
 އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން 

 

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

 ޖަލްސާ ފެށުނީ. .وااله وهن وصحبه

 

ނަ މާއްދާއިން ވަ 44ވަނަ ބާބުގެ  3ގަވާއިދުގެ އެޖެންޑާގެ ދެވަނަަަ ނަންބަރު:             .2

 ފެށިގެން އެބާބުގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން.
 

ވަނަ ޖަލްާސއަށް ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި އެންމެހާ  22ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެން

ވަނަ މާއްދާއިްނ  44ވަނަ ބާބުެގ  3މިޖަލްސާގެ އެޖެންޑާަގއި މިވަނީ ގަވާއިުދގެ 

ފެށިގެން އެބާބުގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން. އަދި އެގޮތަށް 

ަވނަ މާއްދާއަށް. ދެްނ  4ވަނަ ނަންބަރު ނިންމިއްޖެވިއްާޔ ަގާވއިދުގެ  2

ނޑުމެން ހު ށަހަޅާފައި މިވަނީ. ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ފަދައިން އެތަރުތީބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ބައްދަލުވި ޖަލްސާ ނިންމާލިއިރު އަުޅގަ އެންމެ ފަހުން އަޅުގަ

ވަނަ ާމްއދާއާބެހޭ ގޮތުން. އާދެ،  44ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަމުން ގެންދިޔައީ ގަާވއިދުގެ 

. ނެތުމާއެކުވެސް ެއވަގުުތ އެމާއްދާއަށް ލިޔުމުން އިޞްާލޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއި ނެތް

ފްލޯރގައި އެދިަވޑަިއގަތް ަބެއއް ބޭފުޅުންނަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަމުްނ 

 3ގެންދިޔައީ. އަިދ އެުދވަހު ާވހަަަކަދެއްެކވުން ނިންމާލިއިުރ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ 

ނުޑ ޖަލްސާ ފެށޭ ހިސާބު ން ބޭފުޅުންވެސް އެބަ ތިއްެބވި. ެއހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ 

އަޙްމަދު  ގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުމުލަކަތޮޅުއަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ  

 ޝަފީޤަށް. 

ނޑު މިވަގުތު އަދި ފުރުޞަަަތެްއ ބޭނުމެ ެމންަބރު އަްޙަމދު  މުލަކަތޮޅު  އް އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަުޅގަ



 ނެތް އިނގޭތޯ.  ޝަފީޤް ވާހަަކދެއްެކވުން: 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުވެސް ފުރުޞަުތގެ ބޭނުމެއް ނެތް.  އުތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު
 ޢަލީ ވަީޙދު  މެންަބރު

 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ރުޞަތުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުެގވެސް ިއޞްލާޙެއް ނެތުމާެއކު ފު ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 ބޭނުންނުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން، ޝުކުރިްއޔާ. ައޙްަމދު ޝަީހދު  މެންަބރު
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ނުޑ ބަހުސްގެ ަވގުތު މުޅިން ިނމުނީކަމަށް ނިންމާފައި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، މިހާރު ދެން އަުޅގަ

މަވެސް ކުރީ ުދަވހުވެސް ދެންނެވިހެން ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. ެއހެން ނަ

މިވަގުތުޮކޅު ަވޑަިއގެން ތިްއބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ަބއްލަަވއިލެްއވުމަށް ކުަޑ 

ވަގުުތކޮެޅއް އިދާރީ ޭމޒަށް ޭބނުންވާތީ ކުަޑކޮށް މަޑުކޮށްލާަފއި. ދެން އެހެްނވީމާ 

 ވަަަރަށް ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅއްގެ ެތރޭގައި ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

މެންބަރުން. ދެން  77އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާއަށް ާހޒިރުވެ ވަަޑިއގެން ތިއްެބވީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާްއދާ ދެލިކޮޕީގަިއވާ ގޮަތްށ  44މިހާރު ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން ގަާވއިދުގެ 

ުކރިން މާއްދާ އޮްތގޮަޮތް  ފާސްކުރަން ފެނިވަަޑއިގަންަނާވތޯ ވޯޓަށް ދަންަނވާލުމުގެ

 އިދާރީ މޭޒުން ތިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނެ.

 



ވަނަ މާއްދާ  44ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި އޮތް ޮގތަށް [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]އިްއވެިވެއވެ.

 

 

ވަނަ މާއްާދ  44ޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ އާދެ، ދެންމެ ތިެއއްެސވި ގޮތަށް ޚާއްޞަ މަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އޮންނަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޭބފުޅުންަް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 77 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 75 ވޯޓު ދެްއވީ:

 4 ވޯޓު ނުދެްއވާ:
_____________________________________________________________ 

 

ވަނަ މާއްދާ ދެލިކޮޕީގައި އޮތް ގޮތަށް ފާސްވީ. ދެން،  44ވީމާ، ަގާވއިދުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްާދއަްށ. ދެލިކޮޕީގަިއވާ ގޮތަށް  45އަޅުަގނޑުމެން ވާަހކަދައްކާނީ ގަާވއިދުގެ 

 ވާނެ.މިހާރު އިދާރީ މޭރުން އެމާއްދާ އޮތްގޮތް ިއްއވަަވއި ދެއް 

 

 

ވަނަ މާއްދާ  45ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި އޮތް ޮގތަށް [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]އިްއވެިވެއވެ.

 



ވަނަ ާމއްދާއާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކުެރއްވުުމގެ އާދެ، އިޞްލާޙު  45އާދެ، މިހާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފުޅުންނަށް މިއަރުވަނީ. ދެން، މިހާރު ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ިތބޭ

ނޯޓިސް ދެއްވާފަިއވަނީ އެންމެ އިޞްލާޙަކަށް. އެއީ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ތަކެއް 

އެއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވުމުަގިއ ބައިވެިރވެ ަވޑަިއގެންފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، ަގަވއިދުން 

ދެން، މިފުރުޞަތުގަިއ  އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ހީކުރަން.

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މިގޮތަށް މިހުޅުވާލެވޭ ފުރުަޞތުގަިއވެސް ހުށަހަޅުްއވާ 

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުުޅންނާ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކާ މިބޭފުޅުްނ 

އަދި ފެނިވަަޑއި ނުގަންނަާވނަމަ އެފެނިވަޑައިުނގަންނަާވ ކަމެއްވެސް ވިދާުޅާވ 

ން ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވުުމގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. ދެން އެހެންނަމަވެސް އެްއ ބޭފުޅު

ވާހަކަެއއް ތަކުރާުރކުރެްއވުމަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން ނުކުރައްާވ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަގުތު ސަލާމަށްަުކޮށްލުމަށް ކުރުކޮށްލައްަވއިގެން ގެންގޮްސ 

ނޑު ދަންނަވާލާަނން. ފަހަރެއްގަިއވެްސ ދެއްވުމަކީ އެދޭކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ވާހަކަ ނުދައްކަވާޭށ އެހެން ދެންނެވުމުގެ މަޤްޞަދެއްަގއެއް ނޫން 

މިދެންނެވީ. އެހެންނަމަވެސް އެއްވާހަަކެއއް ގިނައިން ތަކުރާުރކުރެްއވުމަށް ފުރުޞަތު 

ވާހަަކ  ހޯއްދެވުމުގެ ބަދަުލގައި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް އެފުރުޞަތު ދެއްވުން އެދޭ

 ވަނަ މާއްދާއާމެދު ބަހުސްގެ ަވގުތު ހުޅުވާެލވުނީ.  45ދަންނަވަން. އާދެ، މިހާރު 

 

 ވަނަ  45އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕެގ   ެމންަބރު އަްޙަމދު މުލަކަތޮޅު

ނޑުވާނީ ހު  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ: ށަހަޅާފަިއ. )ނ( އުނިކޮށްލަން މާއްދާގެ )ނ( އުނިކޮށްލަން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ވިސްނާފަިއވާ ސަބަބަކީ )ނ( ގައި ބަާޔންވެފަިއވާ ވާހަކަ ހަމަ 

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާްނވެފައި އެަބއޮތް. އެހެންކަމާެއކީަގިއ  46އެބޭނުމުގައި އެގޮތަށް 

ނަޑއެޅިފަިއ އޮތްކަމަށް ފެންނަނީ  46 އެކަމުަގއި ޮބޑަށް ޢަމަލުކުރެޭވނެ ގޮތްތަެކއް ކަ

ވަނަ މާއްދާއިން މިބޭނުންާވ ބޭނުން ފުއްދޭ ގޮތަށް  46ވަނަ މާއްދާކަމަްށވާތީވެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  45ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް އެމާއްދާ ޑްރާފްޓް ކުރެވިފަިއވާތީ 



ވަނަ  45އޮންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްފައި ެއވަނީ. އާދެ، 

ރަށް ފަސޭހައިްނ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މާއްދާގެ )ނ( ކިޔާލުމުން ވިސްނޭ ވަ

މެންބަރުން ދައްކާ ވާހަކަ ހުއްޓުވާލެވިދާނެ ކަމަށް. އެހާ ފަސޭހައިން މިޢިއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވަ ދައްަކވާ ުހންނަވަނިކޮށް ހުއްުޓވާ 

އް ުނވޭ.  ލެއްވުމަީކވެސް އެހާ ފަސޭހަިއން ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށެ

ނުޑ  މިމަޖިލީހަކީ އެއަށްވުރެ ކަރާމަތާ ޢިަިއްޒަތް ބޮޑު މަޖިލީހެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިމަޖިލިސް ދެކެގެންނުވާނެ ކްލާސް  ދެކެނީ. ފަހަރެއްގަިއވެސް ައޅުގަ

ރޫމެއްގެ ގޮތުަގއި. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް އެއީ ޓީޗަެރއްެގ ގޮުތގައި. އެހެންވީމާ، އެާހ 

ރަކު ހަމަ ވާހަކަދައްަކވަމުން ކުރިއަްށ ގެންދަވަނިކޮށް ތިއީ ފަސޭހައިން މެންބަ

އެޖެންޑާއާ ގުޅުން ނެތް ނޫނިއްޔާ ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައާ ގުޅުން ނެްތ 

ނޫނިއްޔާމުން ތިވާހަކަ ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަތް މެދުަކނޑާާލފައި ވާހަަަކަދަްއަކވަން 

އެހާ ރަނގަޅު ފެންނަ ގޮތެއް ނޫން. ހުންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބޭންދެވުމަކީ 

ނޑު ސަބަބަކީ އެއީ )ނ( އުނިކޮށްލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.   މައިގަ

 

ަުުބރީ ތިލަދުންމަތީ ނޑު  45ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،    އުތުރު  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނިކުރަން ައޅުގަ

  46)ނ( ގައި ބުނެފަިއވާ ވާހަކަ  ވަނަ މާއްދާގެ 45ހުށަހެޅި ސަބަބަކީ  ައޙްަމދު މުިޢއްޒު  މެންަބރު

ނޑަްށެވސް ފެނޭ އެޖެންާޑގަިއ  4ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  ގެ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ަގއި ބުނެފަިއވާތީ. އަުޅގަ

ހިމެނިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅުމެއް ނެތްކަމެއްަގއި، މައްސަަލއާ ުގޅުމެއް ނެތް ކަމެއްގަިއ 

އީސަށް ޮއންނަ ގޮތަށް އެމާއްދާ ވާހަކަ ދައްކަންޏާ ެއވާހަކަ ުހއްޓުވުުމގެ ބާރު ރަ

 46ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ވާހަކަ  45އޮތުން. އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ 

ަގއި ބުނެފައިވާީތވެ. އެހެންވެ މިކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. 

 

 ވަނަ  45އްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުެވސް ` އާދެ، ުޝކުަިރްއާޔ ޢި  މެްނބަރު ޙުަސއިން ފާދިއްޮޕޅު



ނޑުެވސް އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަްށ   އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން: މާއްދާގެ )ނ( އުނިކޮށްލުމަށް އަޅުގަ

ތާއީދުކުރަން. ސަބަބަކީ ދެންމެ ހއ.ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާުޅވި ފަދައިްނ 

ރަނގަޅަްށ ައއިސްފަިއވާތީވެ. އާެދ،  ވަނަ ާމއްދާަގއި އެބައި ވަރަށް 46

ނުޑެވސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން  ކޮންމެއަކަސް ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސަށް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އޮްނނަންވާނެކަން އިޚްތިޔާރު ތަެކއް. އެއީ ބަހުސްކުެރވޭ 

މާއްަްދާއަކަށް ނުވަތަ ބަހުސްުކރެވޭ މައުޟޫޢުައކާ މުޅިން އެއްގޮަތކަށްވެސް ގުޅުްނ 

ނެތް ވާހަކަތަްއ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ ދަްއކަާވކަމަށްާވނަމަ އެއީ ަވގުުތ  

ގެއްުލވާލުމަކަށް ނުވަތަ ަވގުތު ބޭކާރުވުންކަުމގައި ެވގެންދާނީ. އެހެންވުމުެގ 

ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ައސްލު މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވުން ދުރުވެދާނެ. އެހެންވީމާ، 

ނުޑވެސް )ނ( ދެންމެ އެހު ށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމާ އެްއގޮްތވާ އަސްލު އަުޅގަ

ނޑަްށ ާތއީދުކުރެވޭީތވެ ެއވާހަކަ  ގޮތުެގ މަތިން )ނ( އުިނކޮށްލުމަށް އަުޅގަ

ދަންނަވާލުމަށް އަޅުަގނޑު ުފރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ސަަބބެއް ކަމަށް ައޅުަގނުޑ 

ިއ ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ  46މިދެންނެވީ ހަމަ ހއ.ގެވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަަަޔާން ުކރައްވާަފއިވަތީ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ހުށަހެޅުްއވި އިްޞލާޙުގައި   ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ

 އްދާގެ )ނ( ވަނަ މާ 45އެވިދާުޅވާ ެއްއޗެްއގެ ރޫޙަށް ބަލާއިރު ޙަޤީޤަތުގައި  ޝަހީދު  އަްޙމަދުމެންަބރު  

ގައި އެބުނާ އެްއޗެއް އެބަ ބުނެވޭހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން އޮންނަ  މާއްދާގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ުކޑަކޮށް ކަންބޮުޑވާ ަކމަކީ އެޖެންޑާއޭ ފަހުން  4 ަގއި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 45 އެބުނާ މާއްާދގައި ބުާނ ބުނުމުން ސާފުވޭ ބާޭއ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނުޑ މިވާހަަކ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި މި ދައްކާ ެއއްެޗްއގެ ވާހަކަ.

ވަނަ ާމއްދާަގިއެވސް އެޖެންާޑގެ ވާހަަކ  2ފާހަގަކޮށްލި ސަބަބަކީ، މި ދެލިކޮޕީގެ 

އެބައާދެ. އެީއ އެ އެޖެންާޑ ކަމަށްެވއްޖެއްާޔ، ދެން ަވރަށް ގިނަ ވާަހކަތަެކއް، 

ދެން ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްެގ އެޖެންޑާާއއި ނުގުޭޅ ދެއްކިދާނެ. ދެން ކޮންމެހެން 



ކަމެއްކަުމގައި ވީނަމަވެސް. އެހެންނަމަވެސް މިކިޔާލާ ިކޔުލުމުގެ ރޫޙުން އެަބ 

ސާބިތުވޭ ކަންނޭނގެ އެތާނަގއިވެްސ އެބުެނވެނީ، އެކޮމިޓީެއއް ނުވަތަ ޖަލްާސއެްއެގ 

އި އޮންނަ ެއއްެޗއްެގ އެޖެންޑާއޭ. އެހެންކަުމގައި ީވނަމަވެސް މިމަޖިލީހުގައި ލިޔެކަ

ރޫޙަށް ބެލުމަށް ބޭނުމެއްނެތޭ ބަލާކަށްނުވާނެއޭ ބަލަންވާނީ ިލޔެފައި އޮތް އެްއޗެްއެގ 

އަކުރަށޭ މިގޮތަށް ވާހަކަދެެކވި، އިޞްލާޙު ހުަުށަހެޅި ވޯޓް ނެގިަފއިވާީތެވ 

ވަަނ  4ވަނަ ާމއްދާގެ  46އަޅުަގނުޑ ހަމަ ހިތަށް  އަަރނީ، މުޅިން ސާފެއްުނވެޭއ 

ނޑުމެން މި ނުކުތާއަ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގިއ  45ކުން އެީއއަީކއެްއ ައޅުގަ

ނޑަށް ހީވަީނ  މިބުނަން އުޅޭ ވާހަކަ އެއޮތީ، މުޅިން ބުނެވިފައޭ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެން ހުރިހާ އެންމެން  އެކަން ސާފުުނވެ އޮްތ ހާލަތެއްަގއި، އަނެްއކާ އަުޅގަ

ރެއް ލިބެންވާެނަކން. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެއްބަްސވަމު ރިޔާސަތަށް މިަކހަލަ އިޚްތިޔާ

ޖަލްސާގެ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު ެއވާހަކަ ުހއްޓޭނެގޮަތކާިއ، އަދި 

އެކަމުަގއި ސަބުުބ ބަޔާން ކުަރންވާނެކަން މިހެން ބަޔާންކޮށްަފއި އޮންނަ ާމއްދާެއއް 

ނޑަްށ ހީވަނީ، ޑްރާފް ޓިންގ ކޮމިޓީން އޮތުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަުޅކަމެއް. އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާ، މިހާރު އޮތްގޮތް ހަމަ ެއންމެ ރަނގަޅުހެން. 45ފޮނުަުވާފައި އޮތް 

 

 ވަނަ މާއްދާަގއި  45ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.   އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ހަކަ، މިއޮތީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ދެެކވޭ ވާ   އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ދެއްކުމުަގއި ކޮންޓްރޯލު ކުެރއްވުުމގައި މަޖިލީހުގެ ރައީަސށް އޮންނަ އިޚްތިޔާާރ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބާރުގެ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑުމެްނ ބޭނުންވޭ މި އިޚްތިޔާރުތައް ދިން ކަމުގައިިވޔަސް، 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް، މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަިއެގ ތެރެއިން ކޮންޓްރޯލު 

ްއވޭނީ، އަދި ހުއްުޓވާލެޭވނީ ކޮންކަހަލަ ވާހަކަަތކެްއ ކަމުގަިއ ބަޔާންކުރުން. ކުރެ

 46ވަނަ ާމއްާދ އައިސްަފއި ެއއޮތީ. ޙަޤީޤަުތަގއި ދަންނަވާނަމަ،  46އެހެންވެގެން 

ވަނަ މާއްދާ، ނެތަސް އެންމެ ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް އިތުރު ތަފްޞީލަކަށް 

މި ޑްރާފްޓް ކުރެވިަފިއ މިވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ވަނަ މާއްދާ  46ދިއުމުގެ ގޮތުން، 



ނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި  ނޑު މިވާހަކަ ދަންނަަަވާލުމުގެ ބޭނުމަކީ، ައޅުގަ ރައީސް. އަުޅގަ

މި ޑްރާފްޓް ކުރިއިރުަގއި ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިސްނުންފުޅު 

ރަނގަޅުކަމަށް  ގެންގުުޅްއވިގޮތް މަޖިލީހުގަިއ ހާމަކޮށްލުމަކީ، މިވަގުތަްށ އެންމެ

ފެންނާތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޭ ފަދައިން ެއއްެވްސ 

ރައީސަކަށް، ޖަލްސާ ކޮންޓްރޯލު ކުރެްއވުމުެގ އިޚްތިޔާާރއި ބާުރ 

ނޑުމެްނ  ނެތްކަމަށްވާނަމަަަ، ޖަލްސާެއއް ކުިރއަށް ނުގެންދެވޭނެ. އެއީ އަުޅގަ

ބަހައްޓަވަްނ ޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ވިސްނުންފުޅު

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި 

ނޑުެމން ބޭނުން ވަކިކަހަލަ  ރައީސަށް، އިޚްތިޔާރުތަެކްއ އެރުިވއިރު، އަުޅގަ

ވާހަކަތަެކއް، ނޫނިްއޔާ ެއްއޮގތަކަށްވެސް މަޖިލީހުގެ ރަީއަސށް ނުހުއްޓުވޭނެގޮތަށް 

މިމާއްދާ، ޑްރާފްޓް ކުރަން. ާމނައަކީ، ވީހާެވސް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގަިއ، ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރުންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދިނުން. އަިދ ވަރަށް ހަނިގޮތަކަްށ 

ނޫނީ، މަޢުޝޫން ބޭރުވެގެން ގޮސް ހައްދުަު ފަހަނަަައަަޅއި ދިޔައިމާ ނޫނިއްާޔ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ގައި ިމވާހަަކ  45ެއހެންވެގެން  ނުހުއްޓުަުޭވގޮތަށް އޮތުން.

ަވނަ ނަންބަރުގައިެވސް  4ވަނަ މާއްާދގެ،  46ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުގެ އިތުަރށް 

މިވާހަކަ މިހާ ތަފްޞީލުކޮްށ، ގެންނަންޖެހުނީ. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް 

ވަނަ މާއްދާ  46ނީ އޮޅުންއަަރއިަވޑަިއގަންނަާވކަމަަކށް ވާނަމަ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ

ވަަނ  45އެްއކޮށް އުވާލުަުމަީކވެސް ހަމަ ކުރެވިދާނެ ކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް 

މާއްދާއަީކ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މެންބަރުން ޖަލްސާތަކުަގއި ވާހަކަފުުޅ 

ދައްކަވާެނގޮާތއި، ރަީއސަށް ލިަިބިވަޑަިއގަންަނވާ އިޚްތިޔާުރ ތަކަކީ، ކޮބައިކަްނ 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބުނަީނ، އެ އިޚްަްިތޔާރު  46އް. ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެ 

ބޭނުންކުރެއްވުުމގަިއވެސް، ބޭނުންކުރެއްވޭނީ ކޮންކަހަލަ ޙާލަތުތަކެއްަގއިކަްނ 

ނޑު އުއްމީދުކުމަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ބަޔާންކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ދު ވަރަށް ފުންކޮށް މިމާއްދާއިން ބައެއް އުނިޮކށްލެއްވުމުެގކުރިން މިކަމާމެ



ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް. އެހެން މިދެންނެވީ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުަގއި މެންބަރުންެގ 

ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުމާިއ، މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާނީ ކިހާ ދުރުމިނެއްގައިކަްނ 

މުަގިއ ބަޔާންކޮށްދެނީ، މި ދެމާއްދާިއން ކަމަށްވާތީ. އަދި ޖަލްސާ ހިންގަވާ ބެލެެހއްޓު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ެދޭވނީ ކޮންކަހަލަ އިޚްތިޔާރެްއަކމާއި، އެ އިޚްތިޔާުރގެ 

ނަޑއެޅިފައި ޮއންނާނީ، ކިހާވަރެއްކަން ބާޔންކޮށްދޭ މާއްދާއަކަްށ  މިންވަރު ކަ

މިދެމާއްދާވާތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ފުޅާކޮށް ވާހަކަދަްއކާ، 

ބަރުން، ކޮމިޓީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ވިސްނުންފުޅު ގެްނގުަުުޅއްިވޮގތަކީ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އޮންނަންޖެހޭނެއޭ 

ވަރަށް ފުޅާ ާދއިރާެއްއގައި ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންކަން. ރައީސަށް ުހއްޓިެވގެްނ 

ޔާންކޮްށ، ހަމަ ކިރިޔާވެސް ނުވާނެއޭ، ުގޅުން ހުރި މައްސަލަެއއްކަމަށް ބަ

މައްސަލަާއއި ގުޅުންހުރި ެއްއވެސް ވާަހކަެއއް. އެހެްނވީމާ، މިނުކުތާ މިނަޒަރުން 

ނޑުމެން މިކަން އިތުރަށް ހާމަކޮށް ފުޅާކޮށް ެއއްެވސްކަހަލަ  ބެލުމަށްފަހު، އަޅުގަ

 ވަނަ މާއްާދގައި  46އޮޅުމެއް ނާރާގޮުތގެމަތިން، ިއތުރު ތަފްޞީލު ދިނުމުގެގޮތުން 

މިހިރަ ބައިތައްވެސް ަބޔާންކޮްށފައި މިވަނީ. އެހެްނވީމާ، މިާވހަަަކަ ދަންނަވާލުމަކީ 

 މިވަގުތު މުނާސިބު ކަމެްއކަމުަގއި ފެންނާތީ ދަންނަވާލީ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނުޑވެސް ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި، އުުތރުުބރީ  ހުވަުދއަޮތޅު  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށްޓަކައި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަެކއް  ޙަލީމް  މެންަބރު ޢަދްާނން

ރައީސްގެ އަތްޕުޅު މަތީަގއި އޮންނަންވާނެ. އެކަން އަުޅަގނޑުމެން މިއެކުލަވާާލ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގަާވއިދު ކިޔާާލއިރު، ފެންނަމުންވެސް އެބަދޭ. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެްނ 

ން މިހާރު މިގެންދަނީ، ޖަލްސާތަކުގައި ވާަހކަދެއްކުމާ ބެހޭގޮތުން. ވާހަކަދަްއކަމު

ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަދެްއކުމުގެ ބައިެގ، އެކުަލވާލެވިަފިއ ހުރި އަކުރުތައް 

ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތީގައި ވާހަކަަދއްކަން  ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައި، ދެން އަޅުގަ

އް. ެއީއ ޖަލްސާގެ ތެރޭގަިއ، މިއޮތީ، މެންބަރަކު  ދައްކަުމން ގެންދާ ވާހަކައެ 



މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މެންބަރަކު ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކައެްއ، ހުއްޓުވުމުެގގޮތުްނ 

ފިޔަވަެޅއް ައޅާނެ. އަދި ހުއްޓުވާނީ ކޮންގޮތަާކ ބެހޭގޮތުންކަމަށް. އާެދ، 

ވަނަ މާއްދާަގއި، ވާހަކަަތްއ  46އަޅުަގނޑަްށވެސް ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮތުގަިއ، 

ްނވީގޮތްަތކުގެ ވާހަކަ، އަންނައިރު، އެޖެންޑާަގއި ހިމެނިގެން ވާކަމަކަށް، ހުއްޓުވަ

ގުޅުމެއްނެތް ގޮެތްއގައި ަދއްާކވާހަކަ ހުއްުޓވުން އެަބއޮތް. ހަމަަައެހެންމެ 

ޖަލްސާތަކުގަިއ، ދަްއކާ ވާހަަކ ދެއްކުމުގެ ަބއިަގއި، ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަައާކ 

ކަމަކާމެދު، މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކާނަމަ، އެކަްނ  ގުޅުންހުރި، ކަމެްއކަމަށް ނުފެންނަ

ހުއްޓުވުމުގެ ވާހަކަެވސް އެބަާއދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަހަލަގޮތަކަށް 

ވަނަ މާއްދާެގ  45މިކަން އައިމާ، ކޮންެމވެްސވަެރއްގެ އޮޅުމެއް ީމގައި އުޅެނީހެން. 

ނުޑމެން  ތުަގއި ފާސްކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ ގޮ 45)ހ( އާއި )ށ( އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ތެރޭގަިއ، ހިމަނިގެްނ  46ފަހުގައި، )ނ( މިދައްކާ ވާހަކަެއއް، 

ނޑަށް ފެންނާތީ  ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެކަމަށް، އެފުރުޞަތު އެބައޮްތކަމަށް ައޅުގަ

ވަނަ ާމއްދާއިން )ނ( އުނިކޮށް، )ނ(  45މިހާރު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިާވގޮތަށް، 

ވަނަ މާއްދާގެ ތެރޭަގއި ފަހުން ގެނެވިދާނެކަމަށް  46ހަކަެއއް ގައި ބުނާ ވާ

ނޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ ވާހަަކ  ފެންނާތީވެ މިގޮތަށް ކުިރއަްށ ގެންދިއުމަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

  

 ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސްަްަް. މިމައްސަލަ ަގވާއިދު ކޮމިޓީއަށް  ދެކުނުުބރީ  މާޮޅސްމަޑުލު

ނޑުެވސް އުޅެން. އެހެންީވމާ،   ންަބރު ިއބްރާީހމް ޢަފީފްމެ  އާއިުރ، ަގވާއިދު ކޮމިޓީަގއި ައޅުގަ

މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ ގަާވއިދު ކޮމިީޓގައި ެދކެުވނު ވާހަކަތަާކއި މެދު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނ( އެްއޗެއް ދަންނަވާލާނަމަ، އާެދ، ޙަޤީޤަތުގައި އޭރު ހުށަހެޅިފައި އޮތީކީ، މި )

އުނިކުރުމަކަށް ނޫން އޭރު ުހށަހެޅިފައި އޮތިީކ،  ފުރަތަމަ މިމާއްދާ އޮްތގޮތުން 

އޮންނަނީ، ހުށަހެޅިފައިާވ މަްއސަލައަާކއި ސީދާ ގުޅުންހުރި ކަމެއްކަމަށް، ނުފެންނަ 

ކަމަކާމެދު، މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކާނަމަ އެގޮތަްށއޮތީ. ެއހެންވީމާ، ސީދާ ެއ 



ރިޔާސަތަށް ދަތިފުޅުކަމަކަށް ެވދާނެކަމަށްޓަކައި، ސީދާ  ޢިބާރާތް މާނަކުރުން އެއީ

އުނިކޮށްލުމަށް، މެންބަރުން ޮކމިޓީގައި ވާހަކަަދއްަކވާފައި، އެންމެފަހުން އެގޮތަށް 

ނިންމެވީ. އެއީ، "ސީދާ" އެަބސް އުނިކޮށްލުމަށް. އެއީ އެިކގޮތްގޮތަށް މާނަކުެރވޭނެ 

ކަައކީ، ކޮންމެވެްސގޮތަކުްނ ބަހަކަށްވާތީ. އެހެްނވީމާ، އެއީ ަދއްަކވާ ވާހަ

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލާއިއ ގުޅުންހުރި، ކަމެްއކަމަށްވާނަމަ، އެމެންބަރަކަށް 

އެވާހަކަ ެދއްކުމުގެ ފުރުޞަުތ އޮންނަންވާނެކަމަށް، ވާަހކަދެކެވުނީ. އެހެންކަމުްނ 

އެފުރުޞަތު ހަނިނުކޮށް، ވީހާވެްސ ފުޅާގޮެތއްަގއި ެއކަން ބޭްއވުމަށްޓަކަިއ 

ަގނޑުމެން މި ޢިބާރާތުގައި "ސީދާ" އުނިކޮށްލީ. އެެހންވީމާ، ދެން މިހާރު އަޅު

ކުރީަގއި އޮްތގޮތުން ެވއްޖެްއޔާވެސް މިމާއްދާ އުނިކުރާަކށްނޫން ވާހަކަދެކެވުނީ. 

ހަމައެކަނި އެމާއްދާ ކުީރގަިއ އޮތްގޮތުން، މެންބަރުންނަށް ލިބޭ އިޚްތިަިޔާރުތަްއ 

ންމުމަށް ބަހުސްކުރުމަށްފަހު އެންމެ ފަހުން ހަނިވެދާނެތީ، އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނި

ވީހާވެްސ ފުޅާދާއިާރއެްއގަިއ މެންބަރުންނަށް އެފުރުޞަތު އޮންނާނެގޮތަކަްށ، 

ޢިބާރާތްކޮށް "ސީދާ" އުނިކޮްށފައި މިހާރު މިމާއްދާ އޮތްގޮތަށް ބާއްވަން ކޮމިޓީއަށް 

ނޑަެއޅި ވާހަކަ. އެަެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑަށްެވސް  ފެންނަނީ ފެންނަ ގޮތަށް ކަ

ަގިއ  4ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ  46މިހާރު މިމާއްދާ މިއޮތްަްގޮތަށް ފާސްކުރުމަކުން 

އެއޮންނަ ޢިބާރާތަށް ކޮންމެހެން ފުށުއަރާކަށް ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އޮތްގޮތަށް 

 ފާސްކުރިއަކަްސ، އެންމެ ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ، އެާވހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 

ނޑު މިހާރު  ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ އާދެ، މިހާރު އިތުރު ޚިޔާލެްއ، ހުށަހެޅުމަކުން ނުދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިއެދިވަަޑއިގަންަނވާ، މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަފއި ދެން މީގެފަހުން، 

ފުރުޞަތު ނާރުވަންކަމަށް. ެއހެންވީމާ، އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކު ހުންނެވިްއާޔ 

ނަންަގަވއިގެން، ިއޝާރާތްކޮށްލެްއވުން އެދެން. މިހާރު އަޅުަގނުޑ  އަތްޕުޅު

 މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ފާދިއްޮޕޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމަށް.

 



ަުޑަ   ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އާދެ، ައޅުަގނޑު ހަމައެކަިނ ކުޑަކު

 ދަންނަވާލަްނވެގެން ުފރުޞަތަކަށް އެދި މިދަންނަވާލީ. އާދެ،  އެްއޗެއް  ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް 

 ގަިއވާ އެޖެންޑާަގއި ހިމެނިގެންވާ  4ވަނަ މާއްާދގެ  46ބައެއްބޭފުޅުން   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކަމަކަށް، ގުޅުމެއްނެްތގޮތަށް، ދައްކާ ވާހަކަައކަށްވުން. ިމއީ. މީގައި އެޖެންޑާައކީ،   

ތަ ޖަލްސާއެއްގެ އެޖެންޑާތޯ ިމ މާއްދާއިން އެނގެން މަޖިލީހުގެ އެޖަންޑާތޯ ނުވަ

ނުޑ  ނޑު ދަންނަވާނަން އަުޅގަ ނެތް ވާހަކަ ވިދާުޅވަމުން ގެންދަވާތީ، އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިގޮތަށް މިހެން އޮތުމުން ތަންކޮޅެއް ާދއިާރ 

ޑާ ފުޅާވެގެންެދއޭ. އަދި މިގޮތަްށ މިމާއްދާ އޮތުމުން، އެީއ މަޖިލީހުގެ އެޖެން

ވިޔަްސ، އަދި ޖަލްސާގެ އެެޖންޑާވިަޔސް، އެދަބަިއވެސް ީމގައި ހިމެނިގެންެވއޭ. 

އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން މީކީ މައްސަލަެއއް ނޫނޭ 

 އެހެންއޮތުމަކުން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

މެންބަރަކު   4އާދެ، މިހާރު ދެންމެ ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު،  4އެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި އެބަޭވ. ދެން އެ 

ނޑު ޤަޞްދުކުަރނީ، އިތުރު ދެން ބޭފުޅުންނަށް  ދެން ފުރުޞަތު  ދެން އަޅުގަ

ނާރުވަން. މިމާއްދާއަށް ވޯަޓށް ދަންނަވާލަންަް. އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު 

هللا ދެކުނުަުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު މިއަރުވަނީ، މިލަދުންމަޑުލު

 ޔާމީނަށް.

 

ނޑަްށވެސްަް  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ   ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

 މިހާރު ޑްރާފްޓްގައި އޮްތގޮތަށް  4ވަނަ މާއްާދގެ  46ހީވަނީ،  ޔާީމން  هللاމެންަބރު ޢަްބދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ މިބުނާ އެްއޗެްއ ަކވަރުކުޭރ  45ތުމާއެީކގަިއ، އޮ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ  46ކަންނޭނގެ.  ވަަނ  45ވަނަ މާއްދާަގއި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 މާއްދާގެ )ނ( އުނިކޮށްލަން ުހށަހަޅުއްވާަފއި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ. 



 

 ވަނަ  45ތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

މާއްދާއިން )ނ( އުނިކޮށްަލން ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން އެަކކު. އާދެ،   ޢާތިފް ވާހަކަެދއްކެުވން:

ަިގޮތަށް ހުށަހަޅާ އެއްސަބަބަކީ، ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަާއިއ  އަޅުަގނޑު މި

މެންބަރަކު ، ގުޅުންހުރި ކަމެއްކަމަަކށް، ނުފެންނަކަމަކާއިމެދު

ވާހަކަދަްއކާކަމަށްވާނަމަ މިެހން އޮންނާތީ، މާނަައކީ ނުފެންނަނީ ކާކުކަން 

އަޅުަގނޑު ބޮޑަށް ޚިޔާުލކޮށްލާއިރު، މިލަފާކުރެވެީނ، ނުފެންނަ މީހަކީ 

ނުޑ ެއހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތެއްނޫން، ހަމައެކަނި ބާރުހުރި  ރައީސްކަމަށް. އަުޅގަ

ފެންނާތީ ކަމަކަށް އެދުނީމާ ފެނިވަނުގަނެއޭ، ފަރާތަކަށް ފެންނާތީ، ނުވަތަ ނު

އެގޮތަށް ނިންމާލާކަށް. އެީއ ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ މައްސަލަަަާއއި ގުޅުން 

ނެތިއްޔާ ނެތްކަަަން. އެހެންީވމާ، ހަމައެކަނި ފެނުމުން، ނުފެނުމުން އެހާވަރަށް 

ނޑު އެަބއި އުިނކޮށްލަ ނޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ، އަޅުގަ ން ބޮޑަްށ ނިންމާލަން އަޅުގަ

ބުރަވެފަިއވަނީ. ދެން )ށ( ގަިއވެސް އެބަޮއވޭ ަމއްސަަލއާއި ގުޅުންހުރިކަމަށް، 

ފެންނަ. އެގޮތަށް އެހެންނަެވސް އެތާނަގއި ދެން ަރއީްސގެ ވާހަކަ ނާންނާތީ، 

އެފަހަރު އެފަންނަ މީހަކީ، ވާހަކަދަްއކާ މީހާކަމަށް އަޅުަގނޑު ބަލަނީ. 

ފެންނަ ނުވަތަ ނުފެންނަކަމަށް، މިނިންމާ، ، އެހެންނަމަވެސް )ނ( ަގއިމިާވގޮތުން

މީހަކީ ރައީސްކަމަށް އޮްނނާތީ ޢިބާރާތެއް އޮންނަކަމަށްވަންޏާ، އޮންނަން 

ރަނގަޅުވާނީ ުގޅުންހުރި ކަމަކާއިމެދު މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކާކަމަްށވާނަމަ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

މެންބަރުން. ދެން އަޅުަގނޑު މިހާރު  88ޖަލްސާގައި ވަަޑިއގެްނ ތިއްބެވީ މިހާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މި ފުަުރުޞަތު އަރުވަނީ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢާޒިމާ 

 ޝަކޫރަށް. 

 



ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދި  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ދަންނަވާލީ، މިަި ބަހުސްގައި އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަ އެްއޗެއް  ތު އާިޒމާ މެންަބރު ޢާއިޝަ 

ވަނަ މާއްާދގައި،  46ވަނަ މާއްދާާއއި  45ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ،  ޝަކޫރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ކޮންމެވެސްަް ވަެރއްގެ ތަފާުތތަކެއް ޙަޤީޤަތުަގއި އެބަހުރިހެން. ތަފާތުތަކަކީ، ބައެްއ 

ނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ކުީރގަިއވެސް  ދެކެވުނު ޕާރޕަސިްވ ފަހަރަ ށް އަޅުގަ

އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން، ލިޓްރަލް އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން މިކަހަލަ ކަންތައްަްތަކުަގިއ 

ނޑު ބޮޑަްށ ހިތަށް އަރާ އެއްޗަީކ،  ހުރި ތަފާތަކަށް ވެދާނެ. ދެން އެއަށްވުރެ އަުޅގަ

ާމއްދާއަކަށް ލިބޭ ެގއްލުމެްއ  ވަނަ 46ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( އޮތުމަކުން  45

ނޑަށް ކުަޑޮކށް ދަތިވަނީ  ވަނަ  46އަނެއްހެން ނެތޭ. ދެން ހަމައެއާިއއެުކ، އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާަގއި މިވެނިކަެމއް،  46މާއްދާ، ަވކިގޮަތކަށް ފާސްނުވެ ޮއއްަވއި، 

ވަނަ މާއްދާއިން، ބައެއް އުނިކުުރން އެއީ އަޅުަގނޑަްށ  45އެބައޮތޭިކޔާފައި 

ނޑަްށ ހީވާގޮ ުތގަިއ، ައޅުަގނޑަށް ުމޅިން ޤަބޫލުކުރެޭވގޮތުަގއި ގޮަތކަށްނުވޭ. އަުޅގަ

ހީވަނީ، ފާސްވެަފއި އޮތް ާމއްދާެއއްަގއި، ިމވެނި ެއއްެޗްއ ފާސްވެފައި އެބައޮޭތ 

ކިަިޔާފައި ދެން ފަހަތުން ެއއްެޗއް އުިނކުރުން ކަންނޭނެގ ޙަޤީޤަތުގައި ކުރުން 

ހަކަ ދަންނަވާލަންެވގެން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަނގަޅުގޮަތކީ. އެހެންވީާމ، ެއވާ

 ރައީސް.

 

ނޑަކީެވސް   ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( 45އައްސަލާޢަަަލަިއކުމް. އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްާދެގ )ނ( ގައި  45އުނިކޮށްލުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތެއް. އާދެ، މި  ޙަސަން  ޙުަސއިން ަރޝީދު

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ، އެބަ ހިެމނޭ މިބުނާ ވާ ވާހަކަެދއްެކވުންަް: ވަނަ މާއްާދގެ  46ހަކަ، އަުޅގަ

ނޑު ެދކޭގޮުތަގއި، އެްއވެސް ބޭނުމެްއ  4)ހ( ގެ  ގަިއ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

އޮތްކަމެްއ ނޫން މިދެނަތުގައި މިދެވާހަކަ ލިއުން. އާދެ، މަިޖލީހުގައި ަދއްކާ ވާހަަކ 

ވާނަމަ މިގަާވއިުދގެ ބޭރުަގނުޑގަިއވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކޮންޓްރޯުލކުުރމަށް، ބޭނުން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިެޔވިދާނެ ފުރަތަމަ މިތަނުގައި ބޭުނން ނެތް ވާހަކަތަްއ 



ނޑަށް ހީވަނީ. އަިދ  ނުދައްކަްއޗޭ. އޭރުން ވަރަްށ ރަނގަުޅވާނެހެން އަުޅގަ

ޖަލްސާއަށް  ވަންނައިުރަގއި، ފެންނަގޮތަށް ބޮުޑއަުކރުންވެސް ލިޔެފަިއ 

ނެ. އެކަމަކު އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި، މިގޮތަށް ކޮންމެކަމެއް ބެހެއްޓިދާ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އިޚްތިޔާރުގެ  ކުރިނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން، އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާކަްށ  ބޭނުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރަމުން ދާނެ. އަުޅގަ

ރުމާމެދު މާގިނަ ވާހަކައެްއ. ބޭނުމެއްނޫން މިމާއްދާ، ފާސްކުރުމާމެދު، ނޫނީ އުނިކު

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން ބޭުނންވަނީ އެންމެ ވާހަަކއެއް. އެީއ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ދަށުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބޭ އިޚްހިޔާރު، ގާނޫނުއަސާީސަގއި 

ވަރަށްރަނގަޅަްށ އެަބއޮތޭ. ެއހެންވީމާ، މިތާނގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ލިޔާލިޔުމަކުން 

އުނިކުރުމަުކން ނޫނިއްޔާ ހިމަނާ ހިމެނުމަކުން، ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ނޫނީ، އުނިކުރާ

ދަށުން މެންބަރުންނަށް ލިބޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު އުިނެވގެންނެްއ ނުދާނެ. ސަބަބަކީ، 

ނޑުމެން އަމިއްަލއަްށ ލިބިގަންނަ ެއއްެޗއް.  މިކޯޑަކީ، ނޫނީ މިަގވާއިަދީކ އަުޅގަ

ނީ މިގޮތަށް ައމަލުކުރަން. ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވޮލަންޓްރީކޮްށ، ޤަބޫލޫކުރަ

އަގޮތަށް ޤަބޫލުނުކުާރ ބަޔަުކ ތިބިކަން، އަޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ މީހުން މިގޮތަށް 

ވާހަކަދެްއކެމުން ފާހަގަވަމުން މިދަނީ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުންގެ މަޢްލޫމާތަށްޓަކައި 

 ހަމައެކަނި އެވާަހކަ ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

އާދެ، ކުރިްނވެސް ދެންނެިވހެން، އެދިަވޑަިއގަންނަވާަފިއ ތިއްބެވި އެންމެހާ  ސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ނޑު  މެންބަރުންނަށް، ފުރުޞަތު އަރުާވ ނިމުނީ. އެހެންީވމާ، ދެން އަަޅގަ

މިމާއްދާއަށް ވޯަޯޓަށް ދަންނަވާލަނީ. އާދެ، ހަމަޖެހިފައިާވޮގތުން އެންމެ ފުރަތަމަ 

ހެނީ، ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް. އެހެންވީާމ، އިޞްލާޙު އިދާރީ ދަންނަވާލަން ޖެ

 މޭޒުން އިްއވާލަްއވާނެ.

 

   



މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤު، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު  އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

އްޮޕޅު މެންބަުރ މުޢިއްޒު، އަދި މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް ހުށަހަުޅއްަވއި، ފާދި

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(   45ޙުސައިން އިބްރާހީމް ތާއީދުުކރައްވާ އިޞްލާޙަކީ، 

 އުނިކޮށްލުން.

 

 

ވަަނ މާއްދާއަށް ގެންނަން  45މި އިޞްލާޙު، ގަާވއިދުެގ ދެލިކޮޕީގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 . ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން ެއދެން

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް.

 ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމް. ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 88 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 35 ވޯޓު ދެްއވީ:

 44 ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 

އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު މާްއދާއަށް ގެންނަން ފާހެއްނުވި. ދެން މިހެން ދިމާވީމަ،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިުދގެ ދެލިކޮޕީަގއި މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ފެނޭތޯ ފާސްކުރަން ވޯޓަށް 

 ވާލާނަން.ދަންނަވާލާނަން. އެހެންވީމާ، ިއދާރީ މޭޒުން މާއްދާ އޮތްގޮތް ަދންނަ



 

 

ވަނަ މާއްދާ  45ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި އޮތް ޮގތަށް [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]އިްއވެިވެއވެ.

 

 

ވަނަ މާއްދާ އޮްތ  45އާދެ، ދެންމެ ތި އެއްސެވި ޮގތަށް ގަވާއިުދގެ ދެލިކޮޕީަގއި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުްނ ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެ

 އެދެން.

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 88 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 54 ވޯޓު ދެްއވީ:

 25 ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 

ނޑުމެންނަްށ އެހެންވީމާ، މި ގޮަތކަށްވެްސ މާއްދާ ފާހެއްނު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ވި. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

އަނެއްާކވެސް ދާން މި ޖެހެނީ މި މާއްދާއާބެހޭ ގޮތުން ކުޑަކޮށް މި ތާނަގިއ 

ނުޑ ދަންނަވާފަިއވާ ފަދައިްނ  ބަހުސްކޮށްލަން. އާދެ، ުކރިންވެސް އަުޅގަ

ބަހުސްކުރުމުގެ މި ވަގުތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ުކރުކޮށް ގެންދެވޭތޯ ބަލާ 



ކޮެޅއް. އެހެންވީމާ، މި ބަހުސްގައި ެއްއޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން ވަގުތު 

މިހާރު އަތްޕުޅު އުފުއްލަވާ ލައްަވއިގެން މިހާރު އެބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ނޯޓް 

ކޮށްލުމަށްފަހު ދެން އަޅުަގނުޑމެން ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ެގންދާނަން. އެހެންވީމާ، 

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން.

 

 ުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަގު

ނުޑ  48އާދެ، ވާހަކަ ދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންފައި ވަނީ  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން މެންބަރުން. ދެން އަޅުގަ

ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ަވގުތު ކުަޑ އެދެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް 

މިނިޓް ވީމާ  3ން. ދެން ކޮށްލައްަވިއގެން ގެންދެވުން. ުކރުކޮށްލައްަވިއގެން ގެންދެވު

މިނިޓަށް ކޮންމެހެން  3އަޅުަގނުޑ ެއވާހަކަ ދަންނަާވލާނަން. ދެން މިދެންނެވީ 

މިނިޓް ވީމާ  3ލިމިޓްކުރަން އަދި ޤަސްދުކުރާ ވާހަކަެއއްނޫން. އެހެންނަމަެވސް 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަމޭ. ެދން އެވާހަކަ ކުރުކޮށްލެްއވުމަީކ އަޅުަގނުޑގެ އެދުމެކޭ. 

ދަންނަވާލާފައި. އަިރއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ މެންބަުރ މުޙަންމަދު މަޖުދީ  އެހެން

 އިބުރާހީމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 ހަމަ ކުޑަ ަޙަައިރާންކަމެްއގައި ިމއިނދެވުީނ. މިމާއްދާގެ  އަޅުަގނޑަްށވެސް މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިުބރާީހމް   

 )ނ( އުނިކޮށްލުމަށް ދެކެވުނު ވާހަކަ ތަުކގައި ގޮތެއް ނުނިމިެގން މުޅި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.   މާއްދާ ފާސްނުވެ މިދިޔައީ. މިއީ އަޅުގަ

ލުމުގެ ވާހަަކ ދެކެވުނު ތަނެއްަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިމާއްާދގެ )ނ( އުނިކޮށް

ނޑުެވސް )ނ( އުނިކޮށްލުމާ ބެހޭގޮތުން  އަޅުަގނޑަްށވެސް ބަިއވެރި ެވވުނު. އަުޅގަ

ނުޑ އަދިވެސް ބުަރވާނީ މިމާއްދާގެ )ނ( އުނިކޮށްލުމަށް.  ޚިޔާލު ފާޅުކުރިން. އަުޅގަ

ނޑު ނެތިން.  އެއްސަބަބަްށވުރެ ގިނަ ސަބަބު އެބަހުރި. އެސަބަބުތަކަށް ދާކަށް އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް މިވާހަަކ ތަުކރާރުކޮށް މެންބަރުން ދައްކާަފއިވާީތ ރިޔާސަތުްނވެސް 



ނުޑ ެއވާހަކަ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާތީ ެއވާހަަކ ތަކުރާރު ނުކުރުުމގެ ގޮުތން އަުޅގަ

ތަކުރާރު ނުކުރީ.  ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިމާއްދާގެ )ނ( އުނިކޮށްލުމަކުން 

 99މިުއޭޅ ކަމަކަށް ެއއްެވސް އުނިކަެމއް ނާންނާތީ އަދި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން 

އަކުން މިހާރު ތިޔަ ޢަމަލު ކުރަްއވާގޮތަށް އެްއވެސް ހުރަހެއް ނޭޅޭތީ މިގޮތަށް 

ނޑަށް ފެންނަވާަހކަ ހާމަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.  މިކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ައުޅގަ

 

ނޑު މި ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރާނީ ވަރަށް އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާ ފާސްނުވުާމއި ގުިޅގެން 45ހަނި މާޖިންއަކުން ނަމަވެސް  ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން 

މުސްތަޤުބަލުގަިއވެސް މިކަަހލަ ކަންތައްތަްއ ކުރިމަިތ ވާނެތީ ައޅުަގނޑު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ެއބަ ވިސްނަންޖެހޭ މަޖި ލީހުގެ ގަވާއިދު ހަދާ ކޮމިީޓއަށް ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަ

މިކަހަލަ މާއްދާތައް އަނބުރާ ދާއިރުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ އުޞޫލެއް. އެީއ 

މިމާއްދާތައް އަެނއްކާ އެބުރި އެތަނަށް ދިޔައިމާ އެތަނުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ވާހަކަ 

ާކވެސް މާއްދާ ދައްކަވާަފއި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު ޤަބޫލެއް ނުކުރެއޭ ކިޔާފައި އަނެއް

ނޑަށް ހީވަނީ ބޯޅަ އެކިފަހަރު އެކި  އޮތްގޮތަށް އަބުރާ މިކޮޅަށް ފޮނުވީމާ އަޅުގަ

ކޯޓުަގއި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެްއވެސް ކޮަޅކަށް ގޯލު ނުޖެހިހެން ދާނީ. އެހެންވީމާ 

އަޅުަގނޑުމެން އެބަނިންމަން ޖެހޭ ހަމަ ގައިމުވެސް ެއއްކަމެއް. ެއއީ މާއްދާ 

ން މިތަނަށް އަންނައިރުަގއި މިހާރު މިމާއްދާ އޮތްގޮތަށް މިމާއްާދގެ ޑްރާފްޓްެވގެން ދެ

)ނ( މިހާރު އޮތްގޮތަށް ުނޮއންނާނެ ގޮތަކަށް. އެއީ ކުޑަ މައިނޯރިޓީއެްއގެ މީހުން 

ނަމަވެސް ބައިމަދު މީހުންތަކެއް ތިބި ނަމަވެސް އެމީހުން ހާމަކޮށްފި ކީްއވެގެްނކަން 

ނުޑ އުންމީދު ކުރަން މިމާއްދާގެ )ނ( އޮންނަން ޭބނުން ނު ވަނީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ހަދާ ޮކމިޓީން މިކަމާ މެދު ވިސްަނވާފައި ތަފާތު ިޚޔާލު 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެކަމަޑޭްޓ ވާނެގޮތަކަށް ގެންދަން. އަުޅަގނޑަށް އެނގޭ މިހެން 

ކައިީރގަިއ  ޯވޓު ލިބުނީމާ އެއޮތީ ފާސްވުާމއި ވަރަށް 54ދަންނަވާއިރުަގިއވެސް 

 ކަން. ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ. 



 

ނޑު އެފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ އަުޅަގނޑުގެ އަޚް  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 އެކަމަށް ެއއްެޗއް ވިދާުޅވާތީ ެއއްކޮށް. ޝުކުިރއްޔާ.  މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ވަަނ މާއްދާ  45އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕގެ  އަްޙމަދު  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު

 މަޖިލީހުން ފާސްނުވެ ދިއުމާއި ގުިޅގެން ދެއްވި ފުރުޞަުތގައި އެްއޗެއް    ޝަފީޤު ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނޑު ދަންނަވާލަން ހުރި ވާހަކަަތއް   ދަންނަވާލަން މިތެދުވީ. ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަ

މަޑުލުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ދަންނަވާލަ ކޮޅު

ދެއްަވއިފި. އެހެންނަމަވެްސ ެއއަށް އަިދ ދެނުކުތާެއއް އިތުރު ކޮށްލަން އަުޅަގނުޑ 

ޤަސްދުކުރަން. ފުރަަަތަމަ ކަމަކީ އާދެ، މިަގާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީން ގަާވއިދު 

ނޑުމެންނަށް އެޔައު މިްއޔާތައް އަިދ އޭރުގައި ބަންދުަގިއ ހެއްދެވިއިުރަގއި އަުޅގަ

ތަނެއްަގއި ހައްޔަުރވެފައި ވީނަމަވެސް ެއޔައުިމއްޔާަތްއ ލިބެމުން ކިޔާލުމުގެ 

ފުރުޞަތުވެސް ލިބެމުން ދިޔައީ. ެއޔައުިމއްޔާތައް ވަރަށް ވިސްނުންތެރި 

ނޑު ނުފެންނަ ތަންތަންވެސް  ކަމާަާއެުކގަިއ އަުޅަގނޑުމެްނ ކީން. އަިދ އަުޅގަ

ށް ހެދިން. މިގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކޮށްެލވުނު އެންމެ ބޮޑު އެއްކަމަކީ ފާހަގަކޮ

މިގަާވއިދު މިމަޖިލީހަށް އައީ އަޅުަގނޑުމެން މިމަޖިލީހުން ހޮވާފައި އޮތް ަގާވއިދު 

ކޮމިޓީން ފާސްކުރުމަކާ ނުލައޭ. އެއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. އެކަން ެއގޮތަށްީވކަން 

ތް. ގަާވއިދު ކޮމިޓީން މިގަާވއިދުގެ ދެލިކޮޕީ ޔައުމިްއޔާައކުން ެއގޭކަެށއް ނެ

މިމަޖިލީހަށް ގެންނަން ފާސްކޮށްގެން މިގެނައިކަެމއް. އެހެންވީމާ ގަާވއިދު ކޮމިޓީަގިއ 

ގަދައަށް ވާހަކަ ދެްއކެވި މެްނބަރުންގެ ލަފަޔާއި އެްއގޮތަށް އެްއޗެއް ިލޔެލަްއވަފައި 

ނަމުން މިދަނީ. ދެވަނަ މިމަޖިލީހަށް ގެންނަވާފައި އޮތްކަމުގެ ނަތީޖާ ފެން

ޕޮއިންޓަކަށް ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ޕޮއިންަޓކީ މިދެންނެވި ެއއްެޗއްެގ ހެިކ 

ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެންނަމުން އެބަދޭ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ކޮމިިޓގެ ބައެއް 



މެންބަރުން މިކަންކަމަށް ތާއީދު ނުކޮށް ދެލިކޮޕީ އޮތްގޮތަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ އެބަދޭ. 

އެއީ އެކަން ފާހަގަކުެރވޭ ވަަރށް މުހިންމު ޕޮއިންޓެއް. ދެން އަނެއްކަމަކަށް މިއޮީތ 

ގަާވއިދު ކޮމިީޓގައި ހިމެނި ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން އެަބވިދާޅުޭވ ތިމަންނަމެން 

ނަޑއެއް ނާޅުއްވަމޭ ނުހޮްއަވވަމޭ ަގާވއިދު ކޮމިީޓގެ ޑްރާފްްޓ  ތިމަން ބޭފުޅުން ކަ

ވި އިުރގަިއ ގެްނގުޅުނު ިޚޔާލު ފުޅުަތކާއި އެކަން ހިނގަމުން ހައްދަވަން ވަަޑއިގެންނެ 

ދިޔަގޮތް މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އިއްވައިދޭނެ ަވކި މެންބަރަކު މުޙައްރިރެއްގެ 

ނަޑއެްއ ނާޅުްއވަމޭ  ގޮތުަގއި ުނވަތަ އިްސ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި އެކަެމއް ކަ

ނަޑށް ހީވަނީ މިަޔއުމިއްާޔ ނުހޮއްވަވަމޭ. ދެން ެއކަން ެއގޮތަށް އޮްތއިރު  ގަިއ އަުޅގަ

ކީމާ ކަންތައްތައް ހިނގާދިަޔގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޮއުޅން ފިލާނެހެން. އެކަން 

އެހެން އޮްއވާ ަޔއުމިްއޔާވެްސ ބައްލަވާ ނުލަްއވާ ތިއްެބވި ބައެއް މެންބަރުންވެްސ 

ކަމާ ތިއްބެވީމާ ކަންނޭނގެ މިެއްއވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަނޭިޅ ނޫނިއްޔާމުން މި

ބެހޭގޮތުން މިފްލޯރގައި ވާހަަކ ނުދެކެވި މިދަނީ. ދެން މިގޮތަށް އޮތް ޙާލަތެއްގައި 

ގަާވއިދު ކޮމިޓީގެ މެންބަރަުކ މިކޮމިޓީން ދެކެވަޑައިގަތީ މިހެންނޭ އޭރު މިކަހަލަ 

ރޫޙެކޭ ގެންގުުޅްއވި އެދަްއކަާވ ވާހަކަ އަޅުަގނަޑކަށް އެހާ ކަމަކު ނުދޭ އިނގޭތޯ. 

 ކުިރއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށްޓަކައި. ވަރަށްބޮޑަށް ޝު

 

 ވަބަަރކާތުހޫ ާއދެ، އަުޅގަނޑު هللا ` އަްއސަލާމްޢަލައިކުްމ ވަރަޙުމަތު ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 ވަނަ މާއްާދގެ ހަމައެކަނި )ނ( އަށް  45މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މިކުރީ  މެންަބރު ޢަްބދުއްލަޠީފް 

އް ހުށަހެޅިފައިވާ ހިނދު )ހ(، )ށ( އަކަށް އިޞްލާޙެަެއް ހުށަހެޅިފައެއް އިޞްލާޙެ  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުވޭ. އެހެންނަމަވެްސ ައޅުަގނޑުމެންގެ މިމަޖިލީހުގަިއ މިައދު މިފާސްކުރި ކުރުމުން 

ވަނަ މާއްދާ ހަމަ މުޅިްނދާގޮތަށް މިހަމަޖެހުނީ.  45ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓއަށް 

ޞްލާެޙއް ހުށަހެޅިފައި ނުވާކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މީެގ ކުރިންވެސް އި

ވަންޏާ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(، )ޅ( އެހެން އޮްނނަކަމަށް ވާހިނދު އެ 

)ހ(، )ށ( އަށް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅިފައި ނުވާކަމަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި 



ނުވާކަމަށް އަދި ނުވާ ހިނދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އެ )ހ(، )ށ(، އެއީ 

އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅިފައި ނެތުމާއި އެކު ވޯޓަށް އެްއސެވި ނަަމ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

އަޅުަގނޑު ހިތުން މި )ހ(، )ށ( ފާސްވީހެްއ ނޫންތޯޭއ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަްށ 

ނުފޮނުވާ ހަމައެކަނި )ނ( ފޮނުވާގޮތަށް. ެއއީ )ނ( ައށް އެކަނި އިޞްލާެޙއް 

ކާ ނެތް. ދެން ހުށަހެޅިފައި އޮތީ. )ހ(، )ށ( އަކަށް އިޞްލާޙެއް ުހށަހެޅިފަ

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ިމއަދުެގ މި )ނ( އުނިކޮށްލަން މެންބަރުން 

ަގއި މިވާހަކަ އޮތުމާިއ އެުކގައޭ. އެހެންވީމާ  4ވަނަ މާްއދާގެ  46މިހުށަހަޅުއްވަނީ 

ވަނަ މާއްދާ މިފާސްނުވީ ހަމައެކަނި )ނ(  45އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަޖިލީހުގައި 

މަޖިލީހުގެ ބަެއއް މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ައދި ތާއީދުވެސް ލިބުާމއި  އުނިކޮށްލުމަށް

ނުޑމެންގެ މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި  އެކު އެގޮތަްށ އަުޅގަ

ނުގަތުމުންނޭ. ވީމާ ހަމައެކަނި މިވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތގެ 

 ވަބަަރކާތޫ. ޝުކުރިއްޔާ. هللا ތު ބޭނުން މިކުރީ. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަ

 

ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ކަމެއް  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުޑ ހަނދާންވޭ މިގަވާއިުދގެ މާްއދާތައް  ޙުަސއިން ުމޙަްނމަދު   ސާފުކޮށްލަންވެގެން. އަުޅގަ

ނޑުގެ ުފރަގަހުން އަޑެްއިއވޭތީ ފާސްކުރުމުގައި މިހާރު ޢަ ވާހަކަެދއްެކވުން: މަލުކުރަމުން. އަޅުގަ

ނުޑ. އާެދ، ކުިރއަށް ގެންދާނަން އިނގޭތޯ.  މަޑުކޮށްލަިއގެން ހުރީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަްށ ކުަޑކޮށް އާވީާމ ކަންތައްަތއް ދާގޮްތ ުކަޑކޮށް އޮޅުްނ އަރަނީ. 

މުންދާ އެހެންވީމާ މަޑުޖެހޭގޮތްވީ ިއނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ހަނދާންވޭ ޢަމަލު ކުރަ

ނޑު ހުށަހެޅި ހަނދާން. އެއީ  މާރޗް  27އުޞޫލަށް އިޞްލާޙެއް ގެންަނން އަޅުގަ

ވަނަ ދުވަހު ބޭްއުވނު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ފާސްކުރެްއވުމަާކއި  2885

ނޑަށް ލަފާކުެރވެނީ. ައޅުަގނޑު އެންމެ ފަހުން  އެްއގޮތަށް ގެންަދވާކަމަށް އަުޅގަ

ފާސްކުރުމުގެ )ބ( ައށް ބަދަލެއް ގެންނަން. ބޭއްވުނު ޖަލްސާަގއި ހުށަހެިޅން މި

އަޅުަގނުޑ )ބ( ގަިއ ހުށަހެޅީ ެއއްެވސް ިއޞްލާޙެއް ާފސްނުވެ އަދި ަގާވއިދު 



ކޮމިޓީން އެކުަލވާލި ޑްރާފްްޓަގއި ވާގޮްތވެސް ފާސްުނވެއްެޖނަމަ އެމާއްދާާއއި މެދު 

ދު ކޮމިޓީއަްށ މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ކުރުމަްށފަހު އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ަގވާއި

ނޑު ހުށަހަާޅފައި އޮންނާނީ މިފާސްނުެވއްޖެނަމަ އެމާއްދާާއއި މެދު  ފޮނުވަން. އަުޅގަ

އިތުރަށް ބަހުސްނުކޮށް އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ގަވާއިުދ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން. 

ނޑަށް ެއގިފަިއވާ ގޮތުަގއި ޏ.އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  މިހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑުެމން ކަރުދާސްަގނެޑއްަގއި ފައިޞަ ލް ނަސީމް ތާއީުދވެްސ ކުރެްއވި. ދެން އަުޅގަ

ލިޔެފައި އިދާީރކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށްވެްސ މިޙަވާލުވެސް ކުރި 

ހަނދާނެއްވެސްވޭ. އެހެންނަމަެވސް މިކަމާމެދު ވަކިގޮތެއް ނުިނމި ވަކިގޮަތކަށް ވާހަކަ 

ީތވެ ދަންނަވާީލ. އެހެންވީމާ މިކަމާމެދު ނުދެކެވި އަނެއްާކވެސް ބަުހސް ކުރިއަށްދާ

 ކޮންމެވެސް ޖަވާެބއް ދެްއވާނެަކމަށް އުންމީދު ކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑުމެން ފާސްކުރާގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، މިހާތަނަށްވެސް އަުޅގަ

ންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާ އަދި ތާއީދު ނުދެވޭތީ މައްސަލަޖެހެނީ. ެއހެންވީމާ އަދި މެ

ކުރަްއވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މިތަނުން ފާސްކޮށްފައި އޮްތ ފާސްކުރުމެއް އަލުން 

ނޑަކަށް ހިެއއްނުޭވ  އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅުން އެއީ އުޞޫަލކަށް ައޅުގަ

ދިޔަަަ  ވާނެހެންނެތް. އެހެންވީމާ މިޮގތަށް ގެންދެވޭތޯ. އަދި ަގވާިއދު ކޮމިޓީއަށް

އެްއވެސް މާއްދާެއއް އަލުްނ އެބުރި މިތަނަށް އައިސް އޭގެ ތަޖުރިބާވެސް 

އަޅުަގނޑަށް ުނކުރެވޭ. އެެހންވީމާ އަދިހަމަ މިގޮތަްށ ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

ރަނގަޅުވާެނކަމަށް ފެންނާތީ މިގޮތަށް ކުރިއަށް މިގެްނދަނީ. އެއްގޮަތކަށްވެްސ 

އްަކވަމުން ގެންަދވާއިރު މެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ާވހަކަފުޅު ދަ

ދަތިފުޅުވާގޮތަށް އެހެންމެންބަރުން އަދި ފަހަރެއްގައި ެއއްެޗއް ވިދާުޅވަން ތެދުެވ 

ވަަޑއިގެން އުުޅްއވިއަްސ ެއައޑުފުޅު ގަަދާވގޮތަކަށް އެކަހަަލ ގޮތަކަށް ުނގެންދެވުން 

ހަކަ ދަންނަވާލާނަން. އެއީ ވަރަށްބޮޑަށް ރިޔާސަތުްނ އެދޭކަމެއް. އެހެންވީމާ ެއވާ 



ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު  ދެން އަޅުގަ

 މުޢިއްޒަށް.

 

 ވަނަ މާއްދާގެަާ ދެލިކޮީޕގައި ާވގޮތަށް  45އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

ނޑަކަ މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒު   ށް ޭނނގެ ފާސްނުވީ ީކއްެވގެންކަެމްއ. މިއުޞޫލު ފާސްނުވީތީ. އަުޅގަ

ޤަބޫލު ނުކުރެއްވޭީތެއއް ކަެމއް ނޫނިއްާޔ ބަެއއް ބޭފުުޅން ވޯޓު ނުދެްއިވއަސް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިމާއްދާ ފާސްވާނެކަމަށް ބައްލަަވއިގެން ބަެއއް ބޭފުޅުން ވޯޓު ނުދެއްވީކަެމއް. 

ޅުން ޤަބޫލު ކުރަްއވާނެހެން. އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު ކުރެެވނީ ހަމަ ގިނަ ބޭފު

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަާއއި ގުޅުމެއް ނެތްގޮތަށް ދައްކާ ާވހަކަ ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު 

ރައީސަށް ލިބިވަަޑއިގެން ވާެނކަމަށް. އަޅުަގނޑަށް އަިދެވސް ފެންނަނީ އެހެން. 

 މައްސަލަާއއި ގުޅުން ހުރި ވާހަކަ މެންބަރުން ދައްކަާވަކމަށް ވަންޏާ އެވާހަކަ

ހުއްޓުވެން ޖެހޭނެ. އެހެންޫނނިއްޔާ ވަރަށްގިނަ ަވގުތު ހޭދަވެގެންދާނެ. ފޯކަސް 

ގެންލިގެން ދާނެ. އެަެހެންވީމާ އަޅުަގނޑަށް ެއކަން އެގޮތަށް ފެންނަވާހަކަ 

 ދަންނަވާލަން މިތެދުވީ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

ނޑުމެން ގަދަ ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު ޔޫސުފް   ައޅާ މަސައްަކތްކުރަމުން އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ، ައޅުގަ

 ަވނަ މާއްދާ ފާސްކުރެވޭތޯ. އެެހންނަމަވެސް  45މިގެންދަނީ މިގަވާއިުދގެ  ނަޢީމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

އިނޭގތޯ. ކުރިން ދެންނެވުނީ  45ވަނަ މާއްދާ.  46މިހާރު މަޢާފް ކުރައްވާ  

ފްޓް ރަނގަޅަށް. އެހެންނަމަވެްސ މިހާރު މިމާއްދާ މިވަނީ އަލުން އަބުރާ ޑްރާ

ނޑުމެްނ  ނޑިވަެޅއްަގއި އަުޅގަ ކޮމިޓީއަށް ިދއުމުގެ ަމގުމަތީަގއި. އާދެ، މިފަދަ ދަ

ވިސްނާލުން ރަނގަޅު ނުކުތާތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ތާއީުދކުރަން.  ޑޮކްޓަރ މެންބަރު ޙުަސއިން ަރޝީދު ޙަސަންގެ ވާހަަކއަށް ައޅުގަ

އްދާގެ )ހ(، )ށ( މިހާރު މިއޮތްގޮތުން އެދެއަކުރު ެއއްކޮށްލުމަށް ވަނަ މާ 45ދެން 

އަޅުަގނޑު ޚިޔާލު ކުރިކަމަށް ދަންނަވާލަން. ދެން އެކަމުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން އެކަން 



ކޮށްދެއްވާެނކަމަށް ހީކުރަން. އެއީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުަގއި މެންބަރުން 

ައކާއި މެދު ނުވަތަ އެމަްއސަލަައކާިއ ވާހަކަދަްއކަންވާނީ މިހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަ

ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ ވާހަަކޭއ. އާދެ، މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ްޑރާފްޓް ކޮށްލެވިއްޖެްއޔާ 

 އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ތަންކޮޅެްއ ފސޭހަވާނެހެން. ވަރަށްބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު   ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ އއ.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަ

 ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ުހށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅަގނޑު  ފައިސަލް ނަީސމް 

ނޑު   ވާހަކަެދއްެކވުން: މިހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ސަބަބަކީ ކުރީ ދުވަހުގެ ޖަްލސާގަިއވެސް އަުޅގަ

ތްގޮތަްށ ދެންނެވިގޮތަށް ިއޞްލާޙަާކއި މެދު ނުވަތަ ްޑރާފްޓްގައި އޮ

ބަހުސްކުރަމަށްފަހު އަލުން އިތުރު ބަހުސެއް ހަމަ އެއިޞްލާޙާއި މެދު ޑްރާފްޓާއި 

ނޑުމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ަލސްކަމަކަށް ވެފައި އަދި  މެދު ކުރުމަކީ އަުޅގަ

އެީއ އެހާ މުހިންމު ކަމަކަްށެވސް ނުވާތީ. އިޞްލާޙު ުނވަަތ ދެލިކޮޕީަގއި ވާގޮާތއި 

ފައި ެއްއވެްސ ގޮތެްއ ފާސްނުވިނަމަ އެބަހުސްގެ ވަގުުތަގއި އިތުރު މެދު ބަހުސް ކޮށް

ޚިޔާލުތަކުގެ އަީލގައި ީރޑްރާފްޓިންގއަށް ފޮުނވުމަކީ އެންމެ ހަމަޖެހޭ ގޮތްކަމުގަިއ 

ނޑު މިގޮތަށް  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު ކުރާތީ އެވާހަކަެވސް ދަންނަވަން. އަދި އަޅުގަ

އޮްތގޮތަށް ބޭއިުޙތިރާމް ކުރާތީއެއްނޫން.  ތާއީދު ކުރަނީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ ފާސްވެފައި 

އެއަްށވުރެ ރަނގަުޅ ގޮެތއް ފެނުމުން އެގޮތް ޚިޔާރު ކުރުުމެގ ގޮތުން. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑުމެންެގ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި  ނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން އަޅުގަ ރައީސް. އަުޅގަ

 މެންބަރެއްވެސް ބޭނުންފުުޅެވ ވަަޑިއގަންނަވަނީ މިޤާޫނނުއަސާސީ ވީހާވެސް

ހަލުވިކަމާއެުކ ނިންމަން. ރައްިޔތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވަންކަން. ވުމާެއކު އަުޅަގނުޑގެ 

އުންމީދަކީ މިއީވެސް ައވަސްުކރުމަށް އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅަކަށް ވާނެތީ މިކަމަށް 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތާއީދު ކުރަްއވާނެކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 



ބޭފުޅުންކަމަށް އަޅުަގނަޑށް ދެންނެވުނުއިރު  48ދެ، ކުރިން އެދި ަވޑަިއގެންނެިވއިުރ އާ ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑަށް ގެއްލިަފއި އޮތީ. އެހެްނވީމާ ައޅުަގނޑު ގުނާލުމުަގއި ހަމަ  ނަމެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް އޮޅުމަކުްނ ދަންނަވާލެވުނީ ދިހައެކޭ. ޙަޤީޤަތުގައި އެނގާރަ 

މަސީޙު މުޙަންމަދުވެސް هللا ވައްމުލަުކ މެންބަރު ޢަބްދުއެދިަވޑަިއގެންފައި އެބައޮތް. ފު

ވަނީ އެިދ ަވޑަިއގެންފައި. އެ އަޅުަގނޑަްށ ކުރިން ނޯޓު ުނުކރެވި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، 

 މަސީޙަށް އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. هللا ޢަބްދު

 

 ކޮށްފައިވާ ަބއެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކުީރގައި ފާސް  މުލަކަތޮޅުަު މެްނބަރު 

 ކަންކަން ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ތާއީދުވެސް ލިިބއްޖެ. އެހެްނނަމަވެސް  އަްޙމަދު ސުަލއިާމން 

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެފަދަ ކަމެއް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު އުޞޫލެއް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑަކށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެޭވ. އެހެްނީވމާ މިމައްސަލަ ނިޒާމީ  ނުވަތަ ަގާވއިދެއް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ.  ނުކުތާއެްއކަމަށް އަުޅގަ

 

އާދެ، ައޅުަގނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވައިފިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނަ ށް އަރިހުަގއި ައޅުަގނޑުމެން އަދިމިގެންދަނީ މިގޮތަށޭ. ެދން އަުޅގަ

ނޑުމެން އަމިއްލައަްށވެްސ  މަސައްކަތަިއގެން ކުިރއަށް ނުދެވޭކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ބަދަލު ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭެނ ކަމެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަދި އަުޅގަ

ގަާވއިދުެގ ެއއްެވސް މާއްާދެއއް ކޮމިީޓއަށް ދިއަފަހުން ޮކމިޓީން މިތަނަށް އައިސް 

ެގން އެހެން އުޭޅކަށް އަދި ެޖހިފައެއްނެތް. އެހެްނވީމާ އެއާ ދޭތެރޭ ގޮެތއް ނުނިމި

އަޅުަގނޑުމެން އަދި މިއޮްތގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދާވާަހކަ ދަންނަވަން. އާދެ، 

އަޅުަގނޑަށް އެނގިަފއިާވ ޮގތުގައި ޏ. އަތޮުޅގެ މެންބަރު ވަގުތު ޫދކޮށްލެްއވީ. 

ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެންވީމާ ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ޖަމީލު.هللا ފަތުޙު

 



ނޑަށްެވސް ޤަބޫލުކުރެވޭ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުގަ

 ރިޔާސަތުން ޖަލްސާގެ ކަންތަްއތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ އަދި ޖަމީލު هللا މެންަބރު ފަތުޙު

 ން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ގެންދެވޭީނވެސް ކުީރގައި އަުޅަގނޑުމެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަިތންނޭ. އެަެހެންނަމަވެސް ހަމައެއާެއކުެއކީަގިއ 

އަޅުަގނޑަްށވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޤްސަދުތައް ޙާޞިލު ވުމަށްޓަކަިއ 

އަދި އެމަޤްސަދުގެ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުން ދައްކަަވއިފި. އަިދ 

ށް ފުަވއްމުލަކު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ދެންމެ ވަރަށް ޚާއްޞަކޮ

ަެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ެއމަޤްސަދަށް ޙާޞިލު  ސާފުކޮށް ވިދާުޅވެއްޖެ. އެ

ވުަުމަށްޓަކަިއ ބަެއއް ފަހަަރށް ނުވަތަ މުޅިން އަުޅަގނޑުމެން ެއގެންދަން 

ނުޑ ހިތުން ހަމަ އެންމެ ނިންމާފައި އޮތްގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަކީ އަޅު  ގަ

ރަނގަޅު ކަެމއް. އެއީ މިހާ ހިސާބަށް މިދަނީ އަޅުަގނޑުެމންގެ ަގާވއިދެއް ނެިތ 

ގަާވއިދެއް ފާްސވަންދެން އަޅުަގނޑުމެން ަވގުީތގޮތުން ޖަލްސާތަކާިއ 

ނޑުެމން މިއޮތީ އިންޓަރިްމ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތްަތއް ގެންދާެނގޮތެއް އަުޅގަ

ފައި. އެހެންީވމާ އެއަށް އަނެްއކާެވސް ިއޞްލާޙެއް ގެނެވޭކަމަްށ ގޮތަކަށް ނިންމާ

ނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެްއހެން. އެހެންނަމަވެްސ  ވަންޏާ އެއީ އަުޅގަ

ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި އެއްމެންބަރަކު ވިދާޅުވި ފަދައިން ެއއަށްވެސް ކޮންމެެވސް 

ނޑުެމން ގެންގުޅެން ޖެހޭނެ . ކިހިނެއްތޯ އެއަށް ބަދަލެްއ ކަހަލަ އުޞޫލެއް އަުޅގަ

މިނިޓް  3ގެންނަންޏާ ގެންނަަަން ވާީނ. އާދެ، އެވާހަކަ ދެންެނުވމަށްފަހު 

ނޑުމެން  ދެއްވާފައި އޮތީ. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިހާރު ފާސްނުވުމަކީ އަޅުގަ

ދެވަނައަށް ނެޭގވޯުޓގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާލާއިރުަގއި މިހާރު ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީްނ 

އޮތްގޮްތ، މަޖިލީހަށް އެއީ ރަނަގޅު ގޮެތއް ނޫންކަމަށް ފެނުނީބާއޭ. ފައި ފޮނުއްވާ

މެންބަރުންނަށް  54އެހެންވީމާ  .25 ،54އާދެ، ވޯުޓގެ އަދަދަކީ 

މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ.  25ފެނިވަޑަިއގަންނަަވއިފި އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް. 

ނޑުމެން މިބަލަނީ ފާސްނުވީ ކަމަށް. އެހެންެވ  އެހެންނަމަވެސް ޓެކްނިކަލީ ައޅުގަ



ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒު އެވިދާުޅިވ 

ނޑަށް ހީަވނީ ވަރަށް ބޮުޑ މެޖޯރިޓީއެއް އަޣްލަބިްއޔަެތްއ  ފަދައިން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެަބއޮތްހެން މިމާއްދާ މިއޮްތގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. ދެްނ 

ަގނޑުމެން އަނބުރާ ިމފޮނުވާލަނީ މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް. އަޅު

ނޑުމެން ވަރަށްގިނަ ޝަރުތުތަެކއްވެްސ އެބަ އޭގެ ވާހަަކވެްސ  ފޮނުވާލާއިރު އަުޅގަ

 އެބަދެކެެވއޭ. މިހާރު އޮތްގޮތަްށ ނޫނަސް.

 

 ގޮތުން ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. މިނެޓްވުމުން ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާލުމުގެ 3 :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 

 ކީކޭތޯ؟ އާދެ މިހާރު އެހެންވީާމ ޝަރުތުތަކަކާ ެއކީަގއި ފޮނުާވލައިގެން  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

ނޑު ހިތަްށއަރަނީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕްރެކްޓިސްގެ  ޖަމީލް هللا ފަތުޙު  މެންަބރު  އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

ޓަކަިއ ފުރުޞަތެއް ލިބުމާ މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ީހވަީނ ތެރޭގައި ވިސްނާލުމަށް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮންމެސް ފުރުޞަތެއް ލިބިއްޖެ. އަދި އެއްފަހަރު ވޯޓަށް ނެުގމާ ވޯޓަށް އެއްެސވުާމ 

މިކަހަލަ ކަންތައްތައްވެސް ީމބައެއް އެހެން މަޖިލިސްތަކުން އާދެ މި މަޖިލީހުގައި 

ސް ފެންނަކަމެކޭ. އެހެންވީާމ އެކަހަލަ އާަދއެއް ފައްަޓވާށެޭކ ނޫން. އެހެންނަމަވެ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ިދުޔމުގައި މިކަހަލަ ކޮންމެސް ކަހަލަ ވަޞީލަތްތަެކއް 

 ބޭނުން ކުރައްވަން ައޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ވާހަކަ ދެންނެވީ ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނަށް. އަޅުަގނޑު އާދެ ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ދަންނަވާލިގޮތަށް ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ވަރަށް ެއަވގުތުެގ ބޭނުން ހިއްޕެވީ ހަމަ 

ނޑުމެްނ  ވަނަ މައްދާއާ  45ވަރަށް އެދެޭވގޮތަކަށް. އެހެްނވީމާ މިހާރު އަޅުގަ

މެދުގަިއވެސް އަލުން ބަހުްސކޮށް ަގވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ެގންދަން މިފާސްކުރެވުނީ 

ވަނަ  46ރުމިވަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ަފށައިގަންނާނީ ނިމިފައި މިހާ



ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  46މާއްދާ ފާސްކުރެވޭތޯ. އާދެ 

 އަރިހަށް އިދާރީ މޭޒުން ދަންނަވާލާނެ.

 

 

ވަަނ މާއްާދ  46އޮތް ޮގތަށް  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕގައި [  އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]އިްއވެިވެއވެ.

 

 

 ވަނަ މާއްާދއާމެދު ބަހުސްކުރެްއވުމުގެ ވަުގތު ހުޅުވާލެވުނީ. 46އާދެ، މިހާރު  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ އު :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ނޑު ެއއްެޗްއ  މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒުއަށް. އަދި ޭއގެ ކުރިން އަޅުގަ

ދަންނަވާލާނަން. އާދެ މިމާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ފޮނުވާނެކަުމެގ ނޯޓިސް ދެއްވާފަިއވާ 

އިޞްލާެޙއް ތިބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅު މަތީަގިއވާނެ. އާދެ ނޫކުލައިގެ ކަރުދާހުަގއި  2

ހުން މިމާއްދާތަކަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތައް. އެހެންވީމާ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މިވަނީ ފަ

މެންބަރުންގެ އަރިހުަގއި ިއޞްލާޙު ހުންނާނެ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. އާދެ މިހާރު 

އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު އަރުަވނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަޙްމަދު މުޢިއްޒު އަށް. 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފެށުމުގެ ިޢބާރާތަށް  46ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ތިލަ

ނޑު ިއޞްލާޙެއް  މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒު   އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙީ ލިޔުމުްނ ފޮނުވާފައިވާނެ. އަުޅގަ



ކަނި ފެށުމުގެ އަށް. ހަމަ އެ ،4،2،3،4ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގެ  46ނުފޮނުވަން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މިޖަލްސާަގއި  ޢިބާރާތަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނީ. އެިއޞްލާޙު ައޅުގަ

)ހ( ގެ ފެށުމުގެ ޢިބާރާތް. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއަގއި މެންބަރަކު  46ހުށަހަޅަން. 

ދައްކަމުންދާ ވާހަކަެއއް ައންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބަކާހުރެ 

ނޑު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި  ހުއްޓާލުމަށް މަޖިލީހުގެަެ ރައީސަށް އެްނގިދާނޭ. އަުޅގަ

ވާަހކަެއއް ބުނެފަިއ  2ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި  46ސަބަބު ދަންނަވާލާނަން. 

މިވަނީ. ެއއީ ޖަލްސާތަުކގަިއ ދައްކާ ވާހަކަާއ ކޮމިޓީތަުކގައި ަދއްކާ ވާހަކަ. 

ކޮމިޓީއާ ދިރާާސކޮށް  ކޮމިޓީއެްއގެ ވާހަކަ. ެއއީ އިާދރީ 2ގަާވއިދުަގއި ބުނެފަިއވަނީ 

ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީ. ދިރާާސކޮށް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިީޓގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަކަށް ނުފެނޭ މުގައްރަރެއްގެ ވާހަަކ ބުނެފައިވަނީ. އިދާރީ 

ނޑަައޅާފަެއއް ނުވޭ.  ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓނެ ފަރާތެއް ދެލިކޮޕީގައި ކަ

ވެސް އިދާރީ ކޮމިޓީައީކަީ ރައީސަށް މަޝްވަރާ ައރުވާ ކޮމިޓީައކަށް ވާތީ ނަމަ

ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް އެކޮމިީޓެގ ރިޔާސަތެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުބަލަހައްޓަވާނެ. 

ކޮންމެއަކަސް ކޮމިޓީތަުކގެ ިރޔާސަތު ބަަަލަހައްަޓވާނެ ކަަމށް ފެންނަނީ މަޖިލީހުގެ 

 4އަދި  ،4،2،3ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ  46 ރައީސްކަމަށް ުނވާތީ ކޮމިޓީަތުކގައި 

ގައި ބުނެފަިއވާ ވާހަަކއެއް ދައްަކއިފިނަމަ އެކަން ހުއްޓުވަްނ އަންގަވާނީ މަޖިލީހުގެ 

ރައީސްކަމަކަށް ނުފެނޭ. ެއޮކމިޓީގެ ރިޔާސަތުން ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ 

ފައި މިވަނީ އެކަން އޮންނަންވާނީ. އެހެްނވީމާ އަޅުަގނޑު އުނިކުރަްނ މިހުށަހަޅާ

އަޅުަގނުޑގެ އިޞްލާުޙގައި މިކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަުކެގ ވާހަކަ އުނިކޮށްފަިއ 

ނޑަށް ީހވަނީ އެކޮމިޓީތަުކގެ ބައްދަުލވުންތަާކއި ބެހޭ އާަާންމު ބަޔަށް  އެވަނީ. އަުޅގަ

 އެއިޞްލާޙު ގެނެވިދާނެ ކަމަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑު މިހުންނަނީ ކުޑަ  ޢިއްޒަތްތެރި އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް   ރައީސް. ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ



ނޑު  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން: ހައިރާންކަމެއްެގ ތެރޭަގއި. ޚާއްޞަ މަޖިލިސް ފެށުނީްއސުރެންަް އަުޅގަ

މިހުންނަނީ ޙައިރާންކަމެއްގެ ެތރޭގައި. މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އެބަެދކެވޭ 

ފުޅުވަނީ ީވހާވެސް ައވަހަކަށް ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙު ކުރާށޭ. ރައްޔިތުން ބޭނުން

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު ޙިމާޔަްތކުރާށޭ މިތާނގައި މިތިއްބަަވނީ. އެކަމަކު މަޖިލީހުގެ 

ބައެއް ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު ހުންނަ ގޮުތން އެނޭގ އެބޭފުޅުން 

ްނކަން. މަޖިލީހުގައި ެއްއވެސްކަމެްއ ބޭނުންފުޅުވަނީ މަޖިލިސްަް ސަބަޓާޖް ކުރައްވަ

ހިނގިއަ ނުދޭންކަން. ކިަތންމެ ރީތި ޢިބާރާތަކުން ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތއް 

ޙިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމުަގއި ވިައސްވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ 

 އަޅުަގނޑުމެން އަެނއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ.... 

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން އިނގޭތޯ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  :ންވާހަކަެދއްެކވު ރިޔާސަތުން

މެންބަރުންގެ ޤަދަރަށް އިޙްތިރާމް ކުޑަވާކަހަލަ އެްއޗެހި ވިދާޅުނުވެ މިމަޖިލީހުގެ 

އެްއވެސް ބޭފުޅަކު މަޖިލިސް ސަބަޓާޖް ކުރައްވާ ކަމަށް، ެއގޮތަށް ތުޙުމަތުކުރައްާވ 

މަކީ މި ަޖލްސާތަކުަގއި ކުެރިވގެން ވާނެކަމެއްނޫން. އެހެްނވީމާ ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވު

 އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ނުދެއްެކުވން އެދެން.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އެހެން މެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތަށް، ޤަަދރަށް، ޙިމާޔަތަށް  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް 

ތްތެިރ އެހެން މެންބަރުންގެ ޙިމާޔަތެއް ޤަދަރު އެހެން ޤަަަދަރުނުކުރާ ޢިއްޒަ ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

މީހުންވެސް ނުކުރާނެކަން އެބޭފުޅުންވެސް ވިސްާނވަަޑއި ގަްނނަވަން ޖެހޭނެ. އެހެން 

ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަެކއް 

ަނންޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި އެހެންމީހުން އެދޭތެރެއަށް ވާހަކަ ދައްކާނެކަންެވސް ވިސް

ނޑަކީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ މީހުން ތަމްޞީލުކުރާ އަތޮޅުން  ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުެގ ރައްޔިތުން ބޭުނންވޭ މިޤާނޫނުއަސާީސ  އައިސްަފއި ހުރި މީހެއް. ައޅުގަ

ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ނިންމަން. އެކިއެކި ހުއްޖަތު ދައްކަިއގެން ރައްޔިތުންެގ 



ޙިމާޔަތްކުރަނީ ނަމުގައި މިަގވާއިދުތަކާ ެއއްޗެިހ ލަސްކުރުމަށް ނުވަތަ  ޙައްޤުތައް

ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކުރުމާ ހަމައަށް ދިއުމަށް ހުރަސް އަޅަމުން ގެންދާ ބައެްއ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭތީ ައޅުަގނޑު މިހެން މިދެންނެވީ.

  

ނޑު ދެން ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާއެކު ދަންނަވަން ތިޔަ ޢިއް :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

ވާހަކަ މުޅިން ހުއްަޓވާލެްއވުަމށް. ދެން ކުރިއަށްގެންަދވާ ަކމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް 

 ދަންނަވަން ޖެހޭނީ އިށީނދެވަޑައިގަންަނވާށޭ.

 

ނޑު އިށީންނަ އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް   ނީ.އާދެ އަުޅގަ
 ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 

 އައްސަލާމްޢަަަލަިއކުމް. އާދެ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކާ ގޮތަކީ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ދަްއކާނެޮގތް ބަދަލުކުރާނެ ގޮތެއްނޫން. އަދި ވާހަކަަދއްކަމުންދާ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނޑަކީ ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ގޮތް ހުއްޓާލާނެ ގޮތެ  އްެވްސ ނޫން. އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ެހވާ ލާބައަށް ައޑުއުފުލާ މީހެއް. ެއކަން އަުޅަގނޑު ެއގޮތަށް ކުރަމުން 

ނޑުމެން މިގޮތަށް ވާހަކަދައްާކ  ގެންދާނަން. މިަގވާއިދު ފާްސުވން ލަސްވަނީކީ އަުޅގަ

ނޑުތަެކއް މިގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާތީކީ އެއްނޫން. ަރއްޔިތު ން ބޭނުންަވނީކީ ހުސްގަ

ނުވަތަ މިހާރުވެސް އޮންނަ އެްއކަހަލަ ޤާނޫނުއަސާީސއެްއ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަްށ 

ދިއުމެއްނޫން. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އޮއްޓަރުހުރި ބޭނުންތެރި ރައްޔިތުންގެ 

 ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރި ކުރެޭވ ރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ާލބަހުރި ކަންތައްތަކެްއގެ

މަތިން ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ލިބުން. އެހެންވެ އެކަން 

 އޮޅިަވޑަިއގެންފައި...
 



ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް އަޅުަގނޑު އެދެން ހުށަހެޅިފައިއޮތް މައްސަލައަްށ  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުން.

 

ނޑު ަގވާއިުދގެ އާދެ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު   ވަނަ  46ވަނަ ދެލިކޮޕީގެ ދެ އަުޅގަ

މާއްދާއަށް ެއްއޗެއް ދަންަނވާލަން މިތެދުވީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނޑު ތާއީުދކުރާ  މެންބަރ އަޙްމަދު މުޢިއްޒު އެހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅގަ

ވަނަ  46ިވދާޅުވަނީވެސް ވަރަށް ރަނަގުޅ ވާހަކަފުޅެއް. ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ އެ

މާއްދާގެ ފެށުމުގައި ެއވާ ޢިބާރާތުގައި ކޮމިޓީގެ ވާހަަކ އައުމާ ކޮމިޓީތަކުެގ 

ރިޔާސަތުަގއި މިގަާވއިދުގެ ާމނަކުރެވޭ ގޮތުންނާ މިގަާވއިުދގެ ރޫޙަށް ބަލާއިރުގައި 

ކަމަަކށެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ ކޮންމެ ކޮމިޓީއެްއގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންނަވާނެ 

އެމާއްދާަގއި ެއގޮތަށް އޮތީމާ އެއީ އޮޅުން އަާރކަމެއް. އަިދ ދިމާވެސް ނުވާކަމެއް. 

އެހެންވެގެން ވުާމއިެއކީަގއި ހއ. މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު 

ޑު ބަލާލާނީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ދެން އަޅުަގނ

މައްޗަށް. މިނަންބަރުތަކަށް މިބައިތަުކގެ  4،2،3،4ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ  46

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގައި، )ނ( ުއވާލަން  45ވިސްނާ އެްއެޗއް ދަންނަވާއިުރގައި 

ވާހަކަދެްއކުނު އިުރގަިއވެސް މިދެއްކުނީ މިވާހަކަ. އެވާހަަކ ކުރިންވާނީ ައޅުަގނުޑ 

ދި )ނ( އެއޮތީ ނުވެސް ުއވިަކމަށްވާތީވެ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާފައި. ދެން އަ

ނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ އިްޞލާޙަށް ކުޑަ ބޭނުންތެރި  މިމާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ައޅުގަ

ކަމެއްެވސް އެބަ އިތުުރޭވ. އާދެ އެނިގވަަޑއި ގަންނަވާނެ ފަދައިްނ 

އި ވާހަަކ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގަ

ދެއްކުމާ ވޯޓު ދިނުމާިއ މިހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް 

ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ މާއްާދއެްއ އެބައޮތް. އަދި ފުޅާ ދާއިރާެއއް، ޙުަުދޫދެްއ 

ނަޑއެޅިފައި އެބައޮތް. ިމކަން މިގޮތަށް އޮްއވާ އެޙުަުދޫދު ހަނިކޮށްލާ މެންބަރުންގެ  ކަ

މެއް ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް މިގަާވއިދު ފާސްވަމުން ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަތަށް އުނިކަ



ނޑު ވަރަްށ  ދާކަމަށްވަންޏާ އެލަްސވިކަުމގަިއ ިވޔަސްެވސް ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތާތިބެގެްނ  ސާބިތުކަމާއެީކގަިއ މިދަންނަވަނީ އެރަނގަޅު ކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުެދކޭ އަޅު  ނޑު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އެޔޭ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި އަުޅގަ ގަ

 4،2،3،4ވަަނ މާއްދާގެ  46ޤަބޫލުކުރާ މަސައްކަތަކީ. ެއހެންކަމާ އެކީގައި 

ނުޑ ހުށަހަޅާފައި ެއވަނީ.  އެހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަީކ   46އިޞްލާޙުކުރަން އަުޅގަ

ަގއި މިބުނަނީ އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ދައްާކ  .4ވަނަ މާއްދާގެ 

ަެްއ  ވާހަކަައކަށް ވުމަށް. އާދެ ިއސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިާލފްވާގޮތަށް ވާހަކައެ

އެްއވެސް މެންބަރަކު ަދއްަކވާކަމަށް ވަންޏާ ެއކަން ހުއްޓުވެންޖެހޭނެ. ެއީއ 

ޤާނޫނުއަސާސީ ަގއިވެސް އެގޮތަށް ބަޔާްނވެފައި އެަބއޮތް. އެހެންނަމަވެްސ 

އިރާ ހަމައެކަނި މިޢިބާރާތްކޮޅު މިގޮތަށް އޮވެފައި ާޤނޫނުއަސާސީގެ އެދާ

ނަޑއެޅިފަިއވާ މާއްާދގަިއ ބަޔާންވެފައިހުރި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް މެންބަރުންެގ  ކަ

ކިބައިން އުނިެވގެން ދިޔައިމާ އެއީ ވަރަށްބޮޑު އުިނވުމެްއކަމަށް ފެންނަނީ އިނގޭތޯ 

ވަނަ ނަންބަުރގައި  2އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެެހންކަމާއެީކގައި ދެންމިއޮންނަީނ 

ޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އަދަބުތަްއ ކަމަށް މިގަވާއިުދގަިއ މިއޮންނަނީ މަ

ނޑަށް  ބަޔާންކުރާ ވާހަކަ. އާދެ މިއީ ވަރަށް ފުޅާދާއިާރއެއް އިނގޭތޯ، އަުޅގަ

ފެނިއްޖެ މިމަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިްސ އަޅުަގނޑު ބަލަމުން 

މެން، ައހުރެމެން މިހަމަ ރީތި ދިޔައިރުަގއި މެންބަރަުކ ވާހަަކ ދައްަކވަމުން އަހަރެ

ދިވެހި ބަސް އިނގޭތޯ އަުޅަގނޑަކަށް ިހޔެއްުނވޭ އަހުރެން އަހަރަމެން ކިަޔިއގެން 

ނުޑވާލާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަަކ ދައްކަވަ ދަްއކަވާ ހުންނަަވނިކޮށް އެމެދުކަ

ނޑުމެން އެބޭނުން ާވ އެމަޖިލީހުގެ ކަރާމަތާ ޢިއްަޒތް ގެއްލި މަޖިލީހުން އަުޅގަ

ހައިބަތު ނުވަތަ ދައްކަން ބޭުނންވާ ހައިބަތަކީ ުކަޑވެގެން ާދނެކަމެއްހެން. އެއީ ހަމަ 

ނޑުމެން  ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާ. ދެން އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިބަސް އަޅުގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އާެދ މިމަޖިލީހަށް ޝަރުތު 

ނޑައެޅިަފއިވާ ޝަރުތު ތަކުގަިއވެްސ ހަމަވާ ޝަރުތުތައް ޤާ ނޫނުއަސާސީަގއި ކަ



މިަިއޮންނަނީކީ ރީތިބަހުން ނުވަތަ ދިވެހިބަހުގެ އަދަބިްއޔާުތެގ ތެރެއިން އެންމެ މާތް 

ބަހުރުވައިން ވާަހކަދައްކަްނ ދަންނަ ޤާބީލު އެހެންނެއްނޫން. ރައްޔިތުްނގެ 

ފުލާ ަޤބޫލުކުރެވޭފަދަ ރަނގަޅު ޙައްޤުތަކަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިުތންގެ ޙައްޤުތައް ައޑުއު

ފެންވަރަކަށް ބަހުން ވާހަކަދައްކާ ޚިޔާލު ފާޅުކުެރވޭކަމަްށ ވަންޏާ އަޅުަގނޑަްށ 

ހީވަނީ އެމަޖިލީހުން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެހެން. ރަނގަޅު ކަންތައްތަުކގެ މައްޗަްށ 

ނޑު ނުކި ާޔ އަުޑއުފުލާ ދެކެޭވ ވާަހކަތައް އެފަދަ ބަހުގެގޮތުްނ މިސާލަަކށް އަުޅގަ

އަހުރެން ކިޔާ ހުއްޓާލެޭވކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ދެރަަކމެއް އިނގޭތޯ. ދެން 

ނޑުމެން މިމާއްދާއަށް ހަމައަށް ދިޔައީމާ ފެންނާނެ މި  ވަނަ  2އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނަންބަރުގައި ޙަވާލާ ދެޭވ ބައެއްެވސް ވާނީ މިަގވާއިދުން އުނިކޮށްލަން 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގަިއ  .3މިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިާވނެ. ދެން

ދައްކަިއގެން ނުވާނެކަމަށް މިަގވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ާވހަކަ. އެއީ ހަމައެކަނި 

ދެންމެ އެދިޔަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންވެފަިއވާ ވާހަކަ. ިއސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަާކ 

އްަކއިގެްނ ޚިލާފުވާ ވާހަކަ ދައްކަިއގެްނ ނުވާނެ. އެނޫން އެހެން ވާހަކަެއއް ދަ

ނުވާނެކަމަކަށް މިަގވާއިުދގަިއ ބަޔާންވެފައެއް ނެތް އިނގޭތޯ. ދެން މިއޮންނަނީ 

ކުރުން އެކަށީގެންުނވާ ކަންތަްއތަކެއް. ެއއީ ޖަދުވަލުގެ އޮތް ވާހަކަެއއް. އެހެންނޫނީ 

ޖަދުވަލުވެސް މިމާއްާދއާ ެއކީަގއި ޖަދުވަލަށް ވާހަކަަދއްކަން އެބަޖެހޭކަމަށް 

ނަންބަރެއް އަުޅަގނޑުެމން ވާނީ އުނިކޮށްލަން  2ން. ޖަުދވަލުެގ އަޅުަގނޑު ދެކެ

ވަނަ ނަންބަުރ  42ވަނަ ނަންބަރު.  45ވަނަ ނަންބަރާއި  42ހުށަހަޅާލާފައި. އެއީ 

މިބަޔާންކޮށްފައި މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަ ަދއްކަނިޮކށް ޖަލްސާއިން ބޭރަށް 

އްގެ ގޮތުަގއި. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަަކ ނުކުތުން. އެއީ ކުރުން ެއކަށީެގންނުވާ ކަމެ

ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނިކޮްށެވސް ހަމަ މެންބަރަކު މަޖިލީހުން ބޭރަށް ނުކުނަން 

ޖެހިދާނެ އިނގޭތޯ ޒަރޫރީ ޙާަލތްތަކާ ބޭނުންތައްަް ހުރެދާނެ އެގޮތަށް. އެހެންވީމާ، 

ރައީސް ވާހަކަ އަޅުަގނަޑކަށް ހިޔެއްުނވޭ ެއހާ އައިބު ކަަަެމއްހެނެއް މަޖިލީހުގެ 

ދައްކަވަިނކޮށް ކޮންމެހެން ނުުކންނަން ޖެހިގެން ނުކުތުމަކީ. އެހެންވީމާ ެއއީީކ މާ 



ނަޑކަށް ފާހަަގއެްއ ނުކުރެވޭ. ދެންއޮީތ   45މުހިންމު ޢިބާރާތެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ. މެންބަރަކު ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ވާހަކަ ދެއްކުމާއެުކއެީކގައި މަޖިލިސް 

ށްދިއުން. އާދެ ވާރްކއަުއޓްވެސް ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ޖެހޭ ކަންތައްތަކުަގއި. ދޫކޮ

އެހެންވީމާ އެފަދަ ވަގުެތްއގަިއ ވާހަކަ ަދއްކާފައި ވާރކްައުއޓްކުރާ ވާހަަކ ބުނެފައި  

އެމެންބަރަކު އިޖްތިހާދު ކުާރަކމެއް ހަމަކޮށްފައި އެމެންބަރަުކ މަޖިލީހުން ނިކުމެގެން 

ދުަގއި މިހެން އޮެވގެންނޭ އޮތީތީެވ ެއާވހަކަ ދައްކާަފއި އެހުރި ދާދިއުމުގަިއ ަގާވއި

ނީޑގައި އިށީނދެފައިަަ  މިނިޓް ޮކށްފައެއްނޫން މެންބަރަކު  5ގޮތަށް އަނެްއކާ ގޮ

ނުކުންނާނީކީ އިނގޭތޯ. އޭެގ ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

އެދެޮކުޅހެދީ އެރޫޙާއި އެީކަގއި  މެންބަރުންނަށް އޭނަ އެދެކޮޅުހެދި ކަންތައް އޭނަ

ފެންނަގޮތަށް އޭނާއަށް ެއވާރކްައއުޓް ކުެރވޭނެ ޙައްުޤ އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށް 

ވަނަ ނަންބަރު  45ވަަނ ނަންބަރު އޮންނާކަށެއް ޖަުދވަުލގެ  45ފެންނާތީވެ މި 

 އޮންނާކަށް ައޅުަގނޑަކަށް ުނފެނޭ. އެދެބައިވާނީ އުނިކޮށްަލން ހުށަހަޅާފައި. ދެބައި

 3ަގއި ޚާއްަޞކޮށް  4،2،3،4ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  46އުނިކޮށްލަން ހުށަހެޅީ 

ވަަނ  4ވަނަ ބައި އިނގޭތޯ. ެއއީ  4ގައި ބަޔާްނވެފަިއވާ ބަޔާއި ުގޅިގެން. ދެން 

ވަނަ ނަންބަރު. އެޖެންޑާގަިއ ހިމެނިގެންވާ ކަމަކާއި  4ވަނަ މާއްދާގެ  46ނަންބަރު 

ހަކައަކަްށވުން. އާދެ ިމއީ ވަަރށް ޙައިރާންވި ކަމެއް. ގުޅުމެއް ނެްތގޮތަށް ދަްއކާ ވާ 

އެޖެންޑާަގއި އެަބއޮވޭ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(، )ޅ( އާއި ހަމައަށް. ދެން 

އޭގެތެެރއިން )ހ( އާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކަން ހުޅުވާލެވިަފއި މިއޮީތ 

)ޅ( އާއި މަޖިލީހުގައި. އެކަމަކު މިވާަހކަ މީގައި މިބުނާގޮތުން ެއޖެންޑާގެ 

ބެހޭގޮތުން ނޫނީ )ބ( އާއި ބެހޭގޮތުން މީހަކުަު ވާހަކަ ދެއްކި މެންބަރަކު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަ ދެއްކެިވޔަސްަް މައްސަަލއެއް ނެތް. އެހެންވީމާ 

މިދެކެވޭ ވާހަކަ ވަކި ހިސާަބކުންގޮސް ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ ތަންވެސްަް އެބައާދޭ 

ނޑުމެްނެގ މިގަާވއިދުަގއި. ދެން މިަގާވއި ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މީަވރަށް އަުޅގަ ދު އަުޅގަ

މެންބަރުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި ިވސްނަވާ ވަރަށް ޤާބިުލ  25ޢިއްޒަތްތެރި 



ކަމާއިެއކީަގއި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ގެންނަވާފައި އޮތް ަގާވއިދެއް. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑު ފާހަަގކުރަންޖެހޭ މިގަާވއިދުަގއި އެބަހުއްޓޭ މިަކހަލަ ކަންތައްތައް. މި އީ އަުޅގަ

 ކަންތައްތަެކއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ަވނަ މާއްދާއަށް 46އައްސަލާމްޢަަަލަިއކުމް. އާދެ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

ނޑު ދައްކަްނ ބޭނުންވި ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން  ނުޑވާނީ ހުށަހަޅާފައި. އަުޅގަ  އިޞްލާޙެއް އަުޅގަ

ނޑުގެ އަޚް މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤު  ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގައި މިހާރު މިހިމެނޭ ކަންތައްތައް  46އެދެއްެކވީ. ޙަޤީޤަތުަގއި 

ދެލިކޮޕީގައި މިއޮތް ކަންތަުކގެ ތެރެއިން އޭގެ ޒާތުަގއި ެއްއެވސް ކަމެއް ނޫން ގިނަ 

ނޑުމެން ހުށަހަޅާަފއި މިއޮތީ. ހަމަެއކަނި  ކަންތައްތައް  އުނިކޮށްާލކަށްނޫން އަުޅގަ

ަގއި  2ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ  46އަޅުަގނޑަށް ެއއްބަސް ނުެވޭވ ނުކުތާއަީކ 

މިބުނާ ވާހަކަ. މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކުުމގެ އަދަބުަތްއކަމަށް މި ގަވާއިުދަގއި 

ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  ބަޔާންކުރާ ކަމަކާ ތަޢާރުޟު ވާގޮތަށް ދައްކާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެންމެްނ ވާހަކަދަްއކަނީ ދިވެހިބަހުން ކަމުގަިއވިަޔސް ރާއްޭޖގެ 

ތަފާތު ކަންކޮޅުތަކުަގއި ތަފާތު ބަހުރުވަތަކުން ވާހަކަ ދައްކާ. އަދި އެހުރިހާ 

ންވީމާ އެބަހުގެ ބަހުރުވަތަކަީކވެސް ހަމަ ދިވެހިބަހުގެ ބައިތައް ދިވެހިބަސް ެއއީ. އެހެ

ހިމެނޭ ވަކި ޑައިރެކްަޓކަށް ނޫނީ މިބަހުރުވައަކަށް އަނެއް ަބހުރުވަ އަށްވުރެން ބޮުޑ 

ނޑުމެންގެ ތެެރއިން ބަެއްއ މީހުން ހީކުރޭ އެގޮތް  އިމްތިޔާެޒއް ލިބިގެެނއްނުވޭ. ައޅުގަ

ޤަބޫލުަުވެސްކުރޭ. ދިވެހިބަހަީކ ހަމައެކަނި މާލޭ ބަހުރުވައޭ. ޙަޤީޤަތުގައި އެީއ 

ތެދެއްނޫން. އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ބަހުރުވައަކުން 

ވާހަކަދެްއކި ނަމަވެސް މިމަޖިލީހުގައި ހުއްުޓވޭ ގޮތެއް ޮއވެގެން ުނވާނެ. އާދެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ އާދެ އެހެން 

މެންބަރަކު އަހުރެންނޭ ކިޔާފައި  މަޖިލީހެއްގައި ފެނިގެން ިދޔައީ މަޖިލީހުގެ

ނޑު  އަހަރަމެންނޭ ކިޔާފައި ވާހަކަެދއްކީމާ ހުއްޓުވާެލވުނު ތަން. އޭެގކުރިން އަުޅގަ



ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެގޮތަށް އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގާފާނެ ކަމަކަށް. ނަމަވެސް މިހާރު 

ނޑޭ މިހެން އަޅުަގނޑަށް އެބަ ޤަބޫލުކުރެޭވ އެގޮތް ޤަބޫލުކުަރއްވާ ބޭފުުޅން އަޅުގަ 

ނުބުނީމާ އެއީ ހުތުރުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކެީވކަމަށްަް ނޫނިއްޔާ އެކަީށގެން ނުވާގޮތަްށ 

ނޑު  ވާހަކަ ދެްއކީކަމަށް ޤަބޫުލފުޅު ކުރަްއވަފާނެކަން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިހުށަހަޅާލަނީ މިތަނުގައި މިރީތިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމަކީ ވަރަށް ސަބްޖެކްޓިވް 

ގޮތަށް މާނަކުރާނެ ކަމަކަށްވާތީ މިމާއްދާގައި ެއްއގޮތަކަްށވެްސ އެކިމީހުން އެިކގޮތް

މިބަހުރުވައިގެ ވާހަކަ ުނގެންނަން. އާދެ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަން މަޖިލީހުގެ އެްއ 

މެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރަކާ ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަން ވާީނ އަދި މަޖިލީހުގައިވެސް 

އިޙްތިރާމް ކުެރވޭ ގޮތަށް އަދި ެއއީ  ވާހަކަ ދަްއަކވަންވާނީަީ އެަކކު އަނެަކކާ

ކަންނޭނގެ ައޅުަގނޑު ާމނަކުރާ ގޮުތގައި ރީތިބަހުްނ ވާހަކަ ދެްއކުމަކީ. 

އަދަބުވެރިކޮށް ވާހަކަ ެދއްކުަމކީ. ެއއްގޮަތކަށްެވސް ަވކި ަބހުރުވައަކުން ނޫނީ ވަކި 

ކްޓިވް ލަފުޒު ތަކަކުން ވާހަކަ ދެއްުކމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަށް ސަބްޖެ

ނޑު ދެންެނވިހެން  ނޑުމެން  2ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ  46ކަމަކަށްވާތީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނެ. އާދެ އަޅުގަ ނުލާ އަޅުގަ

ވަނަ ާމއްދާަގއި  46ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުަގއި މިހާރު މިވަނީ ދެކަމެއް. ެއީއ 

އުނިކޮށް އަދި  4، 3 ،2އޮތީ )ހ( ެގ މިހާރު އޮތް އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި މި 

ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަާއ  .2ެގ ގޮުތގަިއ އަންނަނިިވ ޢިބާރާތް ހިމެނުން. އެއީ  2

ނުޑ  އެްއވެސް ވަރަކަށް ގުޅުމެްއނެތި ދައްކާ ވާަހކައަކަްށވުްނ. އާދެ، އަުޅގަ

ނެތް ވާހަަކއެްއ  ޤަބޫލުކުރަން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާމެދު ެއއްެވސް ުގޅުމެއް

ދައްކަންޏާ އެކަމާމެދު ގޮެތއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އިނގޭތޯ 

ނޑު ިމޚިލާފުވަނީކީ. އެކަމަށް  އޮންނަންވާނެކަމަށްަް. އެުއސޫލަކާނޫން އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން. ނަމަވެސް މީަގއި އަުޅަގނޑުެގ އަްޚ އަޙްމަދު 

 4ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  46ވި ފަދައިން ަތކުރާރު އެބަހުރި. ެއއީ ޝަފީޤް ވިދާޅު

ގައި މިބުނަނީ އިސްލާމްދީުނގެ އަސްަލކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަަކެއއް 



ކަމަށްވުން. ެއކަހަލަ ވާހަަކއެްއ ކަމަށްވަންޏާ ެއވާހަަކއެއް ަދއްަކއިގެން ުނވާނެފަދަ 

ގަިއ  3ނެ. ހަމަަަެއގޮތަްށ )ހ( ގެ ވާހަކަެއއް ހުްއޓާލަން ރައީަސށް އެންގިދާ

މިބުނަނީ ޖަލްސާގައި ދައްަކއިެގންނުވާނެ ކަމަށް މިގަވާއިދުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ 

ވާހަކަެއއް ކަމަްށވުން. މިަގވާިއދު އަޅުަގނޑު ކީއިުރގައި އެެހން އެްއވެސް ތަނެްއަގއި 

ން ެއކަށީގެންުނވާ ދައްކަަަިއގެންނުވާނެ އެްއވެްސ އެހެން ވާހަކަެއއް ނެތް. ެދއްކު

ވާހަކަަަ ޖަދުވަލެްއގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް މިގަވާއިުދގައި އެބަ ހިމެނޭ. އެކަށީގެންނުވާ 

ކޮންމެ ކަމަކީ މަނާކަމެއް ނޫން. ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމެއްެވސް ނޫން. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން  އެނުކުތާެވސް ައޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީަޤތުގައި އަުޅގަ

 4އާ  3ހަޅާ ހުށަހެޅުން މިއޮތްގޮތުން އެބަ ަކވަރކުޭރ، އެބަ ހިމެނޭ މިހާރު މިހުށަ

ނުޑމެން ހުށަހަޅާ ދެވަނަ ނަންބަރުން )ހ( އަށް ހުށަހަޅާ  ގައި ިމއޮތް ވާހަކަ. އަުޅގަ

ަެ ަކަވރ ކުރޭ. ެއއީ، ހުށަހެޅިފަިއާވ މައްސަލައާ އެްއވެސް  ދެވަނަ އިޞްލާޙުން އެ

ހަކަ. އެހެންވީާމ، މިވާހަަކ މިދަންނަވާލީ. އާދެ، ވަރަކަށް ގުޅުެމއް ނެތި ދަްއާކ ވާ

ނޑުމެން މިއިޞްލާުޙގައި ނުހިމެނިވާ ވާހަކައަީކ  އަޅުަގނޑު ދެންނެވިހެން އަުޅގަ

މީގައި މިބުނާ މަޖިލީހުގަިއ ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުަތްއ ކަމަށް ބުނާ. އެއީ 

ށްޅަށް ހުންނަ އަދަބުތަކެއް އެކިމީހުން އެިކ ގޮތަށް މާނަކޮށްފާނެ. އަޅުަގނޑު ކޮ

ނޑު ޓައީ އަޅާ ގޮތުްނވެސް  ގޮތުންވެސްަް ކަމުނުދާނެ ބޭފުޅުން ތިބޭނެ. އަޅުގަ

ނޑަށް ވާހަކަދެްއކޭ ބަހުރުވަ  ކަމުނުދާނެ ބޭފުޅުން ތިބޭނެ. ނޫނިއްޔާ އަޅުގަ

ކަމުނުދާނެ ބޭފުޅުންވެސް ތިއްބަވާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަހަަލ ބޭފުޅުން އެކި ފަހަރު 

ްއާވފައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވާަހކަ ހުއްޓާލުމަށް ލިބޭ އެކި ގޮތަށް މާނަ ކުރަ

ނޑު މިގޮތަށް  ފުރުޞަތަކަށް ފަހަރެއްގަިއެވސް މިކަން ވިޔަނުދިނުމަށްަޓކާ އަުޅގަ

ހުށަހެޅީ. މިހެން ދަންނަވާއިރުވެްސ ައޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރަން މަޖިލީހުގެ 

ބަލާކަްށ  ރިޔާސަތުަގއި މިއަދު މަނިކުފާނު އިންނެވި ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ނުޖެހެއޭ ކޮންމެހެން އަބަދު ތިރިޔާސަތުަގއި ހުންނަވަނީ މަޖިލީހުގެ މިހާރު ރިޔާސަތު 

ނޑުމެން ގަާވއިދެްއ ލިާޔއިރު  ފުރުއްވާ ބޭފުޅުން ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



ލިޔަން ޖެހޭނީ އެންމެ ވާރސްޓް ކޭްސއަށް. އެންމެ ނުަބއިކޮށް ކަންަތއް ވެދާނެ 

މަދުން ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހީނުކުރާ ގޮތަށް ކަންތައްތަްއ ، ގޮަަތަށް. ެއއީ

 ވަމުންދާތީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.

 

މެންބަރު އަނީސާ އަޙްމަދު. ދެން، ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑުމެްނ  މުލަކަތޮޅު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެ ކުރިން ނިންމަވާަލ ހުސްވަގުުތކޮޅެއް ދޭ ގަިޑއާ ވަަަރަށް ކައިިރވެފަިއވަނީ. އޭ 

ދެއްފައިފިްއޔާ އެންމެ ރަނގަޅު. ެއކަމަކު އިތުރަށް ބޭނުންފުޅިއްޔާ ދެން 

 ފެށުނީމަވެސް އެފުރުޞަތު އަުރވާނަން.

 

ނޑު ާމގިނަ ވާހަަކއެއް ދަްއކާކަށް   ެމންަބރު އަީނސާ މުލަކަތޮޅު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ތާއީދުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ނޫ  އަްޙމަދު ވާހަކަެދއްކެުވން: ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ  46ން. އަޅުގަ

ފެށުމުގެ ޢިބާރާތަށް ހއ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްިވ 

އިޞްލާޙަށް. އަޅުަގނޑަްށެވސް ފެންނަ ގޮުތގަިއ ކޮިމޓީގެ ގަާވއިދު މިހާރު 

ކުެރވޭ ނޫނީ ބަޔާްނ ުކރެވިފަިއވާ ކޮމިޓީަތކުެގ އެކުަލވާލެވިފަިއ މިއޮތް ގޮތުްނ ފާހަގަ

ރިޔާސަތު ބަލަހައްަޓވާނީ މިމަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކޮްނމެހެންވާން ޖެހޭނެކަން 

ކޮންމެހެން ނުފެންނާތީ ކޮމިޓީއެްއގެ ަބއްދަލުވުމުަގއި އެޢިާބރާތް އިޞްލާޙުކޮށްލުން 

 ރަނގަޅުކަމަށްަް ފެންނާތީ، ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނުޑވެސް ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް   ޙުަސއިން މެްނބަރު ފާދިއްޮޕޅު  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ހއ. ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު އެހުށަހެޅުއްިވ އެދި ދަންނަވާލީ   އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރުމަްށ. އާދެ، އެއީ ހަަަމަ )ހ( އެވިދާުޅވި ގޮ

ބަދަލުކޮށްލުމަށް. ދެންމެއަކު މ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަނީސާ 

އަޙްމަދުވެސް އެވާހަކަފުުޅ ެއގޮަަތަށް ދައްަކވާފަިއ. އަިދ އެހެން ޢިއްޒަތްތެިރ 



ނުޑ  މެންބަރުން އެވާހަަަކަފުޅަށް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާތީ. ދެން، އިތުރަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  އެްއޗެއް ދަންނަާވކަށް ނެތިން.

 

އާދެ، އަދިވެްސ ދެމިނެޓެއްާހއިރު ހުރީމާަާ ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަްނ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އިބްރާހީމަށް. މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ  އުތުރުބުރީގެ ިޢއްޒަްތތެރި އަރިއަތޮޅު

 

 ރި ަރއީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ` ޢިއްޒަތްތެ މެްނބަރު  އުތުުރުބރީ އަިރއަތޮޅު

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަށް އެދުީނ ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅި  ިއބްރާީހމް  މަުޖދީ މުޙަްނމަދު

ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ޮގތުން. އެހެންނަމަވެސް މ. އަތޮޅުެގ ދެމެންބަރުން   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތާއީުދކޮށްފައި. އަދި ޅ. އަތޮޅުގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންވަނީ  އެކަމަށްވަނީ

އުނިކޮށްލަްނ  4، 3، 2ވަނަ މާއްާދގެ  46ތާއީދުކޮށްފައި. އަދި ހަމަމިއާެއކުަގއިަު 

ނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ހުށަހަޅަން ޝުކުރިއްޔާ.  ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށްވެސް އަޅުގަ

 

 ދެުކނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުވަދުއަތޮޅުނޑު މިފުރުޞަުތ އަރުވަނީ ދެން އަޅުގަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އާދަމަށް. މިހާރުަު މިނެޓެއްހާއިރު ހުރީ އިތުރަށް ފަހުން  މެންބަރު ޒާހިރު

 ބޭނުންފުޅިއްޔާ ފަހުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

ނޑަށް ިހއެއްުނވޭ  ދެކުުނބުރީ ހުވަުދއަޮތޅު  އެއް މިނެޓު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ތެރޭ އަޅުަގނޑަށް ނިންމާލެވޭެނހެން. އެހެންކަމަށްވާތީ އިންޓަަވލް ފަހުން  ާއދަމް  މެންަބރު ޒާިހރު

 އަޅުަގނޑަށް ވަގުތު ެދއްަވއިިފއްޔާ، ުޝކުރިްއޔާ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 38ތްަެެތރި މެންބަރުންނަށް އާދެ، ވަރަށް ުކޑައިުރކޮެޅއްެގ ތެރޭގަިއ ތިޔަ ިޢއްޒަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުސްވަގުުތކޮެޅްއ އަރުވާނަން. ދެން މިފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނުޑ  މިނެޓުގެ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅު ކުަރއްވަމުްނ ގެންދަާވއިރު އެހެން 



މެންބަރުންނަށް އިހާަާނަތްތެރިވެދާނެ ކަހަލަ އެްއވެްސ ގޮތަކަށް ވާހަކަފުުޅ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެޭދކަމެއް. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  ނުދެއްކެވުމަކީ  އަުޅގަ

މެންބަރުންނަކީވެސް ރަްއޔިުތން ތަމްސީަީލުކުރައްާވ، ަރއްޔިތުންެގ ހެވަށްަްަޓކާ 

މަސައްކަތް ކުަރއްވާ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއއްެވސް ބޭފުޅަުކ 

އެއާ ދޭތެރޭގައި އަނެއްހެްނ މިތާނގައި ދައްަކވާ ވާހަކަުފޅަކީ އެހެން ބޭފުޅުން 

ހިތްޕުޅު ހަމަނުޖެހިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަން ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ވާހަކަުފޅެްއ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް. އާެދ، ދެން  ކަމުގައި ުނވާގޮތަށް ދެްއކެވުަމކީ އަުޅގަ

މިނެޓުެގ  38މިހާ ހިސާބުން އަޅުަގނުޑ ތިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް 

ޖަހާއިރު،  44:88ގުުތކޮޅެއް އަރުވާނަން. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލުވާނީ ހުސްވަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ]ށް 44.88ން  48.38އިންޓަވަލް [

 

ޖަލްސާ މިހާތަނުން އަނެއްާކވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން. މިހާރު ވާހަކަ ދަްއކަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޒާހިރު އެދިަވޑަިއގަންފަިއވަނީ ހުވަދުއަތޮޅު 

 އާދަމް.

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދި  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ފެށުމުގައި މިއޮންނަ ޢިަިބާރާތަށް ހއ.  46މިދަންނަވާލީ  މެންަބރު ޒާިހރު އާަދމް 

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު އެހުށަހެުޅއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ގެ ޢިއް ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑވެސް ތާއީދު ކުރާީތ އެވާހަކަ ދަންނަވާލާށާ، ދަްނނަވާލަން ސަބަބަކަށްވަނީ 

ނޑުމެންގެ ކުިރމަށްޗައް ައއިސްފަިއ މިއޮންަނ ޑްރާފްޓުަގއި އިންނަނީ  މިހާރު އަޅުގަ

މިޓީެއއްެގ ބައްދަުލުވމެއްަގއި. ކޮމިީޓއެްއގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ުނަވތަ ކޮ

ނޑަށް ހީވަނީ.  ބައްދަލުވުމާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއާ ވަރަށް ތަފާތު ދެއެްއޗެއްެހން އަޅުގަ



އަދި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުެމއްަގއި ރިޔާސަތު ބަލަހައްަޓވަން އިންނަވަީނވެސް 

އަކުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް ކަމަކަްށެވސް މިދެލިކޮޕީ

ނޑަށްެވްސ ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ  ފެންނާކަށެއްނޯވެ. އެހެންކަަމށްވާއިރު އަުޅގަ

އަލްޢުަުސްތާޒު އަޙްމަދު މުޢްއިޒު ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުްއވުމަކީ ެއއީ ރަނގަުޅ 

ނަޑށްވެސް ބުރަެވވޭ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އެގޮތަްށ  45ގޮތެްއކަމަށް. ދެން އަުޅގަ

ނަ މާއްދާގެ )ށ( ޮއންނާކަށް ނުޖެހޭނެހެން ވަ 46އޮންނަކަމަށް ވަނީިވއްޔާ 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. މިދޭތީގައި ބަޔާންކުެރވެނީ ތަފާތު ކުޑަކުޑަ ޢިަިބާރާތުގެ 

ނޑަށް ދެންނެވޭނީ.  ކުޑަުކޑަ ތަފާތުތަކާ އެކީ ނަމަވެސް ހަމަ އެކައްޗެކޭ ައޅުގަ

އެހެން ކަމަްށ ވަނީނިއްޔާ މިދޭތިން އަޅުަގނޑަށް ިވސްނޭގޮުތގަިއ އެކަްއޗެއް. 

ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ކޮންމެވެސް ެއކަްއޗެއް އުނިޮކށްލަން އަޅުގަ

ކޮންމެަެއަކަސް މިއަދު މިމަޖިލީހުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ުޑވެްސ މެންބަރުން ބަހުސް ކުރައްަވއިފި. ބަހުގެ އަދަބުތަާކ ބެހޭގޮތުން ައޅުަގނ

ނޑަށް  ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ ކުރުކޮށް ނަމަވެސް. އަުޅގަ

ދެންނެވޭނީ އެއިެރްއގައި އެދަްއކާ ވާހަަކެއއްެގ ނުވަތަ އެދަްއާކ ބަހެއްގެ އެންމެ މަތީ 

ނޑަކީ ުހވަދުއަތޮޅު  އެންމެ އަދަބުވެިރގޮތަކަށޭ ވާަހކަ ދައްކަން ޖެހޭނީ. އާދެ، ައޅުގަ

ނޑުމެން ާވހަކަ ދައްކަނީ މުޅިން އެހެންބަހަކުން. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތެްއ.  އަުޅގަ

އެީއކިްއޔެ ދިވެހިބަހެްއ ނޫނެކޭ ނުބުނެވޭނެ. އެއީހަަަަމ ދިވެހިބަސް. އެހެން 

ނޑު ހުވަދޫަބހުން މިތާނގައި ވާހަކަ ަދްއކާފިކަމުަގއި ވަނީނަމަ  ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑ އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ދެން ތިއްބެވި އެ ހެން މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ކިޔާެއއްެޗއް ޮއޅުން ފިލާނެހެނެއް. އެހެން ކަމަށްަްވާތީ އަުޅަގނޑުމެން މާލޭ ބަހުން 

ވާހަކ ދަްއކާކަމަށް ވަީނވިްއާޔ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަންޖެޭހނީ އޭގެ އޮންނަ އެންމެ 

ތު ބަހުން މާތް ގޮތަކަށް. ޝައްކެްތވެްސ ނެތް، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކުަގއި ތަފާ

ވާހަކަ ދައްކާ. ތަފާތު ބަހުރުވައިންެވސް ވާހަކަ ދަްއކާ. އެއިން ކޮންެމ 

ބަހުރުވައަކުްނވެސް މިތާނގަިއ ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ެއގޮތަށް ވާހަަކ 



ދައްކަންެވއްޖިްއޔާ ދެން ތިއްބަވާ މެންބަރުންނަށް އެއީ ކޮންެޗއްކަން އޮޅުން ނުފިލުން 

ކަމެއް. މިާސލަކަށް ދަންނަވަނީ ކަމަށް ވަނީވިްއޔާ މަަައަދޭ ވާހަކަ އެއީ ެއކަށީގެން ވާ

ދައްކަންނަވަ ުހވަދޫބަހުން ެއހެން ކަމަށްވަންޏާ ވެނެފަހެ މި މާއްދެޔާ މިގޮތަށް 

އޮތުމަކޫ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންގޯ، މިގޮތަށް ވާހަކަ ދައްަކއިފިއްޔާ ައޅުަގނޑަކަްށ 

އީ ކޯންޗެްއ ކަމެއް އެނގިަވޑަަަިއ ހިއެއްނުވޭ ދެންތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނަށް އެ

ގަންނަވާނެހެނެއް. އެހެންކަމަްށވަނީިވއްޔާ ައޅުަގނޑު ދަްއަކނީ މާލޭބަހުން ވާހަކަ 

ދައްކާކަމަްށވަނީިވއްޔާ އޭަގއޮްނނަ އެންމެ މާތް ބަހުރަވައަކުން ވާހަކަ ދެއްކުަމކީ ެއއީ 

ވަނަ  4 ވަނަ މާއްދާަގއި )ހ( ގެ 46ރަނގަޅު ގޮެތއްހެން. ދެން ހަމަ މީގައި 

ނަންބަރުގަިއވެސް މިއޮންނަނީ އެޖެންޑާަގއި ހިމެނިގެންާވކަމަކާ ގުޅުެމއް ނެތް 

ވަނަ މާއްދާަގއި )ހ(  45ގޮތަކަށް ދަްއކަވާ ވާހަކަ ދެްއެކވުން. ދެން ހަމަ އެހެންމެ 

ގަިއވެސް އެބަބުނޭ ެއވާހަަކ އެހެންގޮތަކަށް. ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް މީގައި ހުރީމާ 

މިއިން ކޮންމެވެސް އެަކއްަޗކީ އުނިކޮށްލަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ

ނޑު ދެެކން. އެއީ މިހެން މިވާހަކަތަްއ މިގޮތަށް މިމާއްދާތައް  އެްއޗެްއކަމަށް އަުޅގަ

މީގައި ބަޔާްނވެފައި ހުެރގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަހުސްތައް ދިގުލަިއގެންގޮސް މިކަްނ 

ކަށް އެތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތަށް ނުނިމިގެން މިދަނީ. އެއްވެސް ޝައްކެތް ނެތް ެއްއގޮތަ

ނުވަތަ ޯއވަރލެޕް ނުާވގޮަތަަކަށް މިމާއްދާތަށް ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި ހުރިނަމަ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް މިމަްއސަލަެއއް ނުނިކުންނާނެހެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ. ެއއީ 

ކޮންމެހެން ބަހުސް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން މިކަން ނުނިންމަން އުޅެނީިކއްޔޭ ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެން މިތިބެނީ ފަހަރެ އްގަިއވެސް ނުދަންނަވާަނން. އެއީ މިތަނަށް އައިސް ައޅުގަ

ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މިތިއްބަވަނީ ބަހުސްކޮށްގެން ީމގަިއ އޮތް އެންމެ ރަނަގޅު 

ނޑަށްެވސް ފެންނަ  ގޮތެއް ހޯދަިއގެން ެއގޮތަކަްށ ނިންމަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑު މިފުުރޞަތުގައި  ދަންނަވާލީ. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު  އެްއޗެްއ އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. ވައްސަލާމްޢަަަލަިއކުމް. 

 



ނުޑގެ އަޙް ޢިއްަޒތްތެރި  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ށް މެންބަރު އަލްޢުަުސްތާޒު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަ މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 

އަޅުަގނުޑވެސް ާތއީދު ކުރަން. އެހެން ނަމަވެސް ޭއގައި ަބެއއް ކަހަލަ ކަންތައްަތއް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުރުމާއެކު ައޅުަގނުޑވެްސ ެއއަށް އަިލއަުޅވާލާނަން، ބައެްއ ކަންަތއްތަކަށް 

ދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑުމެްނ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީުހގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އުފެދޭ ޮކމިޓީއެްއގެ މުަގއްރަރަކަށް އަދި 

ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ވަިކކަމަކާ ުގޅޭގޮތުން ގޮެތއް ެއކަން ކުަރްއވާ ކަމަށްވަންޏާ ނުވަތަ 

ނިންމެވުމެއް ނިންމަވާއިރު މަިޖލީހުގެ ރައީސަށް އެކަން އިނގިަވޑަިއގެންފައި އެކަން 

ނޑަށް ފެންނަނީ. އެއީ އެހެން ނިންމެވުންވެސް  އޮންނަވާނެ ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

ހައިސިއްޔަަތކުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެކޮމިީޓގައި އިންނެިވކަމުގައި ވިޔަސް. ދެން 

އަޅުަގނުޑ މިހެން ދަންނަވާއިރުވެްސ ައޅުަގނޑަށް އެަބ އެނޭގ މުަގއްރަރެްއ 

ަވމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅަކީ ގޮތުަގއި ބޭފުޅަކު ހަމަޖަްއސަވާ ެއކޮމިޓީ ބަލަހައްޓަ 

އެބޭފުޅެއް ގޮތުަގއި ހުންނެިވަކމުގަިއވަންޏާ އެކޮމިޓީ ހިނގަުމންދާ ވަގުތު މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެންނަށް  ރައީސް އާންމުގޮެތއްަގއި ކޮިމޓީތަކުަގއި އިންނަވަމުންދާ ގޮަތކަށް އަުޅގަ

ނެ. ކުރިންވެސް ފާަހގަ ކުެރވިފަިއ މިއޮތީ. އަދި ނާއިބު ަރީއސްވެސް އިންނަވާ

ނަޑށް އެބަ ފާހަކުރެވޭ ކޮމިީޓެގ މުގައްރަރެއް ގޮުތގައި  އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ހަމަޖައްސަވާ ބޭފުޅަކަށް މާބޮެޑތި ބާރުތަކެއް ނުވަތަ މަޖިލީުހގެ ރައީސަްށވުެރވެސް 

ބޮޑު ބާރެއް ދެއްވާ ގޮްތ ދިމާވެދާނެއޭ މިހެން ކަމަށްވަންޏާ. އެހެންވީމާ 

ިއޒު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށް އަލްޢުަުސްތާޒު އަޙްމަދު މުޢް

ނޑަކަށް ެއއަްށ އިޞްލާޙެއް ކުރެވޭނެ  ހަމަ އެއާެއކުަގއި ެއއަށް ިމވަގުތު އަުޅގަ

ފުރުޞަތެއް ނެތް. އެހެންީވމާ، އެއިޞްލާޙު ކުރެވޭ ބޭފުޅުން އެއިޞްލާުޙ 

ރައީސަށް ކުރެްއވުމުަގއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރަާރ މަޖިލީހުގެ 

ފެނިވަޑަިއގެންނެވި ހިނދެއްަގއި އެކަން ެއގޮތަށް ކުރެްއވިދާނެއޭ އޮތުން އެީއ 

ނޑަށްެވސް ފެނެއޭ. އެހެންވީމާ އެތަންޮކޅު  މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ައޅުގަ



ނޑުެވސް މިފުރުޞަތުގަިއ  އިތުރުކޮށްލަން. ދެން ަހމައެއާެއުކގައި އަުޅގަ

ންނަށް ފާހަަގކުރެވޭ ބަެއއް ކަހަލަ ދަންނަވާލާނަން މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެ

ކަންތައްތަކަށް ދާއިރު މިަމޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ މުޙާތަބުކޮށް 

ވާހަކަދެްއކުމާ ބެހޭގޮތުން ތ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅ 

ނޑުމެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އަދި ކޮންމެ މީ ހަކުވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

އަދި ކޮންމެ މެންބަރަކުވެްސ މިތަނަށް ހާޒިރުވެ މިތިއްބެވީ ވަރަށް ތަަޞއްރަފް 

ނޑުމެން ިމ  ަލއްކަ ުނވަތަ  3ފުދިވަޑަިއގަތްހެން. އަިދ ެއބޭފުޅަކަށް އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަކީ ެއއާބާދީައށް ނަމުނާއެއްކަމުގަިއ   489އަޅުަގނޑުމެްނގެ އާބާދީގެ 

ހެންކަމަށްާވއިރު އަޅުަގނޑުމެންގެ އެންމެން މެންބަރުން. އެ 489ވާންޖެހޭ 

ވާހަކަދެްއކުމާ ބަސްމޮށުން ތެރިކަމާ މިހުރިހާ ކަމެއްވެްސ އަުޅަގނޑުމެން 

ނޑަށް ޤަބޫލު ކުރެވެނީ.  ހުންނަންވާނީ ނަމޫނާ މިސާލެއްގެ ގޮުތގަަައި ކަމަށް އަުޅގަ

ަަކަފު ނުޑ އުންމީދުކުރަން ބޭފުޅަކު ދެއްކެިވ ވާހަ ޅަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ނެޑއް  އަޅުަގނޑަށް ެއއާ ޙިލާފުގޮަތކަށް އެްއޗެއް ދެންނެވެނީ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ  ނުދަންނަވަން. އެހެން ނަމަވެސް މިއީ ވާންޖެހޭނެ ކަމެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންަނކީ ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއޭ ރަްއޔިތުންނަށް އަދި  ޤަބޫލުކުރަމޭ. އަުޅގަ

ގޮތާ މިތަނުގައި ދެެކވޭ ވާހަަކތަކާ ބަސްމޮށުންތެރިކަމާ  އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެމުންދާ

ނޑުމެން ޭއގެ ޒާުތގައި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ކުާރ އިޙްތިރާމާ މިހުރިހާ  އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެުހރިހާ ކަމަކާ މެދު ވިސްނާ ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ  ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ދެކެމެވެ. އެހެންވީމާ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި  ކަންތައްތައް ކަުމގައި އަުޅގަ

ޖަލްސާއެްއގައި ެއކަހަލަ ކުދި ކުދި ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭޮގތުން ތަންކޮޅެ ދިގުލައި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތްަތއް ތަންކޮޅެ ފަހަތަށްޖެހޭގޮތް ދިމާވާތީވެ، ައޅުަގނޑު 

ނޑުމެންގެ އާަާންމު އުސޫުލ  ހިތަށް އަރަނީ މިކަހަލަ ަކންތައްތަކުަގއި އަުޅގަ

އަމަލުކުރަމުންދާގޮތް އެީއ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ެދކެވަަޑިއގެންގޮތުން ެއއީ 

ނޑުމެްނގެ މަސަްއަކތަށް އަވަްސ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަމަ ފަސޭހަވެގެންދާނެ  ަުގަ އަަަޅު



ކަމެއްކަުމގައި ފެންނާތީ ިމވާހަކަ ދަންނަވާލަން މިފުުރޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ، 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ފެށުމަށް  46ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި  ުހގެ ވަީޒރުންގެ މަޖިލީ

 ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްޢުަުސްތާޒު އަޙްމަދު މުޢިއްޒުަު  މެންަބރު ޢަްބދުްއރަީޝދު 

އެހުށަހެޅުއްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙަީކ ވަރަށް މުހިންމުަު ސަބަބަކާ ހެދި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ޙުަުަސއިން ާވހަކަެދއްކެވުްނ:

ޞްލާޙެްއކަމަށް އަޅުަގނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އާދެ، މިޢިަިބާރާތް ކުރެވިފައި އި

އޮތްގޮތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގައި ނުވަތަ ކޮމިީޓގެ ބަްއދަލުވުމެއްަގއި ެއގޮތަށް 

މިޢިަިބާރާތް ފެށިގެން އައިްސ ނިމޭއިރު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެންގިދާނެއޭ އޮތީމާ 

މަނުޖެހުމެއް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ ެއކަން މިޢިަޮބާރާތުގައި ުކޑަ ުކަޑ ހަ

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކާ އަލްޢުަުސްތާޒު އަޙްމަދު މުޢިްއުޒ ހުށަހަޅުއްވާފައި ިމއޮތީ 

އެހުއްޓާލުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެްނގިދާނެއޭ އެގޮތަށް ހުށަހެޅުްއިވ 

ާވ ގޮަތކަށް ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި މިއޮީތ މުިޅ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް މުޅިން ނިންމަވާލައް

ނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ ހަމަ މިހާރު މިއޮތް ޑްރާފްޓް  ހަމަޖައްސަވާފައި. އަުޅގަ

މިއޮތް ގޮތަށް  ބާްއވަަވއިގެްނ މަޖިލީހަށް ކޮމިޓީއަށްވެސް މިކަންހަމަ ދޭހަވާގޮތަށް 

ނޑަށް ފެނެއޭ. އަޅުަގނަޑކަށް މިކަމެއް  މިޢިަިބާރާތް ހަދާލެވިދާނެކަމަށް އަުޅގަ

ނެ. ހުށަހެޅޭނީ މިއިޞްލާޙު ހުށަހެޅި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އެކަން ހުށައެއްނޭޅޭ

ފާހަގަ ކުރަްއވާ ހއ. ގެ އަނެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަލްފާޞިލް އަޙްމަދު 

ނޑު މިދަންނަވާލަން އުޅޭ  ޞަމީރުވެސް އެިއޝާރާތް ކޮށްލައްަވއިފި އަުޅގަ

ނޑު ކަހަލަގޮތަކަށް މިމާއްދާ މިެފށުން އިޞްލާޙުކޮށްލެވި ދާނެ ގޮތަކަށް. އަުޅގަ

މިދަންނަވަން މިއުޅެނީ މީގައި ނިމުމުގައި މިއޮތް ޢިަިބާރާތުގައި އަންނަިނވި 

ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބަކާ ހުރެ ހުއްޓާލުމަށް މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ އެކޮމިޓީއެްއެގ 

ހަމަ ރިޔާސަތަށް އެންގިދާނެއޭ. މިހެން ހައްދަވާލައްވާިފއްޔާ މާބޮަޑށް ފެށުމާ ނުކުޅެ 

ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ  މިއޮތްގޮތަށް އޮްއވާ އިޞްލާުޙކޮށްލެވި ދާނެކަމަށް އަުޅގަ



ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް.  46އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލީ ިޢްއޒަތްތެރި މިދެންނެވީ 

ނޑު  މިއިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މެންބަރުން މިއިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފިނަމަ އަުޅގަ

ނޑަށް އެފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް މިހިރީ ތާއީދު ކުރަން ވެސް ަތއްޔާރަށް އަދި އަުޅގަ

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނަމަ އަޅުަގނޑު މިހިރީ ހުށަހެޅުމެއްގޮުތގަިއވެސް ެބއްލެވުން. 

އެހެންނޫކަމަށްވާނަމަ އަޅުަގނޑު މިހިރީ އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް އެގޮތަށް 

ޒަތްތެިރ ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހުށަހަޅުއްވާފިނަމަ އެގޮތަށް ާތއީދުވެސް ކުރަން. ޢިއް 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަން ައލަށް އެދިވަަޑއިގެންފަިއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބޭފުޅަކު. ދެން ކުރިން ވާހަަކ ދެއްެކވި ޭބފުޅުން އެދިަވޑަިއގެން  2ވަނީ 

ނޑު އެ ދެނީ މިހާރު އެދިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެބަތިއްެބވި. އެހެންވީމާ ައުޅގަ

އިޝާރާތްކޮށްލަްއވާފައި އެކަްނ ގެންދެވުން. އެހެންނޫނީ ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަ 

ަަމަ ބަހުސްގެ ވަގުތު  ދައްކަވަްނ އަލަށް އެދިަވަޑއި ނުގަންަނވާކަމަށް ވާނަ

ނިންމާލަން ޙިޔާލު ކުރާ ވަހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހެންީވމާ ކުޑަ ފުރުޞަތެއް 

އަޅުަގނޑު އަުރވަން އެދިަވަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް. ދެން،ަާ މިހާރު ފުރުޞަތު 

 މިއަރުވަނީ ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫން ޙަމީދަށް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ފުރުަޞތު  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

ނޑު ފުރުޞަތު  ނަގާނީ ދެންމެ  މެންަބރު ަޙމްދޫން ޙަީމދު   ހޯދާލީ ދެކަމަކަށް. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ހއ. ެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޞަމީރުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި އިޝާރާްތކުރެްއިވ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަދަބުތައް އަުޅަގނޑުމެން މިމަޖިލީހުގައި ހިފެހެއްޓުން އެއީ ވަރަށް މުޙިއްމުކަމެކޭ. 

ށްަް އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ސަމާލުވުން ވަރަށް މުހިންމޭަޭ. އެހެންވީމާ އެކަމަ

ނޑުވެސް ވަރަށް ތާއީދު ކުާރާވހަކަ ދަންނަވަން. ދެން  އެހެންވީމާ މިކަމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅުްއވަން ުއޅުނު ޙިޔާލެއް ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 



ަވއިފި. އެއީ ުކޑަުކޑަ ބަދަލެއް މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ހުސައިންވެސް ހުށަހަުޅއް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފެށުްނ ރަނގަޅުކޮށްެލވިދާނެ.  46ގެންނަަވއިގެން 

އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ޢަބްދުްއރަޝީދު ފާހަގަކުރިގޮތަްށ ައންނަނިވި ސަބަބުތަުކގެ 

 ތެރެއިން ސަބަބުތަކަކާހުރެ ހުްއޓާލުމަށް މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ އެކޮމިޓީއެްއގެ ރިޔާސަތަށް

ނޑުމެން އެންމެނަށް  އެންގިދާނެއޭ. މިކަހަލަގޮތަކަްށ ބަދަލުކޮށްލެވިއްިޖއްޔާ އަުޅގަ

ތަންކޮޅެއް މިކަމަށްަް އެްއބަސްވުން މާގާތްަްވާނެކަމަްށ ފެންނާތީ އެވާހަކަ 

 ދަންނަވާލިން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑުވެ ` ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު ޫމސާ   ސް ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ހުށަހެޅިގެން މިދިޔަ  ނިޒާރު ާވހަކަެދއްކެުވން: މިފަހަރު ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ ދެންމެ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  46މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން އެްއޗެއް ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި. އާދެ، 

ަިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޢި އްޒުަު އާ ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނުޑވެސް ވިސްނާލިއިުރގަިއ އި

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަކީ ަވރަށް އެކަށީގެންވާ އިޞްާލޙެއް. އެހެންނަމަވެސް 

އަޅުަގނޑަްށވެސް ހަމަ ިޙާޔލު ކުރެޭވގޮުތގައި ދެންމެ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ  

އިަިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ހުސައިން ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުތާ ގެނައުމަްށ 

ން މިހިރީ. އެހެން ނަމަވެސް އެއިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑަްށ އަޅުަގނުޑވެސް ޙިޔާލުކޮްށގެ

ނޑު ހަމަ ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ   46ހުށަހެޅޭނެ އިޞްލާޙަކަށް ުނާވތީ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުން މިކަމަށް ވިސްނާލައްާވ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް އެނުކުތާ ިއޞްލާޙުކޮށްދެްއވަިއފި ކަމަށްވަންޏާ ެއއީ ައޅު  ގަ

ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވެދާނެއޭ. އެހެންވީމާ މިތަނުަގއި ަހޤީގަތުަގއި މަޖިލީހުަގއި 

ޖަލްސާތަކުގަިއވެްސ ވާހަަކ ދައްކަންޖެހޭނެ އުސޫލުަތކަކާ ަގވާއިދު ަތކަާކ 

އަދަބުތަކެއް ަކނަޑއެޅިފައި ެއބައޮތް. ހަމައެގޮތަށް ކޮމިޓީެއއްަގއިެވސް މެންބަރުން 

ކަމުން ދާއިރުގައި ަހމަ ވާހަކަދައްކަނ ޖެހޭނެ އަދަބުތަކަކާ އުސޫލުތަެކއް ވާހަކަދައް 

ހުންނަންޖެހޭނެ. ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ކޮންމެ މަޤާމެއްަގިއ ވާހަކަެދއްކި ކަމުަގއި 



ވިޔަްސ އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަ ަދއްކަންޖެހޭނެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަެކއް 

ްއކާ ވާހަަކއަކީ ތިމާ މުޙާތަބުކުރާ އަޅުަގނޑުމެން ގެންގުޅެންޖެޭހނެ. އެއީ ތިމާ ދަ

ފަރާތަށް ބޭއިޙްތިރާމް ރައްދުާވގޮތަށް ދެެކވޭ ވާހަކައަްށ ެވެގން ނުވާނެ. އެހެްނވީމާ 

ވާހަކަދެްއކުމުގެ އަދަބުަތްއ ހުރިހާ ތަނެއްގައިެވސް އަޅުަގނޑުމެން 

 ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ. އަނެއްކާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޤާނޫނާ ގަާވއިދުތައް އެކުަލވާލާ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުްނނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރާ ބަަޔކަށް  އެއަުޅގަ

ނުޑމެން އިޙްތިރާމްކުރަން  ވާތީ އެންމެ ފުރަތަމަ ެއފަދަ އުސޫލުތަކާ އަުޅގަ

ވަނަ  46އަޅުަގނޑު ހިތުން ހުރިހާބޭފުޅުންވެސް މަސައްކަތް ކުަރްއވާނެ. އެހެންވީމާ 

ސަލަ ހުށަހެޅިފަ އިްތ އިޞްލާޙު އިތުރަށް މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ މިއޮްތ މައް

ނޑަްށ ފެންނަނީ. ހަމަ ޖަލްސާގަިއ ވާހަކަ ަދއްާކ  ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ަައަކަށް ވެގެން ުހއްޓާލަްއވަން އިޝާރާތް  ދެއްކުން ެއއީ އެކަީށގެން ުނވާ ވާހަކަ

މަ އެގޮތަށް ކުރެޭވގޮތަށް އޮތުމާެއކުަގއި ަހމަ ކޮމިޓީތަކުގަިއވެސް އެފުުރޞަތު ހަ

ދެއްވުމަށް. އެހެންވީމާ ދެންމެ ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުަުސައިން އެހުށަހެޅުއްވި ނުކުާތ 

ނުޑވެސް ފުރަތަމަ  ފާހަގަވާަާ ގޮތަށް ެއއިޞްލާުޙ ބަދަލުކޮށްލުމަށް. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ާމގިނަ ާވގުތެްއ  ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ. ދެވަނަ ވާހަަކއަކަށް އަުޅގަ

ހެން ނަމަވެސް އެނުކުތާ ފާހަގަކޮްށލާނަން. މިތަނުގައި ނުނަގާނަން. އެ

ވާހަކަދެްއކުމުގެ ބަހުުރވަާއ މިކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ބަެއްއ ބޭފުޅުން ފާޅުކުރަްއވާ 

ނޑަށް އެާހބޮޑަށް ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ. ސަބަބަކީ ކޮންމެ  ޙިޔާލަށް އަުޅގަ

ކާ. އާދެ، ބަސް ގައުެމއްަގއިެވސް ތަފާތު އެކިއެކި ބަހުރުވަަތކުން ވާހަަކދައް

އެަކއްެޗއް ިވޔަސް ވާހަަކ ދައްކާ ބަހުރުވަައކީ ތަފާތު އެއްެޗއް. ގިަނ 

ޤަަައުމުތަކުަގއި އެތަންތަނުެގ މަޖިލިސްތަކާ ތަންތާނގައި އެގޮތުން އެތަެނއްަގިއ 

އޮންނަ ރަސްމީ ބަހުރުވައިްނ ވާހަކަދެްއކުން ަކނަޑއަޅާަފއި ޮއވޭ. އެހެންވީމާ 

ވެސް އާންމު އުސޫެލއްެގ ގޮތުން. އެގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގައި 

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ދަންނަ އެންމެން އެބަހުރުަވއަކަްށ ފަރިތަ އަދި އެންމެން 



އެބަހަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ަބހުރުވަ. އެހެން ބަހުރުަވއަަކށް އިޙްތިރާމް ނުކުރާ 

ނީ. އެހެންވީާމ ވާހަކަެއއްނޫން.  އެއުސޫލަށް ތަބާވެގެން އެކަން ކުރަމުން މިގެންދަ

އެއީ ހަމަ ވާހަކަދެއްކުުމގެ ައދަބުތަކާ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅޭކަެމއް. އެހެންވީމާ 

ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަަަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް 

ކުރެްއވުން ރަނގަުޅވާނެ. އެހެންވީމާ އެބޭފުޅަކު ހިތަށް އަާރހާ ބަހުރުވައަކުން ވާހަކަ 

ނަޑކަށެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ އަދަބު ހަމަ ދެއްކު މަށް ފުރުޞަތު އޮންނާަކށް އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ތަފްޞީލުކޮށްެވސް ލިޔެވިަފއި ވާހަކަ ަދއްަކވަން ވާނެ އަދަބުތަްއ  ކަ

ނަޑއެޅިފައި އޮތުމަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވނެ ވަރަށް ރަނގަުޅ  ކަ

ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީ ވަނަ މާއްދާގެ  46މާ އަދިވެސް އެއްފަަހރު ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

)ހ( އަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ަދންނަވަން މިމަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާތަކާ އަދި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަުކަގއި ވާހަކަަދއްަކވަމުން 

ދެްއވުްނ ގެންދާއިުރގައި ެއކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރެޭވގޮތަށް އެބައި އިޞްލާޙުކޮށްލަ

 ރަނގަޅުވާެނކަމަށް. ޝުކުރިްއާޔ. 

 

އާދެ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ވާހަކަ ަވރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުންގެ ޙިޔާލުފުޅު ދެއްަވއިފި. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަްސވެވިަފއި އޮީތ 

އެކަނި ެއއިޞްލާޙެއް ހުަށހެޅުއްވި ިޢއްޒަތްތެރި އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ހަމަ 

މެންބަރަކަށޭ. އެހެންވީމާ، އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވާހަކަ 

ދައްކަން އެިދވަަޑއިގެންަފއި އޮތުމާއެކު ފަހަރެްއަގއި މިހާރު ހުށަަަހެޅިގެން އުޅޭ 

ނޑު ދެން މިހާރު ޙިޔާލާމެދު އެއްެޗއް ވިދާުޅަވން ބޭނުންފުޅު ވެދާނެތީ އަ ޅުގަ

މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އާދެ، އަލަށް އެދިވަަޑއިގެން 

ބޭފުޅުންގެވެސް ދެތިން ބޭފުޅުން އަދި އެބަ ތިއްބެވި. އެެހންނަމަވެސް ތިލަދުންމަތީ 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.   އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒަށް އަުޅގަ

ނޑު  46ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  މަތީ އުތުުރބުރީ ތިލަދުން  ވަނަ މާއްދާއަށް އަުޅގަ



 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް ބައެއް ބޭފުޅުންދެއްެކވި ވާހަކަ  މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒު 

ނޑު ހުށަހަޅަން  ވާހަކަެދއްެކވުން: އްާދގެ ވަނަ މާ 46އަޅުަގނޑަށް ޤާބޫލު ކުރެވޭ. ެއހެންވީމާ،ަާ އަުޅގަ

)ހ(  ެގ ފެށުމުގެ އިބާރާތް މިދަންނަވާގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުަރން. )ހ(  މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާއެްއގައި ނުވަތަ ކޮިމޓީއެްއގެ ބައްދަލުވުެމއްަގއި މެންބަރަކު ދައްކަމުންދާ 

ވާހަކަެއއް އަންނަނިވި ސަަބބުތަކުގެ ތެރެއިން  ސަަބބުތަކާހުރެ ހުއްޓާލަން 

ރިޔާސަތުން އެްނގިދާނެ. އެެހންވީމާ،ަާ އިތުރުކުރަން  މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ކޮމިީޓގެ

ވަނަ ާމއްދާގެ  46މިހުށަހަޅަނީ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތުން މިޢިަިބާރާތް. ދެން  

ވަނަ ފޮުޅވަތުަގއިަި ެއވާ "ރަީއސަށް" މިބަސް އުނިކުރަން.  3)ހ(  ގެ 

ނުޑ ކުރީގައި ވިސް ނުން އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މިޮގތަށް ހުށަހަޅަން. އަޅުގަ

ވަނަ  34، 33 ،32ގެންގުޅުނީ ކޮމިޓީތަކާބެހޭ ާއންމު ބައި އެއީ ަގވާއިުދެގ 

މާއްދާއާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ަދއްާކއިރު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަަޅން ކަމަށް. ނަމަވެސް 

އަޅުަގނޑަްށވެސް އެއިޞްލާުޙ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔަިއރު ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަްށ  46ނީ މީގައި ރަނގަުޅވާނީ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަ 

 ކޮމިޓީތައް ހިމެނިގެން އިޞްާލޙެއް ގެަނއުންހެން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑު އަުރވާ ހިތް އޮތީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. ދެން އެހެންވީމާ މިފުރުޞަތު ދެން އަޅުގަ

އްވި ތާއީދު ުކރައްވާަފއިވާ މުލަކަޮތޅުގެ އަދި މިއަރުވަނީ ހއ. ގެ ެމންބަރު ހުށަހެޅު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް. 

 

 އައްސަލާމްޢަަަލަިއކުމް. ހއ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު އަްޙމަދު މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙަށް އެގެންނެވީ ވަރަށް ރަނގަޅު މުޢިއްޒު  އަްޙމަދު ޝަީފޤު 

ބަދަލެއްކަމަށް ދެކެން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ފަހުން އެހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ައޅުަގނުޑ  ެކވުން:ވާހަކަެދއް

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އަދި އޭގެ އިތުރުން ކުޑަ ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލަްނ 

ިމ ، 4،2،3،4ބޭނުންވާތީއާެއކީ މިފުރުޞަތަށް މިއެދުނީ. މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 



ހެޅިފައިއޮތް އިޞްލާޙު އޮތްގޮތުން، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ނަންބަރުތަކަށް ހުށަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އޮޅިަވޑަިއގެންފާނެ ގޮަތކަށް މިއޮތީމާ، ކުަޑކޮށް މި 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިއޮތް ޮގތް ދަންނަވާލަން އެބަ ބޭނުންވޭ. މިހާރު އިޞްލާުޙ 

. 2ން ހަމަެއކަނި ިމފެންނަނީ )ހ( ގެ ހުށަހެޅިފައިމިއޮތް ކަރުދާހުަގިއ މިއޮތްގޮތު

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ެއްއވެސް ވަރަކަށް ުގޅުމެއް ނެތި ދައްކާ ވާހަަކއަކަްށވުން. 

އުނިކުރުން، މިހެން ބުނީމާ،  2،3،4ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ މިހާރުއޮތް  46އެކަމަކު 

ން. އެހެންވީމާ، ވަނަ ނަންބަރު ހަމަ އޮްތގޮތަްށ އޮތްކަ 4މިއިން އެބަދޭހަޭވ )ހ(ގެ 

ވަނަ  4ަވނަ މާއްދާގެ  46އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މިބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ، 

ނަންބަރު ހަމަ އެއޮތްގޮތަށް، ދެލިކޮޕީ އޮތްގޮތަށް ބަދަލެއް ނައިސް އެބަޮއވޭ. އެއީ 

އިސްލާންދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ަދއްކާ ާވހަކައަކަްށވުން. އެފަަދ 

ޔާ ހުއްޓާަލން އިޝާރާތްކޮށް ނުވަަތ ޕްރޮސީޖަރގެ މަތިން ވާހަކަެއްއވެއްިޖއް

ގެ ބަދަުލގަިއ، ،2،3،4ގެންދިޔުމުެގ ބާރު ރަީއސަށް ޮއންނަ ގޮތަށް. އޭެގ އިތުރުން، 

ުހށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއާ ެއްއެވސް ވަރަކަށް ގުޅުމެއް ، 2އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ 

ދާ މިގޮތަށް ނެތި ދައްކާ ވާހަކަައކަްށވުން. އެހެންވީމާ، ިމ މާއް

އެ ދެނަންބަރު ، 4،2ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ  46އިޞްލާޙުެވއްޖެކަމަށްެވއްޖިްއޔާ، 

އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވާލުން، ެއއީ ބޭނުމަކީ. ކުަޑކޮށް ިމގޮތަށް އޮތީާމ، ޮއޅުން 

 އަރާފާނެހެން ހީވާތީވެ، ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ދެ، މިހާރު ހއ. ގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި. ދެން އާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިވަގުތު ރިޔާސަތުން ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވޭ އެ ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަިއ، 

އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެނަމަ، މިހާރު މިވާހަކަދައްކަމުންދާ މާއްދާގެ )ރ(އަްށވެްސ 

މާ، ެއގޮތަްށވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޞްލާޙެްއ އަންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީ

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަަވިއގެން އެ އިޞްލާާޙއެުކގަިއ ދާނެކަމަށް 

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަަވިއގެން، ގެންދެިވއްޔާ، ައޅުަގނޑުމެްނނަށް. އާދެ، މިހާރު 



ވާހަކަދެެކވޭ މާއްާދގެ )ރ( ަގއި މިއޮންނަނީ )ހ(ގެ ދަށުްނ ހުއްޓާލާއިރު ސަބަބު 

ވާނޭ. އެހެންވީމާ، އެއަްނގާތާނަގއިެވސް ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަތުގެ ވާހަަކ އަންގަން 

އަންނަންއެބަޖެހޭ. އެބަދަލު އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އެބަދަލުވެސް 

އަންނަންޖެހޭ. އާދެ، މަޢާފުކުރައްވާ އަުޅަގނޑަށް )ހ( އޭ ދެންނެވުނީ، )ށ( 

ެއބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އިނގޭތޯ. )ށ( އަްށވެްސ އިޞްލާޙެއް އަންނަން

އެކަންތައްެތވެސް މި ިއޞްލާޙާއެުކގައި ބަަަދަުލވާންޖެހޭނެތީ، އެވާހަަކވެްސ 

ނުޑ ދެން އެދިަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން،  ދަންނަވާލާނަން. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަނެއްާކވެސް ފުރުޞަތު އަރުވާަނން. އެީއ، މާޅޮސްމަޑުުލ 

 މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު.އުތުރުބުރީ 

 

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ދެން   މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ެމންަބރު 

ނޑު ފުރުޞަތުގެ   ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޅުަގނޑު ވާހަކަދެްއކުމުގެ ޭބނުމެއްނެތްހެން. އަޅުގަ

މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން އެ  ބޭނުންކޮށްލީ، ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ

ނޑަށް ހީވަނީ ދެން  ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ާތއީުދކުރުމުގެ ގޮތުން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް މިތަނުަގއި ބަހުްސކުރެވޭ ގޮތުން، އެ ިޢއްޒަތްތެިރޔާއަކަށް އިޞްލާޙެއް 

ގެ. ހުށަހެޅި އަދި ނިކަމެތި އަޅުަގނޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ ގޮތަކަށްޫނން ކަންނޭނ

މިތަނަށް އިޞްލާޙު ފޮނުއްވާފައި އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ހަމަެއކަނި ލިބިފައިއޮންނަ 

ނޑަށް ީހވަނީ ހިތާމައާެއކުވެސް  ޙައްޤެއްކަމަށް މިވަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް މިޖެހުނީ.   އިށީނދެލަންހެން އަޅުގަ

 

 އިފިހެން ހީވަނީ. ދެންމެ ރިޔާސަތުން އަޅުަގނޑަށް ކުޑަުކޑަ އޮޅުެމްއ އަރަ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު މުަޙންަމދު 

ނޑަްށ ހީވަނީ )ށ(  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑަށް ހީެވގެން. އަުޅގަ ވިދާޅުިވ )ރ( އޭ ވިދާުޅވިހެން އަުޅގަ

 ހެން އެއީ. އެހެންވީާމ، ެއވާހަކަ ދަންނަވާލީ، ޝުކުިރއްޔާ. 

 



އް ކިޔުނީމާ، ރަނގަޅުކޮށްލިން އިނގޭތޯ. އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ، ައޅުަގނޑަށް ކުށެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑަްށވެސް އޮޅުމަކުން އެހެން ދަންނަވާލެވުނީ. ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ 

އަނެއްާކވެްސ ކުރިން އެދިަވަޑއިގެންފައިިތއްެބވި ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން، ތިލަދުންމަތީ 

ވެްސ އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒަށް. އަނެްއކާ

 އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮތީާމ، އެަފރާތަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އަޅުަގނޑު. 

 

ނުޑވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ކަ. ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އާބެހޭގޮތުން، ރަީއސް ދެއްެކވި ވާހަ 46އުޅުނީ  މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒު 

އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެނޭ )ށ( އަށް އިޞްލާޙެއް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެގޮތުްނ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން )ށ( މިދަނަންވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުަރން. މި މާއްދާގެ )ހ( 

ގެ ދަށުން މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ހުއްޓާލުމަށް އަންގާނަމަ، އެވާހަކަެއއް ހުއްޓާލުމަށް 

ގާ ސަބަބު މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ރިޔާަސތުން ބަޔާންކުރަންވާނޭ. އަން

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ "މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަންގާަނމަ،" އެ ޢިބާރާތް 

އުނިކޮށްލުމަކުން މައްސަލަެއއް ނެތްހެން. އެއީ )ހ( ގައި މިުބނަނީ ކޮމިޓީގެ ނުވަތަ 

ނޑު މިދެންނެވި ގޮތަށް  މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އަންާގ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 )ށ( އިޞްލާޙުކުރަން ހުށަހަޅަން. 

 

ނޑު މިފަހަރު ކުރީ ފަހަރުހާ ދިގުކޮށެއް  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އާދެ، ައޅުގަ

ނޑު ފުރަތަމަ ުއޅުނީ ހއ. ޢިއްޒަތްތެރި  ޖަމީލް هللا މެންަބރު ފަތުޙު  އެްއޗެއް ނުދަންނަވާނަން. ައުޅގަ

މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރުމަށްޓަކައި. ެއއީ ފަހުން  ކަެދއްެކވުން:ވާހަ

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިފަދައިން، މިހާރު މިވާހަކަމިދެކެވެނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގިއ 

ވާހަކަދަްއކާ ގޮތާ ނުވަތަ އެއާ ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ވާހަކަތައް ކަމަްށ 

ޓީއާ ބެހޭގޮތުން އެހެން މާއްދާތަކެއް އެބައޮްތކަމަށް. އެހެންވީމާ، ކޮމި

އަޅުަގނޑަްށވެސް ެއގޮތަށް ިވސްނޭތީ، ފުރަތަމަ އޭނާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް 



ނުޑ އުޅުނީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެހެން ގޮތަކަށް  ތާއީދުކުރަންކަމަށް އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާގައި މިދެކެވެީނ  46އާދެ، ، ވަނަ މާއްދާގެ 45އެބައި ބަދަލުެވއްޖެ. 

ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާަގއި އަިދ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައާއި، އަދި ކޮމިޓީތަުކގެ 

ބައްދަލުވުމުަގިއވެސް ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ އުސޫުލތައްކަމަށް. އެހެންވީމާ 

ންމެ ބޮޑަށް އެގޮތަށް ބަދަލުެވގެން ހިނގަްއޖެ، ދެން. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑުެވސް އެ

ހިތްހަމަޖެހުނީހީ އެ ކޮމިޓީތަކާ ބެހޭ ބައި، ކޮމިޓީތަކާ ބެޭހ ބައިަގއި، އޮންނަން 

މަޖިލީހާބެހޭ ބައި، މަޖިލީހާ ބެހޭ ބައިގައި އޮންނަން. އެހެންނަމަވެސް ޑްރާފްޓިންގ 

ކޮމިޓީން މިދެބައި އެއްކޮްށލައްވާފަިއ ނުވަަތ ެއއް އުސޫލެްއ ކަމަށް ެދ 

ނީ ވިދާޅުވެަފއިއޮތުާމއެީކގައި ައދި އެއް މެންބަރަކު ލެވެލްަގއިެވސް ހިމެނޭ

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އިޞްލާޙު ގެންެނވި ފަރާތުން ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާތީ، 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް ގެނެވޭ  46އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އެއޮްތގޮތަށް 

ހަމައެފަދައިން، )ށ(ަގއި ބަދަލު، ގެންނަވާ ބަދަލު ގެންނެވުމަށްފަހުގައި، ދެން 

އެގެންަނވާ ބަދަލުެވސް ގެންނެވުމާއެީކގަިއ މި މާއްާދ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް، ޭއެގ 

އެހެން އަކުރުތައް އެއޮްތގޮތަްށ ކުރިއަށް ގެންދެވުން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ 

ރަނގަޅު ގޮެތއްހެން. އެހެންީވމާ، )ށ( އަށް މިގެންނަވާ ަބދަލަށް ތާއީދެއް ނައިސް 

ތްކަމަށްވަންޏާ، އެކަމަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން، އޮ

ރިކޯޑަށްޓަަކއި. އޭރުން )ހ(ައށް ގެންނަވާ ބަަަދަލަށް މިހާރު އޮތީ ތާއީދުލިބިފައި. 

 އެހެންވީމާ، ެއކަންތައް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ްސ، އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަށް އެދި ދަންނަވާލި މަޤްޞަދު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 މިހާރު ހާސިލުވެއްޖެ. އެހެންީވމާ، ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްާޔ. މެންަބރު ދިޔާނާ ސަޢީދު 
  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

  `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 



 އަޅުަގނުޑވެސް ފުރުޞަތަކަްށެއދުނީ ދާދި ދެންމެއަކު، ޢިއްޒަްތތެރި  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

މެންބަރަކު އެހާމަކުރެއްިވ ފަދައިން، އެ ހުށަހެޅުން އެއީ ހުށަހެޅުމެއް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުެވސް އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ހާމަކޮށްލަން . ކަމުގަިއވާނަމަ، އަުޅގަ

ހަމަ މިއާއެކުަގއި ނިޒާމީގޮތުްނ މަނިކުފާނު ތިޔަ ގެންގުުޅްއވާ ފުރިހަމަ ގޮތްތަކުގެ 

ތެރޭގައި އަިރއަތޮޅު އުތުރުބުީރ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު ތައްޚާން 

ހުށަހަޅުއްވަިއ، ފުވައްމުލަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލް ތާއީދުކުރެއްިވކުރުން 

ނުޑ މިމޭރުމުގައި ގެނެސްލަން. އަޅުަގނޑުމެ ްނގެ ވުޖޫދަށް ނަިއސް، ލިެޔގެން އަުޅގަ

ނުޑެވސް އެދެނީ ކުރިަނވެސް އަދި ފަހުންވެސް މިފްލޯރގައި  ހަމަމިއާއެކުަގއި އަުޅގަ

ހަމަމިފަދަ ގޮތެއްަގއި އިޞްާލޙުތައް ހުށަހެޅިގެން އެއަށް ތާއީދުލިބިގެން ރަނގަުޅ 

ކުރާުރކޮށް ވާނެ އަރިސްކޮށްފަިއ. އަދި ނިންމުންތަކެއް ނިންމުންކަމުގައި ތަ

ނެޑއް ލިބުނު ވާހަކަވެްސ  މިއާއެުކަގއި )ނ( އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ލަ

 އަޅުަގނޑު ވާނީ ހާމަކޮށްފައި. އަދި ހަމަމިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކާއިރު...

 

 އެދެން، އިނގޭތޯ. މި މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ވާަހކަދެއްެކވުން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑު ނިޒާމީ ވާހަަކއެއް އަރިސްޮކށްލިން. އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ައޅުަގނޑަްށ މިދެވުނީ. އަޅުަގނޑު މިމޭރުމުން މާދިގު  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

ަތްއ ބޭކާރުކޮށްލާކަށެއް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް މިކަން ވާހަކަެއއް ޖަލްސާގެ ވަގުތު ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލުުމގަިއ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ 

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން، އެއީ އެހެން އަތޮެޅއްެގ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު ހުށަހެޅި 

ނޑު ޤަބޫލުނޫން ވާހަ ަކވެސް ިރޔާސަތަށް ފޯރުކުރަން. ހުށަހެޅުމަކަށް ދޭކަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 



އާދެ، މި ތާނގައި މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ހަމަ އެއް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޙައްޤުތަކެއް ހުންނާނެ. ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް އެ ޙައްުޤ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. 

ުކރެވޭނެ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ިމ ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ވަކި ބޭފުޅަކަށް ތަފާެތއް ނު

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޒާހިރު ޢާދަމަށް. އާދެ، ޭއގެ ކުރިން 

 މެންބަރުން. 76އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ޖަލްސާގައި މިހާރު ަވޑަިއގެން ތިްއބެވީ 

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  ަީ ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރ  ަރީއސް. އަުޅގަ

 އަޅުަގނަޑކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅި  މެންަބރު ޒާިހރު އާަދމް 

އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރި މެްނބަރެއް. އެހެން ނަމަވެސް ދެވަނަ އިޞްލާޙަކަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެްނގެ  އަޅުަގނަޑކަށް ތާއީދުކުެރވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ކުރިމައްޗަށް ައއިސްަފއި މިއޮތީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު. އެހެން 

ކަމަށްވަނީިވއްޔާ ކޮމިޓީ މީެގ ތެރެއަށް އަންނަން އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނާތީވެ 

އްޔާ އަޅުަގނޑަށް އެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ ަދންނަވާލީ. ޝުކުރި 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

ނޑު ހަމަ ަވރަށް ކުޑަކުޑަ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ޙުަސއިން   އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު މި  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން: އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން ެވގެން ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ. އާދެ، އަުޅގަ

ނުޑ މި އަމާޒުކޮށްލަނީ ހއ.ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދަންނަވާ ނުކުތާ އަުޅގަ

ދެންމެ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްިވ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒަށް. މުޢިްއުޒ 

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަާވ ދެންނެވުމަށް ކުޑަކޮށް ސަމާލުަކމެއް ދެްއވާނެ ކަމަށް 

ނ ުޑ ގެންނާކަށް އަޅުަގނޑު ީހކުރަން އާދެ، މިއީކީ މާ ބޮޑު އިޞްލާެޙްއ އަުޅގަ

ނޫން. އާދެ، ކުޑަުކޑަ ެއއްެޗއް ކިހިނެއްތޯއޭ މުޢިްއޒުގެ ިޚޔާލުފުޅުހުރީ ހަމައެކަނި 

ދަންނަވާލަން ވެގެން. އާދެ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއް 

ނޑަށް އިނގޭ ކޮމިީޓގެ ިރޔާސަތަކީ މުޤައްރިުރ،  އެތަންކޮޅު، އާދެ، އަުޅގަ



ނޑަށް  މުޤައްރިރަކީ ރިޔާސަތު  އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް މުޤައްރިޭރ އިނުން އަުޅގަ

ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅުެހން އެއީ ކޮމިޓީތަުކގައި ިމ ތިބެނީ މުޤައްރިރުން 

ކަމުގައި ވާީތވެ އާދެ، އެދެން ހަތަރުވަނަ ބާބުގައި ކޮމިީޓތަކުގެ ދައުުރގަިއވެްސ 

ޔާސަތޭގެ ބަދަުލގަިއ އަންނަނީ އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯޭއވާނީ އެތާނގައި ރި 

ނޑަށް އެ ޚިޔާލު އަރިސްކޮށްލެވޭތީ ެއވާހަަކ  މުޤައްރިރޭ އޮތުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ވޯޓު ދޭނަން އިނގޭތޯ ރިޔާސަތޭ އޮތަްސ  ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. އަުޅގަ

 ހަމަ. ޝުކުރިއްޔާ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

މި ބަހުސްގަިއ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން އެިދވަަޑއިގެންަފއިވާ ހުރިހާ އާދެ، މިހާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، މިހާ ހިސާބުން ބަހުސްގެ 

ވަގުުތ ނިންމާލާފައި ވޯުޓ ނެގުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަްށ ެގންދަން ޤަސްދުކުރަން. 

ލާނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަތއް މިހާރު އެންމެ ފުރަތަމަ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާ

 ހުށަހެޅިފައިވާ ތަރުތީބުން. އިާދރީ މޭޒުން ދަންނަވާލާނަން.

 

 
ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅުނު ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  46އާދެ،  އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

އިން ރަޝީދު މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް އަދި ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސަ

ޙަސަން. ތާއީދު ކުަރްއވާފަިއަވނީ އަރިއަތޮުޅ އުތުރުބުރީ މެްނބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ 

 4، 3، 2ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ިމހާރު އޮތް  46އިބްރާހީމް. އިޞްލާޙަީކ، 

، 2)ހ(  46ގެ ގޮުތގައި އަންނަިނވި ޢިބާރާތް ހިމެނުން:  2އުނިކުރުން؛ އަދި 

 އާ ެއްއވެސް ވަަރކަށް ުގޅުމެއްނެތި ދައްކާ ވާހަކަައކަށްވުން.ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ 

 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  46ވަނަ މާއްާދއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ެދވަނަ އިޞްލާޙަީކ،  46

އަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހަޅުއްާވ، މުލަކަތޮޅު 



ވަނަ މާއްދާެގ  46ިއވާ އިޞްލާޙެއް. މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ތާއީދުކުރަްއވާފަ

)ހ( ގެ ފެށުމުެގ އިބާރާްތ ތިރީގަިއވާ ގޮތަށް އިޞްާލޙު ކުރުން. މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާއެްއގައި ނުވަތަ ކޮިމޓީއެްއގެ ބައްދަލުވުެމއްަގއި މެންބަރަކު ދައްކަމުންދާ 

ވާހަކަެއއް، އަންނަނިިވ ަސބަބުތަކުގެ ތެެރއިން ސަބަަބކާހުރެ، ހުއްޓާލުމަށް 

 ޖިލީހުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ިރޔާސަތުން އެންގިދާެނއެވެ.މަ

 

ވަނަ މާއްާދއަށް އޮްތ ތިންވަނަ އިޞްލާޙަީކވެސް ިތލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  46

މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްާލޙެއް. އެ އިޞްލާހަށް 

ޖަމީލް. هللا ރު ފަތުޙުތާއީދުކުރަްއވަނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަ

 46ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ތިރީގަިއވާ ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން:  46އިޞްލާޙަކީ، 

)ށ(، މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މެންބަރެއްގެ ވާހަކަ ހުއްޓާލުމަށް އަންގާނަމަ، 

އެވާހަަކެއއް ހުއްޓާލުމަށް އަްނގާ ސަބަބު، މަޖިލީހުގެ ނުވަަތ ކޮމިޓީގެ ރިާޔސަތުން 

 ވާނެެއވެ.ބަޔާންކުރަން

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ

 

 މި މާއްދާގެ )ށ( ެއއި ހުށަހެޅުމަކަށް ހުށަހެޅުނީތޯ. އެހެން ކަމަށްވަންޏާ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 އަޅުަގނުޑވެސް މިގޮތަށް ކުރިައށްދާން މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ވާހަކަ  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

 ޝުކުރިއްޔާ. ހާމަކޮށްލަން. ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 

އާދެ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙުތަްއ ދަންނަވާލީ. އެީއ މިހާރު މީގަިއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން )ހ( އަށް ހުށަހަޅުއްާވފައި އޮތް އިޞްލާޙު 

، ފާސްވެއްެޖއްޔާ ހަމަ އެ ިއޞްލާޙު )ށ( އަށް އަންނަްނ އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ 

އެގޮތަށް އެކަންތައް ކުރިއަްށ ގެންދަނީ. އާދެ، މިހާރު އަޅުަގނޑު ވޯޓަްށ 



ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، ވޯަޓށް ދަންނަވަން ކުޑަވަގުުތޮކޅެއް ބާނުންވޭ އެއީ 

އިޞްލާޙުތައް ޗާޕުކޮށްލަިއގެްނ މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ބަހާލަން ވަގުތުކޮެޅއް. 

 އެރީމާ ައޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނީ. އެހެންވީމާ، އެ އިޞްލާޙުތައް އަތްޕުޅަށް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ބަހުސްަގއި ެއއްެޗއް ދަންނަވާކަށް ނޫން  މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް 

ނި އަޅުަގނޑަްށވެސް އިނޭގ ޯވޓަށް އެހުމުގެ ަމގުމަތީަގިއ މިއުޅެނީ. ހަމަެއކަ އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ކުަޑޮކށް އޮޅުންއަރާ މައްސަަލއެއް ސާފުކޮށްލުމަށް. މިހާރު  އެްއޗެްއ، އަުޅގަ

ހއ. ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތް އިޞްލާޙުަގއި 

އަމާޒުކުަރއްވާަފއި މިއޮތީ އެ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފެށުމުގެ ިއބާރާތުގެ ތަންކޮޅަކަށް. 

. 4،2،3،4އެބައާދޭ އަނެްއކާ އޭގެ ދަުށން އަންނަ އެހެންނަމަވެސް ެއ މާއްދާަގިއ 

އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ވަކިން އަެނއްކާ އެހެން އިޞްލާޙެްއވެްސ ހުށަހެޅިފައި އެބައޮތް. 

ނޑުމެން ިކހިނެއްތޯއޭ މީަގއި ނިންމަނީ ހއ. ގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެ  4،2،3،4 މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި ޮއތް އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެްއާޔ އެ

އޮތްގޮތަށް ޮއވެފައި އަންނަ ިއޞްލާޙެއްތޯއޭ. ނޫނީިވއްޔާ އެ ދެބައި ވަކިންތޯޭއ. ނޫނީ 

ނޑުމެން ބަލާނީ. އެ ވޯޓު ދޭންވީ ގޮތެްއ  އެ ދޭތިން އެކަތިތޯއޭ ައޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންނަނީ މިގޮތް ސާފުެވގެން ކަމަށްވާތީ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

ހއ. ެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެކަން ސާުފކޮށްލަ ެދއްވުން އެދޭ ވާހަކަ  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން

 ދަންނަވަން. އަޙްމަދު މުޢިއްޒު.

 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ފެށުމުގެ އިބާރާތަށް ފުރަތަމަ  46އަޅުަގނޑު  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 ނދާނެއްވޭ އަުޅަގނުޑ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުންވެސް ދެންނެވި ހަ މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒު 



ނުހިމެނޭ ކަމަށް.  3،4އެ ނަންބަރުތައް  4،2،3ގެ )ހ( ެގ  46އިޞްލާޙުގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  46އެހެންވީމާ، އަިދވެސް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ 

 ޔާ.ހިމެނޭ ގޮތަކަށް ނޫން. ޝުކުރިއް 4،2،3،4ފެށުމުގެ އިބާރާތަށް އެކަނި. 

 

ނުޑ ހަނދާން ހުރި ހއ.ގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

އިޞްލާޙު ހަމައެކަނި ފެށޭ އިބާރާތަށް ބަދަލެއް ގެންަނަވން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ 

ެއްއވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް  4،2،3،4އެައކުން މި މާއްދާގެ )ހ(ެގ 

ިވ. ދެން އެ ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރުވެސް ެއގޮަތށް ވިދާޅުވެ ެދްއވީމަ ވިދާޅު

 އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު ދެން އެކަން ސާފުެވވަަޑއިގެންާފނެ ހެން.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ނޑު ފުރުޞަތު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ތ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެދިވަޑަިއގަތީަމ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ތާނގައި ވޯޓަށް ދަންނަވާަލަަން ކުޑަ ވަގުުތކޮެޅއް  އަރުވަން. އަުޅގަ

ގޮސްފަިއ މިއޮތި އެހެންނަމަެވސް ވޯޓަްށ ދަންނަވާލަންީވ ިއޞްލާޙުތައްވެްސ މިއޮތީ 

އެހެން ހުށަހެޅިފައި. އެހެންވީމާ، މިހާރު ބަހުސްގެ ގޮތުން ކުރިއަްށ ނުގެންދެވުން 

 ން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ވިދާުޅިވއްޔާ ރަނގަޅު. ކަހަލަ އެްއޗެއް ވިދާުޅވާ

 

 ވަނަ މާއްދާެގ ފެށުމުގެ  46އެްއޗެއް ސާުފކޮށްލަން އިނގޭޯތ މިހާރު މި  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙަަސން 

އިބާރާތައް ބަދަލު އައިސްގެްނ ދާއިރުގައި ކޮމިޓީގެ ވާަހކަެވސް އޭގައި ހިމެނިގެްނ  ޢަފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ަގއި މި ބުނަނީ މަޖިލީހުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  46ދާއިރުަގއި މި 

ޖަލްސާއެްއގައި ޭއަގއި ނުބެނޭ ކޮމިޓީގެ ވާހަަކއެއް. ެއހެންވީމާ، ކިހިނެއްޯތ 

އެކަންތައް ވާނީ. އެކަންތަްއ ސާފުކޮށްލަން އިނގޭތޯ އަޅުަގނޑު އެދުނީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 



ތެިރ މެންބަރު އެ ކުެރްއވި ުސާވލަކީ ހަމަ ވިސްނާލަން އާދެ، ތ.އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތް ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ކަްނތައް ހަމަ މިދިމާވަނީ  ރަނގަޅު ސުވާެލއް ދެން އަުޅގަ

ކުއްލިައކަށް ފްލޯރއިން އިްޞލާޙު އައިސްގެން ެއއާ ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން 

ސް މާނަކުެރްއވުމާ ވާހަކަދަްއކަމުން ދާއިރު ނުުކންނަ މައްސަލަ. ދެން ކޮންެމއަކަ

އެކަން ބެއްެލވުން ެއއީ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުަގއި އޮތް ކަމެއް. 

ފަހަރެއްގައި މި ަގވާއިުދގައި ލިޔެފައި ހުންނަނީ މަޖިލީހުގަިއ ދައްކަިއގެން ނުވާނެ 

ވާހަކަ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ އަދަބުތަކުގެ ވާހަކަ. ަގާވއިދުެގ އެހެން މާއްދާތަކުގަިއ 

ލިޔެފައި އޮންނަނީ ކޮމިޓީއަަކށް ރިފަރއެއް ނުކުރޭ. ެއަކހަލަ ވާހަކައެްއވެްސ 

ަާ އެކަން ހުއްޓިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރުން އޮީތ  ކޮމިޓީއެްއަގއި ދެްއކިއްޖެްއޔާ

ނޑު މި މާނަކުރެވޭ ގޮތުަގއި  ވަނަ ނަންބަރުަގއިާވ  3އެހެންވީމާ، އެއަށް. އަުޅގަ

ސް ެއއަކުން ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަކަށް ދައްޗެްއ ތަން ކޮންމެހެން ބަދަލު ނުކުރެއްިވއަ

 ނުވާނެ. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑގެަެ ހިތަށްވަން ސުވާެލއް   މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

ދެން މިހާރު އެއަށް ކޮންމެސް ވަރެްއގެ ޖަވާބެއް ލިބިއްޖެ ކަންނޭނގެ މި ލިޔުން  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

މުން. އިދާރީ މޭޒުން ވިދާޅުވެ ދެްއވިއިރު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެއް ކަމަްށ އައު

ނުޑމެންނަށް ދެވަނައަށް މިއޮްތ އިޞްލާޙު،   2،3،4ވިދާޅުެވ ދެްއވީ އަުޅގަ

ނޑު ހިތަްށވަނީ ފަހަރެއްަގއި އެ  އުނިކުރުން )ހ( އިން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ެހން ކަމަށްވެއްެޖއްާޔ އިޞްލާޙަށް ކުރިން ވޯަޓށް އަްއސަވަފާނެއޭ. އެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޅުެމއް އަރާނެތީ. މިހާރު މި ލިޔުން އަންނަ ގޮތުން ެއކަމަކު 

އަޅުަގނޑު ހިތަށް ވަންނަނީ )ހ( ގެ ފެށުމުގެ އިބާރާތް އިޞްލާޙު ކުރަންހެން 

ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަްއސަވާނީ. އެހެން ކަމަށްެވއްޖެއްޔާ ަފސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަްށ 

 އެވާހަކަ ދަންނަވާަލން ވެގެން ައޅުަގނޑު އުޅުނީ. ޝުކުރިއްާޔ. ފެންނާތީ.

 



 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ތަ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަަސން ޢަފީފް  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

ނޑު ދަންނަވަން.  މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒު   ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ  46ދެއްކެވި ވާހަަކއިގެން އަުޅގަ

ަގއި ބުނެފައި މިއޮންަނނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގިއ ދައްކަިއގެން ނުވާެނ  3 ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙަގއި މި  46ވާހަކަެއްއގެ ވާހަކަ. 

ބުނާ ވާހަކައަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ދައްަކިއގެން ނުާވނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ 

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާެއއްަގިއވެސް ދައްކަިއގެން ނުވާެނއޭ.  ކޮންމެ ވާހަކަެއއް

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނަޑކަްށ ހިއެއްނުވޭ ޭއގައި ތަާޢރުޒެއް އުޅޭނެ ހެނެއް. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

އާދެ، މިހާރު ދެން އެހެންވީމާ، ވޯޓަށް ދަންނަވާާލނަން. އާދެ، ވޯޓަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިބައި ތަރުތީުބ ކުރުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ބަލާފައި އެވަނީ ހުށަހެޅި  ދެންނެވުމުގައި

ތާއީދު ލިބުނު ތަރުތީބުން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ބަލާކަަމށްވާނަމަ ހަމަ އެންމެ 

ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަން މިޖެހެނީ ކޮޅުމަޑުލުގެ މެންަބރު ޙުސައިން ރަޝީުދ 

ވި އިޞްލާޙު އެއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޙަސަން އެއީ ދެވަނައަށް ެދކެވަަޑިއގެންނެ

ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުނީ އަޙްަމދު މުޢިއްޒުެގ އިޞްލާޙަށް ާތއީދު ލިބިފަިއވަނީ ޭއެގ 

ފަހުން އަދި ފަހުން އިޞްލާޙަށް އިސްލާޙުވެސް ގެންނެިވފައި އޮތް ެއްއޗަކަްށ 

ވެްސ އެވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ތަރުީތބުން ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އެހެންވީމާ، އަދި 

 އެއް ފަހަރު އިދާރީ މޭޒުން ޯވޓަށް ދަންނަވާ އިޞްލާޙު ިއްއވާލާނަން. 

 

   

ްނަބރު  ޮކުޅަމުޑލު  ުހަށަހުޅްއާވަފިއަވނީ  ިއްޞާލޙު  ަދްނަނވާ  ވަޯޓށް  ުފަރަތމަ  ،ާއދ    :ިއްއުވން  މޭުޒން  ިއާދރީ   މ 

އަދި މުލަކަތޮުޅ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް.  ަޙަސން  ަރީޝދު  ުޙަސިއން 

ްއވަނީ އަިރއަތޮޅު ުއތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ ތާއީދުކުރަ

 4، 3، 2ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ިމހާރު އޮތް  46އިބްރާހީމް. އެ އިޞްލާަޙކީ: 



ގެ ގޮުތގައި އަންނަނިވި ޢިބާރާތް އޭެގ ބަދަލުގައި ހިމެނުން:  2އުނިކުރުން؛ އަދި 

ެއއްެވސް ވަރަކަްށ ގުޅުމެއްނެތި ދައްާކ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ  2. )ހ( 46

 ވާހަކަައކަށްވުން.

 

 

ވަަނ މާއްދާއަށް ގެންނަން  46އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު ަގވާއިުދގެ ދެލިކޮީޕގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން ެއދެން.

 )ވަގުަުުތކޮޅަކަށްފަހު(

އާދެ، ވަރަށް މަޢާފު އެދުމާއެކު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އިާދރި މޭޒުން ވިދާުޅވަނީ  ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ދެންމެ ވޯޓު ގުނުުމގައި އެބޭުފޅުންނަަަށް ކޮންމެސް ކަހަލަ ުކށެއް ހެއްެދވިއްޖެ. އެީއ 

ވޯޓު ދެއްވި ބޭފުޅުންނާ ވޯުޓ ނުދެއްވާ ބޭފުޅުންގެ އަދަދު އެއްކޮށްެލއްވި އިުރަގިއ 

ރިޔާސަތުަގއި އިން މީހާވެްސ ލައިގެން އަދަދު ހަމަވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތެްއ 

ރަނގަޅެއް ުނވޭ. އެހެންވީމާ، އަދި އެއްފަހަރު ވޯޓަކަށް ަދންނަވާލާނަން. އެްއވެްސ 

އެްއޗެއް ހީފުޅު ނުކުރަްއާވ ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. ދެން މި ފުރުޞަތުގައި 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގަިއ މިއޮތް މާއްާދއަްށ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނަން މިހާރު އަޅު  ގަ

ނޑު ކުިރއަްށ  ވޯޓު ެނގުމުެގ ކަންތަްއ ނިމެންދެން މިއަދުގެ ޖަލްާސ އަުޅގަ

ގެންދާނަން. ދެން އެއީ ވޯޓު ނަގަންފަށާފައި މެދުތެރޭން ހުއްޓާލަން ބޭނުން ނުވާތީ. 

އްާކވެްސ ދެން ވީހާ ައވަހަށް ެއކަންތައް ނިންމޭތޯ ބަލާނަން. އެެހންވީމާ، އަނެ 

ވަނަ  46ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައރިހުން ދަންނަވާލަން އާދެ، ގަާވއިދުގެ 

މާއްދާއަށް ގެންނަން ފެންނަ ކަމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފުަރތަމަ އިޞްލާޙަށް ެއ 

 އިޞްލާޙު ގެންނަން ފެނިވަަޑިއ ގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ެދްއވުން އެދެން. 

 

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 



 ޅުއްވި މެންބަުރ: މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް.އިޞްލާޙު ހުށަހެ

 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް. ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 79 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 48 ވޯޓު ދެްއވީ:

 68 ވޯޓު ނުދެްއވާ:

ވީމާ، މި އިޞްލާޙު ފާހެއް ނުވި. ދެން މީގެ ދެވަނައަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު  ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ދަންނަވާލާނަން.

  

 

ުށުމގ   ގ  ( ހ) ާމްއާދގ   ަވނަ  46 :ިއްއުވން  މޭުޒން  ިއާދރީ  ްނަބރު  ުއުތުރުބރީ  ިތަލުދްނަމތީ  ިއާބާރަތއް  ފ   މ 

ްނަބރު  ުމަލަކޮތޅު  ުކަރްއަވނީ ާތީއދު  ިއްޞާލަޙށް  ުހަށަހުޅްއވާ  ުމިޢްއޒު  ައްޙަމދު   މ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފެށުމުގެ އިާބރާތް ތިރީގައިވާ ގޮތަްށ  46. ަޝީފޤް  ައްޙަމދު 

)ހ( މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގިއ ނުވަތަ ކޮމިޓީއެްއގެ  46އިޞްލާޙުކުރުން. 

 އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ  ،ބައްދަލުވުމެްއގައި މެންބަރަުކ ދައްކަމުންދާ ވާހަކަެއއް

ތެރެއިން ސަބަބަކާހުރެ، ހުްއޓާލުމަށް މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ިރޔާސަތުްނ 

 އެންގިދާނެެއވެ.

 

 

އާދެ، ދެންމެ ތި އެްއސެވި ިއޞްލާޙު ރައްޔިތުންގެ ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ވަނަ މާއްދާއަށް ގެންނަން ފެނިވަަޑއިގަ  46ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގެ 

 ދެއްވުން އެދެން. 
 



 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

ްނަބރު  ުއުތުރުބރީ  ިތަލުދްނަމތީ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ:   .ުމިޢްއޒު  ައްޙަމދު  މ 

 މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް. ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 79 ގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުން

 74 ވޯޓު ދެްއވީ:

 7       ވޯޓު ނުދެއްވާ:     

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  46އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަށް ގެންނަން ފާސްެވއްޖެ. މި ހިސާބުން ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއގެ ވާހަކަ 

ނޑުމެން މީގެ ކުރިްނ ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ ރި ޔާސަތުން. ެއއީ އަުޅގަ

ގައިވާ ގޮތުން މެންބަރުންނަށް ވޯޓު ދެއްވޭނީ  3ފާސްކޮށްފައިވާ ލިޔުން 

ިއޞްލާޙަށް. އެކަމަުކ މި ޯވުޓެގ  4ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުެގ ތެރެއިން 

 އަދަދުތަކަށް ބަލައިލާއިރު ެއައށްވުރެ ގިނައިން ހުއްޓާ ފެިނއްޖެ. ދެން އަނެއްކާ

ނޑަށް ތި ޢިއްޒަތްތެރި  3ކުރިމަތީގައި ދެން އޮތީ  ވަނަ އިޞްލާޙަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލާ  3މެންބަރުންނަށް ވޯޓަކަށް ދަންނަވަން.  ވަނަ އިޞްލާޙަކަްށ އަޅުގަ

އިރުަގއި މިވާ ގޮތަކީ އެީއެވސް ހަމަ މާއްދާއަށް އައިްސފައި އޮތް އިޞްލާެޙއް. 

މި އިޞްލާޙަްށ ވޯުޓ ެދއްވާަފއި އެހެންވެއްެޖޔާ މެންބަރުން މި ިތއްބެީވ  74މިހާރު 

އެއިން ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކަްށ އަނެްއ އިޞްލާޙަްށ ވޯުޓ ދެއްާވކަށް ނޯންނާނެ. 

އެހެންވީމާ، ނިޒާމާބެހޭ ނުުކތާއެއް މިކަުމގައި އެަބއުޅޭ. ދެން ކޮންމެއަކަްސ 

ށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ފާސްުކރުން ބަދަލުކުރުމުގެ ޚިޔާުލވެސް ވަރަށް ބޮޑަ

ނުޑމެން ހަމަ ވިސްނަން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ެއބައުޅޭ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންވެސް އެަބ  ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެއް މީަގއި އެބަހުރިކަން އަުޅގަ



ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ މިހާރު މިފާސްވި ފާސްވުްނ ެއއީ ހަމަ ރަނގަުޅ 

ފާސްވުމާ ގުިޅގެން ިމމާއްދާގެ )ށ( އަށް ފާސްވުމެއްކަމަށް ބަލާފައި ައދި މި

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށްަްވެސް ޤަބޫލުކޮށްފައި އަލުން އިތުުރ 

ވޯޓަކަށް ނުދަންނަަވއި އެކަްނ ކުރިއަށް ގެންދެވުްނ ެއއީ އަޅުަގނުޑ ޚިޔާލުކުާރ 

މަ ދެން ގޮތެއް. އެއަްށ އިތުރަށް ިއޢުތިރާޒު ކުރަްއވާ ބޭފުެޅްއ ހުރިކަށްވާނަ

ަަޅުަގނުޑ  އެބޭފުޅެްއގެ އަުޑއަހާފައި ކޮންމެހެން ވޯޓަށްދާން ޖެހިއްޖެއްާޔ އަ

ވޯޓެްއވެްސ ނަގާނަން. އެހެންނޫނީވިއްާޔ މިކަން މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމާމެުދ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިާޔލުފުޅަށް އަޅުަގނޑު އެދި ދަންނަވަން. 

ނޑު ދަންނަާވލަން އާދެ، މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

 ގަސްދުކުރީ މިހާރު މިޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި އޮތް ދެވަނަދެލިކޮީޕގައި އޮތް  މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޢަފީފް 

މާއްދާއަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުެމން ބަދަލުގެނެސް އިޞްލާޙުކުުރމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑށް ލަފާކުރެވޭގޮތުަގއި ކުރިމަތިވާނެ. އެއީ ގިނަ ދަ ވަަނ  46ތިތަކަކާއި އަުޅގަ

މާއްދާގެ )ހ( މިހާ އިޞްލާީޙގޮތުން މިނެގީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއަގއި ކޮމިީޓއެްއެގ 

ބައްދަލުވުމެްއގައި މެންބަރަުކ ދައްކަމުންދާ ވާހަކައެއް ައންނަނިވި ޝަރުޠުތަކުެގ 

ން މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ރިާޔސަތުން ތެރެއިން ސަބަބަކާހުރެ ހުްއޓާލަ

ަގއި ިމއޮންނަނީ މަޖިލީހުގައި  2އެންގިދާނެއޭ. ޭއގެ ސަބަބުތަުކގެ ތެރޭަގއި ޭއގެ 

ވާހަކަދެްއކުމުގެ އަދަބުަތކާޢި މިގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުާރކަމަާކއި ތަޢާރުޒުާވގޮތަކަްށ 

މިއޮންނަނި މަޖިލީހުގައި  ވަނަ މާއްދާަގއި 47ދައްކާ ވާހަކަަތއް. ދެން މިއާޖެހިގެން 

ވާހަކަދެްއކުމުގެ އަދަބުތައް. ޭއގެ )ށ( ގައި މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި 

ދައްކާ ވާހަކަިއަގއި މެންބަރެއްެގ ނަންގަންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ ނަންގަންނަންވާީނ 

ތިރާމާ މަޖިލީހުގައި އެމެންބަރަކު މަޖލީހުގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތް ނިސްބަތްކޮށް އިޙް

އެްއކޮށޭ. މިސާލަކަށް ހއ. އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެން އެމެންބަރެއްެގ 

ނަން މިހެންނޭ. )ނ( ގައި މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރު 

 ވާހަކަދަްއކަންވާނީ...



 

ބަރުންގެ އަރިހުން އެދުނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިހާރު މިހުށަހެޅި ފާސްވި ފާސްވުން ބާތިލުކުަުރަްނ ނުވަތަ ޭއގެ ަވގުތު 

ލިބިވަޑަިއގެން ެއަވގުތު ެއވާހަކަފުޅު ދެއްެކވިނަމަ ަވރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުން ތިކަމާ ވިސްނާާވވަަޑއިގަންަނވާނެ. ެއކަމު މިހާރު އެަވގުތު ގޮސްފަިއ 

ނުޑ ވަރަށް އެދެން މިހާރު ވޯޓު ނަގާ ނިމި ގފައި މިަވނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެވާހަކަ ނުދަްއކަވަން. ދެްނ ހުށަހެޅޭ މާއްދާތަކަށް ބެހިގެން ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި 

މިފާސްކުރި ފާސްކުރުމާގުިޅެގން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް އޮީތވިްއޔާ ެއކަން 

ނގަުޅާވނެކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ފާސްކޮސްގެނަ މަޖިލީހުގެ ނޯިޓސަށް ގެންނެވީަމއި ރަ

 ފެންނަނީ.

 

ނޑު  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   އާދެ ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ އެހެންކަމުން ައޅުގަ

 ވަނަ ާމއްދާާއއި  47މިދަންނަވާލަނީ ދެން ކުރިއަށްހުރި މާއްދާތަކަށް،  މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޢަފީފް

ނޑު ވާހަަކދައްކާއިުރ ައޅުަގނޑު މިމާްއދާތަކާ މެދު މެންބަރުން ބެހޭގޮތުން އަޅު  ވާހަކަެދއްެކވުން: ގަ

 ވިސްނާލެްއވުން ވަރަށް ރަނަގޅުވާނެކަމަސް ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިރއާސަުތން މިހާރު ތިޔަ ގެންދަވަން ަގސްދުކުރަްއވާ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

ނޑަށްހީވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްހެން. އެެހންނަމްވެސް  ގޮތް ެއއީ ޖަމީލް هللا މެންަބރު ފަތުޙު  އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕްރެކްޓިސް އޮތީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލައިލާަފއި ދެން އެއަށް މިހާރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އޮޓަމެޓިކުން ގެނަންޖެހޭ ިއޞްލާޙެއްތޯ ނުވަތަ ހަމަ މާއްދާގެ އަކުރަކަްށގެންނެިވ 

ނީ. އުނިކުރަންޖެހޭ ެއއްެޗއް އުިނކުރަންވަންޏާ، އިޞްލާޙެއްތޯ. ބަަލއިލަ

ނޑުހިތުން މިހާހިސާބަށް  އިތުކުރާެއްއޗެއް އިތުރުކާރކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ޢާންމުގޮތެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ޢަމަލުކުރަމުންގެންދިޔައީ ވޯަޓކަށް އަހަިއގެން. ދެން 

ޅުއްވި އިޞްލާޙް، މިމާއްދާގެ )ހ( އަށް ގެންނަވަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެ



އާދެ، )ހ( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙް ފާސްެވގެން ދިއުމާއެީކގަިއ 

އަޅުަގނުޑގެ ހިތުގައި ެއއްެވސް ޝައްކެއް ނުއުފެދޭ. އޭގެ )ށ( އަށްެވްސ 

އެމަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްިވ ިއޞްލާޙަސް ެއވެސް ަމއްސަަލއެއް. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑު ހިތުން ވޯޓަށްނެގުމަކީ ހަމަ ނެތްކަމެއްނޫން. ދެން ރިކޯޑަށްޓަަކއި އަޅު  ގަ

އިޢުތިރާޒެއް ނުކުަރއްާވކަމަށްވަންޏާ ފާސްކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ އުސޫުލވެްސ 

އެީއވެސް ހަމަ ވަގުަު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްެގންދެވުން ހަމަ އެންމެ 

ވާހަކަެއއް މިވަގުުތ ރަނގަޅުކަމަށް. ދެން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަންއުޅުނު ެއހެން

ނޑު އިީށންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް ެއއީ ކުރީަގއި އަަރިއގެންދިޔަ  ދަންނަވާނުލާ އަުޅގަ

އޮޅުމަކާބެހޭގޮތުން ފުރުޞަތެއް ދެއްަވއިފިްއޔާ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވުނު ކަންތައްަތަކށް ވޯޓަށް އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ، ިމ ބަހުސް ކުރެ މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

އެހުން އާދެ، ިރޔާސަތުން ތަރުތީބު ކުރެްއވި ކުރުމުެގ ކުޑަުކޑަ ޮއޅުމެްއވެސް  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

މެދުވެރިވި އެވާަހކަ ދަންނަވާަލން ެވގެން. ެއއީ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޙްމަދު މުޢިއްުޒެގ 

އި ދެން އޮތް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރީ އަުޅަގނޑު. ހަމަ ެއއާެއކީގަ 

އަޅުަގނުޑ އެ ހުށަހެޅީމަ އަޅުަގނުޑގެ ފަހުން ދެން އެއަށް ާތއީދުކުަރއްާވ 

މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްެކވި. ެއހެންވީމާ، ތަރުތީބުކުރެއްވި ުކރެއްވުުމގައި ކޮންމެްސ 

 ބޭނުމަކަށްޓަކާ އިސްފަސްކުރުެމއް ގެްނގުުޅއްވާަފއި އޮތްކަްނ އެބަ އިނގޭ ވަރަށް 

ރަނގަޅަށް. އަދި މިގޮތަްށ މި އިޞްލާޙުތައް ެއްއގޮތްކޮށްލި ކޮށްލުމަީކ 

އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވާަހކަދެކެވެްނީވ 

ނުޑ  ކަމެއް. އެހެންކަމާ އެީކގަިއ ައޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެހެްނ  3،2،4ތިރީަގއި ހުރި  ތާއީދުކޮށްފައި އަދި އެ މާްއދާގެ އަުޅގަ

ގޮތަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފަިއ އޮތީމަ، ީމގަިއ ުކޑަކުަޑ ދެަކމަށް ތާއީދުކޮށް، ެއކަުކ 

ހުށަހަޅާ ތާއީދުކޮށް ކުރަންވީަމ މި ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުްނ ކުޑަ ޮއޅުމެއް އަރާ. 



ނޑު ާތއީދުކޮށްފަިއ،  އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހަޅުްއާވފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

އަނެއްކާ މި ބުނަނީ ައޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި އޮތްަބއި ފާސްނުވީމަ މިހާރު 

ނޑު  އޮތްގޮތަށް ާތއީދުކޮށޭ ވޯޓު ިމ ދެނީ. އެކަމަކު ޙަޤީޤަުތގަިއ އެެއއްނޫން. އަުޅގަ

ނޑު ތާީއދުކުރި ހަމައެކަނި އެ ނަންބަރު )ހ( ގެ ފެށުން އެ  ވޯޓު މިދިނީ އަޅުގަ

ބާރާތްކޮޅު ރަނަގޅުކޮށްލަްނ އިނގޭތޯ. ދެން އެކަމަކު މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ދާ އި

ކަމަށްވަންޏާ މުޅި މާއްާދ ފާްސކުރަން ހުށަހެޅިއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑު އެކަމަށް ާތއީދެްއ 

 ނުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން ިއނގޭތޯ. 

 

އަދި ެއްއވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާިލ އެްއޗައް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެްއޗެއް ވިދާޅެއްުނވޭ. ކޮްނމެ އަކަސް އަދި ދެބޭފުުޅން އެދިވަަޑއިގެންަފއިޭވ 

ނޑު އެދެން ހަމަ މި  އަޅުަގނޑު އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދެން އަުޅގަ

 ވަގުުތކޮުޅގެ ބޭނުން ވީހާވެސް ކުޑަކޮށް ކޮށްލަށްވާަފިއ ދެން ގިނަ ބޭފުޅުން 

ނޑު ހަމަ ވޯޓަށްެވްސ ދަންނަވާނަން. ެއކަން  އެދިަވޑައި ގަންަނވަންޏާ ައޅުގަ

އަޅުަގނުޑ ނުކުރާކަްށ ނޫން. އަޅުަގނުޑވެްސ ހަމަ ަވގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން 

އެ ގޮތް ރަނގަޅު ވެދާނެތޯ ބަލައިލަން ދަންނަވާލިން. ކޮުޅމަޑުލުގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 .މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން

 

  އަުޅަގނޑުމެން ގޮތަކާމެދު އަމަލުކުރާނެ މި  އާދެ،އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

ނޑުމެން އަމަލީގޮތުން މި ފާސްކޮށްފައި ފާސްކުރުމެއް  ަޙސަން ަރޝީދުޙުަސއިން   ޮއންނަނީ އެކަމަކު އަުޅގަ

ކުރިަމތިވަނީ މީގެން ދޭހަވަނީ  މި ތަންފީޒުކުރާ އިރުަގއި ދިމާވާ މައްސަލަތައް މި ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެން މި ޑްރާފްޓްކުާރ އިރުގައި މިކަހަލަ މައްސަލަަތއް ދިމާވާނެ ކަމާމެދު 

ނުޑ  ކުރިން ވިސްނާ ނުލެވޭކަން. ދެން މި ކަހަލަ މައްސަލަތައް ދިމާވާއިރު އަުޅގަ

ތައް ދަންނަވާ ހިތްވޭ މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ މީހުން ހުށަހަޅަނީ މިކަހަލަ މައްސަލަ

ކުރިމަތިވެދާނެ ޓެކްނިކަްލކޮްށ އެކަން ވިސްނާފަިއ ެއކަންކުރާށޭ. ނަމަވެސް ިމ 



އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ބަެއއް މީުހންނަކީ ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ަމއިޯނރިޓީ ބައިމަދު މީހުންގެ 

ގުރޫޕެްއގަިއ ހިމެނޭތީ އެކަްނކަން ފާސްނުވެދަނީ. ނަމަެވސް މިކަންތައް މިގޮތަްށ 

ނޑު ދަންނަވާލާ ހިތްވޭ ބައިމަދު މީހުންވެސް މިކަހަލަ މެދުވެރިވީމަ އަުޅގަ

ނޑުެމން ކުރިން ހުށަހަޅާފައި  އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަނީ ވަަރށް ވިސްނާފަކަން. އަުޅގަ

ފާސްކޮށްފައި އޮްތ ފާސްކުރުަމށް ތަންފީޒުކުރަން އެރި އޮޅުުމން ވަރަށް ރަނަގޅަށް 

ނޑުމެން ވަކި ގޮަތކަށް ސާފުވެގެންދޭ. ައޅުަގނޑު ިހތަށް އަރަނީ މިހާރު އަޅު ގަ

ނޑަށް ީހވަީނ  ފާސްކުރުން ޮއވެ އަދި އެައށް އަމަލުނުކޮށް ދިއުމަށްވުެރ އަުޅގަ

ރަނގަޅުވާނީ މި މާއްދާއަށް މިހާރު ހއ.ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަިއގެްނ 

މި ގެނެވުނު އިޞްލާާޙ އެްއގޮތަށް މި )ށ( އިޞްލާޙުކުރުމޭ. އެީއ 

ބަ އިނގޭ މީ ކޮންސީކުއެންޝަލް، މި ފާސްވި ފާސްވުމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި  ގުިޅގެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއްކަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން މަިޖލިސްގެ ރަީއސަށް ލިބިަވޑަިއަގންނަވާ ބާރުގެ ދަށުން 

ނަޑކަށް ނުފެނޭ އެްއގޮަތކަށްވެސް  މަޖިލީހުން  މިކަން ކުރެވިދާނެހެން. އަުޅގަ

ފާސްކޮށްފައި ަވކި ގޮެތއް ޮއއްވާ. އެހެންވީމާ، އެ ފާސްުކރުމާ އަނެއްކާ ޚިލާފުާވ 

ގޮތަށް މަޖިލީހުގައި ވޯެޓއް ނަގާކަށް އެ ފާސްކޮށްަފއި އޮތް ފާސްކުރުމުން މި 

ދެންނެވީ މި އަނބުރާ ނުގެްނގޮސް ނޫނީ ުއވާނުލާ ނޫނީ ަބދަލުނުކޮށް. އެހެންވީމާ، 

ނީ މަޖިލީހުގަިއ )ށ( އާމެދު ގޮެތއް ނިްނމުމަށް ވޯޓެއް ނުަނގާ، އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަ

މި ދެންނެވީ މި މާއްދާގެ )ހ( އަށް މި ގެނެވުނު އިްޞލާޙާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުެގ 

ނޑަށް ހީވަީނ ެއ  މަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ެއކަން އިޞްލާުޙކޮށްލެްއވުން ައޅުގަ

ންނަށް މިވަގުތުވާނީ. ވަރަްށ ގޮތް ކަންނޭނގެ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުން ވަކި ޮގތެއް ނިންމަވާފައި އޮްށވާ ދެްނ އަނެއްކާ  ޙަސަން ޢަފީފް 



ށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. ނޫނިއްޔާ ކޮންމެސް އެްއ އެހެން ގޮތަކަށް ގެންދާކަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އުސޫލަކަށް މި ކަންތައް ގެްނދަވާށޭ. މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައި އޮްތގޮތް އެީއ 

ކަމުނުދާ ގޮތެއް ކަމަށްވަންޏާ އެ ގޮތް ުއވާލަްއވާފައި ަރއީަސށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ 

ޢަަމލުކުރަމުން ގެންދަވާށޭ.  ގޮތަކަށް ދެނ ހުރިހާ މާއްދާތަކެްއވެސް ފާސްކުރުުމގައި

މި ދެގޮތަކަށް ބައެއް ާމއްދާތައް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާަފއި އޮްތގޮތަށް 

އަމަލުކުރަްއވާފައި އަނެއްަބިއ މާއްދާތައް ެއއްެވސް ެއއްަޗކަށް ނަހަދާ ރައީސަށް 

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ގެންދިޔުން އެއީ އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ ިމ 

ށް އަމަލުކުެރވިދާނެ ހެނެއް. ކޮންމެސް އެއް ުއސޫލަކަށް ރިޔާސަތުން ދެގޮތަކަ

ނޑަްށ ފެންނަ ގޮތަކީ އެވާހަަކ ދަންނަވާލަްނ  އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔުން އެީއ އަުޅގަ

 ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

ނޑު މި މަސައްކަތްކުރަނީ އެހެްނ ގެންދެވޭތޯ. މިހާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު އާދެ، އަުޅގަ

އެިދވަޑއިގެންފަިއ އޮތް ދެބޭުފޅުން އެ ދެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަފއި ދެން 

އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއް ދެން އިތުރު ބޭފުޅުންނަކަށް މި މަޢުޟޫގައި ވާަހކަދައްަކވާކަްށ 

ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަން. ަސބަބަކީ ެއއްެވސް ބޭފުޅަުކ އިުޢތިރާޒު ކުަރއްަވއިފިްއާޔ 

ފައި އޮީތ ވޯޓެއް ެނގުން. ކުރިްނވެސް އޮތްގޮތަށް. ހަމަ ވޯޓަްށ އަޅުަގނޑު ޤަސްުދކޮށް

ނަގާއިރު އެކަން ދިމާވާނެ ޮގތްވެސް ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ، ެއ 

ދެން ފާސްނުވެއްޖެްއޔާ އެ ބަދަލެއް ނުގެެނވޭނެ. އެހެްނވީމާ، އެކަންތަްއވެްސ 

ނޑު އެދެން. ދިމާވާނެ ގޮތްވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިސްނާ ވަަޑއިގަުތން އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، މިހާރު ދެން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ 

 އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރަށް.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހަމަ މިގޮތަށް ދިމާވީމެވެެގން މީގެ ކުރީގެ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 ޖަލްސާއެްއގަިއވެސް ހަމަ މާްއދާއަކަށް ގެެނވުނު ބަދަލަކާ ގުިޅގެން އެ  ސަީމރު މެންަބރު ައޙްަމދު 



މާއްދާގެ އެހެން ައކުރަކަށް ެގންނަންޖެހުނު ބަދަލުވަނީ ގެނެވިފައި. އެހެްނވީމނާ،  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަްށ  ހަމަ އެގޮތަށް މި ފަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން ރަނގަުޅާވނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ނީ. އެވާހަކަ ދަންނަވާަލން ވެގެން. ޝުކުިރއްޔާ.ފެންނަ

 

ނޑު ހަމަ ފުރުަޞތަކަށް އެދުނު   ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ފަހުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެގންދަވާނެ ގޮތް ވިދާުޅެވއްޖެ. ެއހެންވީމާ، މެންަބރު ޢާއިަޝތު އާިޒމާ 

އަޅުަގނޑު ވަިކއެްއޗެއް ދެްނނެވުމުގެ މާބޮޑު ފައިދާެއއް ޮއތްކަމަށް ނުވިޔަސްެވސް  :ޝަކޫރު ވާހަަކދެއްެކވުން

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ  އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރާ އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަުޅގަ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުަުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ޞަމީރު ދެންމެ 

ނޑު ހިތަްށ އަރަނީ ވިސްނާލަން އެވިދާުޅވީ ހަމަ ރަނގަޅަށޭ.  ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެން މަްފޙޫމަކަށް ވޯޓު ދިނީ.  ރަނގަޅޭ މިމައްސަލަައކީ ޙަީޤޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ، އިނގިރޭސި ބަހުން  އެާއއެުކގައި ފަހަތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިގެނައީ މިމާއްދާއަ ށް. ދަންނަވަންޏާ ގްރެމެޓިކަލް ޗޭންޖެއް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީނުވަނީއޭ ެއގޮތަށް ވޯޓު  އެހެންވީމާ، މައްސަލަެއއް ޮއވެދާނެހެން އަޅުގަ

ދިނުމުގައި. ދެން އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ަވކިގޮތަކަށް ނިންމަވާަފިއ 

ނަޑކަށް ދެން އިތުރަށް ެއްއޗެއް ދެންނެވޭނެ ކަމަްށ  އޮތިްއޔާ ެއއާބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

 ރުކޮށްލާނަން، ޝުކުރިްއޔާ.ނުފެންނާތީ ހަމަ ކު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

އާދެ، ައޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅަށް ަބލާލައިފައި މީގެ ކުރިން   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހެން ހިނގާފައި އޮްތކަމެްއ އޮތްތޯ ބަލައިލީ. ކަންދިމާިވ ގޮތުން އެފަހަރުވެްސ 

ހަކަެދއްކުނު. އެހެންނަމަވެސް ެއންމެ ފަހު ވަގުތުަގއި އެގޮތަށް މިތާނަގއި ވާ

އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން އެަކން ގެނެވިގެން ިއޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެހިގެްނ 



ފާސްވެފަިއވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިގަާވއިުދގައި މިހެން މިއޮތީ. މިއިން 

ށްވުރެ ގިަނ ނުކުންނާނެ މައްސަލަ ހަމަ ކުރިން މިދަންނަވާލަނީ. އެްއ އިޞްލާޙަ

އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ނުދެްއވޭނެ. ވޯޓު ނުދެއްިވގެން މިއަްށ ވޯޓު ނުދެވިއްިޖއްާޔ 

ނޑުމެން ާމއްދާގެ އެއްަބިއ މިއޮތީ ފާސްކޮށްފައި.  ފާހެއްނުވާނެ.  ެއކަމަކު އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، މިއަްށ ކޮންމެވެްސ ޙައްލެއް އެބަ ހޯދަން ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިޖަލްާސެގ 

އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ މިއިޞްލާޙަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުމަށްޓަކާ 

ވޯޓު ދެއްެވވޭނެޭއ. ދެން ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ނުދެއްވަވާޭށ. 

މިޖަލްސާގެ ބޭނުމަށްޓަކާ މިދިމާވި ގޮތުން މިހެން މިދަންނަވާލަނީ. އެއީ ދެން 

ދޭތެރޭަގއި ގޮެތއް ވިސްނަން.  އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް އޮްތ ތާނގައި ިމކަމަމާ

މިޖަލްސާގައި އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ މިމާއްދާގެ )ށ( އަށް ގެންނަްނ 

ފެންނަ އިޞްލާޙު. ެއއިޞްލާުޙ ހުށަހަޅާ ތާއީދު ލިބިފައިވާީތ އެއިޞްލާޙަށް ވޯޓަްށ 

ދިމާ  ދަންނަވާލާނަން. މިމައްސަލައިގައި މިއީ މުޅިން އެއްާބވަތުގެ ކަމަކަށްވެަފއި

ނޑުމެން ފާސްކުިރ  އިދުކޮޅު ދެކަެމއްނުވާތީ ިމޖަލްސާގައި، އަެނއްކާ އަުޅގަ

ފާސްކުރުމާ ގުިޅގެން މިއިޞްާލޙު ގެންނަންޖެހޭނެތީ މިއަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާ ވޯޓަށް 

ނޑު ވޯޓަްށ  އެހުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް ކަމަށް ދަންނަވާލައިފަިއ އަޅުގަ

 ދަންނަވާލާނަން. 

 ހު()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

 

ނޑު ހަމަ މަސައްކަްތ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ަަރަށް ދަތިވެއްޖެ. އަުޅގަ ނޑަށް ވަ މިވަގުތު އަުޅގަ

ކުރަމުންމިދަނީ މިކަންތައް ވީހާވެސް ރަނގަަޅކަށް ހަމަ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން 

މިކަންތައްވާން. ައޅުަގނުޑގެ ނިންމުމަކަށްވުރެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަކަށް 

ދާން. މަޖިލީހުންވެސް ނިމިފައި އޮތް ނިންމުމަކާ އެއްގޮަަތަށް ނުގެންެދޭވ މިކަންތައް

ނޑަްށ މިހާސްވާން މިޖެހެނީ، ދަތިވާން މިޖެހެނީ.  މައްސަލަެއއްަގއި މީަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް މަްޝަވރާ ލިބެމުން މިދަނީ  އެހެންވީމާ، އިދާރީ މޭުޒން އަުޅގަ



ނު ިއޞްލާޙާ ގުޅިގެން )ށ( ކޮންސީކުއަންްސެއއް ގޮތަށް، އާދެ )ހ( އަށް މިގެނެވު

އަށް އިޞްލާެޙއް ގެނައުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަާށ. މީގެ ކުރިްނވެްސ 

ނޑު  މަޖިލީހުގައި ެއގޮަަތަށް ވާހަަކ ދެކެވިަފއި އެަޮތް ކަމަށް.  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑެގ  އެގޮތަށް އެކަންަތއް ނިންމަން ދެން މިހާރު ޤަަަސްދުކުރީ. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުެގ އަމިއްލަ ހިތާވެސް ދެކޮަޅށް. އެހެންނަމަވެސް، އަމިއްލަ ޒަ މީރު އަުޅގަ

މިކަހަލަ ކަންތަކުަގއި އިދާރީ ިހންގުމާ ކަންތައްަތއްަް ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުން ދެއްާވ 

ނުޑ  ނޑުެވްސ މިކަންތައް މިނިންމަނީ. ާއދެ، މިހެން އަުޅގަ ލަފާގެ މަތިން އަުޅގަ

ވާ މެންބަރުން އަޅުަގނޑަށް އެބަފެނޭ. ދަންނަވާއިރުެވސް މިކަމަށް އަތް އުފުއްލަ

އެހެންވީމާ، ވަރަށް އެހެން ަކހަލަ ކަމެއްަގއި މިއުޅެނީ އިނގޭތޯ. އާދެ އެހެންވީމާ، 

މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަިދ 

ތު އަރުވާނަން. ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަ އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑު ުފރުޞަތެއް ނާރުވާނަން.   އެދެމެންބަރުންނަށް، ދެން އެހެން ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 

ނޑު ހަމަ ެއއްެޗްއ ދަންނަވާލަން  މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

އި ިތގެންދެވީ ހަމަ ރަނގަޅު މިއުޅުނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިކަމުގަ އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަްށ ވިސްނޭތީ، ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް ައއްަސވައިފީުމ  އުސޫލަކުންކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ނީޭވ  އެްއވެސް މެންބަރަކު އެކަާމ އިޢުތިރާޟް ކުރައްވަންތޯ. އަޅުގަ

އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިާރޟް ކުރެްއވި ައޑެއް. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، ވޯޓެްއ 

ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަތް ނެގުމެއް ނޫން އިނޭގތޯ. ވަކިކަމަކަށް ގޮެތްއ  ނެގުމަކީ

ނިންމުމުގައި އިޢުތިރާޟް ުކރާަާ މީހަކު ނެތިއްޔާ އެއޮީތ އިއްތިފާޤުން އެއަްށ 

ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެވުީނކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަުމގަިއ 

ވުން ހަމަ ރަނގަޅު. އެގޮަަތަްށ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތިނިންމެވި ނިންމެ

ބާއްވަްނވީެވސް. އެހެން ގޮަތަކށް ގެންދަވާކަްށވެސް ައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. ގޮތަކަށް 



ނިންމަވާފައި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟް ނުކުރައްވާ ކަމަށްވަްނޏާ ދެން އެއޮތީ އެކަން 

 ނިމިފައި، ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ނަޑކަށްަް ނުފެނޭ އެްއގޮތަކަްށވެސް  ޝުކުރިއްޔާ މެްނބަރު އިްބރާހީމް  އައްުޑއަޮތޅު  ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

މިހާރު މިޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލަ ޖެހެންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއްވެސް. އެހެން   ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން މިުއޅެނީކީ ެއއްކަމަކަށް ދެގޮަތކަށް ވޯޓު ނަާގކަށްނޫން. 

ޒަތްތެރި ރަީއސް ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވި ގޮތުްނ ބައެއް މެންބަރުންނަށް އެހެންވީމާ، ޢިއް 

އޮޅުން އަާރވަަޑއިނަވާ ގޮތެއް މިދިމާވީވެސް. ހަމަ ކޮންސީުކެއންސެއްގެ ގޮތުން 

މިމާއްދާއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ވޯޓު ދިނުމަީކ ފަހަރެއްގަިއވެސް 

ތަޢާރުޟުަުވާ ކަެމއް ނޫންކަން  އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި ޮއތް ގަާވއިދާ

ނުޑ މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން  އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭތީ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

މިކުރީ. މިވާގޮަތކީ މިކަހަލަ ޝައްކު އުފެދޭ ގޮަަތަކަށް ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސަށް ދެއްކުނީމާ ބަެއއް ެމންބަރުންނަށް ކުޑައިކޮށް ޮއޅުްނއަރާގޮތް މިވަނީ. 

އެހެންވީމާ، ވަރަށް ހިތާމައާއެުކ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް 

ނުފެނެއޭ މިއީ އެއް މަްއސަލަެއަެއްަގއި ދެގޮަތކަށް ވޯޓު ެދވެނީ ކަމަކަށްވެސް. 

ނޑު ދަންަނވާނީ މިއީ ެއއްމައްސަލަެއއްަގއި  އަޅުަގނޑަށް މިދެެކވެނީަީ އަުޅގަ

ަެގޮތަކަށް ވޯޓު ދެވެީނއޭ. ޙަޤީޤަތުގަ އި ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިމާއްދާ )ހ( އެއް

ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން އާއި )ށ( އަށް 

 އެއްފަހަރާ ވޯޓު ނެްނގެވިނަމަ މިހާރު މިނުކުތް މައްސަލަ ނުވެސް ނުކުތީސް. ެއއީ 

ހަރާ ކޮންސީކުއެންޝަލް ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭއިުރ އެމާއްދާ ެއއްފަ 

 ވޯޓަށް ައއްަސވާލިނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުީވސް...

 

 އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާެއއް. މ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 



 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ

 

 އާދެ، މި މަޖިލީހުގައި އިޢުލާުނ ކުރެވިފަިއވާ ގޮތުން އަްއޑުއަޮތޅުގެ ޚާއްޞަ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

ނޑިވެސް  އަްޙމަދު ޝަީފޤް   މަޖިލީހުގެ އެއްޮގނޑި ވަނީ ހުސްވެފައި. އަދި ށ. އަތޮުޅގެ އެްއގޮ

ނޑިެއއް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މި  ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަނީ ހުސްވެަފއި. އެހެންނަމަވެސް ހުްސވެފަިއވާ ގޮ

 . މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުވަމުންދާތީވެ ެއކަން ހުއްޓުވާ ެދއްވުން ެއދެން. ޝުކުރިއްޔާ

 

 

 އާދެ، ކުިރޔަށް ގެންދަވާ.  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

ނުޑގެ ނުކުތާ މިހާރު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   އާދެ، އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ނޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީަސށް  އިްބރާހީމް ަޝރީފް   ފިލާވަޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

ށް ަޔގީންކުެރވޭ. އެއީ ައޅުަގނޑު މިދެންނެީވ އަޅުަގނޑު މިވާހަކަ އަޅުަގނޑަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދައްކަނީ ެއއް މައްސަަލއެްއަގއި ެއއްގޮަތކަށް ވޯޓު ދިނުމޭ. ތަފާތު މައްސަލައެއް 

ނޫނޭ. މީގެ ފަހުންވެސް މިކަހަަަލަ ގޮތަކަށް ދިމާވާކަމަށްަވނީވިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން މިކަންކަްނ ރައީސް އަރިހުން ައޅުަގނުޑ އެދެން އެްއވޯ ަޓކުން އަުޅގަ

 ނިމޭކަހަލަ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 އާދެ، ކުިރޔަށްގެންދަާވ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ

 

ނޑުމެންނަށް މޭރުން އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެންމެ ދާދި އަޅުގަ



 ކުރުަވއިފި އެއް ަމއްސަލަެއްއަގއި ދެގޮތަށް ޯވޓު ނުދެވޭނެ  ރު ުމޙަންަމދު ަމޖުދީ މެންބަ 

ނޑުމެްނ ފާސްކޮށްފައި އޮތް ނިންމުމަށް މިލިބުނީ  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން: . ކުރީ 74ވާހަކަ. ދެންމެ އަުޅގަ

. 53. އެހެންކަމަްށވެއްިޖއްޔާ ލިބޭނީ 48ހުށަހެޅުނު ގޮތަށް ލިބުނީ 

ށްވެއްިޖއްޔާ މިފާސްވާނެ ބާވައޭ. މިުސވާލު އުފެދުނީތީ މިސުވާލު އެހެންކަމަ

 ރިޔާސަތަށް އަރިސްކޮށްލަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 

ނޑު އެވާހަކަ ފާހަގަކޮށްފައި ެއވާހަކަ މަޖިލީހުގައި ދަންނަވާލިން.  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާ ލިން އެވާހަކަ. ދެން މިހާރު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ގޮތަށް. އަޅުގަ

ކޮންމެއަކަސް މިމައްސަލަ މިއޮތްގޮތަށް ނިންމާލުމަށްޓަކައި އިޢުތިރާްޒކުރަްއވާ 

ބޭފުޅަކު ނެތްކަމަށް މާނަކޮށްަފއި، އާދެ، ބަެއއް ބޭފުޅުން ގަާވއިދާ ފާްސކޮށްފައި 

އޮތްގޮތަށް ގެންދަން ވިދާުޅވޭ. ެއގޮތަްށވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ 

ތަށް އެބަވޭހެން. އަޅުަގނޑުމެން މިފާސްކުރި ފާސްކުރުމާ އޮތްގޮތުން ގެންދެޭވގޮ

މިމާއްދާ އަކުަރކަށް އަންަނންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ގެނަުއން އެީއ ކުެރވިދާނެ 

ކަމެއްކަަަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ އެގޮތަްށ ގެންގޮސްަފއި. ދެން 

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނީ މިއިޞްލާޙު ގެނައުމުން މާއްދާ އޮންނާނެ  މިހާރު އަޅުގަ

ގޮތަށް. އާެދ، ދެލިކޮީޕގަިއ ޮއތް މާއްދާއިން މިހާރު ފާސްިވ މަޖިލީހުން ފާސްވި 

އިޞްލާޙު ގެަނއުމުން އެމާްއދާ ދެން އޮންނާނެ ގޮތް. )ށ( ވެސް ބަދަުލވެގެްނ 

އެއޮތް ގޮތަށް ތިަޔ ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. ދެންނެވީމާ 

ނޑުމެން މިމާއްދާާއ ދެން  ތިޔަބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވާފައި އެނިމޭ ގޮތަކުން އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި ގޮެތއް ނިމުނީކަމަށް ބެލިދާނެ. އެހެންވީމާ މިހާރު އިދާރީ މޭޒުން އެ 

 އިްއވާލަްއވާނެ. 
 

 



ދާ، އެ ވަނަ މާއް 46ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕގައި އޮްތ [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]މާއްދާއަށް ގެެނވުނު އިޞްލާާޙއެްއކޮށް ިއއްެވވިެއވެ.

 

 

ވަނަ  46އާދެ، މިހާރު ވޯޓަށް މިދަންނަވާލަނީ. ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

މާއްދާ ދެންމެ ތިޔަ އެއްސެިވ ގޮތަށް އޮންނަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި 

 އްވުން އެެދން. މެންބަރުން ވޯޓު ދެ

 
 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 77  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 64  ވޯޓު ދެްއވީ:

 45     ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 

 

ވަނަ ާމއްދާ  46ގެ ަގވާއިުދގެ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީަގިއވާ ވީމާ، ާޚއްޞަ މަޖިލީހު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އިޞްލާޙުކުެރވުނު ގޮތަށް މާްއދާ ފާސްވެއްޖެ. 

 

 އެޖެންޑާގެ ހަވަނަަަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ނިންމެވުން.               .3

 



ޭރގަިއ އާދެ، މިހާ ހިސާބުން ދެން ޖަލްސާ ނިންމާލަން މިއޮތް ވަގުުތކޮޅުގެ ތެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ައރިހުގައި ބަެއއް ވާަހކަ ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، މީެގ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

ނޑަށް ެދންނެވިފައިވާނެ ެމއި މަހުެގ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ  ކުރީދުވަހު އަުޅގަ

މަސައްކަތް ގެންދާނެ ގޮތްތައް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާަނމޭ. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ނެ ަފދައިން މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާ

ތެރެއިން ގާތްަގނޑަކަށް ެދބައިކުޅަ ެއއްބައި މެންބަުރންނަކީ، ރައްޔިތުްނގެ 

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވުމާއި، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިގެންވަނީ، ރަްއޔިތުން

މެިއއަށް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް،  34މެއިން  4ހައިސިއްޔަތުން ކަުމގަިއާވއިރު، 

ދެދައުރު ދެމެދުގެ ުޗއްީޓއެްއ މިހާރުވަނީ ދެއްަވވާފަިއ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންނަށް ދެދައުރު ދެމެދު ޗުއްޓީ ދެވެނީ، ިއންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުެގ 

ޔިތުންނަށް ޒިޔާރަްތކުރެްއުވމަށާއި، އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް އެޢިްއޒަތްތެރި ރައް

މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވަން ޤަސްދުކުރަްއވާ ބިލުތަެކއް ނުވަތަ މައްސަލަތަެކްއ 

ދުަވސް ކުިރން، ހުށަހެޅުއްވުމަށް  48ހުރިކަމަށްވާނަމަ، އެދައުރު ފެށުމުގެ 

ބޭފުޅުންނަށް އަރުވާ ފުރުޞަތެއްގެ ގޮތުަގއި. ތައްޔާުރވެަވޑަިއގަތުމުގެ ގޮުތން އެ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިްއޔެ ނިންމަވާލެްއިވ އެބޭފުޅުންެގ ފުރަތަމަ 

ދައުރު ނިންމަވާފައިވަނީ، ވޭުތވެދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭްއެވވި ޖުމްލަ 

ސައްކަތްތަެކްއ ޖަލްސާެއއްގެ އިތުރަށް، ގިނަ ކޮމިޓީތަކެްއގަިއެވސް، މަ 47

ކުރަްއވާފަިއވާ. އެހެްނވީމާ، ެމއިމަހަކީ، ުޗއްީޓގެ ގޮތުަގއި، ނަންގަވަން ބޭނުންފުޅުާވ 

މަހެއްކަމުގަިއ، ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ވަރަށް ގިނަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަނީ އަޅުަގނޑު ގާުތަގއިވެސް ިވދާޅުވެފައި. ުޗއްޓީމަހުެގ 

ަގއި ލިބިަވޑަިއގަންނަާވ މުއްދަތަކީ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށާއި ކޮމިީޓ ގޮތު

ބައްދަލުވުންތަކަށް ވަަޑއިގަންަނވަން ޖެހިވަަޑއިނުގަންަނވާ މަހެއްގެ ގޮތުަގއި ބެެލޭވ 

މަހެއް. އަދި އެީއ، މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަދާކުރަްއވަންޖެހޭ އެހެން 



ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ ަމޖިލިސްވެސް ވޭުތވެދިަޔ މަސައްކަތްތަކަށް އޮތް މޫސުމެއް. 

ނޑުމެއްނެތި  މަސްތަކުގެ ތެރޭަގއި ޖަލްާސތައް ބާއްވަމުން ގޮސްފަިއަވނީ، މެދުކެ

ޖަލްާސ  46ޚާއްޞަކޮށް މިއަހަުރގެ ތެރޭަގއި، އެކަިނވެސް ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

ވަނީ  ަބއްދަލުވުމެްއވެސް 43ބާއްވާަފއިވޭ. އޭގެ އިތުރަށް، ގަާވއިދު ކޮމިޓީގެ 

ބާއްވާަފއި. ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަްއވެސް ޢާންމުގޮތެްއަގއި ކަހަލަ ގޮތަކަްށ 

ހިނގަމުންވަނީ ގޮސްފަިއ. ަގވާއިދު އެކުަލވާލުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރުމުަގއި، މުިޅ 

މެއިމަހު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަޖލްސާތައް ބޭްއވުމަީކ، އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބޮުޑ 

ބެެލވޭ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް، މެއިމަހު  ނިސްބަތެއްކަމުަގއި

ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ުޗއްީޓ ބޭނުންފުޅުނުކުރެއްޭވ ގޮތަށް ނިންޭމ 

ނޑު މާއެދޭގޮެތއް ނޫން. ދެން  ނިންމުމަކަށްވެގެންދާނެ. އެހެން އެކަންވުމަކީ އަުޅގަ

ކަތްތަކެްއކޮށް، އޮތްގޮަތކީ، މެއިމަހުގެ ބަެއއްަގއި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ މަސައް

މެއިމަހުގެ އެއްަބއި ހުސްކުުރން. އެގޮތަށް ވިސްނާލާއިުރ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ގަާވއިދު ނިންމެވުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް މިދާދުވެއްޔަްށ ބަލާއިރު، މެއިމަހުގެ 

ބައެްއގަިއ ބާްއވާ ަހއެއްަކ ޖަލްސާއަކުން ެއގަާވއިދުެގ މަސައްކަްތ މުޅިްނ 

ކަށް އަުޅަގނޑަކަށް ޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ. އަދި ޢިއްޒަތްތެިރ ނިންމާލެވިދާނެކަމަ

މެންބަރުން އަރިހަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިވާ ތާވަަލށް ބަލާއިރު މިއަދުެގ 

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަްނ އޮީތ ަގާވއިދުެގ  ވަނަ މާއްާދއަށް.  35ޖަލްސާގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަދި މިއާދެވު ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް.  46ނީ ނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަ

އޭގެ ތެރެއިްނވެސް ދެތިން މާއްދާ ވަިކގޮތަކަށް ނުނިންމާ ފަހަތަށް ދޫކޮށްލާފައި. 

ނޑުމެންނަްށ މަސައްކަތްމިދާ ވަރަށް ބަލާއިރު މެއިމަހުގައި  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އަދި ހުއްޓާުނލާ ކުރިޔަސް، ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެކަންތައް މުޅިން 

ނިންމޭނެހެނެއް ހިޔެއްނުވޭ. ެއހެންވީމާ މެއިމަހުގައި އެއްަބއިަގއި މަސައްކަްތކޮށްފަިއ، 

ގަާވއިދުގެ މަަސއްކަްތކޮށްފަިއ، ޗުްއޓީެއއް ނެގުމަށްފަހު، އަނެއްާކވެސް ހަމަ 

ގަާވއިދުގެ މަަސއްކަތަށް ެއނބުރި ވަޑަިއގަތުމަކީެވްސ މާރަނގަޅު ގޮތަކަށް 



ނޑަްށ ފެ ނޑި ނުވެދާނެކަމަށް އަުޅގަ ންނަނީ. ކަންމިހެން ހުރުމުން، މެދުނުކެ

ދުވަސްތަެކއްވަންދެން ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ ކުިރއަށް 

ގޮސްފަިއވާތީާއއި، އަދި މިމަސައްކަތުން ދުވަްސކޮޅަކަށް ެއކަހެރިވެލަިއ، ަގވާއިުދެގ 

އް މަސައްކަތް ލަްސވާން ދިމާާވ ސަބަބުތަކާމެދު، ވިސްަނވާަލއްަވއި، އެހެން ގޮތެ 

ރާވަވާަލއްަވިއގެން، ހުސްުދަވސްކޮޅަކަށްފަހު އަލުން ބައްަދލުވެަވޑަިއގެން، ހަުލވި 

ދުވެްއޔެްއގައި ަގވާއިުދގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ގޮެތއް ރާވާލުމަކީ، 

ނޑަށް ވިސްނޭ. މަޖިލީހުެގ އިދާރާ، ިޢއްޒަތްތެިރ  އެންމެ ރަނގަުޅގޮތެްއކަމަށް ައޅުގަ

ގަކޮށްލައްަވަވންވާނެ، މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެްއ މެންބަރުން ފާހަ

ހިންގަމުން މިގެންދަނީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާާރގައި. އެތާނގެ ުމވަްއޒަފުން. 

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަވާ އިދާީރ އިސް ބޭފުޅަކީވެްސ 

އެހެންވީމާ އަމީން ޢާންމާ އަދި އޭނާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަީމން ޢާންމު. 

ސްޓާފުން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ ވަރަށް ބުރަކޮށް. ދެމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް. 

އެހެންކަމާއެީކގައި މަޖިލީހުެގ އިދާރާއަށްވެސް މެއިމަުހގެ ހުސްދުވަސްތަެކއް 

މިހާރު  ބޭނުންފުޅުވޭ. އެއީ މަޖިލިްސކުރާ މިމާލަމުގެ ބައެއް މަރާމާތަށާއި، އަދި

ހަަކށް މަޤާމަށް މީހުން  58މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އިޢުލާނުކުރައްވާަފއިވާ 

ހޯއްދަވަިއ، ޖޫންމަސް ފެށެންވާއިރަށް، މަސަްއކަތަށް ތަމްރީނުދީ، މަޖިލީހަށް 

އަހުލުވެރިކުރުުމގެ ޕްރޮގްރާމެްއ ހިންގެވުމަށް. އަދި މިވޭތުވެިދޔަ ދެތިން މަހެއްގައި، 

މުވަްއަޒފުންވެސް އުޅުްއވާފަިއވަނީ ަޙޤީޤަތުގަިއވެސް ވަރަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 

ބުރަކޮށްކަމަށްވާތީ، އެބޭފުޅުްނނަށްވެސް ލުއިދުަވސްކޮެޅއް ލިބެން ބޭނުންފުޅުވާތީ. 

މިކަންކަން މިހެން ހުރުމާއެުކ، ައޅުަގނޑު ގަސްުދކުރަނީ، މިޖަލްސާ ނިމުމުން، 

ހުެގ މެންބަރުންނަށްވެސް އެހިސާބުން ފެށިގެން، ެމިއމަހަކީ، ޚާއްޞަ މަޖިލީ

ޗުއްޓީމަހެްއގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖެއްސުމަށް. ވީމާ، ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ 

ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު. އާދެ، މިހެްނ  5އޮންނާނީ، އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް،  4ދެންނެވިޔަސް، ޖޫންމަހުގެ 



ދަލުވުމެއް ބާްއވަން ައޅުަގނޑު ގަސްދުކޮށްފަިއވޭ. މިމަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ ބައް

އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑުމެްނ ފަހުން މިކަމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން 

ވަނަ ދުވަުހގެ ރޭ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެްއ  4ދަންނަވާވެސްލާނަން. ޖޫންމަހުގެ 

ހެޅޭ މަޖިލީހުގައި ބާްއވާނަން. ައދި އެާއއެީކަގއި އޭގެފަހުްނ ަގވާއިދަށް ހުށަ

އިޞްލާޙުތަކާމެދު ޚިޔާލު އެްއގޮތްކޮށްލުމުެގ ގޮތުން މިބައްދަލުވުން ގެންާދ 

ބައްދަލުވުންތަްއވެސް ޭބއްވެުމންދާނެ.  އާދެ، ަގވާއިދަށް އިޞްލާޙު ފޮނުއްވުމަްށ 

މިހާރު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ފޮނުވިަފއިވާ ާތވަލުަގިއވާ ގޮތަްށ 

ނޑު ވަރަްށ  މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ެއއިްޞލާޙުތައް ހުށަހަޅުއްވާެލއްވުން އެއީ އަުޅގަ

ބޮޑަށް އެދޭކަެމއް. އެީއ، ުކރިންވެސް ދެންނެވިހެން ިއޞްލާޙުތަކާ ދޭތެރޭަގިއ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށް އެކަންތަްއތައް އެްއގޮތްކޮށްލުމަށް 

އަދިވެސް އެްއވާހަަކއެްއ ، މަސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށްޓަކައި. އާދެ

ނޑުމެންގެ ވޭތުވެިދޔަ ޖަލްސާތަކަްށ  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާނަން. ާއދެ، މިހާރު އަުޅގަ

 88، 82ބަލާއިރު، އެވްރެޖް ގޮެތްއގައި ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެްނފައި މިވަނީ 

ނޑުމެްނ އެކިެއކި މައް ސަލަތަްއ މެންބަރުން. އެކަހަލަ އަދަދަކަށް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ފާސްކުރުމުގައި ައޅުަގނުޑމެންނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ދަތިތަކެއް 

ކުރިމަތިވާކަްނވެސް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެްނވީމާ 

އަޅުަގނުޑ އެދެނީ، ދެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބައްދަުލވުްނ ޖޫންމަހު ފެށޭއިރު، 

މެންބަރުންގެ އަަދދުވެސް މިހާރަށްވުރެ  ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވވަަޑިއަގންނަވާ

އިތުރުވާނެ ގޮަތކަށް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވަިއގެްނ 

ނޑުމެންގެ އަދަަދކީ މިހާރުއޮތް އަދަދަކީ  ކުރިޔަށް ގެްނގޮސްދެްއވުން. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު 88ނުަވތަ  82. އެހެންވީމާ 444 މެްނ އެހާކަށްހާވަރު ވީާމ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ ދެން  އެދޭވަރަްށވުރެ މަދުކަން އަޅުގަ

ޖަލްސާތައް ފެށޭއިރު މިދެންނެވިހެން ހާޒިރުވެަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ނޑު އެދޭކަމެއް. އާދެ، މިދިޔަ ދުަވސްކޮުޅގައި ިޢއްޒަތްތެިރ  އިތުރުވުމަީކވެސް އަުޅގަ



ތްކޮށްދެްއވި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކވެިރކަމާއި ގާްތކަމަށް ހިތުގެ މެންބަރުން މަސައްކަ

އަޑިން ރިޔާސަތުން ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި 

ޗުއްީޓގެ ދުވަްސކޮަޅކީ ތިޔަ ޭބފުޅުންގެ މިދެންނެވި އެުކވެރިަކމާއި ގާތްކަމަށް އިތުުރ 

ކުރައްވާެނ ދުވަސްކޮެޅއްކަުމގަިއ ބަދަހިކަމެއް ގެންނެވުމަްށ ބޭނުންފުޅު

ވެގެންދާނެކަމަށް ައޅުަގނޑު ޔަގީންކުރަން. އާދެ، ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް 

ނުޑ  5އޮންނާނީ ޖޫންމަހުގެ  ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު. މިހާހިސާބުން މިޖަލްސާ އަޅުގަ

 މިނިންމާލަނީ.

 

 ޖަލްސާ ނިމުނީ. - هلل رب العالوين والحود
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