
 ފެށްޓެވުން  އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ    

 

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

 .ޖަލްސާ ފެށުނީ - وااله وهن وصحبه آله وعلي

 

 ން.ަވޑައިންދެްއވި އެްނމެހާ މެންބަރުންނަށް މަރްޙަަަބާ ދަންނަވަ ޖަލްސާއަށް
 

  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ދެވަނަ ނަންބަރު: އެޖެންޑާގެ                        .2

 ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުން  ގަވާއިދުގެ 

 

ނޑުމެންނަށް ާވހަކަ ދެއްކިފަިއވަނީ  ވޭތުވެިދޔަ ދެޖަލްސާެއއްަގިއެވސް އަުޅގަ

މަޖިލީހުން  ގެ ަގަވއިދުެގ ދެވަނަ ެދލިކޮޕީއާމެދުމަޖިލީހު ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞާ 

ނޑުމެން ބަހާލައިގެން  ގޮތެއްނިންމެވުުމގެ ކަންަތްއ، މިކަންތައް އަުޅގަ

ހުށަހަޅާ މާއްދާތަކައް  މާއްދާަތއް މީގެކުރީދުވަުހގެ ޖަލްސާަގއިަވނީ ގަަވއިދުގެ

ގޮެތްއ  އަުޅަގނޑަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ އަދި ިއޞްލާޙު ވޯޓުދޭނެ ގޮތާދޭތެރޭަގއި

ދަްއކަމުން ގެްނދެވިފަިއވަނީ ޚާއްަޞ  ޖަލްސާގަިއ ވާހަކަ  ނިންމިފައި، ދެން ނިމުނު

ނަޑއެޅުމުެގ  މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ނިންމާނެ މުއްދަތެއް ކަ

އެމައްސަލާަގިއ ވަރަށް ގިނައިުރ  މައްސަލަ އެިގަވޑަިއގަންނަާވނެ ފަދައިން

ދެގޮތަށް ވޯޓަްށ  ދެގޮތަކަށް ހުށަހެޅި ާސ ނިމުނުއިރުވަނީބަހުސްކުރެވި އެދުހުގެ ޖަލް

ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް  އެހުމަށް ތައްޔާރުވެަފއި އެަވުގތު ވާހަކަދައްަކވަން ތިއްެބވި

 ގަސްތުކުާރކަމަށް މެންބަރުންނަށް  ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާ ނިމިފައިާވތީ ވޯޓަށް އަހަން

 މައްސަަލއަކީ  ންނަށް ުކރިމަތިވިދަންނަވާލެވިފަިއވަނީ ދެންެއަވގުތު ައޅުަގނޑުމެ

ދިގުޮކއްަލން އެއްބައި ބޭފުޅުްނ  ޖަލްސާ އެއެޖެންާޑގެ އެނަންބަރު ނިމެންދެން ކުރިއަށް

ދެނަންބަެރއްވެްސ ނިމެންދެން  ހުށަހަޅުއްވާ އަދި އެޖެންާޑަގއި ހުރި އިތުރު



ސް ވޯޓަްށއަހާ ގަޑިޖެހުނު އިުރވެ ކުރިއަްށގެންދަވަން ހުށަހަޅުްއވާ އެެދގޮތަށް

އެދުވަހު މިކަމަށް ވޯޓުއަހާ ނިންމާ  ވަިކގޮތެއް ނުނިމިގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް

މިހާރު އަޅުަގނުޑ މިޤަސްދުކުރަނީ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްާޞ  ނުލެވުނީ. އެހެންވީމާ 

ނޑަެއޅުމަްށ  މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ނިންމާނެ މުއްދަތެއް ކަ

ކަމަށް އޭރުން  ޅިފައިވާ ދެގޮތަށް ވޯޓަށް ެދންނެވުންހުަށހެ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވި

ެދވިދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޖެންާޑެގ އެހެން ނަންބަރުތަކާގެންެވސް ކުރިއަށް

ނޑުމެން ނޑު  މިކަމާދޭތެރޭ އަޅުގަ ގޮތެއް ނިންމެވުމަށްފަހު. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅިފައިވާ ދެގޮތް ތި މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން މިހާރު 

 ދަންަނވާލާނަން. ދަންނަވާލުމަށް އަޅުަގނޑު މެންބަރުންނަށް

 
 

މަޖިލީހުގެ މެްނބަރު ޙަސަން ސަޢީދު  ފުރަތަމަ ގޮތް: ހުށަހަޅުއްވަނީ ވަޒީރުންގެ މޭުޒން އިްއެވވުން: އިާދރީ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝާފިޢު ހުށަހެޅުމަކީ ތާއީދު ކުރަްއވަނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ތެޭރގައި ނިންމުމަށާއި، ެއގޮތުްނ  ދެހަފްތާގެ މަަަސައްކަތް  ގަާވއިދު ފާސްކުެރްއވުމުގެ 

ކަުމގަިއ  2002އޭްޕރީލް  71ދުވަހަކީ  ގަަވއިދު ފާސްކޮށް ނިންެމވުމުެގ އެންމެ ފަހު

ނަޑއެޅުން.  ކަ
 

ޮކޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙަސަން ައފީފް ތާއީދު ކުރަްއވަީނ  ދެވަނަ ގޮތް: ހުށަހަޅުއްވަނީ  

ޙަސަން ހުށަހެޅުމަކީ ރައްޔިތުންެގ ޚާްއަޞ  ރަޝީދު ޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސެއިންކޮ

ދަވަުހގެ ތެރޭަގިއ  52ުދވަހުންފެށިގެން  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު މިޤަރާރު ފާސްވާ

ޖަލްސާ ބޭއްވުން އަިދ  8މަުދވެގެން  ނިންމުން އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ނޑަެއޅުން. ށްގަިޑއިރަ 2ޖަލްސާގެ ަވގުތު މަދުެވގެން   ކަ
 

 



ޖަލްސާއަށް ވަޑަިއގެން ތިއްެބިވ  އަޅުަގނޑު ުކޑަުކޑަ އިރުކޮެޅއް މިލަސްކޮށްލަނީ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ގުނާލާފަިއއެކަން ރަިޖސްޓްރީކުރެްއވުމަށްފަހު  މެންބަރުންގެ އަދަދު މިހާރު މިތާންގައި

 މިލަސްކޮްށލެވެނީ.ކުަޑއިރުޮކޅެއް  ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމަށް. އެހެންެވގެން

 

 ]ހޭދަވުމަށްފަހު ވަގުުތކޮޅެއް [
 

ނޑު މިހާރު ތިޔަ 80މިހާރު ޖަލްސާގައި ތިްއބެވީ  އާދެ،   މެންބަރުން. ދެން އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންެގ ކުރިުފޅުމައްަޗއް މިހުށަހާޅާލަނީ ވޯަޓށް ދަންނަވަން. އާދެ،

 ލީހުން ފާސްކޮށް ނިންމަވާނެއެއް މައްސަަލއަކީ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު މަޖި

ނޑަެއޅުްއވުން. މިވޯޓަށް މިދަންނަވަނީ ވަޒީރުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު  މުއްދަތެއް ކަ

 ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންަބރު އިބްރާހީމް ޝާފިޢު  ޙަސަން

ހަފްތާެގ  2ގޮތް. ެއއީ ގަާވއިދު ފާސްކުެރއްވުުމގެ މަަަސައްކަތް  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ެއގޮުތން ަގވައިދު ފާްސކޮށް ިނންމެވުމުގެ އެންމެފަހު  ނިންމުމަށާއި، ތެރޭގައި 

ނަޑއެޅުން. މިގޮަތށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ  2002އޭޕްރީލް  71ދުވަހަކީ  ކަމުގައި ކަ

  ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
 

ލީހުގެ މެންބަރު ޙަސަން ސަޢީދު ތާއީދުުކރެއްިވ މަޖި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންަބރު: ވަޒީރުްނގެ 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝާފިޢު  މެންބަރު:

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 
 80 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 22 ދެްއވީ: ވޯޓު
 25 ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 



 

 ފާހެއްުނިވ. ށްއެހެންވީމާ މިގޮތަކަ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

 ]ހޭދަވުމަށްފަހު ވަގުުތކޮޅެއް [
 

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، ހުށަހެޅިފައިާވ  އެހެންވީމާ،  ދެވަނަ ގޮތަށް އަަަުޅގަ

ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް ހުށަހަޅުއްވާ ހަމަ  ދެވަނަ ގޮތަީކ،

 ސަން ތާއީދުކުރެއްވި ގޮތް.ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަ އެއަތޮުޅގެ

މިޤަރާރު ފާްސވާ ދުވަހުން ފެިށގެން ، ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިދު  އެއީ 

ޖަލްސާ  8މިމުއްދަތުގެ ތެރޭަގިއ މަދުވެގެން  ަދވަހުގެ ތެރޭަގއި ނިންމުން. އަދި 52

ނަޑއެޅުން. ވީމާ 2މަދުވެގެން  ބޭއްވުން. އަދި ޖަލްާސގެ ަވގުތު ، ަގޑިއިރަްށ ކަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. މެންބަރުން މިގޮތަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ

 

 ]ހޭދަވުމަށްފަހު ވަގުުތކޮޅެއް [
 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްތޯ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

 ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

 
  ވަނީ.ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއަކަްށހެން ހީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިވާނީ ެމންަބރު  ކޮޅުމަޑުލުަު

  މެންބަރުން. ދެން 80މަޖިލީހުަގއި ތިއްެބވީ ހާިޒރުވެަވޑަިއގެން  އެއީ ަރޝީދު ޙަސަން  ޙުަސއިން

ވޯޓުަގއި އެންމެަފހުން މިދެންނެވީ، ނަތީޖާ ފާޅުކުރެްއވުނު ވޯުޓަގއި  ދެންމެނެގި ވާހަކަެދއްެކވުން:

 މަޖިލީހުން  ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ ބާކީ ނުތިއްބަވާނެ 22ވޯޓުދެއްވީ  ފެންނަކަމަށް

ނޑަށްހީޭވ  ކަމެއްފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ ައދަދަކަށް ބޭފުޅުންނެއް. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ދެގޮތަށް ވޯަޓށް ނުދެވޭކަމަށްވަންޏާ ފަހުން މިނެގިގޮތަށް ވޯޓަްށ  މެންބަރުންނަށް



އޮންނާނެކަމަކަށް. އެއީ މެންބަރުންނަށް  ނެގުމުގެ މާނަެއއް 

ދެގޮތަްށ، މިދެންނެވީ ދެ  ފުޅުންނަށްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ އެބޭ

އެެހންނޫނިއްޔާ ތިއްަބވާނީ  ހުށަހެޅުމަށްވެސް ވޯޓުދިނުމުެގ ޙައްޤު އެބައޮްތކަން.

މަދުން މެންބަރުން.  މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށްވުރެ

 އެހެންވީމާ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 

މިހާރު ވޯޓަށް ދެންނެވިއްޖެ.  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދެން ކޮންމެއަކަސް ން:ވާހަަކދެއްެކވު ރިޔާސަތުން

ިވސްނަމުން ގެންދާނަން.  ކުރިއަށްއޮތް ތާނަގއި ައޅުަގނޑުމެން ތިކަމާދޭތެރޭގައި

ގަާވއިދަށް ހުށަހެޅޭ  އަދި ފަހަރެއްގައި ހަމަ މިހާރު ގަވާއިދު އިޞްލާުޙކުރުމުެގ،

މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ ށް ނުދެވޭ ވާހަކަ އޮތީ. ދެންއިޞްލާޙުތަުކގައި ދެގޮތަށް ޯވޓަ

އެހެންނަމަވެސް  ކަމެއްަގއި މަޞްލަހަތައްަޓކަިއ ކޮންމެ ކަހަލަ ގޮެތްއވެސް ހެިދދާނެ.

އަޅުަގނޑު  މިފަހަރު ކޮންމެއަކަސް ވޯޓަްށ ދެންނެވިފައި މިއޮތީ. ދެން މީގެފަހުން

ެއވަގުަތުކ  އިްޒނައާއެީކަގއިއެކަހަލަ ަވގުތެއް އަުތިވއްާޔ އެގޮތަށް މެންބަރުންގެ 

  ގެންދަންީވގޮތަކާމެދުަގއި ނިންމާފައި ދަންނަވާނަން.

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ހުށަހެޅުްއވި މެންބަރު: ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙަސަން އަފީފް ތާއީދު ތާއީދުުކރެްއވި  މައްސަލަ

 މެންބަރު: ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ހުސެއިން ރަޝީދު ޙަސަން
 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 
 80 އަދަދު: ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ ރުެވވަަޑއިގެންހާޒި
  53 ދެްއވީ: ވޯޓު
 50 ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

 



މިގޮތެްއވެސް ފާހެއްނުވި. އަދި މިދެ ވޯޓަށް ބަލާއިރު، މިދެ  އެހެންވީމާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ަބއިވެިރެވވަަޑިއ ނުގަތްތިއްެބވި ބޭފުޅުްނވެސް ިތއްބެިވކަން  ވޯޓުަގިއވެސް

ނޑުމެންގެ ކުރިަމތީގައި އޮތް އެޖެންާޑގެ  އެެހންވީމާ އާެދ، އެބަދޭ. ހަގަެވގެންފާ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންެގ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ަރއްޔިތުްނެގ  )ހ( ަގއި މިއޮްތ މައްސަލަ 

ނަޑއެުޅއްވުުމގަިއ  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ނިންމަވާނެ މުއްދަތެްއ ކަ

އެްއގޮތަކަށް އެއްަބސްެވވަަޑއެއް ުނގެންނެވުުނ  ރުންނަށްމިހާތަނަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުލިބުނު. އެހެންވީމާ  ނުވަތަ އަޣްލަބިއްޔަެތއްވެސް  އަޅުގަ

މިމައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއކަން ފެށުން  އުސޫލެްއެގގޮތުން އަނެއްާކވެްސ ހަމަ 

ހުގައި ޚިޔާލުތަްއ މީގެ ކުރީދުވަހު މަޖިލީ އޮންނާނެގޮތަކީ. އެހެންނަމަެވސް

ކަންތަކަށްވުެރ ކުިރއަށް )ށ( ގައި އޮްތ  ފާހަގަކުރަމުން ދިޔައިރު )ހ( ގައި އޮތް

ނަތީޖާއެއްނުކުމެދާނެކަމަްށ  މައްސަލަ ގެްނގޮްސގެން އެގޮތުން ރަނގަޅު

ވާހަަކފުޅު ދައްކަވާަފއިވޭ...  ފެނިވަޑަަަިއގަންނަާވކަމުަގއި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން

 ކުިރައށްގެންދަވާ. އެއްތޯ.ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ

 

 ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

 
  މަޖިލީހުގެ ބަހުސް )ހ( އާބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ިތވިދާުޅވީ  މެްނބަރު  އައްުޑއަޮތޅު

  މިމައްސަލަައުކ ދެން އިތުރަށް ބަހުސެއްކުރެްއވޭނެ ކުރަްއވާނެކަމަށް.  ަޝރީފް އިްބރާހީމް

ނޑަ ކަމަކަށް ވާހަކަެދއްެކވުން: ަވގުތެއްނެތި ަގާވއިދުެގ  ކަށް ނުފެނޭ. ދެން އޮންނާނެގޮތަކީއަުޅގަ

ުކރީދުވަހު ނިންމިގޮތަީކ  ކަންތައްތަްއ ނިންމަމުން ެގންދެވުން. އަުޅަގނޑުމެން

ަބހުސްކުރުން. އެގޮތަްށ  މަޖިލީހުން އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅި ފާސްކުރާގޮތަކާމެދު

ކަންތައްތަކާ ދޭތެޭރ  ރަ ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ފާސްވެިނމިއްޖެ މިހާރު. ބާކީ މިހި

ނުފެނޭ. އެމައްސަަލ  ބަހުސްކުރާނެ ތަެނއް އޮްތކަމަކަށް ައޅުަގނޑަކަށް  އިތުރަކަށް

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  ނޑަށް ފެްނނަނީ އަޅުގަ ގަާވއިދު ހެދުމުގެ  ނިމުމާއެކު އަުޅގަ



ފާޅުކުރެވުނު ިޚޔާލުތަާކ  މައްސަލަ ކުިރއަށް ގެންެދވުްނ. މިތާނގައި ހުށަހެޅުނު،

ނަތީާޖގެ ގޮުތން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހުޅުވުމުގެ އެްއވެސް އަމާެޒއްނެތި ފްލޯ ންގުިޅގެ

މައްސަަލެވސް ނުކުތީ. އެނުކުތީމާ މިާހރު މަޖިލީހުން ގޮތެއް  މިހާރު ވޯޓަށް އެހި 

އެހެންވީމާ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ހުށަހެޅޭ  ނުނިމުނުކަން އިނގިއްޖެ.

 މަސައްކަތް  ފާްސވެ ނިމުމާއެކު ގަާވއިދުގެ  ގޮތެއް އިޞްލާހުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ނޑަށް ފެންނަނީ.  ކުރިއަްށގެންދަން މަސައްކަްތުކރަން ފަށަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ކަމަކާމެުދ ބަހުސްކޮށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް އެޖެންާޑގެ  އިތުރަކަށް އެްއވެސް 

ރަން ވެއްިޖއްާޔ އާއި ހަމައަށް ހުރި މައްސަލަތައް ބަހުސްކު )ހ( ން ފެށިގެން )ބ(

ނޑުމެނަށް ނަގާނެ. އެހެްނވީމާ މިއިން އެްއވެްސ  މަސްދުވަސް 5އަނެއްކާ  އަުޅގަ

ޖާަގއެއް އޮތްކަމަކަށް އަޅުަގނޑަްށ ނުފެންނާތީ އެވާހަކަ  ކަމަކާމެދު ބަހުސް ކުރާނެ

  ޝުކުިރއްޔާ. ދަންނަވާލީ. އާދެ

 
 

 5އެދިވަޑަިއގެންަފއި އެބައޮތް. އަދި  މެންބަރަކު 2ްށ އާދެ، މިހާރު އަނެއްކާ އިތުރަ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ައޅުަގނޑަްށ އެބަފެނޭ. އެހެން  ވަނަ މެންބަރަކުވެސް އެދިަވޑަިއގަންނަވާތަން

ނޑަށް ހަމަ އަދަބުވެރިކަާމއެުކ ދަންނަވަންޖެހެނީ  ކަންތައްހުރިއިުރގައި އަުޅގަ

އޮތްގޮތަށް ކުިރއަށް  ިއޝާރާތްކުރަްއވަނީ އެޖެންާޑގައި  ތިޔަބޭފުޅުންނޭ އަޅުަގނޑަށް

ތަފާުތ ގޮތްގޮތަށް އިތުރު މަޢުޟޫޢުތަކަށް ވާހަކަދައްކަްނ  އެޖެންާޑއާއި ގެންދަވާށޭ.

ައނެއްކާ މުޅިން އާމައްސަަލއެްއގަިއ މިހާރު މިނުކުތީ.  ފުރުޞަތު ނުދޭށޭ. މިހާރު

އަނެްއާކެވސް ކުރިއަށް ދާންވީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ހަމަ  އެޖެންޑާ ބާއްވާަފއި

އެހެންނަމަވެސް އެދިަވޑަިއގެންފަިއާވ  އެގޮަތކަށް ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ. ްއގޮތަކަްށވެސްއެ

ނޑު އަިދ މިވަގުތު   ފުރުޞަތު އަުރވާނަްނ. ބޭފުޅުންކޮޅަށް އަުޅގަ

 

ނޑުެވސް ެމންަބރު ަޙސަން  ކޮޅުމަޑުލު   ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުގަ



ނޑަށް ިޢއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ ން:ވާހަކަެދއްކެވު  ޢަފީފް ހީވަނީ  މެްނބަރުން ދެންމެ އެވިދާޅުވި ވާަހކަ. އަުޅގަ

މިދާ  ވަގުތުަތކެއް ނަގާލަން ކުެރޭވ މަސައްކަތެއްހެން މިއީ، މިހާރު ކުރެވެމުން

މުއްދަތެްއވެްސ  މަސައްކަތަކީ. ައޅުަގނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސްުކރާނެަެ

އޮތް މައްސަލަތަކުަގިއވެްސ  ށް ނުނިންމުނު. އެހެންވީމާ ދެންއަޅުަގނޑުމެންނަކަ

ނިކުްނނާނީ ހަމަ މިނަތީޖާ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ހީވާގޮތުަގއި

ނޑުެމންނަށް އެވެްސކަމެއް ނިންމޭެނކަމަކަށް ައޅުަގނޑަކަްށ  އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

މިއޮީތ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ  މެންލަފައެއްނުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ މިހާރު އަޅުަގނޑު

ނޑުވެްސ  ފާސްކުރުމުގައި ވަިކގޮތެއް ނިންމާފައި. އެހެންވީމާ އެޮގތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ގަވާއިދު ފާސްކުރުުމގެ މަސައްކަަތއިގެްނ  ދަންނަވާނީ މިހާރު އަޅުގަ

  ކުރިއަށްދިއުމޭ މިހާރު އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑަކަށް ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ    ދަންނަވާކަެށއް ނޭނގޭ ރަނގަޅު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

  ބޭނުންކަމެއް ައޅުަގނޑުމެން މިކުރަން މިއުޅެނީ. އެހެން ފުރުޞަތުގެ ައޙްަމދު ޒާިހރު  މެންަބރު

 ދެންމެ އައްޑުއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާއި ތ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި  މިދެންނެވީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ  އެދެއްެކވި ވާހަކަފުުޅގައި މެންބަރު ހާމަކުެރްއވި ނުކުތާާއއި ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުެވސް ދެކޭގޮތުަގިއވިްއާޔ  އެެހން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވީ. މިދެންނެވީ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ ެއއާބެހޭގޮތުން އެްއޗެްއ  މިހާރުއޮތީ ަގވާއިދު ާފސްކުރުން.

ނުޑ ފުރުޞަ އެެދ  އެހެންނަމަވެސް ޭއގެކުރިން ތު ހޯދީ.ދަންނަވާލަންވެގެން އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެއޚިޔާލުފުޅު ފާޅުކުރަްއަވއިފި. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ެދކޭގޮުތގައި ިވްއޔާ މިމަޖިލީހުގައި އެންމެ މެންބަރަކުވެސް ނެތް  އަޅުަގނޑު

ގުތުްނ ޤާނޫނުައސާީސ އިޞްލާޙުކުރުމުެގ މަސަްއކަތައިގެން ހަމަ ވަ  އަޅުަގނޑުމެން

މެންބަުރންގެ މައްޗަްށއެކުެލޭވ  22ގަާވއިދު މިއޮތީ  ބޭނުންފުޅުނުވާ. ކުރިއަށްދާން

ަބއްލަވާެލއްިވ  ެއކުލަވާެލއްިވިއރުވެސް ހައްަދާވފައި. އެކޮމިޓީ  ކޮމިޓިއަކުން ގަާވއިދު

 ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ބޭުފޅަކު ނެންެގވޭތޯ. ޭއގެ މާނައަކީ މިތަނުގައި 



މިަގާވއިުދ  ޝާމިލިވެގެނޭ ރިހާ އަތޮޅުތަުކގެ މަންދޫބުންރެޕްރެސެންޓެޓިވްކުރާ ހު

ޢިްއޒަތްތެިރ  އެކުަލވާލަްއވާފައި މިވަނީ. ޭއގެ އިތުރަށް ަގވާއިުދގެ ދެލިކޮޕީވަނީ

ފޮނުއްވާފައި. ފޮނުްއވީމާ އެބޭފުޅުން ޚިޔާލުފުޅު ގެންެނވީަމ  ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް

 ވާފައި. ެއއިްޞލާޙުތައްވެްސ ކޮމިީޓގެއެއިޞްލާޙުަތއްވަނީ ޮކމިޓިއަށް ފޮނުއް  އަނެއްކާ 

 މެންބަރުން ބައްލަވާފައި ބަެއްއ އިޞްލާޙުތަްއވެސް މީަގއި ިއންކޯޕަރޭޓް ކުރަްއވާފައި 

 މިހާރު އިޞްލާޙު ގެންނަވާފަިއ މިއޮތީ. ަގވާއިުދގައި މިހާުރ މިއޮތް ދެލިކޮޕީގައި 

ނުޑ ހަނދާންވާގޮތު   ަގއިިވއްާޔ ެއއީބްލޭންކްކޮށް ނުފުރާއެބައޮްތ އެއްަބއި. އަުޅގަ

ނޑަކަްށ  ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު. އެނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ހެންނެއް. ފަހަރެއްަގއި އޮެވެވސްދާނެ ކަންނޭނގެ.  ހިއެއްނުޭވ ހުސްބަެއއް އޮތް

މިބައިއެކަނި އޮތީ. އޭގެ މާނައަކީ އެންމެބަެއްއ  އަޅުަގނޑަށް ފާހަކުެރވުނީ

 ޮއތީ ފުރިހަމަކޮށް. މުޅި އެހެންނޫނީ އެހެންހުރި އެއްެޗއް މިއޮތީ. ފިލްކުރާގޮތަށް

ނޑުމެން   ގަާވއިދަށް ބަލާލާއިރުަގއި މިޮއތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު އަޅުގަ

މެންބަރުން  ޢަމަލުކުރަމުން މިގެންދާ ގަވާިއދުގައި ހުރި ބައިތަކާއި ދެން ޢިއްޒަތްތެރި

 ޤާނޫނުއަސާީސގައި  ފާސްކުރަންެވއްޖިްއޔާ ހުށަހެޅުއްވި ބައިަތއް. މިތަނުން ކަމެއް

ނޑުމެން ނިންމާފަިއ އެއޮތީ. ތެދުތެދަށް  އޮންނަގޮތަށް ފާސްކުާރގޮތަްށ އަުޅގަ

 ދަންނަވަނިއްޔާ ުއސޫލީގޮތުން މިމަޖިލިސް ހިންގޭނެގޮތޭ މިގަާވއިދުަގއި މިއޮތީ. ވީމާ

 ޅަން. މިދެން އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަވީ ގަާވއިުދ މިހާރު އޮތްގޮތަްށ ފާސްކުަރން ހުށަހަ

ނަޑކަށެއް ނޭނގޭ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެްއ  ދެންނެވިފަދަިއަިން ކުރިންވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު މިގަާވއިދު އޮްތގޮތަށް  ކަމެއް މިއީ. އެހެންނަމަވެސް

ހަމަެއކަނި، ހަމަ މިަގވާއިުދގައި އެބައޮތް، މާއްދާެއްއ  ފާސްކުރަްއވަން. ދެން

ެގނެވެން. ޢިއްޒަތްތެިރ  ބޭުނންވެއްޖިްއޔާ ިއޞްލާޙެއް ށްއެބައޮތް އިސްލާޙަކަ

ހުށަހެޅުްއވިދާނެ. މިހެންވެސް  މެންބަރަކު ބޭނުންފުޅު ވަގުެތއްަގއި އިޞްލާޙެއް

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ މިހާރު އަނެއްާކވެސް ބަެއއް

ތަކެއް މިކަމުަގިއ ަވުގތު ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާޅުވިފަދަިއން އެތައް ބަިއވަރު



ނޑު  އޮތްގޮތަށް  ބޭކާރުކުރުމުގެ ބަދަުލގަިއ މިގަާވއިދު ފާްސކުރަން އަުޅގަ

ބްލޭންކްސްތަކެއް ފިލްކުންޖެހެންޏާ  ހުށަހަޅާނަން. ދެން ކުރިންވެސް މިދެންނެވިގޮތަށް

ފިލްކުެރިވދާނެ. މިހާރުވެސް  އެްއގޮތަކީ ފަހުންވެސް އެބްލޭންކްސްތައް

 ރައީސް ދެްއވި ޢިްއަޒތްތެރި އް ިނންމިދާނެ. ޝުކުރިއްޔާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮތެ 

  ފުރުޞަތަށް.

 

ބޭފުޅަކު އެބޭފުޅަކަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  އާދެ، މިހާރު ހަމަމިދާގޮތުން ހަމަ ކޮންމެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ީރ އެހެންވީމާ ވާގޮަތކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކު ޚިޔާލުފުޅު ހުށަހަޅުއްވަމުން ެގންދަވަނީ.

ދިމާޮވގޮތަށް މިދިމާވަނީ. ައޅުަގނޑު ހަަމ  ޖަލްސާތަކުގަިއވެސް ހަމަދިމާިވ މައްސަލަ

މިހާރު އެދިަވޑަަިއގެންފަިއވާ މެންބަރުން  އެްއގޮތަކަްށވެސް ނޭދެން އެެހންވާކަށެްއ.

ނޑު އެބޭފުޅުންނަށް  2އަޅުަގނޑަށް ނޯޓް ކުެރވިފަިއ އެބައޮތް.  ބޭފުަުން. އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ ހަމަ  އެހެންނަމަވެސް އެއީ އެބޭފުޅުންގެ.ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ  އިތުރުބޭފުޅުންނަށް ނޑު ނެތީމު. އަޅުގަ ފުރުޞަތު އަރުވާކަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަްށ އެދެން އެޖެންާޑއާިއ  ދެންމިހާރު މިދެންނެވީ އަަަުޅަގނޑު، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާ އެްއޗެހި  ރު ކުރިއަށް މިދަނީ. އެގޮތަށްލިބިވަަޑއިގަންަނވަިއެގން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ކުރިއަށް  ވަަޑިއގެންދެްއވުން ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދެން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާމަގުން އަނބުރާލާފައި   މައްސަލަެއއްަގއި ެއއްބަސްުނެވން އެއީ އަުޅގަ

 ކުއްލިައކަށް އަނެއްކާ ެއހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަކަށް 

ހަދަން އުޅެީނއޭެވްސ  ހިެއއްނުވޭ. ގަދަކަމުން ވަިކގޮތަކަށް  އަޅުަގނަޑކަށް

 ިތބޭފުޅުން ތިވިދާޅުވަނީ  ހީފުޅުނުކުރެއްވުން އެދެން. ެއކަމަކު އަުޅަގނޑަށް ހަމަ

 އެޖެންޑާަގއި އޮްތގޮތަށް މަޢުޟޫޢަށް ވާހަކަދައްކުމަށް ބާުރއަޅުްއވާށޭ. އެހެންނޫނީ

ނޑުމެްނނަށް ވަމުންދާތީ  މިދަންނަވަނީ. އެހެންވެ ިމވާހަކަ ވާނެގޮތް ހަމަ އަުޅގަ

ނޑު ުފރުޞަތު އަރުވާނަން.  މިހާރު އެދިވަޑަިއގެންެނވި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

އެދެނީ އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުވެސް މިކަުމަގއި ވީހާވެސް މިގޮާތ  އަޅުަގނޑު



 ގެންިދއުމަށް ބާރުއަުޅއްަވއިގެން ގެންދެވުން. އެހެްނނަމަވެސް އެބޭފުޅުންގެ  އެްއގޮތަށް

ބޭފުޅުންނަށް  ޚިޔާލުފުޅުތައް ައޅުަގނޑު އަުޑއަހާނަން. އެހެންނަމަވެސް ެދން އިތުރު

  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރާވަކށް ނެތީމޭ ހަމަ ދަންނަވާހިތްވޭ.

 

 ަރީއސް... ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ައޙްަމދު  މާލޭ
 ވާހަަކދެއްެކވުން: އާތިފް

 

 ގެންދަވާ. މާބެހޭ ނުކުތާއެއް. ކުިރއަށް ނިޒާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

 ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

 
  މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދު ފާސްކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ އުތުުރުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު

  މެންބަރުން ވާހަކަަދއްކަން ފުރުޞަތު އަުރވަން ައދަދެއް ނިންމުގައި  މަުޖދީ ިއބްރާީހމް މުޙަްނމަދު

ނަޑއަޅަން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނިންމުމަކީ އެއީ މެންބަރެއްގެ ކުަރންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް  ގޮެތއް ނޫނީ ކަ

އަުޅަގނޑު ދެކެން. އެހެންވީާމ ތިޮގތަށް ފިއްތާލާ އެހެްނ  އެޅޭ ހުރަހެްއ ކަމުަގއި

ނޯންނާނެގޮތަށް ނުނިންމެވުމަށް އަޅުަގނޑު  މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު

 ިރއްޔާ.އިޝާރާތްކުރަން. ޝުކު

 

 

ނޑުމެން ަކނަޑައޅާ ގޮތްތަެކއް. އޭަގިއ  ގަާވއިދު ކަންަތއް ކުިރއަށްގެްނދަން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން އަުޅގަ

ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެކަމަކު އެޖެންާޑަގއި  މެންބަރުންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ކޮންެމ  ޤާނޫނު ފާސްކުުރމޭ ކިޔާފައި  ނެތްކަމަކަށް ހަމަ ަގވާއިދު ފާސްކުރުމޭ،

ނޑުހިތުން ކޮންމެ  މެންބަރަކު ތެދުވެ ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ދައްާކކަށް ައޅުގަ



އޮްނނާކަށެއް. އެހެންވީާމ  މެންބަރެއްވެސް ބޭނުންފުޅެއްުނވާނެ ެއގޮތަށް އެހުއްދަ

  އެހެން ދެންނެވޭތޯ މަސައްކަތްުކރަމުން މިގެންދަނީ.

 

ނޑު މިދަންަނވާލާ ީއސް. އާދެ،ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަ  މެންަބރު ައޙްަމދު  މާލޭ   އަުޅގަ

 ކޮންމެސްވަެރްއގެ ނިޒާމީ ވާހަކައަހަށްވެދާނެ. އެހެންމިދަންނަވާލަނީ  ވާހަކަައކީެވސް ވާހަަކދެއްެކވުން: އާތިފް

ހުށަހެޅުމުގެ  2އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މިތަނަށް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުނު 

ވަނީ ަގާވއިދު ފާސްކުރުމުެގ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުގައި  ތެރެއިން

އޭޕްރީލް ގެ ނިޔަލަްށ  71ހަފްތާގެ ތެރޭން ނިންމުމަށާއި އެގޮތުން  2 މަސައްކަތް

އެހެންވީމާ  ދުވަސް ލިބިގެން އެނިމެނީ. 72އެހެންކަމަށް ވަންޏާ  ނުންމުން.

ޙަޤީޤަތުގަިއ  އަޅުަގނޑު ހިތަށްވަންނަނީ އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް.

ދުވަހެއްކުރިން ހުށަހެޅުނު  2މީގެ  ހޭކަހަލަގޮތަކަށް އޮންނާތީ. އެހުށަހެޅުމަކީހަމަނުޖެ

އޭޕްރީލާ ހަމައަށް ހަމަވިނަމަވެްސ  71ހަފްތާ  2އެއަްށ  ހުށަހެޅުމެއް. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން އޭޕްރީލްާއ  71ހަފްތާ ނުލިބޭ  2އެހުށަހެުޅން ފާސްކޮށްފިއްޔާ  މިއަދު އަުޅގަ

 މާއްދާތަކަށް  ދެންވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުިރއަށްހުރިއެހެންވީމާ  ހަމައަށްދާނީ.

ނޑަށްފެނޭ.  ވާހަކަެއއްދަްއކާއިރު ފުންކޮްށ ވިސްނާލުން ރަނގަޅުވާނެަކމަށް އަޅުގަ

 ދުވަހެްއގެ ެތރޭގައި އެކަންކަމަށް  2ޢިބާރާތެއް ފުރޮޅިގެން ހިނަގއިދާނެގޮތް 

ނޑު  ނޑަށްފެނޭ. އަުޅގަ މިހާރު  ވިސްނާލުން ރަނގަުޅވާެނ ކަމަށް އަުޅގަ

ބޭފުުޅން ޚިޔާލުދެއްވި )ހ(  މިތަނުގައި ވަރަްށގިނަ ކުރީދުވަހެއްަގއި  މިހުށަހަޅާލަނީ

ހ( ފާސްވުން ) އަށްވުރެ ކުިރއަށް )ށ( ފާސްކޮށްލަނިކޮށް ފަހަރެއްގައި 

ނުޑމެންނަށް ވަކިގޮަތކަްށ  ފަސޭހަވެދާނެކަމަށް. އެހެންީވމާ މިއަދު )ހ( އަުޅގާ

ނޑުމެންނަށް ( ފާސްކޮށްފިއްޔާފާސްނުކުރެވުމާެއކުަގއި ދެން )ށ ހ( ) އަޅުގަ

އެހެންވީާމ  ފާސްކޮށްލަން ފަސޭހަވެދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މިހާރުވެސް އެބަވިސްނޭ.

މިފުރުޞަތު ބޭނުންކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްެތިރ  އެވާހަކަ ދަންަނވާލުމަށްޓަކައި

  ރައީސް.



 

ނޑު މަސައް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާޅުިވގޮތަްށ  ކަްތކުރީ މާލޭގެއާދެ، އަުޅގަ

ދުވަްސ އެހެންވީމާ މިއަދު  75ހަފްތާއަކީ  2ކުރިއަށް އެކަން ގެންދަން. ދެން 

އެއީ އެއްުދވަްސަކމަށް ގުނުއްވީމާ އެީއ  ވަނަ ދުވަސް 71އެއްުދވަހަށް ގުނުްއވާފައި 

ަކށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަހަލަގޮތަ  ދުަވސްކަމަށް ހަމަވާނެ. އެހެންވީމާ 75

ނޑުެމންވެސް އެޚިޔާލު ފާހަަގކުރިން އެގޮތަށް ވިސްނާަފއި. އެހެންވިސްނާފައި  އަުޅގަ

 2އެއީ ދެކޮުޅގެ ދެދުވަސް ގުީނމާ އެގޮތަށް ވާނެކަމަށް ބަލާފައި އެހެންވީމާ ެއއީ 

ނުޑވެސް އެތަންކޮޅު އަެނއްހެން ހަނދާންތިގެން  ހަފްތާކަމަށް ބެލީ. ދެން އަޅުގަ

 ދަންނަވާ ހިތެއްނެްތ. ތުންދޫެވގެން ދިަޔއްެއއްކޭ އެހެންއަ ނުވަތަ

 

 އަުޅަގނުޑވެސް  ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ،`.  މެްނބަރު  ފާދިއްޮޕޅުގެ

  ދަންނަވާލީ، މިހާރު މިއެޖެންޑާގެ )ހ( ަގއި މިވާގޮތަށް ފުރުޞަތަކަށް މުޙަްނމަދު  އަްޙމަދު

މިހާރު ާފސްނުވެ ގޮސްފަިއވަނީ.  ކަްށ ޯވޓަށް އެހީ އެދެގޮްތވެސްއެހީ، ދެ ގޮތަ ވޯޓަށް ވާހަކަެދއްެކވުން:

މި ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ  ކުރީ ދުވަހުވެސް ައޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނެ،

ޖަްލސާއިން ނިންމަވާފައިާވ  ވަނަ 2ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާަގއި،  2މަޖިލީހުގެ 

އްދާައކުން ގޮސް ގަާވއިުދ މާ ގޮތަށް މިހާރުންސުރެ ފެށިގެން މި މާއްދާއަކުން

ހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ.  ފާސްކުރަން. ދެން އަނެއްކާ ެއކަމަށް ތާއީދުވެސް ލިބުނު

ކަންނޭނގެ. އެހެންވީާމ  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑަްށ ހުށަހެޅުނު ގޮތް ކަމުނުދަނީ

ނޑު ހުށަހަޅާފަިއ  ކަންނޭނގެ އެގޮތަށް ނޯުޓކުެރވިފައި ނެތީ. އެުދވަހުވެސް  ައޅުގަ

ފެށިގެން )ޅ( އަްށ  އޮންނާނެ، ެއއީ މިހާރުވެސް އެޖެންޑާަގއި އެބަޮއވޭ )ހ( ިއން

ފާސްކުރަްނވެްސ  އަކުރު. މިުއޅެނީ އެންމެ މާްއދާއެއް އެންމެ އަކުެރއްެގ މިންވަރު

މިހާރު  ވަރަށްގިނަ ަވގުތު ނަގަްނެއބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެޖެންާޑގައި 

ނަޑއެޅިފަިއވާ  ކުރަންވެއްީޖވިްއޔާމުން  ށް އަހަިއގެން މިކަން އަކުރަްށ ވޯޓަ 2ކަ

ނޑަްށ ހީވަނީ، ތިން ހަތަރު ޖަލްސާ ބާއްަވއިގެްނ  އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ



ޖަލްސާަގއި،  ވަނަ 2ނޫނިއްޔަކާމުން މިކަން ވެދާެނހެން ހީއެއްނުވޭ. އެހެންވީާމ، 

ްށ ކުރިއަ ފާސްވެފަިއވާ ގޮތަށް ހަމަ ވަގުތުން ަގވާއިދު ފާސްކުރުުމގެ ކަންތައް

ނޑަްށ ހީވަނީ މާއްދާއަކުން ާމއްދާއަކުން. ެއގޮތަށް  ގެންދަންވީހެން އަުޅގަ

 ފާސްކޮށްގެން ކުިރއަށް ެގންގޮސްގެން ކަންނޭނގެ ެދން ކުރިއަށް އޮތް

ނުޑމެންނަށް ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް އެޅޭނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ   ދުވަސްތަުކގަިއވެސް އަުޅގަ

 ދުވަސްތަްއ ތަކުރާރުވަމުންދާނީ. ހަމަ މިގޮތަށް މިހެން ވާހަކަދައްކަ ދަްއކާ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލީ.  އެހެންވީމާ އެވާހަކަ ދަންނަާވލަންވެގެން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ދުވަުހގެ އެޖެންާޑއާ ގުިޅގެން، ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކުރީ މެންަބރު  ހައްުދންމަތީ

ގިނައިން ވާަހކަދެްއީކ  ތުން )ށ(، )ނ( ބަދަލުކުރުމަށް އެންމެބެހޭގޮ އެޖެންޑާއާ ަމނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން: މޫސާ

ފެނިވަަޑއިނުގަތީ އެކަާމ  އަޅުަގނޑު. އެހެންނަމަވެްސ އެދުވަހު ރައީސަށް

ިމއޮތީ، މިއީ ކޮން ގޮތަކުްނ  ވާހަކަދަްއކަވަން. ދެން، މިއަުދ އެޖެންޑާ އައިސްަފއި

ންނަވާނަން. ތިފަރާތުން ނުދަ އައިސްަފއިާވ ެއއްެޗއްކަެމއް ނޭނގެއެޭކ އަެނއްހެން

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވާފަިއާވ  އެކުލަްއވާފަިއ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަާވނީ މި އެޖެންޑާ އެކުަލއްވާަފއި ފޮނުއްެވވުމުަގއި މިހާރު  އެްއޗެއް. އަުޅގަ

ގެ މެންބަރުން 70ހެންނޭހީވަނީ، މަދުެވެގން  މިމަޖިލީހުގެ ލަފާ ހޯއްދަވަންޖެހިއްޖެ

ހޯދައިގެން އެޖެންޑާ ަކނޑައެޅުން. ސަބަބަކީ،  ނުވަތަ ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްަޔތު

ކުރިއަްށގެންދާނެ ގޮެތއްެވސް މިހާރު ދެމެމުން  އެޖެންޑާެއއް ުނވަތަ ޖަލްސާެއއް

ވާހަކަިއގެ މައްޗަްށ. އެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި،  މިދަނީ މިހާރު މިތާނގައި ދެކެވޭ

ފާސްވެފައި ނެތް ތަނެއްަގއި މިއެޖެންޑާ ކުރިއަްށ  އްއަޅުަގނޑު ނުދެކެން ަގވާއިދެ 

ނަޑއަުޅއްަވއި މިއެޖެންޑާައށް ބާރުލައިގެން ގެންދިޔުމުެގ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު  ކަ

ލިބިވަަޑއިގެްނވާަކމަށް އަޅުަގނުޑ ނުދެކެން. އެހެންވީމާ ައޅުަގނުޑ  މަނިކުފާނަށް

ގޮތަށް ަގވާއިުދ ކުރީަގއި މިތަނުގައި ފާސްކުރަްއވާަފއި އޮތް ދަންނަވާނީ،



ކުރިައށް ގެންދިޔުމޭ މީގެ ބޭނުމަކީ މީގައި އިޞްލާަޙްށ  ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް

ވާޮގތެއް ނުވަތަ އެންމެންނަށް ބާރު ލިބޭ ގޮތެްއވާނަމަ  ނުވަތަ އެންމެން ހަމަހަމަ

އާދޭސްުކރީމާ، އެމީހަކަށް ކޮންމެވެްސ ވަރެްއގެ އިޚްތިރާމެްއ  ފަސްހަފަހަރު މީހަކު

ދެކެން. އެަކމަށް އަޅުްއވާނުލަްއވާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ކުރިްނ  ނެކަމަށްކުރަންޖެހޭ

އަބަުދވެސް ަމސައްކަތްކުަރްއވަމުން ގެންަދަވނީ ކުރިން ކަންތައްަތއް  މިމަޖިލީހުގައި

 އޮންަނގޮތަށް. އެެހންވީމާ، ކުރިން ފާސްކޮށްފައި އޮތްކަމެއް މާއްާދއަކުން ފާސްވެފައި

 ިއ، މިގަާވއިދު ފާްސކުރުން. އެހެންވީމާ ވަރަށްމާއްދާއަކުން ވޯޓަށް އަހަ

ފާސްވެފައިއޮްތ  އަދަބުވެރިކަާމއެކީ މިދަންނަވަީނ، އިތުރު ވާހަކަތަްއ ނުދައްަކާވ ހަމަ

ނޑުމެްނ  ގޮތަށް ކުރިއަށް ަވޑަިއގަންނަާވށޭ، އަދި މި އެޖެންޑާއަކީ، ކޮްނމެހެން އަޅުގަ

ނޑު އެއަށް އިޚްތިރާމް ކުރަންޖެހޭ އެްއޗެްއކަމަކަށް އަ ނުދެކެމޭ. ސަބަބަކީ،  ުޅގަ

މައްސަަލއެްއ، އެަމއްސަލަިއަގިއ  ކުރީދުވަހެްއގަިއ އެޖެންާޑގައި އަޅުަގނޑު ދެންެނވި

ނުކުރެއްވުުމގެ ސަބަބުން  ވަރަށްބޮޑަށް ެއވާހަކަ ދެއްީކމާ، އެކަން ރަނގަޅު

ރިޔާސަތުން  މިހެންވެފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނނަކަށް

ވަަޑިއަގންނަވާށެކޭެއއް. އެއީ  ާކއެއް ވިދާެޅއްުނވެވޭނެ އެޖެންޑާަގއިބާރުލައްވާފަ

އެްއެޗއްނޫން. އެޖެންޑާއަީކ  އެޖެންޑާައކީ، ަގވާއިަދކާ އެްއގޮތަށް ހެދިފައިވާ

އެހެްނވީމާ، އެޖެންޑާ ބާއްވާފަިއ  ރިޔާސަތަށް ފެންނަގޮތަށް ހަދާފައިވާ ެއއްެޗއް.

މާއްދާައކުން ފާސްކުރަމުްނ  ކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ަގވާއިދު ާމއްދާއަ

ނޑުމެން މިތަނަށް އެއްވެ މިތިބީ ރައްޔިތުންނަށްޓަަކިއ  ގެންދަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތަނުގައި ިމތިބީ، ކޮންމެ ދުވަހަުކ  ކަންތައްތަެކއް ކޮށްދޭން. ައޅުގަ

ވާހަަކެއއްަގއި،  މިތަނަށް އައިސް ހަމައެކަނި ދެމާއްދާއަކާ ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ

ނުޑމެންމަ ވަގުތުަތކެްއ  ނިކުފާނު ގެންދަވާގޮަތކުްނ މިތަނުގައި އަުޅގަ

ދަންނަވަން، އަިދ  ގެއްުލވާލާކަެށއްނޫން. އެހެންީވމާ، ވަރަށް އަދަުބވެރިކަމާެއކު

ގެންދަވާއިުރގަިއ،  އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ާބއްވާަފއި، މިަގވާއިދު ފާސްކުަރއްަވމުން

ރަނގަޅު  ޔަތުން ފާްސާވ ގޮތެްއ ެއއީވޯޓަކަށް އަްއސަާވއިުރގަިއ، އަޣްލަބިއް



ގަާވއިުދ  ގޮތެްއކަމަށް ހައްދަވަިއގެން ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް. އެހެންވީމާ، މި

މާއްދާައކުން  ފާސްކުރުމުގެ ކަންަތއް ކުީރަގއި ނިންމަވާފަިއއޮތް ގޮތަށް ާމއްދާއަކުން 

 ކުރިއަްށގެންދެވުމަށް ދަންނަވަްނ. ޝުކުރިއްާޔ.

 ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

 
  ވިދާޅުެވސްޖެ، މީަގއި ތަންޮކޅެއް ކުރިން އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދން އުތުުރބުރީ  ލަދުންމަތީތި

  މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް، މިއަދު ވަޒީރުްނގެ ައޙްަމދު  މެންަބރު

ދުވަސް ވާނެކަމަށް.  75ން ވިދާުޅވެއްިޖއްާޔ ގުނުްއވައިިފއްޔާމު ހިމަނައިގެން ވާހަަކދެއްެކވުން: ސަީމރު

ުދވަސްކަމަށް ވާތީ، ަޔއުމިއްާޔަގއި ލިޔެަފއި  75ބަލާލީމާ ެއއީ  އަޅުަގނޑު 

، 8ެއއީ ރަނގަޅު ގޮަތކަށް ނުވާނެހެން ހީާވތީ، އަދި އިތުރަށް  އޮތްކަމަށްވަންޏާމުން

ުދވަްސ  75ދުވަްސކަމަށްވާީތވެ. އެހެންވީމާ  އަކީ ބަންދު  70، 3

އެހެންވީމާ، އެކަން ަޔއުމިްއޔާއިން  ަތީކ ކޮބައިތޯ.ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ ގޮ

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ. ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ

 
 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ހައްދުންމަތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ދަންނަވާލަންޖެހޭ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވާހަކަފުޅާ ގުޭޅގޮތުން  ދެއްކެވި  33 އަޅުގަ

 ވަނަ މާއްދާ ބަޔާންކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ކަންތައް 

 ހިނގުމާއި، މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި، މަޖިލީހުގެ

 މަޖިލީހުން ފާސްވާ ޖަލްސާތައް ބާއްަވއި އެޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓައި 

 ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާނީ ރައްޔިތުންގެ  1ކަންތައްތައް 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަީއސޭ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުައސާސީގެ މިމާއްދާއިްނ 

ކަންތައް ހިނގަްނ އެބަ އިޚްތިޔާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވޭ.  އެކަނިެވސް

އެމަޖިލީހުގެ ރައީސް ހިނގަންފެށީމާ، ދިމާވާ ެއކިެއިކ  އެހެންނަމަވެސް



މެންބަރުންގެ ޚިާޔލާއި އެމެންބަރުން  މައްސަލަިއގަިއ، މަޖިލީހުގެ

ހޯދުމަށްޓަކައި، އެކަްނ މިދަންނަވަމުންދަނީ.  އެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާ ޮގތެއް

ކުން ފާސްެވގެން މާްއދާއަކުން މާއްދާއަ  ވަނަ ޖަލްސާގައި އެކަން 2މަޖިލީހުގެ 

ެއއްމާއްާދއެްއ ފާސްނުވެ، ެއއަްށ  ކިޔަން ފަށަިއގެން ފާްސވަމުންގޮސް އެމާއްދާ،

ފާސްުނވެ އެހެންދިމާވީމާ، ދެން  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި، އެއްެވްސ އިޞްލާޙެއްވެސް

އެކަން ފާސްކުރަން  އެއް އިޞްލާޙަްށވުރެ ގިަނ އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ދެވޭެނތޯ.

މައްސަލައެްއ  ބުން ދެން ނުކުމެދާނެއަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެްއކީ، އެހިސާ

ނަޑއެޅުްނ  ވާހަކަދެްއކުމުަގއި ނަގާނެ ަވުގތާއި ކަންތައްކުރާ މުއްދަަތކާ އެްއޗެހި ކަ

ނޑަްށ ފެންނާތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  އެއީ ރަނގަުޅވާނެ ކަެމއްކަަމށް އަުޅގަ

ީކ، މަޖިލިސް އެްއޗަ ޚިޔާލަށް އެކަންތައް މިހުށަހެޅީ. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މިުއޅޭ

ކެރިގެންނޭ.  މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައިގެ ކަންތައްކުރަން އަޅުަގނުޑ މިހުރީ 

އަޅުަގނޑު އެދޭކަމެކޭ.  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެކުވެިރކަމާއެކު އެޚިޔާލުެދއްވުން އެއީ 

ނޑު ވަިކގޮތަކަށް މިކަންަތއް ގެންދަންވެގެން އުޅެނީީކއެްއ  ފަހަރެއްގަިއވެސް އަުޅގަ

ނަޑއެުޅގެން ލިޔެަފިއ  ވަނަ މާއްާދގައި އެބައޮތޭ 33ނޫނުއަސާސީގެ ނޫނޭ. ޤާ ކަ

ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް  މަޖިލިސް ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި 

ބެލެހެއްޓުމަްށ  ބާއްަވއި އެޖަލްސާތައް ިހނގުން. އެހެްނވީމާ އެޖަްލސާތައް

ނޑު ތިބޭފު އެދިގެން  ޅުްނގެ ޚިޔާލަށްޖަލްސާތައް ކުރާނެގޮތް ހޯުދމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އެުކވެރިކަމާެއކީަގއި ވަރަށް  މިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

 އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކީ އުޅުީނ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއަވނައަށް އޮތްކަންތައް 

 ފާސްނުވީމާ، ދެން ކުރީދުވަހުވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން އެގޮަތށް ވާހަކަދައްަކވާފައި 

ވަނަ ނަންބަރަށް ގޮްސގެން އެކަމަށް ގޮެތއް ހޯދައިގެން ދިޔުން. އާދެ،  2އޮތީމާ، 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ދެން އެްއވެސް ގޮެތއް ފާހެްއނުވެއްީޖވިއްޔާމުން، ދެން ައޅުގަ

 ގެންދާނެ ގޮެތއް މިހާރު ވިދާޅުވާށޭ އޭރުން ައޅުަގނޑު ކުރިން އޮްތގޮތަށް މިކަން

 . ދިމާވާ މައްސަލަެއއް ދިމާވީމާ މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން ކިޔަމުންދާނަމޭ



ނަޑއަޅާނީއޭ. ދެން އެކަހަލަ ގޮަތކަށްވެސް ގެންދެވިދާނެ.  އެމައްސަަލއަށް ގޮެތއް ކަ

 އެކަމަކު މިހާރު މިގޮތަށްދާން އެދޭތީ ެއވާހަކަ އަުޅަގނުޑ މިދެންނެވީ. އާދެ،

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާފަިއވާނީ މިހާރު މިމައްސަލައިަގއި އިުތރު ބޭފުޅުން ވާހަކަ

 ދަންވަން ފުރުޞަތު ނާރުވަންވެސް. ދެން އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު އަތުަގއި 

ނޑު އެހެން ދެންނެވިއިުރ އަޅުަގނޑު އަތުަގއި   އެއްނަމެއް އެބައޮތް ކުރިން ައޅުގަ

 އޮތްނަންފުޅެއް. ދެން ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ކަމަށްވަންާޏ ކުރިއަށް ގެންދެވުން 

 އެދެން.

 
 ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

 
ނޑު މިއަދު މިމަޖިލީހަށް އައީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މެްނބަރު  ދެއަޮތޅުފެލި   އަުޅގަ

  އެޖެންޑާަގއި ހުރި ާވހަކަތަކަށް ނަންބަރުތަކަށް އެްއޗެއް މަޖިލީހުގެ ޝާހިދު  هللاޢަބްދު

 ހިތާ. އެކަމަކު މިހާރު މަޖިލިސް ހިނގމުންދާގޮތުން ނިޒާމާބެހޭ ދަންނަވާނަމޭ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2ެއއްެޗއް ބުެނވޭނެކަަމށް ކުރިއަްށއޮތް  ދަށުންނޫނީ މިތާނގައި  ނުކުތާއެްއގެ 

ބުނުމުެގ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެތީ ނިޒާމާބެހޭ  ގަިޑއިރެއްާހއިރު ތެރޭަގއި ެއއްެޗއް

ނޑު  ނުކުތާއެްއގެ ދަށުން ައޅުަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވަން ގަްސދުކުރަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާ މިދަީނ  މަސަްއކަތް މިތަނަށް އައި ރު ކުރަންދެކޭ ގޮުތގައި އެުޅގަ

ެގއްލިެގން. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްގެ ދަށުނެ ބޭފުޅަކު ޚިޔާލެއް  މުޅިން އޮޅުންބޮޅުންވެ

މަނިކުފާުނ ވިދާޅުވި އެްއެޗއްެގ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން  ފާޅުކުރެްއވީ،

ތްތެިރ އެޖެންާޑާއމެދު ޅިޔާލު ތަފާތުވި. އެއީ އެ ޢިއްޒަ އެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ

އެމަިނކުފާނުގެ ޚިޔާލުފުޅު އެހިސާުބން އެނިމުނީ. އެއީީކ  ޚިޔާލުފުޅެއް. މެންބަރުގެ

މެންބަރުން ހިއްސާ ކުރަްއވާ ޚިާޔލުފުޅަކަށް މަނިކުފާނު  މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ

އެީއކީ މިތަނުަގއި ބަހުސްކުަރންޖެހޭ ޚިޔާލެއްވެްސ  ބައްލަަވއިގެން ުނވާނެ. އަދި

ނޑުމެން  ތެރި ނޫން. އެއީ، އެ ޢިއްޒަތް މެންބަރުގެ ޚިޔާލުފުޅު. އެހިސާބުން އަޅުގަ



ަޢއްޔަންކޮްށ، ރިޔާސަުތަގއި ިތއިންނެވީ ިޢއްޒަތްތެރި  މަނިކުފާނު އިންތިޚާބުކޮށް

ތިބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީެގ ތި ވިދާުޅވި މާއްާދގެ  ނާއިބު ރައީސް މި އިންނެވީ،

ނޑުމެްނ ކަންަތއްކުެރއްވުމަށް ހަވާ ދަށުން ހަވާލުވެފައިވާ ލުވެަފއި އެތިބީ. އަުޅގަ

އެދުަވހަށް ތިބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންުދވުމަށް  މިތަނަށް އަންނައިރު

އެޖެންޑާެއއް މިއޮންނަނީ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގައި. ދެން  އެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ

 ންދެވޭތޯ.މަަސއްކަތްކުެރްއވޭތޯ ބަލަންޖެހެނީ އެ އެޖެންާޑ ކުރިއަށް ގެ އަޅުަގނޑުމެން

 މަނިކުފާނުވެސް މަސަްއކަތްކޮްށދެއްވަްނވީ ެއ އެޖެންާޑ ކުިރއަށް ގެންެދވޭތޯ. ވަކި 

 ހިސާބަކުން ބޭފުޅަކު ނިޒާާމބެހޭ ނުކުތާއެްއގެ ދަށުން ފާޅުކުރަްއވާ ޚިޔާަލކަށް

 70ެމންބަރަކަށް ނުވަތަ އެަވގުތު އެ އަތްނަންަގވާ  2އެަވގުތު އަތްނަންަގވާ 

 ދެއްާވ އެނޫން އެހެން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ  މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު

އަުޅަގނޑުމެން  ގޮތަކަށް ޯގޅިއަަޅިއގެން އިތުުރ ޑިބޭޓްތަކަކަށް އިތުރު ބަހުްސތަކަކަށް

އެހެންވީާމ،  ގޮސް މިހާރު މިވަނީ މުޅިން މީގެ ތެރޭގައި ެގއްލެން ކައިރިވެަފއި.

މަޢާފާއެކު އެދެން  އިޚްތިރާމާެއުކ،އަދަބުވެރިކަާމއެުކ، ވަރަށް ައދަބުވެރިކަމާެއކު 

މިހިސާބުން ހުއްޓަލައްވަްނ  މަނިކުފާނު އަރިހުން މިހާރު މިކުރެވެމުންދާ ބަހުސް ދެން

ވަރަށް އަދަބުވެރިކަާމއި  އަދި ައޅުަގނޑު މަޖިލީހުެގ ހުރިހާ މެންބަރުން އަރިހުން

ރިޔާސަތަށް  މަޖިލީހުގެ އިޚްތިރާމާއެކު އެދެން މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓާލާފައި

އަދާކުރަމުން  އެހެނިހެން މިކަހަލަ މަޖިލިސްތަކުަގއިެވސް ކުރާ އިްޚތިރާމް

 ރިޔާސަތުން މިކަން ގެންދަން އެހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްގޮތަށް ގެންެދވޭތޯ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެއްބާރުަލއިގެން ކުިރއަށް ދަމާތޯއޭ. ރިޔާސަތަށް 

އަށް ގެްނގޮސްދެްއވުމަށް. އޭރުން ދެްނ އަުރވަމާތޯޭއ، މިކަން ކުރި ފުރުޞަތެއް

 ކޮންެމވެސް ކަަހލަ ގޮތަކަށް މިކަން މަސައްކަތް... އަޅުަގނޑުމެން

 

ެއގޮތުން ވާހަކަފުޅު ަދއްަކާވ  އާދެ، މަުޑކޮށްލަްއވާ އިނޭގތޯ. އެީއ ހަމަ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 މެންބަރަކަށްވާތީ، ޝުކުިރއްޔާ.



 

 ގަާވއިދެއް ނެތީމާ އަޅުަގނޑު  ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާައކަްސ މިއޮންނަނީ، އާދެ މެްނބަރު  ފެލިދެއަޮތޅު

 އެހެން ބޭފުޅަކު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާެއއް ވިާދޅުވީމާ  ވާހަކަދަްއކަވަިނކޮށް ޝާހިދު  هللاޢަބްދު

ނުޑ ަގސްދުކޮށްެގ  އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަެދއްެކވުން: ވާހަކަ ކުރުކޮށްާލފައި ހުއްޓާލަނީ. ދެން އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ފެއްެޓވިނަމަ،  ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ދެންމެ ޅުގެމިހުރީ މ. އަތޮ

ނިޒާމާެބހޭ ނުކުތާއޭ ކިޔާފަިއ  އަނެއްާކ ައޅުަގނޑު އިށީްނދެފައި ުކއްލިއަކަށް 

ކުޅޭކުޅޭ ހިސާބަްށވެްސ  ތެދުވަން. އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ މިހާރު

ނުޑ  ބޭފުޅުން ހިނގައްޖެއޭ. ވަރަށް އިޚްތިރާމާއެކު ހުރިހާ އަރިހުންވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުއްޓަލަމާތޯއޭ. ހުްއޓާލާފައި ރިޔާސަތަްށ  މިއެދެނީ، މިކަން އަުޅގަ

ނުޑ  ކޮންމެވެސް އިޚްތިރާމެއްކޮްށެގން މިކަންކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ ބަލަމާތޯއޭ. އަޅުގަ

ވެގެްނ އެހެްނވީމާ، މިެހން ދަންނަވާލަން ވަރަށް އިޚްތިރާމާއެުކ އެދޭ އެދުމެއްވީމާ.

މަޢާފުކުރައްވާތި ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް  މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންމިކުރީ. ވަރަށް ބޮޑަށް

 އަދި ރިޔާސަތުންެވސް.

 
 

އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާތީ، މުލަކަތޮޅު މެންބަރަށް ފުރުޞަތު  ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއަކަށް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އަރުވަން.

 

 ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

 
  ބޭނުންވަނީ، މިމަޖިލީހުގައި، މިޖަލްސާ އާދެ، ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ެމންަބރު  ޅުމުލަކަތޮ

ނަޑއެޅި މެންބަރުްނގެ ކުރިއަށް ޝަީފޤް  އަްޙމަދު   ގެންދަންވީ ގޮުތގެ އެޖެންޑާއެއް ކަ

އެޭކ އެުރވިފައި އެަބއޮތް. މިހެން އޮއްވާ ކޮންމެ މެންބަރަކު ނިޒާމީ ނުކުތާ އަތްޕުޅަށް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާަހކަ ދެކެވުނީމާ، ހިތަށް މިއަރަނީ މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތާ  އަްތއުފުލާ މިގޮތަށް ކިޔާފައި

ހިސާބެްއަގބާވައޭ. މިއީ ައޅުަގނޑަށް ަރއްދުވެ މުޖްތަމަޢުގައި  ޢިއްޒަތް އޮތީ ކިހާ



މުޚާޠަބުކޮށްފަިއާވ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިކަްނ މިގޮތަށް ދާއިުރގަިއ  އަޅުަގނޑަށް 

މިތިއްެބވި ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ރޫޙު އޮީތ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަާތިއ  މިތަނުގައި

 ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯޭއ. މިއީ ސުވާެލއް އިނގޭތޯ. ކަރާމާތަށް

 
 

މެންަބރު އެވިދާުޅވި ވަުރެގ  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ، މ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުެވސް  މެން އެންމެންވެްސ، އާދެވާހަކަފުޅަކީ ހަމަ އަުޅަގނޑު އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އެޖެންޑާއެްއ  އެކުަލވޭގޮތަްށ، ވިސްނާލަންޖެހޭ ނުކުތާއެއްހެން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިމަސައްކަތްކުރަނީ. ެއކަމަުކ  ބާވަިއގެން އެކުިރއަށް ގެންދެޭވތޯ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު  އިތުރު މެންބަރުން ވާހަކަ ަދއްަކވާނެ ފުރުޞަތެއް  ނާރުވާނަމޭ ބުނީާމ އަުޅގަ

ތަޙައްދީކުަރްއާވ ބޭފުޅަކު ވާހަކަފުޅު ަދްއކަަވއިފި. އެހެންވީމާ  އެކަމަށްެވސް

ނޑު މިުއޅެނީ އެްއޮގތަކަށްވެސް މެންބަރުން  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅެީނ، އަުޅގަ

 ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެިވޔަ ނުދޭކަށްނޫނޭ. އަދި މެންބަރުން  ދައްކަވަން

 ގަންނަވާ ގޮތަށް ަކންތައްތައްކުިރއަށް ނުގެންދާަކށްވެސް ނޫނޭ. ހަމަ އެދިަވޑައި 

 މެންބަރުންގެ މަސްލަޙަތައް، މެންބަރުންނަށް އިޚްތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުން ކަންތައްަތއް 

 ކޮށްލަން ހަމަ ރީތިކޮށް ކުރިއަްށ ގެންދެވޭޯތއޭ މިުއޅެނީ. އާދެ، ކުރިން ދެންނެވިހެން 

 ރުޞަތު އަރުވާނަމޭ ދެންނެވި ފަހުން، ދެންނެވި އިރު އަޅުަގނޑު ވާަހކަދެއްކުުމގެ ފު

ނޑު   އަޅުަގނުޑގެ އަތަށް އަިއސްފައި އޮތް ނަންފުޅެއް އެބައޮްތ. ދެން އަޅުގަ

 ހީކޮށްގެން ހުރީ، އެބޭފުޅަަކށް ފުރުޞަތު އެރުިވޔަސް އިތުރު ވާހަކަުފޅުތައް 

 ކަމަށް.ދެްއވާނެ ނުދައްކަވާ އެޖެންޑާާއިއގެން ުކރިއަށް ދިޔުމަށް ފުރުޞަތު

 

ނޑު  ެމންަބރު ރިޔާޟް  ކޮޅުމަޑުލު   ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ، މީގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 އިރުކޮެޅއް ކުރިން ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާުޅެވއްޖެ، މިހާރު ދެލިކޮޕީ ކުޑަ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރަޝީދު

 ނަމަވެސް އެއީ ކުރެވޭނެ އޮތްގޮތަށް ފާްސކުރަްއވަން ހުށަހަޅާ ވާހަކަ. އެހެން



ނޑު ދަންނަވާނީ، އެއީ ައޅުަގނޑުެމން ވަކި ގޮތަކަްށ  ކަމެއްނޫނޭ އަުޅގަ

ނިންމާފައި ޮއއްވާ އެކަން އަލުން ކުރާކަމަށް ވަންޏާމުން،  މިމަސައްކަތްކުރުމަށް

އެއީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ އެއްެޗއްކަމަށް ފެންނާތީވެ.  ކުރިން ނިންމި ނިންމުން

ރަީއސް ވޯޓަކަށް ަވޑަިއގަންފާނެކަަމށް އަޅުަގނޑަށް ެއކަން  ޒަތްތެރިފަހަރެއްގައި ޢިއް 

އެހެންނަމަވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައބަދުވެސް މަޖިލީހުގެ  ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ގެންދަވަނީ، ައޅުަގނޑުމެްނ މެންބަރުން އެދޭ  ކަންތައްތައް ކުިރއަަަށް

ސް، އަދި ޤަބޫލުކުރަން. އެެހންނަމަވެ ގޮތަށްކަންެވސް ައޅުަގނުޑމެން

އެއްބާރުެލއްވުްނ، މަނިކުފާނަށް ކޮންމެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެހީތެރިަކމާއި

ތަނުަގިއ ލިބިފައޭ އަޅުަގނުޑ  ވަގުެތްއގަިއވެސް ލިބޭނެ. އަދި ވޭުތވެދިޔަ

އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދަންނަވާނީވެސް. ދެން ހަމަ އެާއއެުކގައި ހަމަ ވ.

ދާކަމަށް ވަންޏާމުން އަޅުަގނޑަްށ  ތައް ގިަނެވގެންވިދާޅުވިފަަދއިން ނިޒާމީ މަްއސަލަ

ނުވާެނޭއ. އެއި އެޖެންޑާަގއި  ހީވަނީ އެޖެންޑާ ކޮންމެހެން މާމުހިންމު އެއްޗަކަށް

މެންބަރަުކ ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއެގ  ނެތް ކޮންމެކަމަކަށް ވާހަކަދަްއކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ އަޅު  ދަށުން ވާހަކަދައްަކވަމުން ގެންދަވާީތވެ. ެއއީ ގަ

އެއާެއކުަގއި، މީގެ ކުރިން  ކަމެއްކަމަށް ައޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ދެންހަމަ

ަވރަށްގިނަ ޢިްއޒަތްތެިރ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މީގެ ކުރިން ބޭްއވި ޖަލްާސގައި 

ނަޑއެޅިަފިއ  މެންބަރުންވަނީ އެޖެންޑާަގއިާވ ގޮތަށް، އެޖެންާޑަގއި ަވކިޮގތަކަށް ކަ

ބޭުރން ވާހަކަތަެކއް އޭަގިއ  ވާ އެޖެންޑާަގއި ނުހިމެނޭ ގޮތަކަްށ އެޖެންާޑއިންއޮއް 

ިއށީނުމަށް މަނިކުފާނު  ހިމެނިފައިވާކަމަށް ބުނެ އެބޭފުޅުން ޮގނީޑގައި 

ނޑަށް ފެނޭ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ  އިޝާރާތްކުަރއްވާަފއި. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ދާއިރުަގއި ކިާހ  އިޚްތިރާމްކުރާމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެްސ މަނިކުފާނަށް

ެއވަރު މަނިކުފާނު  މިންވަރަކަށް ބޭރުވީމަތޯ އެއީ އެޖެންޑާއިން އެބޭފުަޅކު އެ ބޭރުވީ،

 ުޝކުރިްއޔާ. ވިސްނާލަްއވާފައި ކުިރއަށް ވަަޑއިގަތުން އެދެން.

 



ބޭރަްށ ވަަޑިއގަންނަވާކަމަްށ އެޖެންާޑއިން  އަޅުަގނޑަްށ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އެމެންބަރަކަށް ބޮޑަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ،  އެނގޭނީ ވަރަށް ބޮުޑވަުރީވމާ.

އެޖެންާޑއިން ބޭރަށްކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެހެން  ތިމަނައަށް މިވަަޑއިގެންެނވެނީ 

މާ އެޖެންޑާއިން ބޭރަށް ަވޑައިުނެގން ކުރިއަށްގެންެދވީ އެގޮތަށް އެްއވެސް މެންބަރަކު

ނޑަކަށް ރަނގަޅުވާނެ. އޭރުން ދަންނަާވކަން ނުޖެހޭނެ. އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި  އަުޅގަ

ނުޑ  ބޭފުޅަކު 5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  އެދިވަަޑިއގެންފައި އެބައޮތް. އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް އެޭބފުޅުންނަށް އަޅުަގނުޑ  އެބޭފުޅުންގެ ނަންތަްއ ދަންނަވާލާނަން.

ކުިރއަށް ދާން ގަސްދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ގެންފުރުޞަތު ނާރުވާ އެޖެންޑާާއއި 

ނޑަށް ހީވާ ގޮތުން ކުރިއަްށ  އެްއޗެއް ހީފުޅު ުނކުރެްއވުން  އެދެން ެއއީ އަުޅގަ

ހުއްޓުވާަލއްވަން ބޭުނންފުޅު ނުވާނެކަމަށް  ގެންދިޔުމަކަށް ެއއްވެސް ޭބފުޅަކު

އްާޔގައި ލިޔުމަށްޓަަކިއ އެބޭފުޅުންގެ ނަން ޔައުމި  ހީފުޅުވާތީ. ހަމަ ރެކޯޑަށްޓަކައި

 ދަންަނވާލާނަން. އަޅުަގނޑު

  ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަންމަދު ނިލަންދެއަތޮޅު                 .7

 މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ކޮޅުމަޑުލު                 .2

 ދީދީ މެންބަރު މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް  ފުއްވަމުލަކު                 .5

 އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ތިލަދުންމަތީ                 .5
  

މަޢާފަށް އެދުމާއެކުގައި އެޖެންޑަގެ ދެން އޮްތ  އަޅުަގނޑު އެބޭފުޅުްނގެ ައރިހުން ދެން

އާދެ، މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީވެސް ހުރިާހ  އައިޓަމަށް ދާން ދަންނަވާލާނަން.

ނޑުމެން އެާއ ދޭތެރޭގައި ގޮެތްއ  އްކަވާ މެންބަރުންވެސް ވާހަކަފުޅު ދަ އަުޅގަ

އެޖެންޑާާއިއގެން ކުރިއަށް ދާން  ނިންމިދާނެ ކަންތައްތަކަކަށްވާތީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުއްދަތެއް  މަސައްކަތްކުރާނަން. އާދެ ކުިރންވެސް ދެންނެވިހެން

ނުޑމެން މިގަސްދުކުރަނީ ނިންމާ ނުލެވުނީމާ، އެހެންީވމާ ދެން، މިހާރު ، އަޅުގަ



އެމައްސަަލ އެަބއޮތް.  އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަިދެވސް މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީަގއި 

 އެހެންނަމަވެސް...

 

 ]ހޭދަވުމަށްފަހު ވަގުުތކޮޅެއް [

 

ނުޑއަތަްށ ނަން ނައިސް އޮތީމާ  އާދެ،  އެިދވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުުޅންގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

 ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެދަންނަވާ ނުލެވުނު، މާެލއަޮތޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ނަންފުޅުވެސް އެަބއޮތް. އެހެްނވީމާ ެއގޮތަށް އޭާނގެ ނަންފުޅުވެސް ޔައުމިްއާޔގައި 

ނޑުމެންނަށް ގޮތެްއ  ނޯޓުކުރެވިފައި  ބާްއވާނަން. ާއދެ، ކުރިން ދެންނެވިހެން އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑމެންގެ މަޖިލިސްގެ ކުރިމަތީގައި ެއކަން އެބައޮތް.  ނިންމާނުލެވުނީމާ،

ދެން އަނެއްާކވެސް އަލުން މިަވގުުތ ފެށުމުގެ ކުރިން )ށ(  ހެންނަމަވެސް އެކަންއެ

ގަާވއިދު، ާފސްކޮށް ނިންމެވުމުގަިއ،  މަޖިލީހުގެ ޚާްއޞަ ަރއްޔިތުްނގެ ގައި މިއޮތް

އަރުވާނެ އަދަާދއި، ެއގޮތުން އެުރޭވ  މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަަަވަްނ ފުރުޞަތު

ނަޑއެޅުން. އާެދ، މިހެން ދެންނެވީމާ، މިގޮތަށް  ފުރުޞަތުގެ ަވގުތު ކަ

ނޑަެއޅިފައި  ވާހަކަދަްއކަވަމުން ދާއިރު މެންބަރުންނަށް  ހުށަހެޅުއްވިދާނެ، ވަގުތެއް ކަ

 އޮންނަ ނުފެންނަކަމާއި ވާހަކަދައްކާނެ އަދަެދއްވެސް ަކނޑަެއޅިފައި އޮންނަން 

ނަޑއަޅު   ްއވަންނުފެންނަކަމަށްވެސް ހުށަހެޅުއްވިދާނެ. ހަމައެގޮތަށް އަދަެދއް ކަ

ނޑައެުޅއްވިދާނެ. ެއއިން   ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށާއި އަަދދަކީ މިހާވަރުކަމަށްވެސް ކަ

ކޮންމެ ގޮތަީކވެސް މިމަުޢޟޫޢުގައި ވާހަކަަދއްަކވާއިުރ ދެއްެކވޭނެ ގޮތެއް. 

ނޑުމެން މުއްދަެތްއ  އަޅުަގނޑު ހިތުން މިބައި ނިމުނީމާ، ދެން އޭގެ ފަހުން އަޅުގަ

ނަޑއަޅާލަން ކުރަނިޮކށް ވަރަށް ފަސޭހައިން މުއްަދތަކަށްވެސް ެދވިދާނެ. ގަސްދު ކަ

ނޑަށްވެސް އެަކން އެނގޭ. ކުރިންވެސް ެއކަން އެނގޭ. އެހެން  މިހާރު އަޅުގަ

ެއގޮތަްށ ކުރިން ދަންނަވައިފިްއާޔ މިވާގޮތަީކ، ސީދާ  ނުވާތީކީެއއްނޫން.

ނަޑއަޅަން މެންބަރުންނަށް އެބޭފުޅުން ގަސްދުކުރަނީޭއ  ދަްއކަވާ ވާހަަކއިެގ ަވގުތު ކަ



ދިާމވެދާނެ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި މުއްަދތެއް ަކނަޑއެޅުނީާމ  ހިތްޕުޅަށްއަރާގޮތް

ގެންަނަވން މަަަސައްކަތްކުރަްއާވއިރު އެކަމަކީ އެހެންގޮތަކަށް  އެމުއްދަތުގެ ތެެރއަށް

ކަމެްއކަމަށް ެވގެންހިނގައިދާނެ. ެއހެންވީމާ އެޖެންާޑގަިއ  ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ

ނުޑ ތަ އެގޮތަށް  ނުޑ ހުށަހަޅަިއގެން ގެންދިޔައީ. އާދެ އަުޅގަ ރުތީބުކޮށްފަިއ އަުޅގަ

އެއްެވސް ވާހަަކެއއް އަނެއްހެން ތިބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ  ހަމަ

ނުބާްއވާނަން. މިހާރުގެ ބަހަކަށްވާ ޓްރާންސްޕޭަރންސީ އެހެންގޮތަކަްށ  ގޮތަކަށް

ނޑު މިހުރިހާ  އެތެރެ އެނޭގ ގޮތް. އެގޮތަށް ދަންނަވާނަމަ، ގެންދެވޭޯތ އަޅުގަ

މިކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ތިބޭފުޅުންެގ ައރިހުގައި ކަންަތއްތަްއ  މަސައްކަތެްއވެސް 

ދާގޮްތވެސް ަހމަ ދަންނަވާލާފައި ކުިރއަށް މިގެންދަނީ. ހަމަ މިހާރު  އެޖެންޑާކުރަމުން

 ހަށްވަނަ ނަންބަރުެގ )ށ( ގައި މިވާ މައްސަލަ ތިބޭފުޅުންގެ އަރި 2އެޖެންޑާގެ 

ޚާއްަޞ  ރައްޔިތުްނގެ ވާހަކަދެްއކެވުމަށްޓަަކއި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ، އެއީ

ަަވަްނ  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދ، ފާސްކޮށް ނިންމެވުމުގައި، މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަ

ނޑައެޅުން. ފުރުޞަތު އަރުވާނެ އަދަދާއި،  އެގޮތުން އެުރވޭ ފުރުޞަތުެގ ވަގުތު ކަ

 ފުުރޞަތު އަރުން. އާދެ، ވާަހކަދެއްެކވުމުގެ

 
 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 

 ކުިރއަށްގެންަދވާ. އާދެ،

 

 ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

 
ނޑުމެންގެ މިއަުދގެ، ވޯޓަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އުުތރުުބރީ  ހުވަުދއަޮތޅު   އަުޅގަ

  ޒަތްތެރި މެންބަރުޢިއް  އެހުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެްނ، އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢަދުާނން ޙަލީމް  މެންަބރު

މެންބަުރ  ހުށަހަޅުއްވަިއ، ތ.އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިހާރު  ޙަސަން ޢަފީފް ތާއީދުކުރަްއާވފައިވާ ަމއްސަލަެއއް މިއަދު އެބައޮތް. އެއީ 



 ވީމާ،މިހާހިސާބުން ގަވާއިދު ާފސްކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ަފށްޓަވަން. އެހެން 

 އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މައްަސލައެއް މެންބަރަކު ހުށަހަުޅްއވަިއ، އެަމއްސަލައަށް 

 ތާއީދުލިބިފައި އޮތުމާ އެީކގަިއ، މެންބަރުން ދެކެވަޑައިގަންަނވާ ގޮތެްއ،

 ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަށް އައްަސވަން ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެ ހެން ކުރިއަށް

 ޔާ.ވަަޑއިގަތުުމގެ ކުީރގައި. ުޝުކރިއް

 
 

ނޑުމެން މިހާތަނަށް އޭގެ މައްސަލަ މިބަލަނީ، އެއީ ނިޒާމާބެހޭ އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން  އަުޅގަ

ގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވި ަމއްސަލަެއއް ކަމަށް. ދެން އެއީ ހުށަހަާޅ  ނުކުތާއެްއގެ

ިއ ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ކަމަކަށް ބެލޭކަެށއް ނެތް. އެއީ އެޖެންާޑގަ ތާއީދުކޮށް އެހެން

 ކަމަށްވާތީ. ނެތްކަމެއް

 

ނޑު އުތުުރބުރީ  ތިލަދުންމަތީ  އެޖެންާޑއިން ބޭރުނުވެ ވާަހަކދެއްކޭތޯ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 އޮންނަނީ، ރައްޔިުތންގެ  ގެ )ށ( ގައި މި 2ބަލާނަން. އެޖެންޑާގެ  ައޙްަމދު މުިޢއްޒު  މެންަބރު

ނިންމެވުމުގަިއ، މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވަން  ކޮށްޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑއެޅުން.  އެުރވޭ ފުރުޞަތުެގ އަދަދު ފުރުޞަތު އަރުވާނެ އަދަދާިއ، އެގޮތުން ކަ

ތިމާގެ ދެ  ގެ )ށ( އާއި )ބ( އާ މިއީ ވަރަށް 2އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެޖެންާޑެގ 

ގަާވއިުދގެ  ލީހުގެއަކުރު ހެން. )ބ( ގައި ިމޮއންނަނީ، ރައްޔިތުންގެ ާޚއްަޞ މަޖި

މެންބަރުންނަށް  ދެލިކޮޕީއަށް އިޞްލާޙު ހުށަަހޅާނަމަ، އެ ިއޞްލާޙުގެ ޯނޓިސް

ނިންމެވުން.  ދިނުމަށްފަހު، އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު ގޮތެއް

 އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ، މި ދެ ނަންބަރު ކުރިއަށް އެކީ ގެންގޮްސގެންހެން

 މެްނނަށް ފަސޭހަވާނީ ގޮތެއް ނިންމަން. އެހެންވީމާ އަނެއްާކވެސް ައޅުަގނޑު

 އަޅުަގނޑުމެން ލިޔުމުން ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅައިގެން ެމނުވީ، މާއްާދއަކާމެދު

 ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު ނުދޭން ނިންމާނަމަ، އެކަން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު 



ނޑަައޅާފަހެން އަޅުަގނ  ޑަށް ހީވަނީ ގޮތެއް ަކނަޑއަޅަންެވއްޖެހެން. އެގޮތަށް ކަ

 ފަސޭހަވާނީ )ށ( ގަިއވާ ކަްނަކމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

އެޖެންޑާަގއި )ބ( ިލުޔމުގެ މަޤްޞަދަކަށް މިާވގޮތަީކ، މެންބަރުން ވަރަށް  އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވިދާުޅވަނީ، ުކއްލިއަކަށް ޖަލްާސގައި ިޚޔާެލއް ހުށަހަޅުއްވާަފއި،  ގިނަ ފަހަރު

ަވޑަިއގަތީމާ ކުއްިލއަކަށް މި އެނިގވަަޑިއގަންނަވަނީވެްސ އިޞްލާެޙްއ  ޖަލްސާއަށް

ދެން ެއއާ ދޭތެޭރގަިއ ވިސްަނވާލަްއވާނެ  އިޞްލާެޙއް ައންނަނީކަން. އެބަ އޮްތކަން،

ލިބިވަޑައިުނގަންނަާވކަމަށް. ެއހެންވީމާ، ލިޔުމުްނ  ފުރުޞަތެއް މެންބަރުންނަށް

ދެން އޭގައި ިލޔުމުން އެޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހުެގ  އޮތީ.ހުށަހެޅުމުގެ ވާހަކަެއއް މި

ކުރިން ނުވަަތ ެއއްަފހަރާ ހުރިހާ އެްއޗެްއ  އެްއ ދުވަްސކުރިން ނުވަަތ ދެދުވަސް

މައްސަަލއެްއގެ ގޮުތގައި ވާހަކަެދއްކުމުެގ  ފޮނުވުން، ެއކަހަލަ ގޮަތކަށް. އެއީ ވަކި 

މަށް ހީކޮްށ، އެ ލިޔެފައި މިއޮތީ. އޮވެދާނެ ކަ ނިޔަތުގަިއ، ދެއްެކވުމުގެ ބޭުނންފުޅެއް

ަވގުާތއި މިާއ ުގޅުވާަފއެްއ ނޫން ވިސްނުްނ  އަޅުަގނޑުމެން އެްއގޮތަކަްށެވސް

ފަހަރެއްގައި މިކަުމގަިއ މާނަކޮށްލެއްވުނު ގޮތް، ެއ  ގެންގުޅެަފއި ހުރީީކއެއް. ދެން

ޅުމުގެ ތަާފތު ވީ ކަމަްށވެދާނެ. މިއީ، ލިޔުމުން ހުށަހެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް

ުއސޫލެއްެގ ގޮތުން، ެއއްފަހަރު ލިޔުމުން އައިސްަފއި،  ވާހަކަ މިއޮތީ. މިހާުރވެސް

މިތާނގައިވެސް އަެނއްކާ މިއަންނަނީ ިއޞްލާޙު. އެހެންވީމާ،  ދެން އެހެން ހުއްޓާ

 މާނައަކީ. މިއީ އޭގެ 

 

ނޑަށް ެމންަބރު  މުލަކަތޮޅު   ތުގައި ދެތިންމި ލިބުނު ފުރުޞަ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ، ައޅުގަ

  އަޅުަގނޑު ގަސްތުކޮށްަފއި މިޮއތީ. އާދެ، ނުކުތާއެއް ފާހަަގކޮށްލަންކަމަށް ޝަީފޤު  އަްޙމަދު

ވާހަކަދަްއަކވަން ފުރުޞަތު އަުރވާެނ  ގަާވއިދު ފާްސކުރުމަށްޓަކަިއ މެންބަރުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑއެުޅން. މި ނުކުތާއަ އަދަދަކާިއ، ފުރުޞަތު ައރުވާނެ ަވގުތު ްށ ކަ

ނަޑއެޅުަމކީ ވަރަށް އުނދަޫކ  ބަލައިލާއިުރގައި، ފުރުޞަތު އަރުވާނެ އަދަދު ކަ



ހުށަަހޅައިގެން އެކަމަކާ ބެހޭ  ދަތިކަމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ިވސްނޭ. އެީއ، ެއކަމެއް

ހާލަތެއްގަިއ، އެ ެއއްކަމަކަްށ  ދެތިން ހަތަރު ގޮތެއްވެސް ހުށަހެޅިދާނެ. އެފަދަ

ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކާއި އަިދ  ްއ ހުށަހެޅުއްވިބަދަލުކޮށްލުމަށްޓަކައި ެއކަމެ

ޖެހިދާނެ ކަމަށް  ފަހަރެއްގައި ވާހަކަަދއްކަން ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރުން، ތަފާތު ގިނަ

ހިނގައްޖެކަމަށްވަންޏާ،  ފާހަގަކުރެވޭ. އެ ފަސޭހަކަްނ މަޖިލީހުގައި ނެތި ުއވި

ނަޑއަޅާ، ތާއީދުކުރުމަ ވަރަށް ދަތި އުނދަޫގ  ީކ،ކަންކަން ފާސްކޮށް، ކަންކަްނ ކަ

އެޖެންޑާއިން ބޭރުެވ  ކަމަކަށްވާނެ. އެހެންކަމަްށވަްނޏާ ގިނަ ފަހަރު އޮންނާނީ،

ނޑާލަން ޖެހޭ ހިސާބަށްވެސް ގޮސްަފއިހެން އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ.  މައިކް ކަ

ނޑު 33އާދެ، އަނެއް ނުކުާތއަކީ، ާޤނޫނުއަސާސީގެ  ހައެްއކަ  ވަނަ މާްއދާ އަޅުގަ

ނޑަށްފަހަރު  ފާހަަގކުރެވުުނ  ކިޔާލައިފިން ދެންމެ އިިވގެންދިޔަ ފަހުން. އަޅުގަ

ހުރިހާ  ވަނަ މާއްދާގެ ރޫާޙއި މާނައާއި ޒާާތ، 33ގޮތުަގއި، ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

 ކަމަކަށް ވިސްނާއިުރގަިއވެްސ އެ މާއްދާއަކުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެޖެންޑާ

ނޑަށް މާނަ ނަޑއެޅުމުގެ ަޙއްެޤއް ނުދޭ. އަުޅގަ  ކުެރވޭ ގޮްތ އެއީ އިނގޭތޯ. ދެން ކަ

އޮތީ، އެޖެންޑާެގ )ނ( ިފޔަަވއި، އެޖެންާޑގެ ދެން ހުރި ހުރިހާ ބައެއް 

ައޅުަގނޑު ހުަށހަޅަން. އެކަމަށް ތާއީެދއް ދެއްވާތޯ ވަރަށް އާދޭާހ  އުނިކޮށްލަން

އަސަރާ ެއކީަގއި، ތިޔަ ހުރިހާ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އެީކގަިއ، ވަރަށް

ނޑުމެން ބޭކާރު ކަންތައްތަެކއް  ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ިމތަނުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުނުވެ، ަވގުތުތަެކއް  ގެނެސްގެްނ، އަުޅގަ

ނޑަެއޅީ، މިގޮތަްށ  ބޭކާރުކޮށްލުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އަޅުަގނޑު މިގޮތަށް ިމ ކަ

ަވގުތުތަކަީކ، މިތާނަގިއ ައޅުަގނޑުމެން  މިދަންނަވާލީ، މިކަންކަމާމެދު ބަހުސްކޮށް،

ސާބިތުވެގެން އެދިޔަ ނަތީޖާއަށް  ގެއްުލވާލެވިދާނެ، އެކަމަކު ވަރަށް ފަހުން

މެދުަގއި ވާހަކަަދއްަކއިގެން  ބަލާއިރުަގއި، ައޅުަގނޑަށް ިހއެއް ނުވޭ މިކަްނކަމާ

ނޑަށް ފެންނަނީ،  ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެްއ ނިކުންާނނެ ކަމެއްެވސް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނުޑ ނުދެކެން،މާ މު އެޖެންާޑގަިއ ހުރި ކަންތައްތަަކކީ.  ހިންމު ކަމަކަށްވެސް އަުޅގަ



ނޑަށް ވިސްނޭ ގޮތް،  އެއީ ހަމަ ެއްއގޮތަކުން ބުަނންޏާ ދެންނެވިދާނެ، އަުޅގަ

ާވހަކަތަކެއް ދަްއކަަވއި،  ރިޔާސަތުން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިތަނުގައި

މި އެޖެންޑާަގިއ  ދިގުދަންމަން، ވަގުތުަތކެއް ބޭކާުރކޮށްލާ، މި މަސައްކަތް

އެހެންވީާމ،  ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަެކްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ާފހަގަކުރެޭވ.

ެދއްވާެނ  އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިްނމާލާނަން. މިގޮތަށް އަޅުަގނަޑށް ތާއީދެއް

 ކަމަށް އުންމީދުކުރަމުން. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް.

 

ނޑުމެންނަށް މީގެ އާދެ، :ވާހަަކދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން  ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާނަާއއި ރޫޙާ މިކަންތައްތަކަކީ ައޅުގަ

ގޮތަށް ކުރަްއވާފަިއވާ ކަމެއް ކަމަްށ  ކުރީަގއިވެސް އެކި ބޭފުޅުން އެކި

ެއކުރަްއވާ ގޮތަކަށް ކުރެްއވުމަްށ  ހާމަވެފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅަކު 

ނޑު ނުކުރަން. އަުޅގަ މިދަންނަވަނީ، މަޖިލީހުން  ނޑު އިޢުތިރާޟެއް އަުޅގަ

ހެދޭތޯ މިއުޅެނީ. ެއ  ގޮތްތަެކއް ަކނޑަެއޅޭތޯ މަަސއްކަތް މިކުރަނީ، ަގާވއިދެއް

މަޖިލީހުގެ ރައީސެްއ  ނެތްހާއިރަކު، ޤާނޫނުއަސާީސގެ އެމާއްދާ ެއއޮްތގޮތުން

އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންޭވ.  ހޮވުމަށްފަހު، މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ހިންގުން އޭނާއަށް

ކުރިއަްށގެްނދެވުނީސް. އެކަމަކު  ނޫންނަމަ، ަގވާއިެދްއވެސް ނުހަދާއެހެން

ދޭތެރޭ ވާހަކަަދއްކާނެ ގޮެތއްެވސް...  ގަާވއިދެްއވެސް ހަދަން މިއުޅެނީ. އަދި ގަާވއިދާ

ނަޑއަޅަން ނުފެންނަވަްނޏާ އެކަން ނިންމެވީމާ  އެ މެންބަރުންނަށް ވަގުތެްއ ކަ

ކަހަލަ ހަމައެއް، އެއް ބޭފުޅަުކ  މެެވސްނިމުނީ. ދަންނަވަން މިއުޅޭ އެއްަޗކީ، ކޮން

ަވގުެތއް ނަންގަވާފާނެ ގަާވއިދެްއ  ނުވަތަ ދެބޭފުޅަކު މަޖިލިސްެގ ޖަލްސާގެ ހުރިހާ

ނަޑއެޅިފަިއ ނެތިއްޔާ. އެެހންވީމާ، ގަާވއިދެއް  ހެދުމުގެ ޮގތުން އެވާހަަކ ދެއްީކ.  ކަ

ޑު އަބަުދވެސް ގިަނ ދެން އަުޅަގނ ފެނިވަޑައިުނގަންނަވަންޏާ ނުެގންދަވަންވީ. އާެދ،

މިއަދު ހަމަ ސީދާ ރިޔާސަތާ  ވާހަކަ ދައްކާ މީހަކަށް ވެފަިއ އޮންނަނީ. އެކަމަކު

މައްސަަލ އަންނާތީަީ، އެްއޗެހި  ދިމާވާގޮތަށް ަޖވާބުދޭންޖެހޭ ކަހަލަ ބައެއް ކަހަލަ

 ނުދަންނަވާަނން. ދަންނަވަމުން ދަނީ. އެހެންނޫންނަމަ، އަޅުަގނޑު



 

ނޑަށް ހީވަނީ، އަަވސްކުރުމުގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އުުތރުުބރީ  ހުވަުދއަޮތޅު  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މިއޮތީ ޢަދުާނން ޙަލީމް  މެންަބރު   ވަރަށް ބޮޑަށް ާސފުވެފަހެން. މައްސަލަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރީ ުދވަހުގެ ވާހަކަެދއްެކވުން: ޖަލްސާ ނިންމާލިއިުރ އެޖެންޑާަގއި މިހާރު  އެއީ އަުޅގަ

ފެންނަން ހުރި ކަންތައްތައް ނިންމޭތޯ  ޅުަގނޑުމެންނަށް )ނ( އާ ހަމައަށްއަ

ނޑަށް  ދިގުކޮށްލަން ޖަލްސާގެ ަވގުތު ކުަޑކޮށް  އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ތާއީދުލިބިގެން ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެްއސެވީމާ، އަުޅގަ

ިއގެންެނވީ، ޖަލްާސގެ ވަގުުތ ފެނިަވޑަ ބޭފުޅަކަށް 73މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

މިއަުދ ހެނދުނު ގަވާއިުދގެ  ދިގުކޮްށގެން އެކަްނކަން ެއދުވަހު ނިންމާފައި،

މިއަދު ހެނދުނު  މަސައްކަތަސް ފަށާ ހިސާބަްށ މަސައްކަތް ގެންދަން. ާއދެ،

ހުށަހެޅިފައިާވ  އަޅުަގނޑުމެން އަެނއްާކވެްސ ވޯޓެއް ެނގީ. މުއްދަތާ ބެހޭގޮތުން

މުއްދަތާ  ގޮަތކަށް ާފސްނުވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންަނށް މިހާރު ދެގޮތުންކުރެ

ރަނގަޅަްށ  ވާހަކަދެްއކުމުގެ ވަގުާތއި ވާހަކަދައްކަްނވީ އަދަދާ ކަންަތއްަތއް ވަރަށް

އެޖެންޑާގެ  ސާފުވެގެން ހިނގައްޖެ. އާެދ، ކުރީ ދުވަހުގެ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ލިބުނު

މާއްދާަތއް  މަޖިލީހުެގ ގަާވއިުދގެފަހަތުގައި ދެން އޮީތ، ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ 

ނޑުމެްނގެ  ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދިޔުން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަުޅގަ

ތެރެއިން ެއއް ކަމަީކ  އެޖެންޑާގެ ދޭތެެރއަށް އެހެން ދެކަމެއް ވަދެފައި ިމއޮތީ، އޭގެ 

އޮްތ  ގައި  ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ީމގެ ުކރިން ނިމިފައިވާ ކަމެއް. ެއއީ، )ބ(

 ގަާވއިދަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކުރިން އޮތީ މެންބަރުންނަށް

 ލިބިވަޑަިއގެންފަިއ، މެންބަރުން ލިޔުމުން ފޮނުްއވާފައި އޮތީ. އަދި ުމއްދަތު ހަމަވި 

ނޑަށް ހީވަނީ އެއް ބޭފުޅަކު، ވަރަްށ ގިނަ އިޞްލާޙުތައް   ފަހުންވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕްރޮގްރާުމެގ  ސްފޮނުއްވަިއ، އެ އިޞްލާޙުތަްއވެ މިހާރު އޮތީ އަުޅގަ

އިތުރަކަްށ  ައޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްނުވޭ  ތެރެއަށް ވަދެފައި. އެހެންީވމާ، އެީއކީ

ވަގުުތެގ  ވާހަކަދަްއކަންވީ ވަގުެތއް އޮތްކަމެއްހެންނެއް. އާދެ، އެހެންވީމާ،



ނޑުމެން ސާފުކޮށް   މައްސަލަާއއި އަަވސްކުރުމުެގ މައްސަލަ މިހާރު އަޅުގަ

 ނިމިފައިއޮތުމާ އެކީަގއި، ހަމައެކަނި ަގވާއިދު ކޮމިޓީއަށް އުނިވާ މެންބަރުންގެ

ަގވާއިުދ  ބަދަލުގައި، ބޭފުޅުން ހަމަޖެްއސުމަށްފަހު، ގަާވއިދުގެ މަސަްއކަތް ފަށްޓަން،

ފެންނަ  އިޞްލާޙުކުރުމުެގ މަސަްއކަތް، ވާހަަކއަކީ ިމއަދުގެ ޖަލްާސގަިއ ފަށްޓަން

 ހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ހުށަ

 

ދަންނަވަން. ކުރިންވެްސ  ކުރިންެވސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

މިއައީ. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ދެްއކުނު ހިސާބަށް އަނެްއކާވެސް 

ނޑު މިދަންނަވަީނ  ވުން އެދެމޭއެޖެންޑާައއިގެން ކުިރއަށް ަވޑަިއގެންދެއް  އަުޅގަ

ކުރިއަށް ަވޑަިއގެން،  މިއަދުގެ ޖަލްސާގަިއ. ދެން މިޖަލްސާގެ އެޖެންޑާައއިގެން

ނޑު ދަންނަވާނަން އޭރުން ގަާވއިދުަގއި ލިުޔއްާވ،  ގަާވއިދު ފާސްކުެރއްވީމާ، އަުޅގަ

ށާިއ، އެއްެޗއް ކަމަ އެޖެންޑާައކީ، ޖަލްސާ ފެށޭ ފަހުންވެސް ބަދަލުކުރެވިދާނެ

ެއއްެޗއް ކަމަށާިއ،  އެޖެންޑާައކީ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރަންޖެހޭނެ 

މިއޮތް އެޖެންޑާައއިގެްނ  މިހުރިހާ އެއްޗެއް ަގވާއިުދގެ ތެރެއަށް ގެނެވިދާނެ. މިހާރު

ނޑު ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން.  ކުރިއަށް ވަަޑިއގެންދެއްވޭޯތ ެބއްލެވުަުން އަުޅގަ

އެޖެންޑާަގއި މިހިަރ  ކުތާ ނުނެންެގވުން އެދެން. ދެން މިއަުދ ހަމައެހެންވީމާ، އެނު

ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް،  ކަންތައް... މީގެ ތެެރއިން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަންތައް

ަކމަށް، އެހެން ހަމަ  ފެނިވަޑައިުނގަންނަާވ ކަންަތއް ފެނިަވޑައިުނގަންނަވާ 

ނޑު އެޭދ  ތަށްނިންމަވާލެއްވީމާ ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮ ކުރިއަްށގެންިދޔުމަށް އަުޅގަ

 ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން.

 

ނޑު ވަރަށް މަސަްއކަތްކުރާނަން ޝުކުރިއްޔާ  އުތުުރބުރީ  ތިލަދުންމަތީ   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

  އެޖެންާޑަގއި އޮތް ކަްނތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުިރއަށްދެޭވތޯ، މިއަދުގެ ައޙްަމދު ަސމީރު  މެންަބރު



ބޭރަށް ނުނިކުމެ. އެހެންނަމަވެސް، ުކޑަކޮށް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ  އެޖެންޑާއިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދަންނަވާލާހިތްވޭ، އަޅުަގނުޑގެ އަޚް އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  ހަމަ އަރިހުން

ނުޑވެސް ތަކުރާރުކޮށްލަން. އޭަގިއ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް  އެކުެރއްވި ުސވާލު، އަުޅގަ

ބޭނުންވޭ ކަންނޭނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ބެހޭޮގތުން މާއްދާއަކަށް  ވާން އެބަސާފު

ހުށަހެޅުމެއް ނެތި ހުށަނޭޅޭނަމަ، މަޖިލިސްގައި އޮންނަ ދުވަހު  ލިޔުމުން ހުށަހެޅޭ

ހުށަނާޅާ ެމންބަރަކަށް ހަމަ އެއްވެސް ގޮަތކަށް ވާހަކަދެްއެކވޭނެތޯ  އެކަމާ ބެހޭގޮތުން،

މާ މިީއ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެ ސުާވލު ދަންނަވާލާފައި އެހެންވީ ނުވަތަ ނޫންތޯ.

ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ވާހަކަ ކުިރއަށްގެންދާނަން.  އަޅުަގނުޑގެ މި ދިން

ނޑު މިއަދު ގަސްުތކުރަނީ، މީެގ ކުރިން ނެންގެވި ވޯޓާ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ގައި ޮއތް މާއްދާއާ ިމއަދުގެ އެެޖންޑާަގއި މިހާރު )ށ(  ގުޭޅގޮތުން، އަދި

ނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލެއް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. މިގޮތުން  ބެހޭގޮތުން، އަުޅގަ

މިއޮތީ، ޙަޤީޤަތުަގއި މި ަގވާއިުދގެ ކަންތައްަތއް  އަޅުަގނޑު ަތއްޔާރުކޮށްލާަފއި

މުހިންމު. އެހެންނަމަވެސް، ދުވަސް  ނިންމުމަށްޓަކައި ވަގުތު ވަރަށް

ނަޑއަަޅއިފިނަމަ، މީގަ ނޑުމެންނަށްކަ ކޮންެމވެސް ގޮަތކަށް  އި އަުޅގަ

ނޑު  ހުއްޓުންއަރާކަހަލަ މައްސަލަތަެކއް ކުރިމަތިވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ުކރިއަށްގެންދިޔުުމގައި  ހުށަހަޅާލަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި )ށ( ަގއިވާ ކަންތައްަތއް

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލެއް. އެގޮތުން:

 
ކުރިން ެއ މާއްދާއަކަްށ  ބަުހަސށް ހުޅުވާލުުމގެ ގަވާއިުދގެ މާްއދާއެއް ހ()

 ރިޔާސަތުން ބަހުސްގެ ވަގުތު ަކނޑައެޅުން.

 
މެންބަރުން ވާަހކަދެއްކެުވމަށް  ގަވާއިުދގެ މާްއދާއެއް ބަުހސަްށ ހުޅުވާުލމުން، ށ()

ަހމަވަްނދެން ކޮންެމ މެންބަރަކަށް  އެދިލަްއވާ ތަރުތީބުން، ބަހުްސގެ ވަގުތު

 ވަގުތެކެވެ. ލިބިދެވޭނީ ިތން މިނެޓުގެ ވާހަކަެދއްކެުވމަށް

 



ވަގުތުގައި މެްނބަރަކު ދެވަަނ  ގަވާއިުދގެ މާްއދާއަކަށް ބަުހސްކުރަމުްނދާ ނ()

ދެވަަނ ފުރުޞަތެްއ  ފުުރޞަތަކަށް އެދިލައްަވއިފިަނމަ، އެ މެންބަރަކަށް

ނިމުމުްނ  އެރުވޭނީ، އަލަށް އެިދލައްާވަފއިވާ މެންބަރުން ވާހަަކދައްަކވާ

 ވަގުތު ަހމަނުވާަނމަެއވެ. ބަހުސްގެ

 
ަޖލްސާތައް ަހފްތާއަކު ދެ ދުވަުހ،  ގަވާއިދު ފާސްކޮށް ނިމެްނދެން، މަޖިލީުހގެ ރ()

ިމގޮތުން، ފުރަތަަމ ދަންފަޅީެގ  ދެ ދަންފަިޅއަކަށް ބާއްވަމުން ގެންދިޔުން.

ެދަވނަ ދަންފަީޅގެ  ށް، ައދި 75000ން މެންދުރު  3000ޖަލްސާ، ހެނދުުނ 

ނ  ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް. ށް 25050ން  20000ޑު ޖަލްސާ، ޭރގަ

 

ގޮތުގެމަތިްނ  ިމގޮތަށް )ށ( ގައިވާ މާއްދާއާ ގުޅޭގޮތުން، އެެޖންޑާގައިވާ އެހެންވީމާ،

ނޑު ހުށަހަޅާ ާވހަކަ ދަްނނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި  ރައީްސ. އަޅުގަ

 

އެޖެންޑާގެ )ށ( އަދި )ބ( ާއ  ންބަރުން،ހއ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި ދެ މެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލިހެން  ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދަްއަކވަިއފި. ދެން ކުރިންވެސް

ގޮތަކަށްވެސް އަދި އެވާަހކަ  އަޅުަގނޑަށް ިވސްނޭ ގޮތް. ދެން މިހާރު އަދި އެހެން

ާސގަިއ ައމާޒުވަނީ، ޖަލް ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ. އެއީ )ށ( ގައި ިމވާ ކަންތައް

މާއްާދއެއް ހުށަހަޅާ، ބަހުސް  ބަހުސްކުރެވޭ މައްސަލަތަުކގަިއ ވާހަކަދެއްކުމަށް އަދި

ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ބައިވެިރވެަވޑަިއގެްނ  ފެށުމުން ބަހުސްގައި

ވަގުތު އޮންނާނެ ގޮތެްއެގ މައްސަލަ. )ބ( ގަިއ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާނެ ފުރުޞަާތއި،

މެންބަރަކު އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅުއްވާނަމަ، ެއ  ަގއިވެސް މިއޮންނަނީ، ބަހުސްގެ ަވގުތު 

އިޞްލާޙު ހަމަ ހުށަހެޅުއްވުމާއެީކަގިއ  އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަންވީ ގޮުތގެ ވާހަކަ.

އެބޭފުަޅކު ެއދިވަަޑއިގަންަނވަނީިވއްާޔ  ލިޔުމުންވެސް ހުށަހެޅުްއވުން، ނުވަތަ އަދި

އަތްުޕޅަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް  މެންބަރުންގެ ކުރިންވެސް އެ އިޞްލާޙެއް ުހށަހަޅުއްާވ،

އެހެރީ. ެއްއގޮތަކަްށވެސް ލިޔުމުން ނޫނީ  ފޮނުވުމުގެ މައްޗަށް ޭއގައި ާބރުއެޅިފައި



ދެންނެވުމެއް ނޫން މަޤްޞަދަކީ. އެކަމަުކ  އިޞްލާޙެއް ހުށަނޭޅޭނެއެކޭ އެހެން

މެންބަރުންނަށްވެސް ައވަހަށް ަވުގތުން މެންބަރުންނަށް  ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙެއް 

އެ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުްނ އިދާރާއަށް ައވަހަށް  ނުވާލުމަށްޓަކައި ލިޔުމުން ފޮ

 ާވހަކަ މީގެ ބޭނުމަކީ. ފޮނުއްވައިެދްއވުން، ބޭނުންވާ

 

 هللاރިޔާސަތަށް ުޝުކރިއްޔާ. ޢައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު ޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނުުބރީ  ނިލަންެދއަތޮޅު

  އާދެ، ަޝއްކެއް ެނތް. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ިދުގ ބަހުސެއް ވަބަރަކާތު. ޢަްބދުއްލަޠީފު  މެންަބރު

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި،  ކުރަމުންމިގެންދަނީ، އަުޅަގނޑުމެން ވާހަަކދެއްެކވުން: މުޙަްނމަދު

ދާނެ މަެގއް ޮކށާ އަލިކުރުމަށްޓަކަިއ،  އަޅުަގނޑުމެން އެ އިޞްލާުޙކުރުމަށްޓަކައި

ަރއްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު.  ހެދުމަްށޓަކައި، އެކަމާބެހޭ ަގާވއިދެއް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ނޑުމެންެގ  ހައިރާންވޭ، ވަރަށް އާދެ، އަުޅގަ ބޮޑަށް ދެރަވޭ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި  ދިވެހިރާްއޖޭގައި އޮތް އެންމެ  މި މަތިވެރި މަޖިލީހަކީ، ައޅުގަ

މަޖިލިސް. މަޖިލީހުގައި  ތްމަތިވެރި، އެންމެ މުޢައްިސސުކަން ބޮޑު، އެންމެ މާ

އަދި ރަްއޔިތުންެގ  އެކުެލވިގެްނވަނީ، ދައުލަުތެގ ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރުންނާއި 

މެންބަރުންނާއި، ކޮންމެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަްއވާފަިއވާ

ނޑުމެން ަވގުތުތަ އަތޮޅަކުން، ކޮންމެ ދާއިާރއަުކން ހޮވިފައިވާ މެންބަރުން. ްއ އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ ހަދަމުން ގެންދާ ނަޑއަަޅއި، ދުަވސްތަްއ ކަ ގެންދިޔުުމގަިއ  ކަ

ދެކޭގޮުތަގިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެންެގ މި ޤާނޫނުއަާސސީ  ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަްނވީ، އަުޅގަ

 ވަހަށް ހަމަޖައްސައިގެްނ،އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން މި ަގވާއިދު އަ 

ނޑު ހިތާަމއާެއކު ދަންނަވަން،  މިމަސައްކަތް ފެށޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަގވާއިުދގެ ދެލިކޮޕީ، ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުށަހެޅިގެން މިތަނަށް 

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތްމަްއޗަްށ އައުމުން، ައޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުން 

 ސްކޮށްފަިއަވނީ، ކޮންމެ މާއްދާއެއް ވަކިްނ، އެމާއްާދގެ މައްޗަށް ހަމަޖައްސައި، ފާ



ނޑު ހިތުން  ވާހަކަދަްއކަިއ، ފާސްކުރަމުންގެންދިޔުމަށް. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޢިްއަޒތްތެރި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ެއާވހަކައެއް ނުދައްަކވާ،  މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަށް އަދި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުންެވސް އެކަމެއް  ފާހަަގއެއް ނުުކރައްވާހެން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ، މި ދެލިކޮޕީ، މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ފާސްކޮްށ،  ހީވަނީ. އަުޅގަ

 ވާހަކަދަްއކަިއ، މިމަޖިލީހުގެ އެޖެންާޑގައި ވާީނ ނޯޓުކުރެވިފަޭއ،

ނޑުމެން މި ގިނަ ޖަލްސާަތއް ކުރަމުންގެންދާއި  ުރ،ފާސްކުރަމުންގެންދިޔުމަށް. އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެ ފާސްކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން މިމާއްދާތައް ވާނީ

 ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދާނަމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގާތްަގނަޑކަށް ގަާވއިދުގެ ވަރަށް

 ބޮޑު ބައެްއ ކުިރއަށްގެންެދވިއްޖެަޔއިސް. އެހެންނަމަެވސް، ެއކަން ެއގޮތަށް

ނޑުމެްނގެ ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެކަްނ މުޅިން  ހަނދާން ނައްތާލާ، އަުޅގަ

މިހާރު މިދަނީ، އަނެއްާކ އެހެން ގޮތަކަށް ާވހަކަދެކެވެމުން، އަދި  މަޖިލީހުގައި

 ވާހަކަދައްކާނެ ވަގުަތކާއި މިނެޓަާކއި ދުވަހަކާ ަކނޑައެޅުމަށް. އަޅުަގނޑު  މެންބަރުން

ނޑުމެްނނަކަށް ނުޖެހެއޭ އެކަންަކމުގައި ޓޭބަލްތަ  ެކއްދަންނަވާނީ، އަުޅގަ

ނުޑމެންނަކީ އެއަށްވުރެ ތަަސއްރުފު ފުދިގެންވާ،  ހަމަޖައްސާކަށެއް. އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި، މާތް، މެންބަރުންނޭ. ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް އަނެއް މެންބަރެއްގެ 

 މައްޗަށް، ގަދަރުކުަރއްަވއި، އެއް މެންބަރު ދައްަކވާ ވާހަކަ، އަެނއް މެންބަރަކު 

މަ، މިހެން ވާކަށް ނުޖެހުނީހޭ. އާދެ، ޝައްކެްއ ވަޒަންކުަރްއވަމުން ގެންދަވާނަ 

ސ. އަތޮުޅގެ ޕޮޕިއުޭލޝަން ކިތަންމެ ގިނަކަމަސްިވޔަސް، ދ. އަޮތޅުެގ  ނެތް.

ނުޑ ދަންނަވާނީ، ހުރިހާ  މީހުންގެ އަދަދު ކިތަންމެ މަދު ކަމުގަިއވިޔަސް އަުޅގަ

ންވާ މެންބަރުންނަކީެވސް އެްއގޮތަސް ކަރާމާތާިއ ޤަދަރު ލިބިގެ ޢިއްޒަތްތެރި

އެހެންވީމާ މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ޚިޔާލުފުޅުތަުކަގއި،  މެންބަރުންނޭ.

ައޅުަގނޑުމެން ެއއީ ރަނުގެ ފުރުަޞތެއް ކަމުަގއި ދެިކގެްނ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ަވގުތު

އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާ ޚިޔާލެއްަގއި، އޭަގއި އުނި ތަންކޮޅެްއ  އެ ކުރިއަްށގެންދާނަމަ،

ށްުލމަށް އަނެއް މެންބަރަކަްށ ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ. ރަނަގޅުކޮ އޮތްނަމަ، އެ 



ކޮންމެ މެންބަރަކީވެސް އަނެްއ މެންބަރަކާ ޚިޔާލެއް  އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ

ވާހަަކވާ މެްނބަރުން ކަމުގަިއވާނަމަ،  ހުށަހަޅުއްވާނަމޭ ހިތަށް އަރާ

ނަޑއަޅާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިގޮތަްށ ަވގުތުތައް  ނޑަައޅަިއ، ދުަވްސތަކެއް ކަ ކަން ކަ

ނުޑމެން ވޯޓަށް މިއެހި  ނުޖެހޭނެ އެއްގޮތަކަށްެވސް. ދެން މިއަދު އަޅުގަ

ުދވަހުެގ  75މިއޮތީ،  ދެކަންތަކުަގއި ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ، ެއއް ކަެމއްަގއި

ނޑު ދަންނަވާނީ،  މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ަގވާއިދު ނިންމުމަށް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ހަމަޖެހިފައި އޮތީކީ،  ހަމަޖެހުމަކަށް ނޫނޭ ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި، އެކަން  75އެ 

ހިމެނިގެންވަީނ،  ވަަނ ދުވަހާ ހަމައަށް ނިންމަން. އޭަގއި 71މިއަދުން ފެށިގެން 

އެބަ ހިމެނޭ  ުދވަސް ހިމެނިގެންދާއިުރ ޭއގެ ތެރޭގައި  75ދުވަހޭ.  75މުޅިއަކު 

ނޑާާލިއރު މި އޮންނަނީ  5ބަންދު  ނޑު އަޅު  ދުވަސް. އެހެންވީމާ، 70ދުަވސް. ކަ ގަ

ކަންތައްަތއް  ދަންނަވާނީ، ެއގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްާނވަަޑއިގެން

ކަރާމާތާއި ޤަދަރު،  ހުށަހަޅަމުންގެންދާނަމަ، މި މަތިވެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަާތއި

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަާވ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ކަްނޮކޅުތަކުަގއި ހިނގަމުންދިޔައިހޭ.

ުދވަހުގެ ތެރެއިން  75ދުވަްސ. މި  75އާ ހަމަައށް މިވަނީ،  71 ން ފެށިގެން 2

ނާޑލަންޖެހޭ އެއްގޮތަކުން ދަންނަވާނަމަ އެއީ، ހުކުުރ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ކަ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ދުވަސް، ހޮނިހިރު ުދވަސް، ާއދީއްތަ ދުވަސް. އާީދއްތަ ުދަވސް ެއއީ

ދުވަްސ  5އެ  ދު، އެތަނުން އަދިޢިއްޒަތްތެރި ޤައުމީ ދުވަސް. އެހެންކަމަށް ވާހިނ

ނޑާލީމާެވސް މި އޮންނަނީ   ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 75ދުވަސް. ެއކަމަކު  70ކަ

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި   އަޅުަގނޑުމެން މި އޮންނަނީ ަގވާއިދު ހަމަޖައްސަން، އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވައިގެްނ، މިއަދު ވޯޓަށް އައްަސަވއިފި. އެއީ އެހެްނވީމާ ކިހާ

 ޅޭ ކަެމއްތޯ؟ ފުރަތަމަ ޯވޓަށް އެއްެސވޭނެ ގޮތެްއވެސް ނެތް އެމާއްދާައކަށެއް.ނުގު

 އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް އޮތް މާއްދާއަކަށް ވޯޓަށް ައއްަސަވއި، އަޅުަގނޑުމެންގެ 

 ދުވަުހގެ 52މިކަންކަން އަނެއް ެދވަނަ މާއްދާަގއި ދެވަނަ ކަމަކަށް ިމޮއންނަނީ 

 ތެރޭގައި. އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް...



 

 ޢިްއޒަތްތެރި ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާައކަށް އެދިަވޑަިއގެންފި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ފާޠިން ޙަމީދު.. މެންބަރު ޑރ

 

 ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

 

  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފަހަރުގައި ައޅުަގނޑަށް އޮޅިގެން ޝުކުރިއްޔާ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

  ނުކުތާއެއް ެނގުނީ ަކމަށްވެސް ވެދާނެ. އެހެންކަމަްށވަންޏާ ނިޒާމާބެހޭ ފާޠިން ަޙމީދު  މެންަބރު

އެދެން. އެހެްނނަމަވެސް މިއީ އަޅުަގނޑުެމން ވޯޓަށް އަަހއިގެްނ  މަޢާފަށްވެސް ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިޝޫެއއްަގއި އަެނއްކާ އިތުރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އެހެން  ފާސްނުވެފައި އޮތް

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެޖެންޑާއިން ބޭުރވުން.  މަށް ފުރުޞަތުވާހަކަދެްއކު ދިނުމަކީ އަުޅގަ

  ދަންަނވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ

 
 

 އެޖެންާޑއިން ބޭރަށް ަވަޑއިގަންަނވާކަން ހަމަ ރީތިކޮށް އެ މެންބަރަކަށްވެސް އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އިގަންަނވާނެ. ނިމިފައި އޮތް މައްސަަލއެއް. ެއވާހަަކ އަދި އެހެންއެނިގވަޑަ 

ނޑު  ެދއްަވއިގެން މެންބަރަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތާ ވިދާޅުވެ އެަކމަށްވެސް އަުޅގަ

ައޅުަގނުޑވެްސ އެދެން ހަމަ މިހާރު  ޖަވާބުއަުރވާ ނިމިފައި މިހާރުވަނީ. އެހެންވީމާ،

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިހާރު އޮްތ މައްސަލައަށް  އެވާހަކަ ާބއްަވވާފައި އަުޅގަ

 ވާހަކަދަްއކަވަން.

 

ނޑުމެން މި ދެކުނުުބރީ  ނިލަންެދއަތޮޅު   ސިކުންތާއި މި މިނެޓާއި ާގޑިާއއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑައަޅަމުން މި ގެންދަނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ދުވަހާ ޢަްބދުއްލަޠީފު  މެންަބރު ނޑުމެން މި ކަ   އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ައވަހަށް ރުޖޫޢަވެވޭތޯ. ޤާނޫނުއަސާސީ ވާހަަކދެއްެކވުން: ދުމުޙަްނމަ  އިޞްލާުޙކުުރމަށް އަޅުގަ

ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ހަމަޖެްއސުމަށް. އެހެންވީާމ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް



މަޢުޟޫއިން ބޭރުާވކަމަށް އެްއގޮަތކަށްވެސް. އެހެންވީާމ  އަޅުަގނޑުމެން ނުދެކެން

ނޑުމެން މި ވަގުތާއި ިމނެޓާއި ދުވަހާއި އަިދ  ންނަވަނީއަޅުަގނޑު މި ދަ ައޅުގަ

އަދަދު ަކނަޑއެޅުމުަގއި ިމ ހުރިހާ ނުކުތާތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާނެ 

ނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންއެބަޖެހޭ. އެއީ ައޅުަގނުޑގެ ވާހަަކައކީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ، ވަކި ކަމަ މި ހުރިހާ ކަމެއްގައި  ކަށް ާފސްކުރެވިަފއި އޮްތއިރު، އަުޅގަ

ނުޑމެން ޢަމަލުނުކޮށް މިހެން ބޭކާރު ދުވަސްތަެކްއ  އެއިން ކަމަށްކަށް  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  ވަގުތުަތކެއް ަނގާލުމަކީ ނޑު ެދކޭނީ، އެީއ އަުޅގަ އެީއ އަުޅގަ

ވަގުތުތަްއ، މި ވާހަަކ ދައްކާނޭ އަދަދާިއ،  ބޭނުންކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންީވމާ މި

ނޑަެއޅިފައި އޮތުމަކީ ެއއީ  އްާކއިރު ވާހަކަަދއްާކނޭއެވާހަކަދަ  މިނެޓާ، އެހެން ކަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ނޑަްށ ފެންނަކަމެއް ނޫނޭ.  އަޅުަގނޑުމެން، އަުޅގަ އެއީ އަުޅގަ

ވިސްާނވަަޑިއގަންނަވަންވީ ަވގުތުެގ  ޢިއްޒަތްތެރި ކޮންމެ މެްނބަރަކުވެސް 

ަވއިގެން އަވަހަށް ހައްުލކުރެވޭޯތ. ދައްކަ  ބޭނުންކުރައްަވއިގެްނ ރަނގަަޅށް ވާހަކަފުޅު 

އަޅުަގނޑު ެއކަމާބެހޭގޮތުން  އަޅުަގނުޑ މަޢުޟޫއިން ބޭރަކަށް ނުދަން،

ޝުކުރިއްޔާ. ަވއްސަލާްމ  ވާހަކަދަްއކަނީ. ޢިްއޒަތްތެރީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް

  ވަބަަރކާތި.هللا ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 

ނޑުމެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ބޭކާރު ކަންތަކެކޭ އެހެން ހީފުޅުނުކުރެއްވުން  ން މި ކުރަމުންދަނީއާދެ، އަުޅގަ

ދިުގކުރަން މައްސަލަތަެކްއ  މި މައްސަލަ އެދެން. ފަހަރެއްަގއިވެސް ިރޔާސަތުން

ެމންބަރަކުވެސް އެހެްނ  ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭީނއޭ، އާދެ އެއީ ިޢއްޒަތްތެރި

މެންބަރެއްެގ  ޅެއްެގ،ވިދާޅުެވއްޖެ. އަދި ދެންމެ ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި ޭބފު

ޚިޔާލުފުުޅއައިސް.  ވާހަކަފުޅުންެވސް ހީފުޅުވަީނ މި ލަސްކުރަންެވގެން އުޅެނީޭއ މި

ފާސްކުރަްނ  އެްއގޮތަކަްށވެސް އެހެެނއްނޫން. މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން

ނޑުމެން ފަށާިއގަތީ. ފަށަިއގެން ެއްއ  އަޅުަގނޑުމެން ނިންމައިގެން ދިއުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އީ ދެވަނަ މާއްދާ އަިއއިރު މައްސަލަ ޖެހުނީ. ކިހިނެއްތޯމާއްދާ ދިޔަ އަުޅގަ



ގިނަ  އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާނީ. އިްޞލާޙަށް ވޯޓަށް އަހާނީ. ެއްއ އިޞްލާޙަށްވުރެ

ނޑުމެން ބަހުސް ކުރަމުން މި  އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ދެވޭނެތޯ. ދެން އެކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އައު  ދަނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއް  ަވކިެވ އަުޅގަ

ަަޑަިއެގންފި. ދުވަސްތަކެއް ކޮށްފައި އަލުން ޖަލްސާތަކެއް  މެންބަރުންތަކެއް ގުޅިވަ

ނޑުމެންނަށް އާދެ މަޖިލިސް ހިންގަން މިަިވަގުތު  ފެށުނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ހެދެންދެން ހިންގުމުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު މިޮއތް ފަރާތަކުން މި  ގަާވއިދެއް 

މިކަހަލަ މަްއސަލަތައްނުޖެހި ކުރިއަްށ ދެޭވނެގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސޭތޯ.  ންދަނީވިސްނަމު

ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ނުކުތާއާ ދޭތެރޭަގިއވެްސ ދެންނެވިން ަވގުތެްއ  މިހާރު މި

ނަޑއަޅަށް ފެނިަވޑައިުނގަްނނަވަންޏާ، ފެނިވަަޑއިނުގަންަނކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ  ކަ

 ރިއަށް ގެންދެވޭނޭ. ވަގުތެއް އޮންނަންނިންމެވީމާ އެކަްނ ކު އެގޮތަށް

ނަޑއަުޅއްވާ ެއގޮތަށް   ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް ފާސްވެއްެޖއްޔާ، އެދެން ވަގުެތއް ކަ

 ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ. އެހެްނވީމާ މި މަޢުޟޫއަށް ިމގޮަތށް ވާހަކަދަްއަކވަމުން 

 ީކއެއް.ކުރިއަށް ގެންދިަޔއިމާ ނިމުނީ. ރިޔާސަތަކުން ނޫން ލަސްކުރަން އުޅޭނީ

ލަްސކުރަންެވގެން  އެކަމަކު ަބއެްއ ބޭފުޅުންގެ ވާަހކަފުޅުަގއި ެއަެހެން އެބަ ވިދާުޅވޭ.

މީގެ ކުރީދުވަހަކު  ކުރާ ކަންތައްތަކޭ މިއީ. ެއްއގޮތަކަްށވެސް ލަސްކުރާކަެށއްޫނން.

މަޖިލީހުގެ އެއްވެްސ  ކޮންމެވެސް މެންބަރަކުން ވާހަކަދައްަކވަމުން ސުވާލުކުެރްއވި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ްއވެސް މެންބަރަކު، އެއީ ވަޒީރުްނކަމުަގއި ިވއަސްމީހަކު އެ

މެންބަރެއްކަމުަގިއ  މެންބަރުން ކަމުގައި ވިައސް، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ުއުޅއްާވކަން ރިޔާސަތަްށ  ވިއަްސ ެއްއވެސް މެންބަރަކު، މިކަން ލަސްކުަރއްވަން 

އެނގިަފއެއްނެތޭ. ހަމަ  ނެވިން ައޅުަގނޑަށް އެނގިފަިއވޭޯތއޭ. އާދެ އަުޅަގނޑު ދެން

ލަސްކުރަްއވާކަްށ  އެހެންމެ މިއަދުވެސް މި ދަންނަވަނީ ރިޔާސަތުންވެސް ެއކަން

ނޑުމެން މިތާނގައި ަދއްާކ،  މަސައްކަތެްއ ނުކުރަްއަވއޭ. ެއކަމަކު ެއވާހަކަ އަުޅގަ

އި ފެތުރުމުެގ ތެރޭގަ  މިކަހަލަ ރޫޙެއް އަުޑއަހަން ތިބޭ މީހުންނަށާއި ރައްޔިތުންގެ

ނޑު ހިތާަމ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  ޚިޔާލެއް އުޅޭކަމަށް ވަންާޏ އެީއ އަުޅގަ



މަތިން،  އަޅުަގނޑުމެން ެއކަުކވެސް ިމކަން ލަސްކުރާކަށް ނޫޅެން. އިންތިޒާމެްއގެ

 ހަރުދަނާގޮތެއްގެ މަތިން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުެރވޭތޯ 

ނޑުމެންގެއަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ. ައޅު ތެޭރގައި އެއްބަސްުނވެވުންަތކެްއ  ގަ

އެހެންވީމާ  އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިެބނީ ކަންތަކާ، އެބައެޭޅކަން އެބަ އިނގޭ، ެއހެންވީމާ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްބަްސވެވޭނޭ ަމގެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިނގޭތޯ

 ކުރުމުެގ، މަސައްކަތް ކުރުން އަދި ެއކަން އެގޮތަށް ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތް

 މިއިނީ. އަޅުަގނޑަށް ވީވަަރކަށް އެމަަސއްކަތް ކުރަން އަޅުަގނޑު މިާތނގައި

 

 ކަމެއް އެންމެ އެދެވޭ ރަނގަޅު  އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ   މެްނބަރު ފާދިއްޮޕޅު

  ހޭނިކުިރއަށް ގެންިދޔުމަށްޓަކައި، ަމގާއި އެކަމަށް ގެްނގުެޅންޖެ ގޮތުަގއި  ިއބްާރހީމް ޙުަސއިން

ނޑުމެން މި ކުރަމުން  އިންތަކެްއ، ވާހަކަެދއްެކވުން:  ހައްދުތަކެއް އޮންނަންޖެހޭ. އެގޮތުން އަޅުގަ

މަސައްކަތްވެސް އެްނމެ އެދެވޭ ގޮތެްއގައި ައވަސް ސްޕީޑެްއގައި ކުިރއަްށ  މިގެންދާ

ނޑަެއޅިގެން. ގެންގޮސް  ނިންމާލެވޭނީ މިކަަމށްވެސް ަވކި ހައްދެއް ނުވަތަ އިމެއް ކަ

ހެންކަމުން އަޅުަގނޑަށް ެފންނަނީ ހއ. ގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު އެ

 އެ ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުން އެއީ ވަރަށް ރަނަގޅު  ސަމީރު

ނޑު މިޖަލްސާއަށް ފުރަތަމަ ގެއިން   ހުށަހެޅުއްވުމެްއކަމަށް. އަދި އަޅުގަ

ނޑު ހުށަަހޅަން ގަސްތުކޮްށގެން.ނިކުމެގެންައއީެވސް ހަމަ އެމޭރުމުން އަޅު  ގަ

 އެހެންނަމަވެސް ޢިބާރާތްވެސް ކޮށްލައިގެން. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު އެ ހުށަހެޅުްއވި 

 ހުށަހެޅުމަކީވެސް ހަމަ، އަުޅަގނޑުެގވެްސ ޚިޔާުލއޮތް ގޮްތ. އެްއވެސް ތަފާެތއް ނެތް

ނުޑ އެ  މަނިކުފާނަށްހަމައެކަނި އިބާރާުތގެ ތަފާުތ ފިޔަަވއި. އެހެންކަމުން ައުޅގަ

 ވަރަށް ޝުކުުރވެރިކަމާެއކު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްުވމަށް ތާއީދު ކުރަން.

 އެހެންމިދެންނެވީ ވާހަކަަދއްަކވާނެ ަވކި ިދގުމިނެއް ުނވަތަ ވަގުެތއް އަދި

 މެންބަރަކަށް އެމައްސަލަެއއްެގ ބަހުސްގައި ވާހަކަެދކެވޭީނ ކިތަށް ފަހަރުކަން

ނަޑއެޅިފައި އޮތުމުން ޢި  އްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުކަ



 އެމައްސަަލއަކާމެދު ފާޅުކުރެްއވުމަށް ޖާގަލިބުމުގެ އިތުުރން ބަހުސް ކުރެވޭ 

 މައްސަލައަށް ައވަސް ޙައްެލްއ ގެނެވޭނެކަމާމެދު ޝައްެކއްެނތް. ވުމާއެކު މިކަމަކީ

ނުޑ ކޮންމެހެންވެސް ކުަރއްވަންެޖހޭނެ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުަގއި އަ ުޅގަ

 ވީމާ އަިދވެސް ެއއްފަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ދެކެން.

ނޑަށް ާތީއދުކޮށްލެވޭނީ، ޑްރާފްޓް  ތާއީދުކުރާވާަހކަ ދަންނަވަމުން އަދި ބޮޑަށް އަުޅގަ

 ލިބުމުންކަމަށްވާތީވެ، ޑްރާފްެޓއްވެްސ ލިބެން އަންނާނީ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ

 ޮއެވގެން ކަމަްށވާތީެވ އަުޅަގނޑު އެމަނިކުފާނަށްތާއީދެއް މިކަުމގަިއ 

 ތާއީދުކުރަްއވަން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ޢަލައިކުމް. އާދެ ިމއަދު އެޖެންާޑގައި އޮތް ައއިޓަމާމެދު ޢައްސަލާމް  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު

  އަާރ، އަުޅަގނޑު ހަމަވާހަކަދަްއކާއިރު އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަޅުަގނޑުމެން ަރޝީދު ޙަސަން  ޙުަސއިން

ނަޑށް ކުރިން ގައިުމވެސް ވާހަކަެދއްެކވުން:  ލިބުންނަމަ. ވަރަށްބޮޑަށް ފައިާދ ކުރީހޭ އެޖެންޑާ އަުޅގަ

 އޭރުން، މި ދެންނެވީ މި ޖަލްސާއަށް އައުުމގެ ކުރިްނ އެޖެންޑާ ލިބުންނަމަ 

 އަޅުަގނޑަށް އިނގޭނޭ ިމައދު ވާހަކަދެްއކޭނީ ކޮންކަމަާކ މެދުކަން. އޭރުން

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގޭނެ ވަގުތު ޭބކާރުކުރަން ބޭނުންނުާވ މީހުންނަށް މިތަނަށް 

ނައިސް ގޭަގއި ތިބެްނވެސް. އާދެ މިހާރު ރަްއޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ 

އެކުަލވާލައި އަދި އޭގެ ދެލިކޮޕީއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ގަާވއިދެއް

ޙު ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމަށް އަންގަާވ، ެއ އަދި ެއއަށް އިޞްލާ ހުޅުވާލާފައި

ިރޢާއަތް ކުރަްއވާ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއެއް މިއޮީތ  އިޞްލާޙުތަުކގެ މައްޗަށް

ކޯރަާމއި މަޖިލީހުން ކަމެްއ ފާސްވާނެ ގޮްތވެްސ  އެކުަލވާލެވިފަިއ. އަދި މަޖިލީހުގެ

 މާއްދާައކުން މާއްާދއަކުން ފާސްކުރަމުން  ވަނީ މި ފާސްކުރަްއވާފައި. އަދި

އަންނަ އިޞްލާޙުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ  ގެންދިޔުމަށާއި މާއްދާތަކަށް ހުށަހެޅެމުން

މަޖިލީހުންވެސް ފާސްކުރަްއވާފައި. ވީމާ މިހާުރ  ގޮތްވެްސ ވަީނ މި ޢިއްޒަތްެތރި

ފާސްކުރައްވާަފއިވާ ގޮތަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންިދޔުމަށް.  ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުން



 ަގިއ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ާވހަކަދައްކާނެ އަދަާދއި،ޤާބޫލުކުރާގޮތު  އަޅުަގނޑު 

 ވާހަކަދަްއކަާވއިުރގައި ވާހަކަެދކެވޭނެ ިދގުމިން ނުވަތަ ަވުގތާމެދު އަޅުަގނޑުމެން

ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މި ަމސައްކަތް ކުރަނީ ދާދީ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ފުޅުގެ މަތިން. އާދެ ކުރެްއވި ޢިްއޒަތްެތރި ބޭފުޅުން ކޮޅެްއގެ ލަފާ  ޒިޔާރަތް

ޤާބޫލުކުަރގޮތުަގއި އެކަހަލަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރައްާވ  އަޅުަގނޑު

އެކަހަލަ މޮޅެތީ ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަނީ އެތަންތަނުަގއި ވަރަށް ރަނަގޅަްށ  ބޭފުޅުން

ކަމެއް ހަމަޖެހިފައި ހުންނާތީ. އަދި އެކަހެރިކޮށް ިތބޭބޭފުޅުންވެސް ދަްއާކ  ހުރިހާ

އަޑުއަަހއިގެން އެަދއްާކ ވާހަކައަކީ ރަނަގޅު ވާހަކަައކަށް ވާނަމަ އެކަްނ  ވާހަކަ،

އެހެންވީމާ ައޅުަގނަޑށް އެްއގޮތަކަްށވެސް،  ަީ.އުސޫުލވެސް އޮްނނާތ ޤަބޫލުކުރާ

ވާހަަކެއއް މިބުނެވެނީ، މިހާރު މިކަންތައް  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބުނާހިތްނުވާ

ށްވެސް ނުފެނޭ މަޖިލީހުން ވާހަކަދައްކާނެ ެއއްގޮަތކަ ފެންނަގޮތުން އަޅުަގނޑަށް

ނަޑއަާޅކަށް އަދި ނަޑައޅާކަށްވެްސ. މިންވަރު ކަ އެހެްނވީމާ  ާވހަކަ ދައްކާނެ ވަގުތު ކަ

އެބޭފުޅުންނަށް  މިގޮތަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުުޅން މިގޮތަށް ވާހަކަދައްަކވާފަިއވާނަމަ

ށަހަޅުއްވާަފއި ނުވާނަމަ ހު އަޅުަގނޑު ތާއީުދވެސް ކުރަްނ އަދި އެގޮތަށް ބޭފުޅަކު

ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  އަޅުަގނޑު އެގޮތަށް ހުށަވެްސ އަޅަން. އާދެ ދެްއވި

 .ޝުކުރިއްާޔ. ަވއްސަލާމް ޢަލަިއކުމް

 

  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްަޒތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.`.   އުތުުރުބރީ އަިރއަތޮޅު

  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދު ފާސްކުރަން ނިންމެވުމުަގއި، ންގެ ރައްޔިތު  ުމޙަްނމަދު ަމޖުދީ މެންަބރު

ނޑަެއޅުމަކީ  ވާހަކަދައްަކވަން  މެންބަރުން ވާހަަކދެއްެކވުން: އިްބރާހީމް ފުރުޞަތު އަުރވަން ައދަދެއް ކަ

ބޭނުންވާނަމަ މެންބަރަކު ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ  މަޖުބޫރުކުރުމެއް. ރަނގަޅު ހޯދުމަކަށް

ނަޑއަޅަިއގެން މެންބަރަކު  ހަކަަދއްކާނެ ވާހަކަދެްއކުން. ވާ ފުރުޞަތު އަދަދެއް ކަ

މެންބަރެއްގެ ވާޖިބަށް ނުފޫެޒއް ފޯރުވުމަށް ބާރެއް  އެކަހެލި ކޮށްލައިފިނަމަ އެއީ

ނޑު ޤަޫބލުކުރަން. ޖަލްސާގެ ަވގުތުަގިއ ގިނަ މެންބަރުންނަށް  އެޅުްއވެނީކަމަށް އަުޅގަ



އްވާ ފަހަރަކަށް ވަގުތެއް މިނެޓެްއ ގޮތުން، ފުރުޞަތު ދެ ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ

ނޑު  ނަޑއެުޅއްވުމަކީ އަުޅގަ ނޑު ހުށަހަޅަން،  ކަ ޤަބޫލުކުރާގޮތެއް. އެގޮތް ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ާވހަކަދައްކަން އަދަދެްއ  ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުންފުޅުވާ

ނަޑއަުޅއްވާ ެއއްފަހަރަށްވުރެ  ވުމަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެމެންބަރަކަށް ވާހަކަދެއްކެ  ކަ

ނަޑއަަޅއި، އަދި އެ  އަދަދު ވަކި ަގޑިެއއް ނޭނގޭެނ ގޮތަކަްށ، ނޯންނާނެ  އަދަދެއް ކަ

އެދިަވަޑއިގަންަނވާ ފުރުޞަތު ދެއްޭވނީ އެދިވަަޑިއގަންނަާވ  ކަހަލަ ގޮތަކަށް، މި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަރުވާ ފުރުޞަުތގަިއ، އެފަހަރަކު ދެޭވ  ތަރުތީބުން. )ށ(

ނެޓަށް އޮތް ފުރުޞަތެއްކަމުގައި ނިންމެވުމަށްވެސް ައޅުަގނުޑ މި 2ފުރުޞަތަކީ 

  ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ހުށަހަޅަން.

 

  ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތަަކށް އެދި ދަންނަވާލީ މިއަދު މި ރައީސް.  ދެކުުނބުރީ ތިލަދުންމަތީ

  އިޓަމް. ެއއީ ރައްޔިތުންގެ އެޖެންޑާަގއިވާ ެދވަނަ އަ  ބަހުސްކުރެވެމުންމިދާ  ައޙްަމދު ޢާދިލް މެންަބރު

 މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ފާސްކޮށް ނިންމުމުގައި މެންަބރުން ވާހަކަދަްއކަވަން  ޚާއްޞަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑައެޅުން. ދެން  ފުރުޞަތު އަރުވާެނ އަދަދާިއ، ެއގޮތުން އެުރވޭ ފުރުޞަުތ ކަ

ނުޑ މި ހުށަހަ ޅާ ގޮތަކީ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލެްއ ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަ

މެންބަރަކަށްވެސް ގިަނވެގެން ދެ ފުރުޞަތު ދެއްުވން. މިގޮތުން ފުރަތަމަ  ކޮންމެ

މިނެޓް ދެއްވުން އަދި ދެވަނަ ފުރުޞަތުަގއި  1ގިަނވެގެން  ފުރުޞަތުގައި

މިނެޓް ކޮންމެހެން ވާހަކަދައްކަާވކަށް  1ދެއްުވން. ދެން  މިނެޓް 5ގިނަެވގެން 

މިނެޓް  1ކަފުޅެއް ނެތްކަމަށް ވަންޏާ، ވާހަ ނުޖެހޭނެ ދައްކަވާނެ އިތުރު

ނޑު ހުށަހަާޅ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން  ހަމަކުރައްވާކަްށ. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިްއޔާ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ަދންނަވަން.

 

  ޢިއްޒަތްތެރި. އާދެ އަޅުަގނޑު ކުރިން މަޢުޟޫޢު އޮޅިފައި އޮތީ ޝުކުރިއްޔާ   މެްނބަރު މާލެއަޮތޅު

ނޑު ގަްސތުކުރީ މި )ހ( ގައި މިއޮތް ަމޢުޟޫއަށް އިނގޭތޯ.  ަޝރީފް އިްބރާހީމް   އެއީ އަުޅގަ



ދައްކާލަން އެހެންނަމަވެސް އެަވގުތު މަނިކުފާާނ ހަމައަށް ައޅުަގނުޑ  ވާހަކަެއއް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ނުލިބުނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ނަން ނުގޮސްއޮތީމައި އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 އަދަދާބެހޭ އަޅުަގނުޑވެސް އެޖެންަޑއިގެން ކުރިއަށް ދާނަން. )ށ( ގައި ިމއޮތް ންދެ

ގޮތުްނ  ވަަނ މާއްދާ ބުނާ 33ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ގޮތުން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާާލނީ

އަޅުަގނަޑކަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ބާރުަތެކއް ލިބިގެްނވޭ، އެބާރުގެ ބޭުނންތަކެއް

ބައެްއ  އީސް ހިތްޕަވާހެނެއް. ބަެއއް ފަހަރުހިޔެއްނުވޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރަ

ުދވަސްތަްއ  ބާއްވާނެ ކަންތައްތަުކގައި ހިތްޕަވާަފިއ އެބަހުރި. އެގޮތުން ޖަލްސާ

ނަޑއަޅުްއވާފަިއ. ސިޓީފުޅަކުން އަްނގަާވފައި ރައްޔިތުންނަްށ،  މިހާރުއޮތީ ކަ

. އެހެންވީމާ ކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް. ހަފްތާއަކު ދެދުވަހު

ނޑައެޅިަފއި އެީއ މަޖިލީހުން ނިންމެވިގޮތެއް ނޫން. ދެން ޢިއްޒަތްތެިރ  އެއޮީތވެސް ކަ

މިނެޓް ވަންދެން ވާހަކަދެއްކުމުެގ  5ފަހަރު  ނާއިބު ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި

މިނެޓް ެއވެސް ަމޖިލީހުން ނިންމައިގެން  5ފުރުޞަތުވެސް ހުުޅވާލާފައި ޮއތް، ދެން 

ބޭނުންކުރައްަވިއގެން ކުރެއްިވކަމެއް. އެހެންވީާމ  ކަމެއްނޫން. ހަމަ އެބާރުގެކުރެްއވި

މިދިޔައީ. އަޅުަގނޑު އެދެނީ ދެން  ފާސްނުވެ )ހ( ގައި މިއޮތް ކަންތައް

ފާސްކޮށްފީޭމ އެހެން އަންަގވަން.  އަންނަދުވަހަކު ސިޓީ ފުަޅކުްނ މިވެނި ގޮތަކަށް 

ނޑަ ދެން އެހެންވީމާ ަވގުތުވެްސ އެހެން އަުޅްއވާލީމާ ނިމުނީ، ސިޓީފުޅަކުްނ ކަ

ެއގޮތަށް ހައްދަވާފަިއ ނިންމާލީމާ އެގޮތަށް  މިނެޓޭ ވާހަކަދެއްެކވޭނީ. 2އަންަގވާނީ 

މައްސަލަެއއްނެތް ކުރިއަށް ެގންދާނަން. އެހެންވީމާ  ޢަމަލުކުރަން މިތިބީ. އެއްވެސް 

 .އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުރިއްޔާ  މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 

  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ބެހޭޮގތުން ޝުކުރިއްޔާ   މަޖިލީުހގެ ވަީޒރުންގެ

  ވަކި ވާހަކަދެްއކޭނެ، ފުރުޞަތު ލިބޭނެ އަދަދަކާއި ވާހަކަދަްއކާއިރު  ސަީޢދު ަޙސަން މެންަބރު

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި ދިގުމިްނވެސް ަކނޑަެއޅިފައި އޮތުމަީކވެސް ައޅުގަ ފުރުޞަތުގެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކަމެއް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިްނވެްސ  ވަރަށް މުހިންމު



ވޯޓެއްތޯ ުނވަތަ ހާމަޯވޓެއްތޯ ެއއަށް ބަހުސް  ާމއްދާ ނުވަތަ ސިއްރު ވަނަ 755މި 

 5ރިޔާސަތުަގއި އިންނެވި ނާިއބު ރައީްސވެސް  ކުރެވުނު އިރުަގއި އޭރުަގއި

ގެންދިޔަ. ެއއްވެްސ މެންބަރަކު އެއަށް  ޞަތު ގެންދަވަމުންމިނެޓަށް ފުރު

ނޑު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ  ދެޭކގޮތުަގއި ނުވަތަ އިޢުތުރާޞެއް ނުކުަރއްވާ. ައޅުގަ

މާއްދާއެްއގެ ބަޔަކަްށ  ގަާވއިދާ ބެހޭގޮތުން އޭރަކު ބަހުސް ކުރެވޭ މާއްދާއަށް ނުވަތަ 

 5ުފރަތަމަ ފުރުޞަތު  ގޮތުންމެންބަރަކަށް ޖުމްލަ ދެ ފުރުޞަތު އަރުވަން. އެ

ހަމަޖައްސަން.  މިނެޓް ަކމުގައި 7ވަނަ އަށް އަުރާވ ފުރުޞަތު އެއީ  2މިނެޓަށް، 

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑު ިމއިންނަނީ ހަނދާން ޝުކުރިއްޔާ   ެމންަބރު ރިޔާޟް ކޮޅުމަޑުލު   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނުކަން. އެކަމަކު ޮކންމެވެސް ެއްއޗެްއ ފުރުޞަތަކަށް އެދު ނެތިފައި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރަޝީދު

ަޔޤީނުންވެސް މި ފުރުޞަުތ ރައީސް ނުެދއްވާެނ  ނުދަންނަވައިފިއްާޔ ހަމަ

ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސް ތި ކަންތަްއތައް ތި ގެންދަވަީނ  ކަންނޭނގެ.

ޤބޫލުކުރާ ގޮަތކަށް. ވަރަށް ކެތްތރިކަމާއެކު ިތ ކުިރއަްށ  އަޅުަގނުޑވެސް ވަރަށް 

ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް ވިދާޅުެވއްެޖ  ވަނީ. އެހެްނވީމާގެންދަ

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަގޮތަކީ ހިތްޕުޅު ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް ކަންތައްތަެކއްގެ ވާހަކަ.

ަޖވާބުނުދެްއވުން.  ހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަާވ ކަހަަލ ބަހެއް މެންބަރަކު ވިދާޅުެވއްެޖއްޔާ

އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ.  ންކޮޅެއް ރަނގަުޅވާނެކަަމށްއޭރުން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ތަ

ވަގުތު  މިދަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހާރު އެޖެންޑާގައި ވާަހކަ ދެކެވެމުން

ނަޑއެޅުން. ނޫނީ ފުރުޞަތު އަރުވާނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ކަން. ދެން ހަމަ  ކަ

. ދެން ކަްނތައްތަކެްއވެސް މީގެތެރޭަގއި ހިމެނިގެންވެސް ހިނގައްޖެ އިތުރު އެހެން

ނުޑގެ ތ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި އަޚް  އެގޮތުން ޙުަސއިން ރަޝީުދ، އަުޅގަ

ފަދައިން ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރީަގއި އެކަން  ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ހުށަހެޅުއްވި

ނޑައެޅުން ނޑަކަްށވެްސ  ނުފެންނަނީސް ވަގުތެއް ކަ ެއއީ ކުެރވޭނެކަމަކަްށ އަޅުގަ



ވީހާވެސް ބޮޑު ފުޅާގޮތެއްަގއި މި ހިތްބަރު  ާމ މިޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީ

ނަޑށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ނުވާކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެެކވުން އޮތުން ެއއީ އަުޅގަ

ޙަސަން އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަްށ  ރަޝީދު ފެންނަކަމަކަށް ވާތީވެ ޙުަސިއން

ުޑމެން މިހާރުވެސް އޮީތ އެާއއެުކަގއި ައޅުަގނ އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަން. ދެްނ ހަމަ

ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް. އެެހންވީމާ އަނެްއކާވެްސ  ގޮތެއް ފާްސކޮށް ނިންމާފައި އޮތީ

މިއޮތީ ިޚޔާލު ނުަވތަ ކަަަމެއް ހުށަހެޅުމަށް އަެނއްާކވެސް ފުރުޞަުތ  )ބ( ަގއި

އެހެްނވީމާ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ ވީހާވެްސ ދަތި އުނދަގޫގޮތަްށ  ދެއްވާފަިއ.

ނޑަްށ ހީވަނީ މިކަންތައްތައް  އްހުށަހެޅުންތަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބާއްވަން. އޭރުން އަުޅގަ

ގެންިދޔުމަށް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވެދާނެހެން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ  ކުރިއަށް

 ކަންތަްއތައް ހުށަހެޅުމަށް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާތީހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ކާރު ަވގުތަްއވެސް މިކަމަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަަކވެްސ ގިނަވެ އިތުރު ބޭ

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެޭނ ވީހާވެސް އުނދަގޫ  ހޭދަކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ ައުޅގަ

ކަންތައްަތއްެވސް ިމކަމުގަިއ ހުށަހެޅުްއވުމަށް ާބއްވަން. ޝުކުިރއްޔާ  ގޮތަކަށް

  ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

 

ނުޑ ަވގުތު ައރުވާނަން. ދެން މިހާރު ޢިްއޒަތްތެރި މެ ކޮޅުމަޑުލުގެ   ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ންބަރަށް އަުޅގަ

ވާހަަކ  ކައިިރވެފަިއވާ އާދަިއގެ ގޮެތްއގައި ޖަލްސާ ހުއްޓާލާ ގަޑި އަޅުަގނޑުމެން

 ދަންނަވާލަން.

 

  ވާހަކަަދއްކާލާނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިންަޓވަްލގެ ފަހުން. އަޅުަގނޑު  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު

 ރިއްާޔ.ޝުކު  ޝަރީފް މުޙަްނމަދު

 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 



ެއއީ ދެން  ދެން އަދި ދެން އޮތް މެންބަރަކަށްވެސް ދަްނނަވާލާނަން އަޅުަގނޑު   ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ިމއޮތީ ައްއޑުއަތޮޅު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  އަޅުަގނޑު އަުތގައި

  ކަ ދަންނަވާަލންޖެހޭ.ަގޑި ވަރަށް ަކއިރިވެަފއިވާ ވާހަ ދެން އިންޓަވަލް

 

ނޑު ވާހަަކއެއް މާދިެގއް ނުކުާރނަން. ޢިއްޒަތްތެރި  މެްނބަރު އައްުޑއަޮތޅު   ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު މިކުރާ އަޅުަގނޑު  ަޝރީފް އިްބރާހީމް   ދަންަނވަން ބޭނުންާވ އެްއޗަކީ، އަުޅގަ

ވާއިދު ހެދުމޭ. މިީއ ވަރަށް ދެރަކަެމއް. ޮގތަކާމެދު ގަ  ކަމަކީ ގަާވއިދު ފާސްކުރާނެ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

. އަޅުަގނޑުެމން ގަާވއިދު ހެދިނަމަވެސް މާ ރަނގަޅުވީސް އޭގެ ބަދަލުަގއި

ރައީްސ،  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަވގުތު ވަަރށް ބޮޑަށް ސަލާމަތްކުރެވޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން މަޖިލިސް  33 މަނިކުފާނު ވިދާޅުެވއްޖެ ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

އެަެހެން ހެއްދެވުނަމަ  ހިންގެވުމުެގ ބާރު އެަބއޮތޭ. ަގވާއިދު ފާްސވަންދެން

އެހެންނަމަވެްސ މިހާރުވެސް އެކަްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅުީވސް.

ނޑުމެންނަށް  ކުރަްއވަމުން ތިޔަ  ގެންަދވަނީެވސް. ތިޔަ ގެންދަާވއިުރގަިއެވސް އަުޅގަ

މުގެ ވާހަކަެދކެވެމުން ިމދަނީ. އޭެގ ބަދަލުަގއި މަްއޗަށް ގަާވއިުދ ހެދު މި ގަާވއިދުގެ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގަާވއިދެއް ފާސްކުރަމުން ހަމަ ދިޔަނަމަ،  އަޅުގަ

ލައްކަ ގިނަ މާއްދާ ާފސްވެފަިއ އޮތީސް. ެއއްެވްސ ގޮތެްއ ނުނިމި ަގޑި  މިހާރު

. އެހެންވީމާ އެީއ ކުރުކުރާނީތޯ އަޅުަގނޑުމެން ހަދަހަދާ މިތިބެނީ ހަދާނީތޯ ގަޑި

 ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަތއް  ވަރަށް ދެރަ

މިނެޓު  22 މިނެޓު ބަެއްއ ބޭފުޅުން 72 ދައްކަވަމުން ެގންދަވާއިރު މިހާހިސާބަށް

މިެނޓު ދެއްެކވި ކަމުަގއި ިވައސް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ  52 އަނެއްބައި މީހުން

ބޮޑަށް ބައްލަަވއިގެން ވަރަްށ ކުޑަ ަވގުތުޮކޅެްއގަިއ  ގުތަށް ވަރަށްމެންބަރުން ވަ

އެކަން އޮތީ މިހާރު  ޤަބޫލުކުެރވޭ. އަުޅަގނޑަށް ވަރަށް ވާހަކަފުޅު ދަްއަކވާކަން

މިވަގުތު ފާސްކުރާނީޯތ،  ޢަމަލީގޮތުން ސާބިތުވެފައި. އެހެންކަމަށްވާއިރު އަނެްއކާ

އަުޅަގނޑަްށ  ިދގުލައި ދިޔުމަކީ ނޫންތޯ ބަހުސްކޮށްކޮށް ެއތައް ޒަމާނެއް



 33 ޤާނޫނުއަސާީސގެ އެްއގޮތަކަްށވެސް ފެންނަކަމެްއ ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީަސށް

 ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުގެ މަތިން ައޅުަގނޑަްށ ފެނޭ މި ގަާވއިދު 

 ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަވާ ނިންމަވަން. އަދި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ގޮތެއް 

 ސްކޮށްަފއި މިއޮތީ. އޭގައި މިއޮންނަނީ ގަާވއިދު ޮކމިޓީން ޑްރާފްޓްކޮށްފައިފާސްވެ

މަޖިލީހަށް އިއްވުމަށްފަހު  ގަާވއިދުގެ ާމއްދާތައް ވަިކަވކިން ސެކެޓްރޭިޓއޭޓުން

ވަގުުތގައި ހުށަހެޅު ތާއީދުލިބިފައިާވ  އެމާއްދާއަށް ބަހުސް ހުޅުވާލުން. އަދި ބަހުސުގެ

ތާއީދު ލިބިފަިއވާ ތަރުތީބުން ވޯޓަްށ  ގުތު ނިމުމުންއިޞްލާޙުތަކަށް ބަހުސްެގ ވަ 

ނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެްނ ވަނީ ފާސްކޮށް މިހާރު ނިންމާފައި. މިގޮތަށް އެހުން. އަޅުގަ

 ހީވަނީ...

 

ނޑު ފަހުން  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ައރުވާނަން. އެހެންވީާމ  މިހާރު ގަޑި ޖެހިއްޖެ. އަުޅގަ

އިންޓަވަލްގެ ަވގުތު އެުރވުމަށްޓަަކއި  މިހާރު މި މެންބަރުންނަށްއަޅުަގނޑު އެދެނީ 

ނޑު ފަހުން ފުރުޞަތު  އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ މިހާރު  އަރުވާނަން ވާހަކަފުޅު... އަުޅގަ

ނޑު  70050 ވީމާ ވަގުތީ ގޮުތން ބައިގަިޑއިރުގެ ހުްސަވގުތުކޮެޅއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބައް ތިބޭފުޅުންނަށް ޖަހާއިރު  77 ަދލުވާނީއަރުވާނަން. ދެން އަޅުގަ

  މިތާނގައި. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ]ށް 77:00 ން 70:50 އިންޓަވަލް[

 

ގެންެދވީ އަްއުޑއަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި  ޖަލްސާ ނިންމާލިއިރު ވާހަަކދައްކަވަމުން  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އެހެންވީމާ

މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފަށް. އާދެ  ންބޭނުންވަނީ އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރިއަރުވަ

ކުރިން ައޅުަގނޑު ަދންނަވާލާނަން މިހާރު  އޭނަ ވާހަކަަދއްަކވަން ފެށްެޓވުމުގެ

އެދިވަަަަޑިއގެންފަިއ އަށެއްކަ ބޭފުޅުންެގ  އަޅުަގނުޑގެ އަުތގައި ވާހަަކދައްކަވަން



ނޑު ނަން އެބަ އޮތް. ކޮންމެައކަސް  އެދެނީ އާދެ ގަްޞދުކުރަނީ ދެންނެވުމުެގ  އަުޅގަ

ނުޑ ެއދެނީ މިމައްސަލައާއި ދޭެތރޭގައި ކުރިއަްށއޮްތ  ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނުޑމެން ބަޙުސްކޮށްފައި ކޮންމެސްގޮތެއް ނިންމާލެވޭތޯ  ބައިަގޑިެއއްހާއިރު އަުޅގަ

ނަޑއަޅަން ވާހަކަދެއްެކވުުމެގ ވަގުތު ކަ މަސައްކަތްކުަރއްވަން. އާެދ ބޭފުޅުން

ހީފުޅުނުކުުރއްވާތީ. އެހެންނަމަވެސް މިކަން  އަޅުަގނުޑ ަގސްދުކުރަނިްއޭޔ އެހެން

ނުޑ އެޭދ ވާހަކަ  ހުރިހާ  ދެންނެވުމުެގ ގޮތުން. އާދެ އެހެްނވީމާ އަވަްސކުރަން އަުޅގަ

ކުރިއަްށ  ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅުގަިއވެސް އެކަން ެއގޮތަށް ބާއްަވިއގެން ވާހަކަފުޅު

އިބްރާހީމް  ދަންނަވަމުން އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެންދެވުމަށް 

ނޑު   ފުރުޞަުތއަރުވަން. ޝަރީފްގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށެގންދަވަން އަުޅގަ

 

  ދަންަނވާނީ ބަހުސްެގ ވަގުުތގައި ހުށަހެޅި ތާއީދުލިިބފައިވާ އަޅުަގނޑު މެްނބަރު  އައްުޑއަޮތޅު

  ނިމި ތާއީދު ލިބި ވޯޓަށް ެއހުން. ހުސްގެ ަވުގތުއިޞްލާޙުތަކަށް ބަ  ަޝރީފް އިްބރާހީމް

ނޑުމެން ވަނީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:   ުކރީދުވަހު ފާސްކޮށް ނިންމާފައޭ. މިގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑަކަށް  ނުެފނޭ އިތުރަކަށް ކޮންމެހެން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާކަށް.  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ވަހު ައނެއްގޮތަށް ފާސްކުރަްނ ެއއްގޮތަށް ފާސްކޮށްފައި އަނެއްދު  އަނެއްކާ އެއްުދވަހު

ނޑުމެން މިމައްސަލަ މިނިންމީ. އެހާއަވަހަށް  ވާހަކަދަްއކާކަށް. އެހެންދުވަަހުކ އަޅުގަ

ކަމަާކއި ދޭެތރޭގައި އަނެްއކާ ހުޅުަވިއގެން ބަހުސްކުރަން ފެށުމަކީ  ނިންމާފައި އޮތް

ިއ ފެންނަ ކަމެްއނޫން. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލިސްގަ  އަޅުަގނޑަށް 

ކުރުކޮށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަކީ ހަމަ ވަރަށް އެދެވިގެްނާވ  މެންބަރުން ވީހާވެސް

ގޮތުން ވާހަކަެދއްެކވުމަކީެވސް ހަމަ  ސަާލމަތްކުރުމުގެ ކަމެއް އަދި ަވގުތު

ނޑުެމންނަށް ގަވާއިެދއްަގިއ  އެދެިވގެންވާ ކަެމއް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 ނެޓު ހެދީމާ މިވާގޮތަކީ ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ މުހިންމު އެއްމިނެއްޓު ަބއި މި ދެމިނެޓް،

ނުބުނެވި ވަރަށްބޮޑެތި  މައްސަލަެއއްަގއި ވާހަކަަދއްަކން ދިމާވީމާ އެބުނަންވާ އެތި

ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމުަގއި ަވގުުތ  މައްސަލަތައް ދިމާވާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން



ނެތް ވާހަކަ ބޭނުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުްނ ވިސްނާަވޑަިއގެން

ނޑަށް ީހވަނީ މިމައްަސލަ ނުނިކުންނާނެހެން.  ނުދައްކާކަމަށްވަީނވިްއޔާ އަުޅގަ

ކުަރއްވަނިކޮްނ އެމަްއސަލަ  އެހެންވީމާ މެންބަރުން އެބޭފުުޅންގެ ސެލްފްރެސްޓްރެއިން 

ނަޑކަށް  ޙައްލުކުރެވިދާނެ. ޤާނޫނުައާސސީ އާއި މެދު ވާހަކަަދއްކަުމންދާއިރު އަުޅގަ

މައްސަލަތަްއ ހާމަކުރެވޭނެހެންނެއް.  އްމިނެޓުން ދެމިނެއްޓުން އުޞޫލީހިއެއްނުވޭ އެ 

ވާހަކަދަްއކަާވފައި ދެން ތިއްބަވާ  މެންބަރަކުވެސް އޭރުން ދިމާވާނެގޮތަކީ ކޮންމެ 

ވަރަށްބޮޑެތި  އޮޅުންނުފިލާގޮތަްށވެސް ވާަހަކދެއްކުމަކީ  މީހުންނަށް އެއްވެސް އެްއޗެއް 

ނޑަށް ފެންނަނީ.މައްސަލަތައް ނިކުންނާނެ ކަމެއް އެހެންވީމާ  ކަމަށް އުސޫލީ އަުޅގަ

 އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުާރ ހިތްއޮތީ ކޮންމެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކުވެސް 

 ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު އެމެންަބރަކު އެހާމަކުރަންވާ އުސޫީލ މައްސަލަ ހާމަކޮށް 

 ަގއިބަޔާންކުރެވެންދެންހެން ެއާވހަކަދައްަކވަނީ. ެއވްރެޖްގޮެތއްަގއި މިތާނ

 70 އެންމެދިގުކޮށް ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާ ބޭފުޅަކުވެސް ވަރަށް މަދު ހާލަތެއްގައި ނޫނީ

ވަރަކަށް މިނިޓް ދިގުކޮށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއެްއ  72 ވަރަކަށް މިނިޓް ނޫނިއްޔާ

ނޑަށް އެނގޭ ިދވެހި ބަހުން ވަރަްށ ތީރި ޢިބާރާތްތަކުން  ނުހުރޭ. ދެން އަޅުގަ

ސެހެރީތައް ގެންދަވާކަްނވެސް. އަޅުަގނޑުމެްނ  ފުޅުން އޭގެވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ބޭ

އެަބއިބަެއްއ  ކުދިކުދިމީހުން ވާހަަކދައްކާއިރު  ކަހަލަ ބަހަށް ކުޅަދާނަނޫން މީހުން،

ނަޑކަށް ނުފެނޭ އެްއގޮތަކަށްވެސް މެންބަރުްނ  ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑައަޅާަފއި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން  އޮންނާކަށް. ެއއީ  މިވެިނ މިނިޓްކަން ކަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަޖުރިބާއިްނ އެނޭގ ެއއީ އެހާ ސުއިަސބްލް ކަމެއް ނޫންކަން.

 މައްސަލަެއއްަގއި ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު ވާހަކަފުޅުނުދައްަކވަން އޮތުން އެއީ 

 މިހާރު ތަޖުރިބާކުރެވިފައި ޮއތް ކަމަކަށްވާތީ އެގޮތް ެއންމެ ރަނގަޅުކަމަށް

  ގަބޫލުކުެރވޭ ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނޑަްށވެސް

 

 އެޖެންާޑގެ )ށ( އާބެހޭގޮުތން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  މެްނބަރު ކޮޑުމަޑުލު



 ދަންަނވާލާނީ. އާދެ، ަރއްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ  އަޅުަގނުޑވެސް އެްއޗެއް  ޝަރީފް މުޙަްނމަދު

ންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ނިންމެވުމުގައި މެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފާސްޮކށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑއެޅުން. އާެދ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުްނ  ފުރުޞަތު އަރުވާއިުރަގއި އެުފރުޞަތު ކަ

މެންބަރު އަލްާފޟިލް އަޙްމަދު ސަމީރުގެ ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށްބޮޑަްށ  އަތޮޅުގެ.ހދ

ނޑު  ވިސްނަވާަފއި ހުށަހެޅުްއިވ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުއްވުެމއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ ކުޑަ އިޞްލާޙެްއ  ރަން. ނަމަވެސް ގަބޫލްކު ެއހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް  މިނިޓް 2މިނިޓްގެ ބަދަލުަގިއ ގިނަެވގެން 5ފެންނަނީ  ހުށަހަޅާލަން. އާދެ އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުާރ  މިއިޞްލާޙާއިެއުކގައި އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

މިނިޓް 2ކޮންމެހެން  އޮތުމަކުން މިނިޓ2ްވާހަކަެވސް ދަންނަވަން. ާއދެ 

ބޭފުޅަކު ވާހަކަފުޅުދައްަކވާކަށްނުޖެހޭ.  އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކކަްށ ނުޖެހޭ. ނުވަތަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ަނމަވެސް ގިނަެވގެން  އެބޭފުޅުންނަށް ނިންމާލެވިދާނެހެން  2އަޅުގަ

 މިނިޓް އަދި ގިނަވެގެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ދެފުރުޞަތު އެރުވޭނެ ގޮތަކަށް 

 އޮތުމަކީ ައޅުަގނޑު ވަރަށްޮބޑަށް އެދޭ ކަމެއް. އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ވިދާުޅވާ އެްއޗެއް. މަނިކުފާުނ  އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް

ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ.  ލަސްކުރަްއވަން ގަސްދުުނކުރަްއވާކަްނވެސް

ގަިއވެސް މިވަނީ  ހ() ގެއެހެންނަމަވެސް ދަންނަވަންޖެހެނީ މިއަދުވެސް މިއެޖެންޑާ

ޓާރގެޓެްއ  އެްއވެސް ގޮތަކަށް ެއއްަބސް ނުވެވިަފއޭ. އެހެންވީާމ އެްއވެސް

ނޑަނޭޅި ނުވަތަ ނޑަނޭޅި ކުރިއަށްދާނަމަ މިކަން  ކަ ކަެމއް ނިންމަން ދުވަހެއް ކަ

ނޑަކަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ޭނނގޭ. އާދެ މިހާރު  ނިންމޭނެ ދުވަހެއް އަޅުގަ

ަޖލްސާތަކެއް ޭބއްިވގެން ިހގައްޖެ. އެހެންވީާމ  ނަމިމަޖިލީހުގެ ވަރަށްގި

ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްާލޙުކުރުން ކަމަށްވާއިުރ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަސްލު މަސައްކަތަކީ

ައޅުަގނުޑެގ ހިތަށްއަރާ. އާދެ  އެހިސާބަށް ދެވޭނީ ކޮންިއރަކުން ބާވައޭ

އާެދ  ފެންބޮވަިއގެންފައި އެބަތިބި. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުން މިކަމަށް

ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ. އާެދ  ރައްޔިތުންގެ އިްޙސާސްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް



ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ދަތުރުފަށާއިުރ އަބަދުވެސް ނޑައަޅަންެޖހޭނެ އަޅުގަ ކަ

ނޑުމެން އީ.ޓީ. އެދެން ބޯޓްފަހަރުގަިއ  އެތަނަކަށް ދެވޭނެ ުދވަހާއި  ގަޑި. އަުޅގަ

ނަކުން އެމުދާ ތައްޔާރުަު ކުރުމަށްޓަކައި. އާެދ އެތަ  ދަތުރުކުރާއިރުަގއި. ެއއީ

ނޑުމެންނަށް ޖެހޭނެ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން  އެހެންކަމާއިެއކު  އަުޅގަ

 ވަގުުތވެސް ަކނަޑއަޅަން. ައދި މިގަވާއިދު ފާސްކޮށް ިނންމަވާނެ ދުވަހެއްެވސް 

ނޑުމެން މިތަނަށް އައިްސ  ނަޑއަޅަން. ނޫނީ ކޮްނމެދުވަހަކު އަުޅގަ ކަ

ނޑުމެންނަށް  ހަކަދަްއކާފައިވާ ަގޑިޖެހުމުން ދާނީ. ގޮތެްއ ނުނިންމޭނެ. މިައދު އަުޅގަ

ވަރަށްރަނަގަޅށް މިމަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ަވގުތުކޮުޅގެ ތެޭރގަިއ  މީގެ ހަީގގަތް

އަުޅަގނޑުެގ ހިތުަގއި ުސވާލެއް އުފެދޭ ކީްއެވގެންބާޭއ  ސާފުވެގެން ހިނގައްޖެ.

ނިންމަވަން މިެވނި ދުވަހެްއގެކުރިން  މިމަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މިކަން

ރިޔާސަތުން  މަޖިލީހުގެ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް ިވދާޅުނުވެވުނީ. ެއއީ

ނޑަށް ފެނޭ  ނޑަްށ ހީވަނީ އަޅުގަ ތެރޭަގިއ  ދުވަުހގެ 50ވިދާޅުވޭދާނެހެން އަުޅގަ

އޮތުން. އާދެ ެއީއ   ޚިޔާލުފުޅުކުރަްއވަންވީ މިކަްނ ނިންމެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް

ނޑަްށ ހީވޭ. އާދެ ައޅުަގނުޑެގ  ސަތުން ކުެރއްވިދާނެރިޔާ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

މިއަުދ މިހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް މިކަމާއި  ވާހަކަކޮޅު ނިންމަވާލާނީ

ވީހާައވަހަަކށް މިގަވާއިދު ފާސްކުރުުމެގ މައްސަލަ ކުރިއަށް  ވިސްނާަވޑަިއގެން

ަޑއަުޅއްވާނެ ގޮތެްއ ނިންމަވަން. ޝުކުރިްއާޔ ރާަވއި އެަކން ކަނ ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް 

  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ބަހުސްކުރެވެމުން މިދާ ެއޖެންޑާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

  ފެންނަ ޚިޔާލު ަދންނަވާލުމަށް ދެވަނަ މާއްދާަގއި މެންބަރުން އަޅުަގނޑަށް  މަީޒނާ ޖަމީލް މެންަބރު

ނޑުގެ   ެދއްެކވުން:ވާހަކަ  ހުށަހެޅުމަކީ ބަހުސްކުރެވޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްަގއި  ފުރުޞަތު ހޯދާލީ. އަޅުގަ

 ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ވާހަަކދެއްކުމަށް ދެފުރުޞަތު އެުރުވން. ފުރަތަމަ ފުރަތަމަ 

މިނިޓް ދެއްވުމަށްފަހުަގއި ދެވަނަ ުފރުޞަތަށް އެބޭފުޅަކު  2ފުރުޞަތުގައި 



މިނިޓް ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ދެއްވުން. މިހެން  5ކަމަށްވަންޏާ  ފިއެދިަވޑަިއގެން

ވިޔަްސވެްސ މިދެ ފުރުޞަތުގައި ނޫނިއްޔާ ފުރަތަމަ  ދެންނެވިކަމުަގއި

ހިތްޕެވުކީ އެމެންބަރެްއގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާުރ  ފުރުޞަތުގަިއވެސް ބޭނުން

ަކނޑައެިޅގެން ބަހުސްތައް  ކަމުަގިއވުން. މިގޮތަށް ަވގުތުތައް ދޫކޮށްލެވިފަިއވާ ކަމެއް

ހަރުދަނާ  ެއއީ ބައިނަލްއަޤްވާީނ ޕާލިމެންޓްތަކުަގއިެވސް ކުރިއަްށގެންދެވުމަކީ 

 އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ކުަރއްވަމުން ގެންަދވާ ކަމެްއ ކަމުގައި ވާީތވެ 

 އަޅުަގނޑުމެްނވެސް އެފަދަ ަހރުދަނާ އުސޫލުތަކުން ނަމޫނާ ލިބި، އެފަދަ ކަންކަން

ނޑު ދެކެން. ދެން އަދި ނަކަލުކުރުމަކީ   ހަމަ އެންމެރަނގަޅު ކަެމއްކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަޢާރަފްވެފައިވާ ގިނަ ބައިނަލްއަްޤވާމީ  އެހެންމެ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ައޅުގަ

މިނިޓް ވާހަކަދައްކަން އޮތްކަމުަގިއވިޔަްސވެްސ  5ޤަވްމުތަކުގެ ޕާލިމެންޓްތަުކގަިއ 

އްބެވި މެންބަރުން އިތުރަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވްނ މިތި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާލިމެންޓްގައި 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ބޭނުންފުޅުވާކަންވެސް  2އެހެންވީމާ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު  އަުޅގަ

ނުޑ ހުށަހަޅަނީވެސް 5މިނިޓަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު   މިނިޓަށް ދެްއވުމަށް ައުޅގަ

  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

ނޑުވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދި ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ޝު  މެްނބަރު އައްުޑއަޮތޅު   އަުޅގަ

  މާއްދާއާބެހޭ ގޮތުން ކޮްނމެވެސް މިދެންނެވީ އެޖެންޑާގެ )ށ(ގަިއ މިވާ ާޠހިރު  އިްބރާހީމް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާދިލް  އެްއޗެއް ދެންނެވުމަށް. އާެދ ހދ.ގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަކަށް ާތއީދެއްުނކުރެވޭ. ެއއީ ތާއީުދ  ށަހެޅުްއވުމަަކށްއެހުށަހެޅުއްިވ ހު އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަ ވަރަށްބޮޑު ަހގީގަެތއް  އަޅުަގނޑަށް ުނކުރެވެނީ ޭއގައި  އަުޅގަ

 75ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ  އެކުެލވިފަިއވާތީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ކުރާުރކޮށް ވާހަކަދެެކވިފަިއ ފަހަރު ތަ 112ޖަލްސާއެްއގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 20ޖަލްސާއެްއަގއި  ޖުމްލަގޮެތއްަގއި ކޮންމެ  އެބަހުރި. އެހެންވީމާ އޭގެ ާމނައަކީ

 މިނިޓަށް  5ހަކަށް މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދެކެވިފައި. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން 



ނޑަކަށް  ނޑުމެންނަށް 780ވާހަކަދެްއކި ކަމުގަިއިވޔަސްެވސް ގާތްގަ  ިމނިޓް އަޅުގަ

 ބޭނުންވާނެ ކޮންމެ މާއްދާއަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކަން. މިދެންނެވި އަދަދަށް

މިނިޓްގެ ފުރުޞަތެްއ  5 ވާހަކަދައްަކއިެގން މިދެންނެވި މެންބަރުން

ޖަލްސާތަުކގަިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެްއވާކަަމށްވާނަމަ. އަދި ހަމަ މިެދންނެވި

އެވްރެްޖގޮތެްއަގއި  ފަހަރު. އެއީ 258ރިޔާސަތުން ވާހަކަދަްއކަވާަފިއ އެބަހުރި 

އުސޫލެްއގެ ގޮތުން  ފަހަރުގެ ވާހަކަެދއްެކވުން.57ކޮންމެ ޖަލްސާއެްއގަިއ 

މިނިޓް ކަމުގަިއިވޔަސްެވްސ  2އަޅުަގނޑުމެން ރިާޔސަތަށް މިދެނީ 

އެހެްނވީމާ ޖުމްލަގޮތެްއގަިއ  މިނިްޓގެ ަވގުތެްއ. 82އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭންއެބަޖެހޭ 

 5މިނިޓް. އެއީ  222ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ  މެންބަރުންނާއި ރިޔާސަތުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެން މިނިޓް. 52ގަޑި  ބަިއގަިޑއިރުެގ ަވގުތެްއަގިއ ަވގުތުކޮެޅއްލީމާ ެއީއ  އަުޅގަ

ނޑު ނުެދކެން  އެބަބޭނުންވޭ. ފަސްގަޑި ހަމިނިޓް މިނިޓަށްވުރެ  5އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މެއް ކަމުަގއި. އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްާޔ ރަނގަޅުކަ ވަގުތުިދގުކޮލީމާ ެއއީ،

ނޑި ޙާޞިލުުކރުމުގައި އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުން މިއެދޭ ނޑުދަ ވަރަށް ދިުގ  ލަ

ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީާމ، އެވާހަކަ ދެންެނވުމަށް  މުއްދަތެއް ނަގާނެކަުމގައި ައުޅގަ

 މިފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ. އަޅުަގނޑު

 

ނޑު ފުރުަޞތަކަށް އެދި ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ،ޝުކުރިއްޔާ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ    އަުޅގަ

  ެއންމެފުރަތަމަކަމަކަށް، މަޖިލީހުގެ ބަހުސް މިދަންނަވާލީ، ދެބޭނުމެއްގައި ފާޠިމަތު ދިާޔނާ  މެންަބރު

ިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގަ އެކި ދިމަދިމާއަށް ދާކަމަށްފެންނާތީ ވާހަކަެދއްކެުވން: ސަޢީދު

ނަޑއެޅިަފއިވާ ަކނޑަެއޅުމުގެ އިތުރަށް،  ވަނަ ާމއްދާަގއި، 33ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ކަ

ނޑިކޮުޅަގއި އިންހަރަންޓް މަނިކުފާނުގެ ިއޚްތިޔާރުތަކެއް އެަބވޭ.  ބާރުަތކާ  ތިޔަ ގޮ

ތަރުޖަމާކޮށްލަންވެސް  ދެން އިންހަރަންޓޭ ދެންނެވުމުން ބިދޭސީ ބަހަކަށްވާތީ، މި 

ޮގނޑިޮކޅުެގ  އާެދ، މިދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ  މަސައްކަތް ކޮށްލާނަން.

ނިޑކޮޅަްށ ލިބިގެންވާ ބާރާއި އެީއ  އިްޚތިޔާރުތަކެްއވެޭއ. ޒާތުަގއި، ތިަޔގޮ



ނުވަަތ  ހަމަގައިމުވެސް ަމގާމެއް ބޭފުަޅކާއި ަހވާލުކުރެޭވއިރު، އެަމާގމްގެ ވާޖިބުތައް 

 ރު އެމަގާމަކަށް މަސައްކަތްތައް ހިންެގވުމަްށ ބޭނުންވާ ބާަާރާއި އިޚްތިޔާ

 އޮންނަންވާނެ. ެއއީ ކޮންެމ މަގާމެއްގެ ޒާތުަގިއވެސް އެމަގާމަކަށް ލިބިގެްނވާ

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ފޮތެްއަގއި ނުވަަތ ތަނެްއގައި   އެްއޗެްއ، އެނުވެސްޖެހޭ އަުޅގަ

 ލިޔެިވގެންާވކަށް. އާެދ، ލިޔެިވގެންާވކަމުަގިއވަންޏާ އެީއ ނިހާީއގޮތުން

ނަޑއެިޅގެންވާ ެއއްޗެ   އްކަުމގަިއވެސް ވާހަކަށްަްނުޖެހޭ. އާދެ، ެދވަނަކަމަކަށްކަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މަޒީނާ ޖަމީލް އެހުށަހެޅުއްވި 

ނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން ޝުކުރިއްާޔ.   ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަވެސްއަޅު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މެންަބރު  ހައްުދންމަތީ   ގަ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެހުށަހެޅުްއިވ  ދަންނަވާނީ، ައއްުޑއަތޮުޅގެ ަމނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން: މޫސާ

ނޑު ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ. އެއީ ޭއގެ ތަފްޞީލަކަށް އަޅުަގނުޑ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނީ ގެއިން މިގޮތަށް މިކަން ދާން ފަ ދަންނަވާލާނީ، ށާފިއްޔާ، އަުޅގަ

ނަޑއަަޅއިގެްނ ހިނގާނެ ވަގުުތވެްސ  މިތަނަށް އަންނަންވާ ގަިޑވެްސ ސިކުންތު ކަ

ނުޑގެ ކުރިްނ  ފާސްކުރާށޭ ެއގޮތަކަށް ނޫންކަްނނޭނގެ މިކަން މިއޮތީ. ދެންމެ އަުޅގަ

ަައެްއަގއި ވިދާޅުެވއްޖެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ދެއްކެވުނު  ، މާއްދާ  ވަނަ 33ވާހަކަ

ަުވެސް އޭތި ހަމަ އަނެއްކާ އެހެން ވިދާުޅިވއްސުރެ، ތަކުރާރުކޮށްކީ. ދެްނ  އަޅުަގނޑު

ވަނަ މާއްާދައށް، އިޚްތިރާމްކުރުމަކީ  33 ޤާނޫނުއަާސސީގެ އެހެންނަމަވެސް

މަޢާފްކުރައްވާިތ  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްނޫން. މިދަންނަވާ ެއއްަޗކީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ބާރުއަޅުްއވަން  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަަނ މާއްދާ 33ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ެއގޮަތށް ޢަމަލުކުރެއްވުމޭ.  މަސައްކަތްަްކުަރއްވާނީ އެހެން ވިދާޅުވުެމއް ނޫނޭ

ނަޑއަުޅއްވާ  އަުޅަގނޑުެމންނަށް ހުށަހެޅުއްވީމާ،  ޢަމަލަކީ މަނިކުފާނު އެގޮްތ ކަ

ަވގުުތ  ާދގޮތަށް މިތިބީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް ތަާބެވގެން ކުިރއަށް

ނަޑއެޅުމަީކ، ނޑުވެްސ މިހާރު ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއްނޫންކަމަށް ދަންނަވާލާނަން. ކަ  އަުޅގަ



ނޑުމެން ނޑަައޅައިިފއްޔާ ަބެއއް މުހިންމު މައްސަލަތަުކގެ ެތރޭގަިއ އަުޅގަ  ވަގުުތ ކަ

 ބަހުސްކޮށްލަން ބަލާއިރުަގއި، ަވގުތު ުކަޑވުމުގެ ސަބަުބން ބުނަންވާ ރަނަގޅު 

 ހިނަގއިދާނެ. އެއަށްވުރެ އެަމއްސަލަެއްއ، ނުވަތަ އެމާއްދާެއއް  އެްއޗެއް ނުބުނެވި

ނަޑއެޅުމަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ބަހުސްކުރަމުން ގެންދާިއރުގަިއ، ރިޔާސަތުން   ކަ

ނޑުމެން އެންމެން ޤަބޫލުކުރާ   އަޅުގަނުމެންނަށް ދެްއވާ ަވގުތު އެއީ އަުޅގަ

ނޫންގޮތަކަށް މައްސަަލ ކަމަްށވެދާނެ. އެ  ވަގުެތއްަްކަމަްށވުން އެއީ ަރނގަޅުގޮެތއް

ނޑުމެން އެހެންނޫނިއްޔާ،  ވާހަކަދަްއކަިއގެން ގޮެތއް ނިންމާނީ. ނުކުމެއްޖެއްާޔ، އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީަީ އިްނޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެްކޓިސް

މިނިޓެ ހަތަރު މިނިޓް، އަނެއްކާ ފެށިއްޖެއްޔާ ެއއޮީތ  5 ފަށައިގަންނަގޮތުން

ނޑުމެްނގެ  . އެހެންެވއްޖެްއޔާގޯްސވެފައޭ ިއންނާނީ ލިމިޓްވެފައި. ދެން ފަހުން އަޅުގަ

އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުުރން އެއީ ތިނިމިނިޓްގެ  ބޮޑު މަސައްކަތަކަށް

ތިންދުވަހުން ވާހަކަ ނުދައްކާ، ހަތަރުދުވަހަްށ  ވާހަކަ ނުދެއްޭކވަރުެގ، އަދި 

ަގއި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ކުރިން އޭގެތެރޭ  ދެމޭވަރުގެ ބޮޑެތި، މައްސަަލތައް

ނޑުމެންގެ ކަންތައް ކުިރގޮތޭ ކިޔާފަިއ، އަނެއްކާ ބޭފުޅުން  ތެެރއިން ބައެއް އަުޅގަ

 އެގޮތަށް ބުަރވެއްޖެކަމަްށަވނީވިްއޔާ، ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް، ައޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަން ފަށާއިރުަގއި މިަގވާއިދަްށ 

ތިންމިނިޓް ޮއެވގެން ތިންމިނިޓް ނުވަތަ ދެމިނިޓް އޮެވގެން ހޯނުނިގުލަްށ  އަނެއްކާ 

އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ގެއްލޭނެ.  ލިމިޓްކުރެވިއްެޖއްޔާ ވާހެން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވަރަށް އަދަބުވެރިކަާމއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ، އައްޑުއަޮތޅު

ހުުޅވާަލއްވާަފއި، އެބޭފުޅަކަށް  އިގެ ބަހުސް ކުރުންހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް މިމައްސަލަ 

ކޮންމެދުވަހަކު ކޮންމެ  ފެންނަވަރަށް ބަހުސްކުރަން ބާއްވާަފއި، ިރޔާސަތުން 

ބެިހެގން ނުވަތަ މާއްާދއަާކއި  ޖަލްސާއެއް ފަށްަޓވާއިުރަގއި ޖަލްސާއެްއގަިއ ކަމަކަށް

އެދުވަހަށް، ނުވަަތ  ވަގުތު އެދުަުވަހުން  ބެހިގެން އެބަޔަކަށް ބަހުްސކުރެވޭނެ

ނޑު ނޑަެއޅުން އަުޅގަ  ހުށަހަޅަމޭ. ދެން ވަަރށް އަދަބުވެރިކަމާެއކީ އެަވގުތަށް ކަ



ނޑުމެން އެންމެން   ދަންނަވާލަން. ރިޔާސަތުން ކަންތައްތަން ކުރައްާވގޮތަށް ައޅުގަ

 ތަބާވާތީ، އެޖެންޑާ ފޮނުީވމާ މިތަނަށް އަންނަނީވެސް. އެހެންނަމަވެސް 

އަދާކުރުމަށްޓަަކއި   ސް އަުޅަގނޑުމެން ދެކެން. އެޒިންމާ ޒިންމާއެްއކަމަށްވެ

މިތިބީ ވަރަށްކެރިގެން މިތަނަށް އައިސްަް. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން

ަހމަ މުޅިން ބޭކާރު ވާހަކައެކޭ ދަންނަވާކަށް ނެތިން.  މިހާރު މިދެކެވޭ ވާހަކަައކީ،

ނޑު ތަކުރާރުކޮްށ މިދަނީ ކޮންމެދުވަހަކު އެހެންނަމަވެސް ބޭކާރުެވގެން ވެސް. ައޅުގަ

ދަންމަަވނީތޯއޭ. ރިޔާސާތަކަށް އެބާުރތައް އޮންނަންޖެހޭނެ.  ދަންނަވަނީ ވަގުތު

އިިދކޮުޅ ހަދައިގެންނެްއވެސް ނުވެްސ އުޅޭ ރިޔާސަތުްނ  މިތަނުގައި ައކަމަކަށް

މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށްޓަކައި، ިމަގވާއިުދ  އެްއޗެއް ވިދާުޅވީމާ. ައވަހަށް

ނަޑއެޅޭނެ. އަދި  ސްކޮށް ނިމުމުން،ފާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮތްތަކެއް ކަ

ޤާނޫނުއަސާީސ އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި،  އަުޅަގނޑުމެންނަށް، މިގަާވއިދުަގއި އެަބއޮތް

ނަޑއަޅާެނވަރު. އެހެްނވީމާ، މިހާރު ވަގުތު ަކނޑަނާުޅަުއްަވއި، މަނިކުފާނަށް  ވަގުުތކަ

އިޚްތިޔާރެއްގެ ދަށުން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިބިވަޑަިއގަންަނވާފައި ތިއޮްތ ޤާނޫނީ

ނަޑއެޅުމެއްނެިތ،  ެއއްެވސް، މިޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމުގައި  މިނިްޓ ކަ

ގެ ބޭފުޅުްނ  ޔޫ..އީ އަޅުަގނޑު ހަމަ އަނެްއކާެވސް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާނީ،

ނޑީގައި  ވަޑައިގެން އެަކން  މިތަނަށް  ކުރެއްވީތީ، އެކަން ޮކންމެހެން ސިކު

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެދުވަހަކު ކޮންމެ  ބައިންދަވަިއގެން ކުިރއަށް ުނގެންދަވާ،

ފުރުޞަތު ދެްއވަިއގެން ކުިރއަށް ގެންަދާވފިއްޔާ ެއކަންވާެނއޭ.  މާއްދާއަކަށް،

ރައީސް ިއންނެވިއިުރވެސް އެމަނިކުފާނު އެކަން ކުރެއްީވ،  ކުރީަގއި ނާއިބު

ހައްދަވާފަެއއްނެތް. އެކަން ހަމަ  މިތަނުަގިއ ދެކޮޅު އެްއވެސްބޭފުޅަކު

ަރނގަޅަށް ނިމިގެން ގޮސްފަިއާވކަން އަޅުަގނޑު ހަމަ  މައްސަލައަކަށްުނވެ ވަރަށް

އެހެންވީމާ، އަިދެވސް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  ވަރަށް އުފަާލއެކު ފާަހގަުކރަން.

ނޑުމެން މާ، މިތިބީ އެކަންއެގޮތަށް ގެންދަން. އެހެންވީ އެކަންެއގޮތަށް ދާނެ. އަުޅގަ

  ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ނިންމާލަން. އަޅުަގނޑު އެހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ



 

ނުޑވެސް ިމއަދު ެއއްެޗއް ޝުކުރިއްޔާ  އުތުުރބުރީ  މާޮޅސްމަޑުލު   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

  ވާހަކަދަްއކަމުން މިދާ އެޖެންޑާގެ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ މިހާރު، ޝާހީން ޙަީމދު  މެންަބރު

އައިޓަްމގައި އިްއެޔގައި ުނވަތަ މީަގކުރީެގ  އައިޓަމާ ބެހޭގޮތުން. ީމގެކުީރގައި އޮތް ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

ނޑު އެއާމެދު ެއއްެޗްއ ނުދެންނެވީ އެގޮތަްށ  ޖަލްސާގައި ވާހަކަދެެކވުނުއިރު، އަުޅގަ

ނޑަށް ރަނގަޅީ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާނެ  ވަގުތު ަކނަޑއެޅުމަށްވުެރ، ައުޅގަ

ަކނޑަެއޅުމަށް ރަނގަުޅވާނެކަަމށް ފެންނާތީ. އެކަމަށް  ރު އެގޮތަށް ވަގުތުމިންވަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން އަދި މިތިބީ،  ވިސްނާލާއިުރ، އަުޅގަ

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަޖިލިސް އެކުލަވާެލވިފައިމިވާ ސަަބބު ނުވަތަ މައިގަ

 ރަހަމަ މަރްޙަލާގަިއކަމަށް. ެއއީ އަިދ މިއުޅެނީކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ޭއގެ ފު ބޭނުމަށް

ނޑުމަންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ވަރަްށގިނަ  ގަާވއިދެއް ހެދުމަށްޓަކަިއ. ައޅުގަ

ަްިވގެން ދިޔަކަން. އަިދ އެހެންނަމަވެްސ މާގިނަ ކަންަތއްތަކެްއ  ޖަލްސާތައްވެސް  ބޭއް

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ކޮން ނިމިގެންނެއް މެ މެންބަރަކަށްވެސް ނުދޭ. އާދެ، ައޅުގަ

  ތަންދޭ ެދއްެކވުމުގެ ަޙއްެޤއް އޮންނަންޖެހޭކަން. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ ވާހަކަފުޅު

ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެކަން. އެްއގޮތަކުން ބަާލއިުރ  މިންވަރަކުން ވާަހކަ ދެްއކުމުގެ 

 ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލެއް. އެހެންނަމަވެްސ އެއާެއކު ހަމަ ހުރިހާ  އެއީ ޢާންމުކޮށް

މިތާނަގއި އެންމެން މެންބަރެއްނޫން ކޮންމެ  ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ މެންބަރުންވެސް

 އެ ޙައްޤު އޮންނަަަކަމަށްވަންޏާ ކޮންމެ ޙައްޤަީކވެސް ރިލެޓިވް  މެންބަރަކަށްވެސް

ުނވަތަ އެކަތި ައނެކައްޗާ ައޅާ ކިޔަންޖެހޭނެ އެއްެޗއް. އެހެންވީމާ،  އެްއޗެއް.

ަހކަދައްަކވާފިްއޔާ، އަނެއް ެމންބަރަކަށް ލިބިގެންވާ މާދިގުކޮށް ވާ އެއްމެންބަރަކު

ވިސްނަންޖެހޭހެން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ.  ހަނިވެގެން ހިނގަިއދާނެކަމަށް ފުރުޞަތު

ާތއީދުކުރަން. ޮކންމެ މެންބަރަކަށްވެސް  އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެމަތިން އަޅުަގނޑު

ވަތަ އިޞްލާޙެްއގަިއ މާއްދާއެއް، ނު ހުށަހެޅޭ ނުކުތާއެއްަގއި، ުނވަތަ ހުށަހެޅޭ

ަު، ވަކި  ވާހަކަދެެކވޭނީ ަވކި އަދަަދަކށްކަން. އަދި އެގޮތުން ވާަހކަދައްަކވާއިރު



ނަޑެއޅިފައި ނޑަށް ދެންމެގަިއ  މިންވަރަކަށް ަވގުތު ކަ އޮންނަންޖެހޭނެކަން. އަޅުގަ

ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު މަޒީނާ ޖަމީލް،  މިޖަލްސާގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

 5މިނިޓް. ެދވަނަ ފުރުޞަތުގައި  2 ވި ަވގުތަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައިހުށަހެޅުއް

ަް. އަުޅަގނުޑ  މިނިޓް. އެހުށަހެޅުއްވި  ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ކަމެއް ހުށަހެޅުމަކީ، އަުޅގަ

ެއގޮތަްށ ނިންމިގެން ހިނގަަައްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމެއް. ތާއީދުކުރާ

ައވަހަށް ކުިރއަށް ގެންދެވިދާނެ. ވަގުުތ ތަްނކޮޅެްއ،  މިގަާވއިދުގެ މަަސއްކަތް

ނޑަެއޅުމުަގއި، ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެހެންކަމެއް އެބަޮއވޭ.  މިގޮތަށް ކަ އަުޅގަ

ދެލިކޮޕީ މިހާރު ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް  އެއީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ

އެހެްނވީމާ، ެއއާބެހޭގޮތުން  ލިބިވަޑަިއގެންަްެނވިތާ ދުަވސްތަކެއް ވެދާނެ.

ަދއްަކވަން ބޭނުންފުޅުވާ  ންބަރުން، ދިރާސްކުރަްއވަިއ، އެއާބެޭހގޮތުން ިވސްނަވާ މެ

 އެްއކުރަްއވާ، މިހުރިހާ ކަމެއް ކުަރއްވާނެ ވަގުުތވެސް ފުރުޞަތުެވސް  ވާހަކަ

 ލިބިފައިވާންވާެނކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، ފަސްމިނިޓްގެ 

މުހިންމު ވާހަކަަތްއ  ވާ ވާހަކަ، އެތެރޭގަިއވެސް އެދަްއކަވަްނ ބޭނުންފުޅު

އަޅުަގނޑަްށ  ހިމަނުއްވަިއގެން ފަސްމިނިޓް ތެރޭގައި ވާހަކަ ދެްއކެޭވނެކަމަށް

ޖެހިއްޖެއްާޔވެްސ  ޤަބޫލުކުރެވޭ. ހަމައެާއއެކު ދެަވނަ ފުރުޞަތަކަށް ވާހަކަ ދައްަކވަން

ޓް އިރުގެ ކަމުަގއިިވޔަސް ެއ ތިންމިނި ނުވަތަ ވާހަކަފުޅު ދަްއަކވަން ބޭނުންފުޅުވި

 ދެކެން. ީމގެ ކުީރަގއި މިކަން  ތެރޭގައި ވާހަަކ ދެއްކިދާނެަކމަށް އަޅުަގނޑު 

ވަރަކަްށ ތަޖުރިބާ ކުރެިވއްޖެ. އެހެންނަމަވެްސ އެތަޖުރިބާަގއިެވސް،  ކޮންމެވެސް

އިތުރުެވގެން ދިޔަކަން، މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުެރއްވޭނެ. މިކަްނ  ބައެއްފަހަރަށް

 އި އަދި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެްއގަިއ، ކުިރއަށް ރަނގަުޅގޮތުގަ  އެންމެ

މެންބަރުންެގ ނިންމެވުމެއްކަމުަގއި  ފަސޭހަފުޅުވާނީ ގެންދިއުމަށް ރިޔާސަތަްށވެސް 

ހަމަހަަަމަވާގޮތަކަށް މިކަން ޢަމަލުކުރެވޭގޮތަކަްށ  އޮެވގެންަް. ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް

ފަހަރެއްަގއި، މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުަގިއ އިތުރުން  ނިންމެވުމެއް ޮއވެގެން. ީމގެ

ކިހިނެއްތޯ މިކަންކަން  ކިހިނެއްތޯ ގަޑިބަލާނީ  މިކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ 



ނޑަށް ހީވަނީ މެންބަރުންނަށްވެސް ގަޑިހިނގަމުންދާގޮްތ  ބައްލަވާކަމަްށވަންޏާ، އަުޅގަ

ވަރަށް  ޖެހިއްޖެކަން އެނގޭގޮތަަކށް ހުންނަން  ފެންނަގޮތަކަށް، ނުވަތަ ަވުގތު

ނޑުވެސް މިާހރު ވާހަކަދައްާކއިރު،  މުހިންމުހެން. އެއީ މިސާލަކަށް އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށްވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ  ރަތްބޮތްކެއް ިދއްލިއްޖެްއޔާ، އެހެން

ނޑަށް އެނގޭނެ އެހެން މެންބަރުންނަށްވެސް  ވަތުގު ހަމަެވއްޖެކަން. އަުޅގަ

އެނގޭނެ   ަވގުތުހަމަެވއްޖެކަން. އަޅުަގނޑަށް  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އަުޅަގނޑުގެ

ަވގުތު ހަމަވެއްޖެކަން. ެއގޮތުން  އެނިގވަަޑއިގެންފިކަން އެހެން މެންބަރުންނަށް

މެންބަރުންވެސް އެހެން މެންބަރުންގެ  ހުއްޓާލަން މަޖުބޫރުވެސްވާނެ. ހުރިހާ

ޅުވާނެ. ދެން ގެންދެވުން ވަަރށް ރަނގަ ޙައްޤުތަކަށްެވސް ބައްަލވަިއެގން ކުރިއަށް

ފަދައިން،  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި  އަޅުަގނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަފުުޅ ދެއްެކވި

ވާހަކަދަްއކާއިުރ  ކުރިއަށް އޮތް ޖަލްސާތަުކަގއި، ޤާނޫނުައސާސީާއ ބެހޭޮގތުން

މިހާރު  ފަހަރެއްގަިއ، ދިުގވަގުެތްއ ބޭނުންވެދާނެ. އެހެންކަމަށްވަންޏާވެސް

ބަދަލެްއ  ތަޖުިރބާކުރެިވގެން އެހިސާބަްށ ދިާޔމާ، ެއއަށް އަޅުަގނޑުމެން އެކަން

ނޑައަޅަން   ގެންނަންވެންޖެއްާޔ ބަދަލެްއ ގެންނަވަން ުނވަތަ ގަޑި ކަ

ނޑުމެން  ނޑަނާޅަން ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށްވެސް އަުޅގަ  ބޭނުންނުވާކަމަށްވަންޏާ، ކަ

ޑުމެން ެއކަްނ އެހެންވީމާ މިހާރު އަޅުަގނ މިހާރު މިއޮތީ، އެފުރުޞަތު ލިބިފައި.

ނޑު ދަންނަވަން ތަޖުރިބާ ކުރުން ރަނގަުޅވާެނކަމަށް  ފެންނާތީ ެއވާހަކަ ައޅުގަ

 ބޭނުންވީ. މިހާރު މިހާތަނަށް މިހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލާއިރު

 އަޅުަގނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެހެން ނުކުތާެއއް އެބަޮއވޭ. ެއއީ މީގެ 

 އުުތރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހެޅުއްވި ކުރީަގއި ތިލަދުންމަތީ 

އަިދ  ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި މަޖިލީހުގެ ވަގުތުވެސް އިތުރު ކުަރއްވަން ހުށަހަޅުއްވާތީ ެއއީ

ނޑު  ަައިޓަމުގެ ތެޭރަގއި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަަަކަްށ ވިައސް އަުޅގަ  އެޖެންޑާ އަ

ނޑުމެން މިޖަލްާސގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  އަުޅގަ

 ތެރޭގައި ުނވަތަ ރަސްމީ ސިފައެްއގައި ހުރިހާ ކަމެއް ަވގުުތން ވަގުތަށް ނިންމުމަކީ



 ގިނަފަހަރަށް ދަތިވާނެކަމެއް. މިކަން ވަރަށްގިނަ ފަހަރަށް އެކި މެންބަރުންގެ

މިޚިޔާުލ  ފަރާތުން ނުރަސްމީގޮތުންވެސް ފާޅު ކުރެވިއްޖެ. އަދި ރަްސމީގޮތުންވެސް

އެުރވަމަށްޓަަކިއ  ތަނުގައިެވސް ފާޅުކުެރވިފަިއވޭ. މިކަމަށް އިތުރަށް ފުރުޞަތުމި

 މިހާރުވަނީ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މަޖިލީހުގެ ވަގުތުނޫން  ރިޔާސަތުން

ވަގުުތަގއިވެްސ މަޖިލީސްކުރާ ގޭަގއި ަބއްދަލުކުެރވޭނެ ދުރުޞަތުތަްއ 

ނޑުމެން ކުރިއަްށ ދެްއވާފައި. ހަަމ އެާއއެުކ އެފުރުޞަ ހަމަޖައްސަވައި  ުތގައި ައޅުގަ

ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ  އެޖެންާޑެގ އައިޓަުމގައި އޮންނަ ކަމަކާ  ވިސްނާފައި ދެން

ެއއްދިމާލަކަށް  ކޮށްގެން ެއއްވާހަަކެއއް ދެއްޭކގޮތަކަށް ނުވަތަ ކޮންެމވެސް

ާމ ހުޅުާވލައްވާފަިއ. އެހެންވީ ދެވޭގޮަތކަށް ވާހަކަ ެދއްކުުމގެ ފުރުޞަތު މިހާރު އެވަނީ

ނޑު ދެކޭނީ އެއީ ރަނގަުޅ  އެގޮތަށް މަަސއްކަތް ކުެރްއވުމަށް އާދަވުމަީކވެސް އަުޅގަ

ަބެއްއ މެންބަރުން ހިތްޕުޅު  ގޮތެްއކަމަށް. މިހެން ދެންނެވުމުން ފަހަރެއްގައި

މަޖިލީހުގައި ނުދެއްކިދާނެތީ.  ހަމަނުޖެހިދާނެ. އެމެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަެއއް

ނޑުމެންގެ މުހިންމުކަމަކީއެހެންނަމަވެސް އަޅު  ބޭނުންހާ ވާހަކައެއް މަޖިލީހުގަިއ  ގަ

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތްތަކަށް  ދެއްކުމެއްނޫން. ބޭނުންހާ މަޤްޞަދުތައް

ކުރަްއވާ އެހެން މެންބަރުންނާ  އެމެންބަރުންވެސް ބޭނުންފުޅުާވ ކަންތައްަތއް ކޮޕީ 

މަސައްކަތް ކުރުން. އެހެންވީމާ  ވާހަކަ ދައްަކވަިއގެްނވެސް އެަކން ހާސިލު ކުރެވޭތީ

ނިންމުމަކީ ދަތިކަމެއްކަމަށް މިހާރު  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެޭރގަިއ މިހުރިހާކަމެއް

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އަދެ،  އަޅުަގނޑަށް ިމވަނީ ގިަނ މެންބަރުންނަށްވެސް

ގަިއ ފަދައިން މިހާރު މިއެޖެންޑާ އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްަލނީ ދެންމެ މިދެންނެވި

ވަނަ ފުރުޞަތުގަިއ  2އަދި  މިނެަިޓް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި. 2އޮތްކަމުަގއި 

 ޝުކުރިއްާޔ. މިނެޓް ލިބޭގޮަތކަށް މިކަން ނިމިގެންދިއުން. 5ގިނަެވގެން 

 

ނޑު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން މަސައްކަްތ ކުރާހިތްވަނީ ހަމަ  އާދެ، ކުރިންެވސް ދެންނެިވހެން އަޅުގަ

ައޅުަގނުޑގެ އަތުަގއި ވާހަަކ  މިނިންމާލަން. ދެން މިހާރުވެސް ވީހާައވަހަށް



އަލަށް އެބައޮތް. އަދި ކުރިްނ  ބޭފުޅުން މުޅިން 72ދައްކަވަން އެިދވަަޑިއގެންފައި 

އެދިަވަޑއިގެންފައި އެބައޮތް.  ބޭފުޅަކު 5ވާހަކަ ދެްއކި ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިންވެސް 

ނޑު ވަރަްށ އަދަބުވެރި ެއކުއެދެން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ކަމާ ދެން ހަމަ އަޅުގަ

މަސައްކަތް  ިނންމުމަށް ގޮތެއް  މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވޯެޓއް ނަގާ ކޮންމެެވސް

ބޭފުޅުންވެްސ  ކުރެްއވުމަށް. މީގެ ތެރޭގައި ކުރިން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްިވ ބައެއް

ދޭތެރޭަގއި  އެދިަވޑަިއގެންފައި އެަބވޭ. ފަހަރެއްގައި އެބޭފުޅުންގެ އިޞްލާޙާ

އެހެންނަމަވެސް އަދި  ންގޮތަކަށް ޚިޔާލު ކުަރްއވަިއގެން ކަމަށްވެސް ވެދާނެ.އެހެ

ގެންދަވާނަން.  އަޅުަގނޑު އިތުރު ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު.

 

ނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިއަ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ    ުޅގަ

ނޑުވެސް ިޚޔާުލތައް ހަަަަަމަ މިތަނުގައި ދެެކވޭ ދަންނަވާލީ ޢާިއޝަތު ޢާޒިމާ  މެންަބރު   ާވހަކައިގާ އަުޅގަ

ދެން ައޅުަގނޑު ދައްކަން ހުރި ވަރަށްގިަނ ވާހަކަ ދެންމެ ރ.  ޙިއްސާކޮށްލުން. ވާހަަކެދއްކެވުްނ: ޝަކޫރު

 ދައްކަވައިފި. ރު އަލްއުސްތާޛު ޝާހީްނ ޙަމީދުމެންބަ އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި

މަޖިލީހެއްގަިއވެސް ކޮންެމ  އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި ކޮންމެ

މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަާކިއ  މުއައްސަާސއެއް ަގއިެވސް ައދި ކޮންމެ ތަނެއްަގއިވެސް 

ރެސްޓް ކޮމްޕްލީޓްކުރާ އިންޓް އެހެން ކަންތައްތައް ހުންނާނެ. އެހެންނަަަމަވެސް

ނޑުމެން މިުއޅެނީ ވަަރށް މުހިންމު ޤައުމީ  ތަކެްއވެސް ހުންނާނެ. އަުޅގަ

ނޑު ހަަަމަގައިުމވެސް އެކަކަށް  މިކަމުގައި ފަސްނުޖެހި  މަސައްކަތެްއ ކުރަން. އަުޅގަ

ކޮމްޕީޓިްނގ  ހަަަމަ އެންމެ ރަނގަޅަްށ މަސައްކަތް ކުރާނެއެޭކ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެްނ ބައެްއ ފަ ކުރަންޖެހޭނެ  ހަރަށް ކޮމްޕްރޮމައިޒްއިންޓަރެސްޓް އަުޅގަ

ވާހަކަ ެދއްޭކ  ޙާލަތްތައް. ައޅުަގނުޑގެ ޒާުތަގއި ވަރަށް ގިަނއިން އިނގިޭރސިބަހުން

ވަރަށްގިނަ  މީހެއް. ދެން އަޅުަގނޑު ުއންމީދު ކުރަން މަޢާފު ކުރައްވާނެކަމަށް.

ނޑުމެން ކޮްމޕްރޮމައިޒު ންޖެހޭ ކުރަ ފަހަރަށް ކޮމްޕީޓިންގ އިންަޓރެސްޓް އަުޅގަ



ައވަހަަަކަްށ  ޙާލަތްތައް އާދޭ. ައޅުަގނުޑމެންގެ މިއަދުގެ ޙާލަތަކީ ވީހާވެސް

 މިމަސައްކަތް ކޮށް ނިންމުން. އަޅުަގނޑު އެްއގޮތަަކށްވެސް މިދަންނަވަނީ 

ަަކަ ެދއްކުމުަގއި ަވގުތުތަެކއް  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުރި ަބެއއް މާއްދާތަކަްށ ވާހަ

ނަޑއަޅާ ވާަހކަެއއްނޫން. އަޅުގަ  ނޑު މިއަދު މިދަންނަވަނީ ގަވާއިުދ ކަ

ކޮންމެ ނުކުތާއަކަށް ވާަހކަ ދެއްކުުމގައި ހަމަ ވަގުުތ  ފާސްކުރުމުގައި

ނަޑއެުޅއްވުމާ މެންބަރުން ވާހަަަކަ ަދއްަކވާނެ ަވގުތުަތއް ަކނަޑއެޅުްއވުމަީކ  ކަ

މިއޮތް ދެމަލަޙަތަށް ބަލާއިރު އެއް މަޞްލަޙަތަކީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި 

އަނެއް މަސްލަޙަތަކީ މަސައްކަތް ައވަސްކުުމެގ  ދެއްކުުމގެ މަޞްލަޙަތު. ވާހަކަ

ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް  މަޞްަްލަޙަތު. އެދެމަސްލަޙަތަށް

ނޑަށް ހީާވގޮުތގަިއ މިހާރު މިޙާލަތު  އެްއގޮތެްއ މީަގއި ނިންމަން. ެއހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން އިސްކަ ނިޔާކުރާގޮތުން އަުޅގަ ންދޭންޖެހޭ މަސްލަޙަތަކީ އަުޅގަ

އަތޮޅުެގ  ރ. މަޞްލަޙަތުަު. ހަމައެާއއެކު  އަވަހަށް މަަސއްކަތް ނިްނމުމުގެ

މެންބަރަކަށްވެސް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާުޅވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން ޮކންމެ

ޢިްއޒަތްތެރި  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވާހަަަކަ ދެްއކުމުގެ ަޙއްޤު ލިެބވޭގޮެތއް ދެންމެ

ދެވަނަ  މިނިޓަށް ވާހަކަ ދައްކާވާަފއި 2މެންބަރު މަޒީނާ އެހުށަހެޅުއްީވ. ފުރަތަމަ 

ޙަޤީޤަތުގަިއ  މިނިޓަށް ވާހަކަ ދެއްެކވުމަކީ 2މިނިޓަށް ވާހަކަދެއްކެވުން.  5ފަހަރަށް 

ވިދާޅުިވ  ގިނަަވގުތު ސ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފްވެސް

 ން ހުސްވަގުތު ތަކެްއގައި މެންބަރުން އެހާގިަނ ވަގުތުތަެކއް ބޭނުންފަދައި

ކުރަްއވާފަެއއް ނުހުަުރޭ. އެހެންވީމާ ެއގޮތަަަށް ހަަަމަ ލިމިޓްކުރެއްވުްނ 

ީހވަނީ އެއީ ަރނގަޅު ގޮެތއްހެން. ދެން އަނެއްކަމަކަށް އަުޅަގނުޑ  އަޅުަގނޑަށް

ިއ އިންނަވާ ބޭފުޅެްއގެ ލިމިޓް ކުރެްއވުމުަގއި ރިޔާސަުތގަ ހަަަމަ ދަންނަވާނީ

ނޑަށް ހިވަނީ ހަމަ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހެއް. މިއީ  ބާރުތަކަކީ ކޮބައިތޯ. އަުޅގަ

މަޖިލީސްތަކުގެ ހަމަ އެންމެ އިސް މަޖިލީސް.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ހަދާ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް މިމަޖިލީސް ގެންދަވާނެ  މިމަޖިލީހުގެ ސްޕީކަރ ނުވަތަ



  ލިބިވަޑަިއގެން ވޭހެން. އަދި ހަމަ އެއާއެުކގައި  މަ ފުރިހަމައަށްގޮތްތަުކގެ ބާރު ހަަަ

އިޙްތިރާމުކޮށްގެްނ  އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ތިބި މެންބަރުންގެ ވާޖިބެއްހެން ެއަކމަށް

ގެންދިޔުން. އެހެންވީމާ،  އެާއއެުކގައި މިކަންކަން އެންމެ މަސްލަޙަތުހުރި ގޮތަކަށް

 ިޢއްޒަތްތެރި  ޝުުކރިއްޔާ، ކަދަންނަވާލަންމިކަމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދުކރާ ވާހަ

  ރައީސް.

 

  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދުގެ ޖަލްސާަގއި މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ  ދެކުުނބުރީ  މިލަދުްނމަޑުލު

  މައްސަލައަްށ އަޅުަގނުޑވެސް ުކޑަ ެއއްެޗއް  ވާހަކަދެެކވެމުންދާ އަލީ ުމޙަްނމަދު  މެންަބރު

ވަނަ  72ޞަތަކަށް ަދންނަވާލީ. ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ ފުރު ދަންނަވާލަން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއަކމުން ގެންދަނީ، ހަމައަށް ައއިރުަގއި  ޖަލްސާއާ  މި  އަުޅގަ

 މަޖިލީހަށް ނޫނީ މިޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކުރުމަށް ަޤބޫލުކުރާނީ މިޤަވާއިދު

 ަނ ޖަލްސާއާއި ހަމައަށް ވަ 72އެކުަލވާލުމުގެ ދެވަނަ ދެިލކޮޕީއަށް. ައޅުަގނޑުމެން 

ގޮތެއް ނިންމާފަިއ  އައިުރގަިއވެްސ މިވަނީ އަދި ަޤވާއިުދގެ ހަމަ އެންމެ ާމއްދާައކަށް

ނޑުެމންނަށް އަދި އެކަމާއި  ދެން ބާކީހުރި ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް މިހުރީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުގެ ޙަޤީޤަތުގައި ތެދުތެ ބެހޭގޮތުން އެްއވެްސ ވާހަަކެއއް ނުެވސްދެކި. ދަްށ އަުޅގަ

ވަަނ  2ިމއަދުގެ އެޖެންޑާެގ  ދަންނަވަނީނަމަ އަޅުަގނުޑެގ ބޭނުމަކަށްވީ

ބަޔާންކޮށްފައިމިާވ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ  ނަންބަރުގައިމިވާ )ށ( އަށް )ށ( ގައި މި

މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަވަން. ފުރުޞަތު  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފާސްކޮށް ނިންމުމުގައި

ނޑަށްެވސް  ކަމަށް ވަގުތު އަރުވާނެ އަދަދަާކއި އަދި އެ ަކނަޑއެޅުްނ. އަުޅގަ

ތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ ގޮތަކަށް އާދެ ެއީއ  ތާއީދުކުރެވެނީ މީެގކުރިން ދެތިން ބޭފުޅުން

 2ފުރުޞަތު. ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި  2ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ިގނަވެގެން 

މިނެޓް ދިނުން.  5ފުރުޞަތުަގއި  ވަނަ އަްށ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ  2މިނިޓް. ދެން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މަޒީނާ  މިގޮތަށްަް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވަނީ 

އެހުށަހެޅުއްވުމަށް ާތއީދުކުރާާވހަކަ ދަންނަވަން. ދެން  ޖަމީލް. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު



ނޑު އަިދ ެއއްެޗއް ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ. ެއީއ  މިވާހަކަިއގެ އިތުރަށް އަުޅގަ

ފުރަތަަމ )ހ( އަށްވެސް މިދިޔައީ ގޮެތއް ނިމިގެން މިދިޔައީ.  އަދުގެ އެޖެންާޑގައިމި

ހުށަހެޅިގެން ެއއްވެސް ކޮޅަކަށް އަްޣލަބިއްޔަތު ލިބޭވަަރކަށް  އެއީ ތަފާތު ގޮތްަތކަށް

ނޑުމެން  ވޯޓު ލިބިގެންދިޔައީ ހަަމ ފާސްނުވެ. އެހެންވީމާ މިހާރު އަޅުގަ

މިާވކަންތަކަށްެވސް އެަބުއޅޭ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް  މިބަހުސްކުރަމުންދާ ނަންބަރުގައި

ދަންނަވަްނއުޅޭ ެއއްޗަީކ އަޅުަގނޑުމެން ކަމެއް  ހުށަހެޅިފައި. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑު

ައވަހަށް ނިންމަން ބޭނުންކަމަށްވަންޏާ  ނިންމަން ރަނގަޅުގޮތާއި ނޫނިއްޔާ

ނަޑކަށްެވގެން އެއްބާރުަލއިގެ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެުކވެރިކަާމއިެއުކ  ންއެކަިތގަ

ނޑުެމންނަކަށް އެރޫޙުަގއި މިތަނަކުންނެއް  މަސައްކަްތކޮށްގެްނ ނޫނިއްޔަކާެއއް އަުޅގަ

އިޞްލާޙުކުރުމާިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޙަޤީޤަުތގައި ދާންމިއުޅޭ ޤާނޫނުއަާސސީ

ނޑު  ހަމައަށްދާން މިކުރާ ދަތުރު މާފަހިވެގެންނެއް ނުދާނޭ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ދަންނަާވނީ ކުރީަގއި ވާަހކަފުޅު ވާހަކަެދއްެކިވ  މުންވެސްއިށީންނަ

މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަްށ  ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

  ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުާރވާހަކަ ދަންނަވަމުން

 

  މެްނބަރުން. 13އްެބވީ ަވޑަިއގެންތި ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ޖަލްސާގައި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

  ފުރުޞަތަކަށްއެދުނީ ބަހުސްކުރެވޭ އައްސަލާމް އަަލއިކުމް. އަުޅަގނޑުެވސް މެްނބަރު  އައްުޑއަޮތޅު

ނޑު ޚާއްޞަ މައުޟޫޢު އަސްަލމް  މުޙަްނމަދު   އާއި ދޭތެރޭ ކޮންެމސް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން. ައޅުގަ

ވަނަ މާއްދާަގިއ  78ލިކޮޕީއަށް ބަލާލާއިރުަގއި ވަަނ ދެ 2ގަާވއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ  ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުަޞތާއި ފުރުޞަތު އެބަވޭ ދޭންވާގޮތް ބަާޔންކޮށްފައި. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޮގތްތަކެއް ނިންމާއިުރ  ހިތަށްއެރީ މިަގވާއިދު ފާްސުކރަންވެގެން  އަުޅގަ

ޮގތަކަށް ހަމަޖެހިއްޖިއްޔާ ފުރުޞަތު ދެވޭ އަނެއްާކވެސް އެހެްނގޮތަކަށް މެންބަރުންނަށް

ނޑަށް ކޮންސިސްޓަންސީެއއް މީގެ  ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވެނީ  ނޯންނާނޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ



ައޅުަގނޑަްށ ، އަވަަހށް މިކަންތައް ނިމިގެންދާނެވެސް ގޮތަކީ އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ތަކަްށ ގޮ ަވނަ މާއްދާ ާއއި ދޭތެރޭަގއި ބަހުސްކޮށްފައި 78ލަފާކުރެވޭގޮުތަގއި މި 

 މަޖިލީހުގައި ނިންމަން. އެއީ މަޖިލީހުގައި ގަާވއިދުވެސް އަޅުަގނޑުެމން ހަދަނީ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތްތަްއ. ދެން މަޖިލީހުގައި  އަުޅގަ

ހެދުުމގަިއވެސް އަދި ަގވާއިދު ހެދުުމގަިއ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  ައސާސީ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

ދިޔުަމކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަހަލަޮގތަކަށް ެވގެންދިޔުްނ ވެގެން އެއީ ެއއްގޮަތކަށް

އަޅުަގނޑަށް ާތއީދުކުރަނީ ކުރީދުވަުހވެްސ  އެދެން. ެއހެންކަމުން އަޅުަގނޑު ވަރަށް

ޙަމީދު ހުށަހެޅުއްވިގޮތަްށ  ރ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝާހީން

 އިންޓަރިމް  ނިމެންދެންފާސްކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގވާއިދު ިއޞްލާޙުކޮށް ަގވާއިދު

ދަންނަވާީލ  މި ަގާވއިދު ބޭނުންކުރުން. އެހެންެވ އެވާހަކަ ގޮތުަގއި ގަާވއިދެްއގެ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

ނޑުވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލެވޭތޯ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އުތުުރުބރީ  އަިރއަތޮޅު   އަުޅގަ

  މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުންމިދާ އެޖެންޑާގެ )ށ( އެމާއްދާގެ މަސައްކަތްކުރާނީ ުޙސަިއން  މެންަބރު

ނޑު ކުރިން ީހކޮށްގެންހުރީ ެއއްެޗއް  މައްޗަށް. ވާހަަކދެއްެކވުން: މުޙަްނމަދު  އާދެ އެނަންބަުރގެ މައްޗަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ތެރެއިން ގިނަ މެންބަރުންނަށް މިދެންނެވެނީ  ނުދަންނަވާނަމޭ. އެއީ އަުޅގަ

ނަޑކަށްވާހަކަ މަދުކޮށް  ފައި އަވަހަްށ މިމަސައްކަތަށް އެނބުރެންވިްއޔޭ. ގާްތގަ

އެހެން. އެހެްނވީމާ ދުވަސްކޮެޅއް ަނގާތީ  އަޅުަގނޑަށް ދެންެނވެންއޮތީ 

މިހިނގަމުންދާ ބަހުސްގަިއ ދެތިންއެްއެޗްއ  މަޑުކޮށްގެންހުރީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު

ނުޑވެްސ އެބަ ނޑު ހިތަށްއަރަީނ ބޭނުންޭވ. އާދެ އަ  ދަންނަވާލަން އަުޅގަ ޅުގަ

ކިހިނެއްބާއޭ. ކޮންމެސް ަގވާއިެދއް  މިމަޖިލީސް މިޖަލްސާ ހިނގަމުން މިދަނީ

ހަމަޔަީޤނުންވެސް ކުިރއަކަްށ  ކޮންމެސް އުސޫލެއްނެތި ަގއިމު މިޖަލްސާއެއް

ެއބައިންނެވި މަޖިލީހުގެ  ނުގެންދެވޭނެ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ރިޔާސަުތގައި

ފަދައިން ރައީސަްށ  ެއއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެވި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ބަ



އެހެންވީާމ  ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާ އިޚްތިާޔރުތަކާއި ބާރުތަެކްއވެސް އޮންނާނެ.

ލަްސާވ  މިޖަލްސާ ވާހަކައަކީ ަގާވއިދު ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް ކުިރއަށްނުގެންދެވި

ނޑަކަށް ނުވިސްނޭ. އަޅުަގނޑު ުކޑަ  ކޮށް އެްއވެސް ސަބަބެަެއް ައޅުގަ

ނޑު މިޔައުިމއްާޔ ތަކާއި މިލިޔުންތައް  އާވީމާކަމަްށވެސް ވެދާނެ. ެދން އަޅުގަ

 ވަަނ ޖަލްސާގައި ނިންމި 8ވަނަ ޖަލްސާ އާއި  2ބަލާލާއިރުަގއި މިމަޖިލީހުގެ 

ނޑު ހިތަށްއަރާ ސުވާެލްއ  ނިންމުންތަކެއްވެސް އެބަޮއވޭ. އެހެންެވ އަުޅގަ

ވެމުން ިމދަނީ ނިމިފައިއޮތް ަރއީސް މިހާރު މިވާހަކަދެކެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޫންބާވައޭ. ދެން މަޖިލީހުގެ އާދަކާދައަށް ބަލާއިރުަގިއ  ކަމަކާއިމެދުަގެއއް

ދެން  ކަންކަމާއިމެދުަގިއ ވާހަކަދެއްކުމަކީ ކިހިނެއް ޮއންނަ ކަމެއްބާވައޭ. ނިމިފައިއޮތް

ނޑު ހިތަށްއަރާ ދެތިންވާހަކައެްއވެސް   މިހެން ދަންނަވާލުމާއެކީަގިއ އަޅުގަ

 ންނަވާލަނަން. އަޅުަގނުޑގެ އެްއވެސް މަްއސަލަެއއް ނެތް ވަގުތު ލިމިޓްކުރުެމއްދަ

ނޑުގެ ހިތަްށވެރިާވ  ވަގުތު ނޑައެޅުެމއް. އެހެްނނަމަވެސް މިކަމާިއގުޅިގެން ައޅުގަ ކަ

ނޑުމެންނަށް މިއެއްބަސްެވވެނީ  ދެތިން  އެއްެޗއް ދަންނަވާލާަނން. އެއްކަަމކީ އަުޅގަ

 ޮކންމެސްވަރަކަށް ޔަޤީްނކަން ކުޑަކަން. ެދވަނަކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މަްއޗަށް 

ނޑުމެން ބޭކާރުވާަހކަ މިތާދައްކާތީ.   އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން މިެއއްބަްސވަީނ އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމަށްވެސް.  އަނެްއގޮތުން ބަލާއިރު އަުޅަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން ވަގުުތ ކަ

ނޑު ތާީއދުކުރަން. ދެން މިކަން ކޮންެމކަމަކަށްވެސް އަުޅގަ މަސައްކަތް ައވަްސވާނެ

ނޑަެއޅުމުަގއި މި ނުޑމެން ޔޫރަޕިއަން ޕާލިމެންޓް ކަ ނަމޫނާއަކަށް ބެލުމަކީ  އަުޅގަ

އެނިގވަަޑިއ  އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަެވސް ދަންނަވާލަން.

މަޖިލީހަކީ މުޅިން  ގަންނަވާނެފަދައިން. ޔޫރަްޕގަިއ މިއޮންނަ އީ.ޔޫ.ގެ ޤާނޫނުހަދާ

އިޚްތިޔާާރިއ  ނާ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއްނޫން. އެތަނަށް ލިބިފަިއާވ ބާރާއިނަމޫ

މިދަންނަވަނީ ޤާނޫނުހަދާ  ނިންމުންތަކާއި މިކަންކަން ބެލިކަމަށް ވިޔަސްެވސް

ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް މުޅިން ހިނގަމުންދާ ތަނެއް ނޫނޭ އެތަނަކީ. ދެން  މަޖިލިސްތައް

ަި ައޅު ތަންތަނުގެ މަޖިލިސްތަކަށް އެހެން ަގނޑުމެން ރިޢާޔަތް ކުރާއިުރގައި



 ބުނާގޮަތކަށް. ޕާޓީން ވޯޓުލާންޖެހޭނީ އާޚިރުަގއި ކޮންމެގޮތަކަށް ވާހަކަދެްއކިނަމަވެސް

 މީވެސް ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭކަމެއް. އެހެންވީާމ ވާހަކަ ެދއްިކއަސް

ނޑުމެން ނިންމުންތަ ނޫން. ނުދެއްކިއަސް މާބޮޑު މައްަސލައެއް އް މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑމެން އަމިއްލަ ނޑުމެން  މިނިންމަންޖެހެނީަީ އަޅުގަ އިޚްތިޔާރުން. މީވެސް އަުޅގަ

ދެން އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ އެެހންވާހަކަެއއް. ރައީްސ  ވިސްނާލަންޖެހޭކަމެއް.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާުޅވީ ތިމަންނައަށްވެްސ  އަމިއްލަފުޅަށްެވސް ދެންމެ

އެބައޮތޭ. އަެނއްކާ މިޖަލްސާވެސް ކުރިއަްށ  ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާ ބާރުތަެކއް

ނޑަެއޅުމުގެ މައްސަަލ ރައީސް  އެބަގެންަދވަން. އަމިއްަލއަށް  ދެން މިވަުގތު ކަ

ނުޑ ހިތަށްއަރާ. ެއއްވެސް  ބޭފުޅެްއ ދެކޮުޅ  ނިންމެވިނަމަ ކިހިނެއްބާއޭ ީވހީ އަުޅގަ

 ށް ގެންދެޭވކަމަށްއިންސާފުވެިރޮގތަކަ ހެއްދެވީސްާބވައޭ މިކަން އެަކށީގެންާވގޮތަކަށް

ފުރުޞަތު  އަދި ެއްއވާހަކަެއއް ދަންނަވާލާނެ އެީކގައި ވާނަމަ. މިހެން ދަންނަވާލުމާއި

 އޮތްކަމަށްވާނަމަ އާދެ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލާނީ މީ ކޮްނމެގޮތަކަށް ނަމަވެސް

 އަޅުަގނޑުމެން މި މަސަްއކަތް ައވަސްކުރުމަށް ވާަހކަދައްާކއިރު އެންމެ

ނޑުމެން ބުަރވަން ވެްއޖެކަންނޭނގެ މިހާރު. އަވަްސކުރެވޭެނގޮތަ ކަްށ އަުޅގަ

ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ވޯޓަށް ތެރެއިން މިހާރު ހުށަހެޅުންތަކުގެ އެހެންވީމާ  އަުޅގަ

 އައްަސވަން އެކަން ކަމަްށ ވޯޓަށް އައްަސވަން ބޭުފޅުން ހުށަހެޅުއްިވއިރު

ދަންނަވާލުމާއެީކގައި  ކީްއވެގެންާބވައޭ ޯވޓަށް ނޭއްެސވީ. ދެން މިކަހަލަ ބައެއް ވާހަކަ

  ޝުކުރުއަދާކުރަމުން ައޅުަގނުޑ އިށީންނަން.

 

ނޑަީކވެސް މި މަޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެކުުނބުރީ  މިލަދުްނމަޑުލު   އަުޅގަ

  ވަރަށް ހަލުއިކަާމިއއެކު ވަރަށް ައވަހަށް ނިމިގެންދާއެދޭ މީހެއް. ކަންތައްތައް ުމޙަްނމަދު  މެންަބރު

 މިފުރުޞަތުަގއި އަޅުަގނުޑވެސް ކޮންމެސް އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން އެހެންވީމާ ވާހަކަެދއްކެުވން: ޤްޠާރި

 ބޭނުންވަނީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ނޫނީ އަޅުަގނޑަށް ކުރިން 

 ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮތްގޮުތގަިއ ގަާވއިދުގެ ކަންތައްތަްއ އަވަހަށް ކުިރއަށް 



ަިއޮތުމަކީ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ގެންދިއުމަށްޓަަކއި ަވގުެތއް ނަޑއެޅިފައ   ކަ

ރޫުޙ  އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް މިދާގޮތުން ނޫނީ މަޖިލީހުގައި މިވަގުތު

ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިގެން މިއައި ކަންތަްއެވސް ފާހެއްނުވި ދެން  ބަލާއިރު ހުރިގޮތަށް

ހަކަދެއްކުމުގެ ަވގުުތ މިހާރު ވާހަކަދެެކވެމުންމިދާ ވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނަޑއެޅުމުގެ ކަންތަްއވެސް ނަޑކަްށ ޤަބޫލެއްަްނުކުރެވޭ  ކަ  އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޚިާޔުލ  ފާސްވެގެންދާނެކަމަކަށް. ެއސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި އަުޅގަ

މާބޮޑަށް ުހރުމުގެ ސަބަބުން މިހެންމިވަނީ. އަޅުަގނުޑވެސް  ތަފާތުވުންތަކެއް

ަޑެއޅުމަކީ މަސައްކަތް ރާަވިއގެން ކުރިއަށްގެންިދއުމަށް ަކނ ޤަބޫލުކުރަން ވަގުތު

ގޮްތތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެްއކަމުގައި. އަދި ވަިކ  ވަރަށްބޮޑު ލުއިފަސޭހަ

ނިމިގެންދާނެ ވަރަްށބޮޑު ބާރަކަށްވެދާނެ  މުއްދަތެއްަގއި މިކަންތައްަތއް

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. ވެމުންމިދާ އެހެންނަމަވެސް މިދެކެ ކަމެއްކަމަށްެވސް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ މީކުރެވޭނެކަމެްއ  ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު އަުޅަގނޑު މިހާރު ބޮޑަށް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ނުކުާތއަީކ  ނޫންކަމަށް. ހަމައެއާއިެއކު ައޅުގަ

 މެންބަރު ދިޔަނާ ފާހަގަކުެރއްިވ ނުކުތާާއއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިްއަޒތްތެރި

ލިބުނު ހިތްވަރެްއގެދަށުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންާވ  ން ައޅުަގނޑަށް ގުުޅވަިއގެ

ރައީސް. ރައީސް ތިޮގނިޑކޮުޅގައި ތިއިންެނވީ މި  ނުކުތާއެއް. ޢިްއޒަތްތެރި

އެހެންކަމަށްވާތީ ިދޔާނާ ވިދާޅުވިފަދައިްނ  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން.

ނުޑވެސް ހުންނާނެކަ މަނިކުފާނަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތަކެއް  މަށްެވސް އަުޅގަ

ނޑަށް ކަންތައް ދެްނ  ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި މިމަޖިލީހުގެ ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

ަކނޑަނޭޅުްނ  އެންމެރަނގަޅަށް ކުިރއަށް ގެްނދެވޭނީ ވާހަކަދެްއކުމަށް ވަކި ވަގުެތއް

ނޑަކަށް  މިނިޓް  2މިނިޓް ނޫނީ  70ކަމުގަިއވިަޔސް ޖަލްސާ ފެށުުމގެ ކުރިްނ ގާްތގަ

 ރިޔާސަތުްނ ކުރިއަްށގެންދަވަިއގެން  ގައި ހަނދުމަފުޅުކޮށް ައރުވާކަހަލަގޮަތކަށްތެރޭ

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ ވާހަކަދެއްކުުމގެ ވަގުުތ  ކަމަށް އަުޅގަ



ނަޑއެޅުމަކީ ނޑަްށވެސް މާބޮޑަށް ތާއީދުުކރެވޭކަމެއް ނޫންކަން  ކަ  އަުޅގަ

 ުޝކުރިްއާޔ. ދަންނަވާލަންވެގެން.

 

  ރައީސް. ައޅުަގނުޑވެސް އައްސަލާމް އަަލއިކުމް. ޢިްއޒަްތތެރި ދެކުުނބުރީ  ޅުހުވަުދއަތޮ 

  މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު އެޖެންާޑގައި )ށ( ގައި އޮތް ޚާއްޞަ މިދަންނަވާލެވުނީ ލަތީފް  هللاޢަްބދު މެންަބރު

 ހީވަނީ  ަވގުުތ ދިނުމުގެ ކަންތަުކގައި. އަޅުަގނޑަށް  ގޮތުން ފާސްކުރުމާބެހޭ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީއަކުން ަގވާއިދު  22އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން 

މަސައްކަްތކޮށް ވަރަށްބޮޑަށް މަސަްއކަްތ މިވަނީ ކުރިއަްށ  އެކުަލވާލުމަށް

ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިގަވާއިުދގެ ކޮޕީ ފޮނުވައި ވަރަށްޮބޑަށް  ގެންދެވިފައި. އަނެްއކާ

ކުރާނެ ފުރުޞަތު ދެއްވާފައިއޮތީ. އެހެންވީާމ މަސައްަކތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ފުރުޞަތު 2 ގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވި  ޑރ. ަޙސަން ސަޢީދު ހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް 

ނޑަްށ  ފުރުޞަތުގައި ވަނަ 2މިނެޓް  5ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ، ދެއްަވއިގެން  އަުޅގަ

ހެންވެ އެ މިނެޓަށް. 7މިނިޓް. ޙަސަން ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިއޮީތ  2ފެންނަނީ 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ާވހަކަ އަޅުަގނޑު އެއަށް ާތއީދުކުރާ

ަިޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ ައްޙމަދު  މެންަބރު މާލޭ ނޑު ހިތުގަިއހުރި ޝުކުރއް   އަުޅގަ

 ށް ާމގިނައެކިބޭފުޅުްނަް ދައްކަަވއިފި. އެހެންވީމާ އެޕޮއިންޓުތަކަ ވާހަކަ ގިނަ ވަރަށް ވާހަކަެދއްކެުވން: ޢާތިފް

ނޑުެވސް ބޭނުންވާ ގޮތްަތކެއް ނުވަތަ  ވާހަކަެއއް  ގޮެތއް 2ނުދަންނަވާނަން. ައޅުގަ

 އެބަޮއވޭ. ެއއްކަމަކީ މައްސަަލއެްއގައި ަދއްކަންހުރިަި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ަދއްކާ 

ބޭނުްނވާކަމެއް. ހަމައެާއއެުކގައި ަމސައްކަތް ހުްއޓުންނާރާ  ހުސްކޮށްލުން އެީއވެސް

ެއވެްސ ބޭނުންވާކަމެއް. އެހެންވީމާ މަސައްކަތުގެ ލިމިޓް  ގޮެތއް ގެންދެވޭކަހަލަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ޚިޔާލެްއވެސް ކުރުމުގެ ޕޮއިންޓުތަކެއް ހުށަހަޅަން  އެބަދޭ. އަޅުގަ

މިކަހަލަ ވަގުތުކޮެޅްއެގ  މިނިޓް ނަމަވެސް 1މިނެޓް ނުވަތަ  2ބޭނުންމީހަކަށް 

 ހުށަހެޅުްއވޭނެކަމަށް. ހާ ޕޮއިންެޓއްތެރޭގައި އެމެންބަރަކު އެޭބނުންފުޅުވާ ހުރި

 ޢާދިލް ހދ. މެންބަރު އަޙްމަދު އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު ފުރަތަަމ ޚިޔާލުކޮްށގެންހުރީ



 މިނެޓް ެވސް 1ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުކުރާނަމޭ އެހެންނަމަވެްސ 

ަނ މިނެޓް ދެވަ 5އަދި  ފަހަރު މިނެޓް ފުރަތަމަ 2ދިގުކަމަށްފެނޭ އެހެންވީމާ 

ހުށަހެޅުމެްއ  ފަހަރަށް ލިމިޓްކުރެއްވުން. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން އެކަހަލަ

ނޑަށް ޮބޑަށް ރަނގަޅީ ހުށަހެޅިއްޖެ. ހުށަހެޅުްއވި  ޢާދިލް އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ދެހުށަހެޅުމަށްވެސް  ޢިބާރާތް އެހެންވީމާ އެޮޕއިންޓުވެްސ ފާހަގަކޮށްލާނަން 

ދެން އަދި  ފެނޭ. އައްަސވާނެކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ށްވޯޓަ ެއއަށްވެސް  ތާއީދުލިބިފައިއޮތީ.

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ކުޑަކުަޑ ވާހަކައެއް އެބައޮތް.  ހަމަ މިއާއިއެކު އަުޅގަ

ލިމިޓްކުރައްަވއިފިްއޔާ  ގަޑި  ިރއާސަތުން ވަިކ ހިސާބަކަށްގޮސްފައި އެވާހަަކއަކީ

ނިޓް އެގޮތަށް ލިބިފަިއ މި 50، 20 އިންޓަވަލްކުރިން ވާހަކަދަްއަކާވ ބޭފުޅުންނަށް

 ދެވޭކަހަލަގޮެތއްެވސް މިނިޓުން 5 މިނިޓުން 2ފަހުން ވާހަކަދައްކަވާ ބޭފުޅުްނނަށް 

 ވެފައި އެބަހުރި ބަެއއްފަހަރުުކރިން. އެހެންވީމާ އެހެންވުމަށްވުރެން ރަނގަުޅވާނީ

ށް ޓައިމް ލިމިޓްވާކަމަ، އެހެންވީމާ ވަކި ުއސޫލަކުން މިކަން ެވެގން ދިޔައިއްޔާހެން.

ނޑަްށ  ވަންޏާމުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެްއގޮތަކަށް އެކަން ެވެގންދިޔުން އަުޅގަ

ނުޑ އަދި އެއްޕޮއިންޓެއް  ބޮޑަށް  ފެންނަނީ. ދެން ފުރުޞަތެއް ލިބުނީތީ އަޅުގަ

އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަަކދެއްކިއިރު ވާަހގަކުރި  އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެީއ،

ހަފްތާ  2ހުށަހެޅުމެއްގައި ަކނަޑއެޅުނު މުއްދަތަކީ،  ނުނުކުތާއެއް މިއަދު ހުށަހެޅު

އެއަށް ަޖވާބެްއ ދެްއވިއިުރ ކުެށއް ވިދާޅުެވވުނުކަމަްށ  ެއކަމަކު ނުވާ މުއްދަތެކޭ. ދެން

ރެކޯޑަށްަޓކަިއ އެވާަހކަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުން. ޝުކުރިްއާޔ  ފާހަގަކުރެވޭތީ 

 ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

 

ނޑު ތެުދވީ މިހާތަނަށް ލިބެމުންދާ ކުރިއްޔާ ޝު  މެންަބރު ހައްުދންމަތީ   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

  ބަލާފައި މިއަދުެވސް ތަފާތު ގޮތްތަކެއް ހުށަހެެޅމުން މިދަނީ. ތަޖުރިބާތަކަށް  ިއބްާރހީމް އިލްޔާސް

ނޑު އާދެ،  ވާހަކަެދއްެކވުން: މެން މިކަންކަން ަގވާއިދު ިނންމުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ައވަހަށް އަުޅގަ

 ނިންމަން އެބަޖެހޭކަން. އޭތި ނިންމުމަށްފަހުގައި ނޫނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގޮތަކަށް



ނޑު ދަންނަވާލަން  ދެވެން ނެތްކަން އެއީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. އަޅުގަ

ބޭނުންވަނީ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މަޖިލިސް ގެންދަާވ 

ޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާތަކެްއ ލިބި ވާހަކަތަކެްއ ގޮތުްނވެސް ައުޅގަނ ގޮތަކާބެހޭ

 އެބަދެއޭ. އެހެންކަމާއެކު މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ވަަރށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެބަ ދައްކަމުން

ވަަނ މާއްދާއަްށ ހަވާލާދެްއވާެވސް. އަދި  33ވާހަކަދަްއކަާވ، ޤާނޫނުއަާސީސގެ 

ހުން ބޭފުޅަކު ޢިލްމީ ބޭފުޅުން ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަްށ މަޖިލީ އެހެން

އެބޭފުޅަކު މަޖިލިސް ހިންގެވުމާ ބެހޭގޮތުން ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ  ހޮވުމަށްފަހު،

ވާހަކަެވސް އެބަ ދެކެވޭ. އާދެ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަީނ  ބާރުތަކެއްގެ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ބޭނުންވެއޭ މި ގަާވއިދުެގ  އަޅުަގނުޑވެސް

ވަހަށް ނިންމަން އަދި މިއަދު މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަ މައްސަލަ

ާތއީުދކުރާ ގޮތްަތކެްއވެސް އެބަުހއްޓޭ. އަދި ކުރިން  ހުށަހެޅުންތަކުގަިއވެސް

ނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ މުއްދަތެއް އޮތް.  ފާސްނުވެ ދިޔަ ކަންތައްތަުކަގއިވެސް އަުޅގަ

 އިުރ އެާއެއއްކޮށް އެހެންއޮތް  ދުވަުހގެ މުއްދަތު  52އާދެ، ެއއީ  އެހެންނަމަވެސް،

ނޑަށް ެއއްބަސްުނވެވުނީ. އަިއސްފައި އޮތީމާ ޕެކޭޖެއް ދުވަްސ  52ަހމައެކަނި  އަުޅގަ

ނޑުމެން 52އޮތްނަމަ ދެން އެ  ގެންދާނެ ގޮތްތަެކްއ  ދުވަްސ ފާސްވުމަށްފަހު އަޅުގަ

ގޮތްތަކެްއ  ރާވަިއގެން އެކަން ކުެރުވނީސް. އެހެންނަމަވެސް އެާއއެކޮށް

އެއްޗެހިތަުކގެ  ހުނީމާ، އެހެނެއް ނުވި. ދެން މިއަދު ހުށަހެޅިފައި ހުރިނިންމަންޖެ

އެެހންނަމަވެސް ައވަހަށް  ތެރޭގަިއވެސް ަބއެްއ ެއކަހަލަ ކަންތައްތަްއ އެބަހުރި.

ނޑު މިއަދު މިހާރު ދަންނަވާލަން މިތެދުވީ، މިއަދުވެސް ދެްނ  ނިންމަން ފެނޭ. އަޅުގަ

ދެން އަންނަ ދުވަހަކާ  ފާސްނުެވއްޖެނަމަވޯޓަށް އަހަިއގެން ެއއްެވްސ ގޮތެްއ 

ނޑުމެންނަށް އެޖެންޑާ އަންނައިރު ނޑުެމން ކުރިން ނިންމިފައި  ހަމަޔަށް އަޅުގަ އަުޅގަ

ފާސްކުރުމުގެ ބަޔަްށ  ާމއްދާއަކުން  އޮތް ނިންމުމަށް އާދެ، މި ަގާވއިދުގެ މައްާދއަކުން

އަވަްސކުރެްއވުމަްށ  އެޖެންޑާ ތައްޔާުރކޮށްދެްއވުމަީކ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިކަން

 ޭއގެކުރިން  ރިޔާސަތަށް ކޮށްދެވެން އޮްތ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްހެން. އާދެ،



 އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިދު ކޮިމޓީއަށް މަދުވެފަިއވާ މެންބަރުން ހޮވާކަމަށްވަންޏާ އެ

 އަކަށް ގަާވިއދު ފާސްކުރަން ކުރިން  2ދެއްާވފައި ނަންބަރު  7އައިޓަމަށް ނަންބަރު 

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އި އޮތް ނިންމުމަށް ދާން ފެނެއޭ. އެހެން ނޫނީ މިއީނިންމާފަ

ނޑުމެން އެންމެން ތަޖުރިބާކޮށްފައި އަިމއްލައަށް  ގެއްިލގެންދާ ަވގުތެްއކަން ައުޅގަ

އެހެންވީމާ، އޭގެ މަްއޗަްށ ބުރަވެ ވަޑަިއގެން  ދަންނަވަމުން މިދަނީ މިހާރު.

ބާރުގެ ތެރެިއން މިކަން މިގޮތަށް  ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ މަޖިލިސްގެ ރައީސަށް

ނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، އަރިހުން އެދެން.  ކޮށްދެއްވުމަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  އާދެ، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަަތކަށް ދަންނަވާލީ ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ`.  މެްނބަރު  ފާދިއްޮޕޅު

  ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތަކާބެހޭ ގޮތުންގަާވއިދު ފާސްކޮށް  މަޖިލީހުގެ މުޙަްނމަދު  އަްޙމަދު

ބަހުސްކުރުމުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރުން  މި ބަހުސްކުރަމުންދާ މިހާރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީުދކުރެްއވުމުގެ ގޮތުން.  މަޒީނާ ޖަމީލު ހުށަހެޅުއްވި

ކުރަްއވައިފި، އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެ

ވިދާޅުވިފަަދއިން މައްސަލަެއްއގަިއ  އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަީނ މަޒީނާ

ފުރުޞަތު އެުރވުން. އަދި އެގޮތުްނ  ވާހަކަދެްއކުމަށް ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް

މިނެޓު  2ވާހަކަދައްކަވާ މެންބަރުންނަށް  އެރުވޭ ފުރުޞަތުަގއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް

މިނެޓު ެދއްވުން. ކޮންމެައކަސް  5ާވހަކަދައްަކވާނަމަ  ނަ ފަހަރަށްދެއްވުމާ، ދެވަ

ވަނަ ޖަލްސާަގއި  2ހުށަހަޅަުމން އައީ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުެގ  އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ

މިހާރުއްސުރެ ަގވާއިދު މާްއދާއަކުން މާއްދާައކުްނ  ނިންމާފައިވާ ގޮުތގެ މަތިން

ނުޑގެ ގޮތް މިކަން އަވަހަ ފާސްކުރާ ގޮތަށް. އެހެންނަމަެވސް ށް ނިމުމަށްޓަކާ އަުޅގަ

މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ގޮތަށް ދީއްލާ  ދޫކޮށްލާ މިހާރު މިދެކެވެމުންދާ

ޤަސްދުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މަޒީނާ  އަޅުަގނުޑވެސް ެއގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދަން



ން. ާތއީދުކުރަން. އެވާހަކަ ދަންަނވާލަ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑަށް ރަީއސް، މިހާރު މި ވާހަކަދެެކވޭ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީުހގެ  ވަީޒރުންގެ   މައްސަާލގައި އަުޅގަ

  އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން މި ތެދުވީ. އާދެ، ައޅުަގނޑު ވަރަށްަް ބޮޑަށް ފެންނަ ަޙމީދު هللا ޢަްބދު މެންަބރު

ަވޑަިއގަންނަވާ މެންަބރުންނަށް ފުރުޞަތު ވާހަކަދައްަކވަްނ އެދި ތާއީދުކުރަން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ވަގުެތއް ަކނޑަެއޅުން ލިމިޓްކުރުން. ދެއްާވއިރު ަވކި ައުޅގަ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، ޚިޔާެލއް ެއއީ. އެެހންވީމާ ތާއީދުކުރާ

ން. ދިޔާނާވެްސ ައޅުަގނުޑވެސް ާތއީދުކުރަ މަޒީނާ ޖަމީލު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް

 އަދި ަބއެްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެްސ ތާއީދުކުަރއްަވއިފި.، ތާއީދުކުރަްއަވއިފި

 މިނެޓު ދެއްވާފައި ެދވަނަ ފަހަރަށް ފުރުޞަތުދެއްވާ  2އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު 

 5މިނެޓާ  2އެހެންީވމާ،  މިނެޓު ދެއްވުން. 5ކަމަށްވެއްެޖއްޔާ އެބޭފުޅަކަށް 

ނޑަްށ ހީވަނީ ިދގު މިއޮތީ.  މިނެޓަށް މިގޮތަށް ުކރިއަށް ގެންެދވިއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ އަމާޒާ ހަމައަްށ  ކުރުކޮށްެލވިފައި  ވާހަކަތަެކއް

ެއގޮތް އަުޅަގނޑަށްވެސް ފެންަނވާހަކަ  އެހެންވީމާ ދަތުރުކުރަން ފަސޭހަވާނެހެން.

ހެން ޢިއްޒަތްތެރި ަބެއްއ އެ ދަންނަވާލީ. އާދެ، އަުޅަގނޑުެގ ކުީރގައި

ނޑު ހިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންވެސް މި ގޮތަށް ތާއީދުކުރަްއަވއިފި. ވަރަށް  އަުޅގަ

 ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް މިގޮތް މިހާރު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން

 އެނގޭނީ ވޯޓުން. ވޯޓު ދެްއަވއިގެން ިމގޮތަށް ވޯުޓ ލިބިއްެޖއްޔާ މަޖިލިސް ކުިރއަށް

 ޔުމުަގއި ވަރަށް ބޮޑު ަފސޭހައެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ.ގެންދި

 ދެން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އޮންނަ ބާރާ އިމްތިޔާޒު އެއީ ކޮންމެހެން އިތުރަސް

 ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުންވާ ަމއްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވާލަން 

ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގައިެވްސ  ސް ރަްއޔިތުންގެ ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއވެ

 ރަީއސަކަށް ވަަރށް ޚާއްޞަ މަޤާމެކޭ ، ކޮންމެ މަޖިލީހެއްެގވެްސ ރިޔާސަތަށް މިއިން



ެއވަނީ، މަސަްއކަތްޕުޅެކޭ. އެހެްނވީމާ، އެޭބފުޅަކަށް އެލިބިފަިއާވ  ޙަވާލުވެަފއި

ނޑަށް އެނޭގ ބޭނުންކުރުމަކީ ަވރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމެކޭ. އަޅު އިމްތިޔާުޒގެ ގަ

 މިކަން ކުރިައށް ގެންދަން ބޭނުންވާކަން. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ބޮޑަށް

 ރައީސަށް އޮންނަ އިމްތިޔާުޒ، ޤަދަރު، ޝަރަފު އެ ައޅުަގނޑުމެން ނަގައިަލއިގެން

ނޑުމެން ދަމަހައްޓަންވާނެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތަށްޓަކަށް   ނުވާނެ. އެ އަުޅގަ

 ހޭ ކަމެއް. އެެހންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަްށ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެދަމަހައްޓަންޖެ

ނޑު ވަަރށް   ރައީސަށް އޮންނަންޖެހޭ ޤަދަރާ އިޚްތިރާމު ެއގޮތުަގއި ޭބއްުވމަކީ އަުޅގަ

 ބޮޑަށް އެދޭކަެމއް. ހަމަ އެހެންމެ މަނިކުފާނު އާދެ، މަޖިލީހުެގ ރައީަސކަށް ހަވާުލވި 

ނޑުމެން މެންބަރުންނަށް ތި ފަހުން އަދި އޭގެ ކުރީަގިއެވސް މަނި  ކުފާނު އަޅުގަ

 އަދާކުރަްއވާަާ އިޙްތިރާމާ ޤަަދރަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން.

ވީހާ އެުކވެރި ގޮތެްއަގިއ  ބޭނުްނވަނީ އާިދ، އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ، އަޅުަގނޑު 

އަށްދެވޭނެ މަުގ ހަމައަށް ކުރި ވީހާ އެއްަބއިވަންތަ ގޮެތްއގަިއ މި ބޮޑު މައްސަކަތާ

ާތއީދުކުާރ  ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ފަހިވެގެން ދިޔުން. އެހެްނވީމާ، މިހާރު

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މިފުރުޞަތު ހޯދީ ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑު   ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޤަސްދުކޮްށގެން ހުރީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

  ހައުސް ކީޕިންގ މަްއސަލައެްއގައި ެއއްވެސް ކަހަލަ ވާހަކަެއއް މިކަހަލަ ދު ައޙްަމދު ޝަހީ  މެންަބރު

 ފުއްދާލެވިދާނެ ކަަމށް. އެހެންނަމަވެސް ވަރަްށ ތަފާތު ޚިޔާލުތައް  ނުދައްކާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑެގ ޚިޔާލު އޮތްގޮްތވެސް ދަންާނަވލަން ބޭނުންވީ. އާެދ،  ހުށަހެޅެމުންދާތީވެ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަްނ ބަހުސް ހުންނަންޖެހޭނީ މިނިވަންކަމާ ހާމަކަމާއެކު އަޅުަގނުޑވެސް 

ކޮންމެްސ  އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ ބަުހސްމިކުރެވެނީ ޑިބޭޓް. އެންޑް އޯޕަން ފްރީ

 އެކަން ޙާސިލު  ކަހަލަ ކަމެއް ޙާސިލުުކރުމަށް. ކޮންެމވެސް ކަހަލަ މަޤްޞަދެއްގައި

 މިނިވަން، ޙަޤީޤަތުގަިއ ެއއީކީ  ނުކުރެވި ބަހުސް އެހެން ިދގު ދެމިގެްނ ދަންޏާ

ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ، އޯޕަން އަދި ބޭނުންތެރި ބަހުސަކަށް ނުވެ ހިނަގއިދާނެ



ނޑުމެންގެ މަަސއްކަތްަތއް ފަހި ކުރުމަށްަޓކާ  އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން ައޅުގަ

ަވގުުތ  ކޮންމެސް ކަހަލަ އިންތިޒާުމތަކެއް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެގޮތުން 

ނަޑއެޅުން އެީއ  މާ އަދި ވާހަކަދެއްކުމުގައި ތަކުރާރުކުެރވޭ މެންބަރުެވސްލިމިޓްކުރު ކަ

ނުވަތަ މިކަހަަލ  އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެން ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހެއްގެ

ވަރަށް ގިަނ  ޖަލްސާއެްއގައި ުއޅޭނީ ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެނެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ

ަްގަިއވެސް ހަމަ ފާހަަގކުރެވޭ ޤައުމުތަކުަގއި ހުރޭ. ކޮންމެ ޤަ މިކަހަލަ ޓައިްމ  އުމެއް

އެހެންވީމާ، ެއއީީކ  ލިމިޓްތަކާ ގެލެޓީންނާ މިކަަހލަ ކަންތައްތަްއ ހުންނަކަން

އެހެންވީމާ، ެއކަން  ޙަޤީޤަތުގައި ޑިމޮކްަރސީގެ ޫރޙާ ޚިލާފުވާވެސް ކަމެއް ނޫްނ.

ނޑުމެންނަްށ މި މި ދެކެވެނީ  ހާރުފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ހަމަ އެހެންމެ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ވަގުުތ ލިމިޓްުކރާނެ ގޮތެްއގެ  ވާހަަކ.  ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުގައި ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިައްށ  )ރ( އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  އޮތް ބަިއގައި މިކަުމގެ ތަޖުރިބާއިން ދެން އޮތް ބައިަގއި ެއކަން އަުޅގަ

ވާހަކަެއްއވެސް  ހުންވެސް ނިންމޭނެވެސްމެ. ދެން މިއަދު ދެކެވެމުން ދިޔަ އެހެންފަ

ނުޑވެސް ކޮންމެހެން ދައްކާކަށް  އާދެ، ރިޔާސަތުްނގެ އިމްތިާޔްޒތަކުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ދެެކވިފަިއވަީތ  ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް އެވާހަކަ ވަރަށް ޮގތްގޮތަކަށް

ނޑު ހިތަށްައރާޙަޤީޤަތު ޢިޝާރާތްކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ގައި އަުޅގަ

ދަށުން ބާަވއޭ. އިނގިރޭިސ ބަހުން  މިތާ މިތިބެވެނީ ކޮންކަހަލަ ގަާވއިދުތަެކއްގެ 

ނޑަށް ަބެއއް  މިކިޔާ ސްޓޭޓް އޮފް ނޭޗަރޔާ ވަރަށް އެްއކަހަލަ ގޮަތކަްށ އަުޅގަ

ަގއި ތިބީ. ައޅުަގނޑުމެން ތޮބީީޢ ޙާލަތެއް އާދެ، މަންޒަރު ފެންނަމުން ދިޔައީ.

ދިޔައީ.  އެްއޗެްއވެސް ބުނެވޭ ކަހަލަ ގޮތަަކށް ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށްއެރި

ނުޑމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ ެއްއވެސް ކަހަލަ  އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަ

ކޮންމެްސ  ގޮތަކަށް ޖަމާޢަތެްއގައި ުނވަަތ ބަޔަކު ގުިޅގެން މަސައްކަެތއް ކުެރވޭނީ

ޚާއްަޞ  ޙަވާލުކުެރވިގެްނކަން. ފަރުދީ ޙައްޤުތަކެއް ވަކި ފަރާތަކާ ވަރަކަަަށް

ނޑުމެންެގ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނޑުމެން ައއިސްފައި ިމތިބީ އަޅުގަ އަޅުގަ



ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަށް ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ އެހެން  ދައުރެއްކަމަށް ބަލަިއގެން މިތިބީ

ޑިމޮކްރަީސއެްއގައި ަޙއްޤުތަކަީކ ، ކިޔޭނީ. އާދެ ފަރާތަކަށް އެއަށް ގޮެތއް

މުސްތަޤިއްުލ  އެްއޗެއް ނޫން. ެއއެްއޗަކީ ެއބައެްއގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔަކަށް ދޭ 

ނޑުމެން އެ ނިންމަނީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ކިހާ  ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުުކރާނީ. އެހެންވާއިރު  ވަރެއްތޯ އަުޅގަ

 ަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކެްއެގ ވާހަަކދެއްކުމުެގ ޙައްޤުަތއް އަޅު

ފަސްޖެހެންީވ ކީއްެވގެންތޯޭއ، ޭއގެްނ އެްއވެސް ބަެއއް  އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން އިންތިޚާބުކޮށްފައިާވ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ޙައްޤުަގއި އަުޅގަ

ށް ހީވަނީ ރިާޔސަތުގެ އިމްތިާޔޒުތަާކ އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރުން.

ބޭނުންކުރައްވަން ކޮންމެހެންޖެހޭ އެއްޗެްއ ކަންނޭނގެ. ބައެްއ  ބާރުތަކަކީ ހަމަ

ނުޑ މިއަދު ިކޔާލިން  ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ ޔޫރަިޕައން ޕާލަމަންޓުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ިއވެސް ވަރަްށ ބައްދަލުކުރަްއވާފައި ދެއްެކވި ވާހަކަ. އޭގަ އެބޭފުޅުން ތިބޭފުޅުން

މިަކހަލަ މަޖިލިސް ހިނގާ ގޮަތކީ ހައުސް ކީޕިންގ  ބޮޑަށް ވިދާުޅވެފަިއ ޮއވޭ

ނުޑ  ކަންތައްތަުކގައި ހަމަ މުޅިން ރިޔާސަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ދޫކޮށްލުމޭ. އަޅުގަ

މިދަންނަވާލީ ސެހެރީއެއްގެ ގޮުތގައި. އާދެ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ  ދެން މިވާހަކަތައް

ކޭކު ބަަހއްޓަިއގެން ހުރި ގޮތަށް ބަހައްޓަިއގެން ކޭކު ަކއި  ންނަށްއަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން  ނިންމައެއް ނުލެވޭނެހެން. ކޮްނމެސް އެއް ކަެމއް ެއއަށް ުކރެވޭނީ. އަުޅގަ

ކާންެވއްޖެްއޔާ ކޭކު ކާްނވީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނި ކޭކު ފަޅަްނ  މިހާރު ކޭކު

ގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މަޒީނާ އެގޮތުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަށްޓަންވީހެން.

އެއަށް ތާއީުދ  ހުށަހެޅުްއވުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ތާއީދުކުރަން. ހުށަހެޅުއްވި

ެއއްގޮްތކަން  ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވެްސވޭ. އެެހންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑގެ ޚިާޔލު އެއާ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.. ދަންނަވާލުމަށް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މަިޖލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިީލހުގެ`.  އުުތރުުބރީ މެްނބަރު  ޅުހުވަުދއަތޮ 



 މެންބަރުން. އާދެ، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ މިހާރު  ޢިއްޒަތްތެރި  هللاހަލީލް ޢަްބދު އިްބރާހީމް

ސް އެްއެޗއް ބަހުސްކުރެވެުމންދާ މަޢުޟޫއަށް އަޅުަގނޑުވެ  ވާހަކަދެެކވި ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ ޖަލްސާގެ  2ރަްއިޔތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ  ދަންނަވާލަން. އާދެ،

ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަންތައްަތއް ކުރަންީވގޮތާ ކަންަތއްތަްއވަީނ  ޔައުމިްއޔާއިން 

ސާފުެވ އެނގެން. އާދެ، މިާހ ގިނަ ދުަވސްތަކެްއެގ  ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ނަށް މިއުޅެނީ މިކަންތައްތަކަިއގެން ކުރިއަްށ ައޅުަގނޑުމެން ބަހުސަށްފަހުގައިވެސް 

ނޑޭ  ނުދެވި. މުސްކުޅިން ބުނެއުޅޭ ބަހަކުން ބުނާނަމަ ހިނިއަރާެވސް ފަރުބަދަ ކެ

ނޑުމެންނަށް އިވެމުންދޭ. އެކަމަކު މިޖަލްސާއިން މިވަރުވެސް  ވާހަކަެއއް  އަުޅގަ

ީއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުވޭ. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ނިންމައިގެންއަ 

ޚިޔާލު މިކަމުަގއި ހުށަހަޅަން. ނަމަވެސް އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާުލ  އަޅުަގނުޑގެ

ޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނުޑގެ އަޚް އަދުނާން ޙަލީމް އެ ޚިޔާލުވަނީ  ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން

ހުށަހަޅާފައި. ެއ ޚިޔާލު އަޅުަގނުޑވެސް ަދންނަވާލާނަން. ަގވާއިުދ  މަޖިލީހުގައި

އްސެވުމަށްފަހު ރަްއޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހަމަޖެ ކޮމިޓީއަށް

މައްދާަތއް ނިންމެުވމުގައި މަަސއްކަތްކުިރއަށް ެގންދެވުން، ވީމާ، މި  ގަާވއިދުގެ 

ައޅުަގނޑު ާތއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން އަޅުަގނޑަްށ ދެްއވި  ޚިޔާލަށް

ނޑު ވަިކވެލާނަްނ. ފުރުޞަތަށްޓަކާ  ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

 

އިޚްތިރާމުކުރަން. އެެހންނަމަވެސް އެޖެންާޑ  މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ޚިާޔލަށް ވާހަަކދެއްެކވުން: ސަތުންރިޔާ

މަސައްކަްތކުރަން އަުޅަގނޑު މި ކުރިއަަަްށ  ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތަށް ގެންދެވޭތޯ

  ދަނީ.

 

ނޑުގެ މަޖިލިސް. އަޅު ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޢިްއަޒތްތެރި`.   ެމންަބރު މުލަކަތޮޅު  ގަ

ނަޑކަށް ދެތިން ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް. މޭޒުމަތީގައި  ސުލަިއމާން އަްޙމަދު  ކޮންމެ މިިއން ގާްތގަ



ވަރަށް ަރނގަޅު، ވަރަށް ކަމުދޭ. ެއހެންކަމާއެކު މިހުރިހާ  ހުށަހެޅުމެއްވެސް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ މިއުޅެީނ އިތުރު ހުށަހެޅު ހުށަހެޅުމަކަށް މެްއ ރިޢާޔަތްކޮށްެގން އަުޅގަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޝުޢޫރުތަކަށްވެްސ އިޙްތިރާމުކޮށްގެން  ހުށަހަޅާލެވޭތޯ. މި

 72ދަންނަވާލާނަން. ގަާވއިދުގެ ާމއްދާެއއް ބަހުސަށް ހުޅުވާލުމަށްފަހު  އެހެންކަމުން

ތެރޭަގއި އެިދވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންކުެރ ކޮންމެ މެންބަރަކު  މިނެޓުގެ

ގެ ަވގުތެއް އެުރވުން. އެއަށްފަހު ދެންވެްސ މިނެޓު 2 ވާހަކަދެްއކެވުމަށް

އެިދވަަޑއިަގންނަވާ މެންބަރުންނަށް އެ ފުުރޞަތު ހުޅުވާލުން. ިމ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން 

މިނެޓުގެ ތެރޭގައި  70ހުޅުވާިލ ވަގުތުން ފެށިގެން  ގޮތުން، ފުރުޞަތު

މަްށ ތެރެއިން އަލަށް ާވހަކަފުޅު ދެއްކެވު އެދިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންގެ

މިނެުޓގެ ވަގުެތއް  2ވާހަކަުފޅުދެއްެކވުމަްށ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެ ެމންބަރަކު

ވަނަ ފަހަރަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުމަށް  2ތެރޭަގއި  މިނެުޓގެ 70އެރުވުން. އަދި މި 

މިނެޓުގެ ަވގުތެްއ  5މެންބަރަކު ވާހަކަެދއްެކވުމަށް  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެ

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅަކު ުނަވތަ އެހުށަހެޅުއްވުމަށް  ފަހުއެރުވުން. ެއއަށް

ތާއީދު ިލބިވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅަކު ނުވަތަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި

 2ބޭފުޅަކު އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ނަމަ އެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްެކވުމަށް  ތާއީދުކުރެްއވި

ހިސާބުން ބަހުސްގެ ވަުގތު ނިންމުން. މިއީ ފުރުޞަތެއް އެރުވުްނ. އެ މިނެޓުގެ

ނޑު ނުދަންނަވާނަން އެްއވެސް މެންބަރަުކ  އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން. ައޅުގަ

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަްއވާށެޭކ، ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނަމަ ކުރަންވީ. އަޅުަގނުޑގެ

 އެހެންނަމަވެސް ދެންމެ މި ދަންނަވާލި ފަދައިން މި ތިން ހުށަހެޅުމަށް 

ނޑު ހުށަހަޅާލި   ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އެ ތިން ޚިޔާލަށްވެސް އިޙްތިރާމުކޮްށގެްނ އަޅުގަ

 ހުށަހަޅާލުމެއް. މި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގަތިން. ވަގުތު ދެއްވީތީ 

 ޝުކުރިއްާޔ. ައއްސަލާމް ޢަލަިއކުމް.

 

  އާދެ،. ވަބަރަކާތުޙޫ هللاތުއަްއސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަަރޙްމަ`.   އުތުުރބުރީ ނިލަންެދއަތޮޅު



  ދައްކަން ކަންނޭނގެ އަުޅަގނޑަށް ކަަމށް ނޫން މަންމަނެއް އަޅުަގނޑު  ިއބްާރހީމް ައޙްަމދު މެންަބރު

ަބެއއް ފަހަރަށް މިތާނގައި ދެކެޭވ ވާހަކަިއގެ ތެޭރގަިއ  ޙަޤީޤަތުަގއި. މިތެދުވެވުނީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަި ވަގުުތކޮެޅއް  ކޮންމެސް އެްއޗެްއ ނުބުނެ ހޭދަކޮށްލީމަ ބައެއް ބޭފުޅުން މި

ކަމަށް. އެހެންވީާޟ،  ެއމީހެއްގެ ައޑު ނުނުކުންނަނީ ދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ ެއއީ

އަޅުަގނޑުމެްނ  އެވާހަަކއަށް ފަހުގައި ާވހަކައެއް ދަްއކާލަން މިއުޅެނީ.

ފާސްކޮްށ  ވާހަކަދަްއކަމުން މިދަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު

އެގޮތުްނ  މުގައި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާނެ ފުރުޞަތު އަރުވާނެ އަދަދާ.ނިންމެވު

ނަޑއެޅުޭމ ބެހޭގޮތުން. ދެން ބައެއް ފަހަރަށް މިވާގޮތަކީ ގިނަ  އެރުވޭ ފުރުޞަތު ކަ

ވަރަްށ  ވާހަކަދެްއކުން ެއއީ ކަންނޭނެގ މުހިންމު ކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ. އެހެންވީމާ،

ކަެމްއ  . އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މިކަހަލަގިނަ ަވގުތުެވސް ބޭނުންކުރެިވދާނެ

ނަޑއަޅާފައި އޮތުން. އަދި  ރަނގަޅަށް ގެންދިޔުމަށްޓަާކ ބޭނުންވޭ ވަގުތު ކަ

 ދުވަސްެވސް ަކނޑަެއޅިފައި އޮތުން. ެއއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ޙަޤީޤަުތގައި.

 ގައި އެހެންނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކުރެވި ދިޔަ ތަޖުރިބާ ހަމަ މިގޮތު

ވަންދެން އަޅުަގނޑަށް މިތާނަގއި  72050ދެމިގެންދާނެ. ވަގުތު ނެތިްއާޔ މިއަދުގެ 

މިހެން ވާހަކަ ދައްކާދަްއކާ ހުރެވިވެސްދާނެ. ޙަޤީޤަތުަގއި ބައެއް މެންބަރުްނ  ހަމަ

 މާ އުނދަގޫ ކަމެްއކަމުގައި ހީެވގެންެވސް ވާހަކަުނދައްކާެވސް ހުރެދާނެ، އެއީ

 ދުވެ ވާހަކަދައްކަމުން ދައްކަމުން، ވާހަކަ ދިގުކޮށްލުމުގެ އެހެންނަމަވެސް މިހެން ތެ

ފުރުޞަތުވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑަށްެވސް އެބައޮތް. އެެހންވީމާ، ވާހަކަދަްއކާލާ 

ައޅުަގނޑުމެން ޭބނުންވާ ދިމާއަށް ނުގޮްސ، މިގޮތަށް މިޖަލްސާ  ދައްކާލާ

ނޑުމެންނަށް ޙަ ދިގުކޮށްލުމުގެ ބާރު ޤީޤަތުގައި އޮްތަކމަށްވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

ނާްނނާނެ. ދެން އޮންނާނީ ހަމަ ބޭކާރު ވާހަަކއަށްދާނެ  ކަމެއްކުރާނެ ފުރުޞަތެއް

ނިޑވަެޅއްަގއި  ފުރުޞަތުތައް އިތުރުެވގެން ޮގސްފައި. އެހެންވީާމ، މިހެން އޮތް ދަ

އެއް ޚިޔާލު ގިނަ ފަހަރަށް މި ގޮތްގޮތަށް އެނބުރެނީ  އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ައއީ

ނޑުމެން ުކޑަކުަޑ ބަދަލެއް މި ގެންނަނީ.  ިޚޔާލުގެ  ޙަޤީޤަތުގައި. އެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަ



ގެންނަ ކޮންމެ މެންބަރަކު ތެދުވެ އަޅުަގނޑު ބޭނުންެވޭއ  އެހެންވީމާ، އެ ބަދަލުތައް

އަޅުަގނޑު އެބަ ބޭނުންވެއޭ އެ ިޚޔާލަށް ތާއީދުކޮށްލަން،  ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅާލަން،

ލަކަށް ދާން. އެްއވެސް ޙާެލްއގަިއ މިވެނި ުއސޫ އަޅުަގނުޑ އެބަ ބޭނުްނވެއޭ 

މެންބަރުންގެ ޝުޢޫރެއް ފާޅުުނކުރުމަށް ދަންނަވަނީީކ  އަޅުަގނުޑ މެންބަރުންނަށް

ެއމެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތަކަށް އެ ޝުޢޫރުތަކަށްެވްސ  ނޫން. އަޅުަގނޑު ހަމަ

ނޑު މިާތ މި ވާހަކަަދއްކާލަނީ  އިޙްތިރާމުވެސް ކުރަން. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަރަންވެއްެޖޭއ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ހިތަށް މުހިންމުކަމެކޭ ތުގައި މިއީ ވަރަށްޙަޤީޤަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ މިހެން ވާހަކަ  ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެން ނުވެްއޖެއްޔާ އަުޅގަ

 5ވަންދެްނެވސް ނުވަތަ މާދާމާގެ  72050ވާހަކަިއގަިއ މިއަދުގެ  ދައްކާލަދަްއކާލަ މި

ދެވިދާނެ. އެއީ ިމސާލަކަށް ކުރީ ދުވަހު ކުިރައށް ގެން އެއް ޖަހަންދެންވެސް

ނޑުމެންނަށް ވަގުތު ނެތި މައްސަލަ ކުރިއަށް  ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްަގއި ައޅުގަ

އޮތް ވަރަށް މައްސަަލ ކުރިއަށް ގެންދަްނ  ގެންދަން. އެޖެންޑާ ކުެރވިފައި

 ތަންވެްސ އަުޅަގނޑުެމންނަށް ފެނުނު އެއަށް ހުށަހަޅައިގެން ވޯޓު ނެގެމުްނ ދިޔަ

 ކުިރ.. މެންބަރަކު ތާއީުދވެސް 73

 



  

 ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

 
ނޑަެއޅިފައި އޮންނަ ކަންތަކާ އާދެ،  ެމންަބރު މުލަކަތޮޅު   މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއަކން ކަ

  މާ ދުރަށްގޮސް ގެއްލޭީތވެ އިނގޭތޯ. މަޢުޟޫައށް ވަަޑއިގެން މާދުރުދުރުން، ޝަީފޤް  އަްޙމަދު

 ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ށްދެއްވުމަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 
 

އާދެ، ކުިރއަށް ގެންދަވާ އިނގޭތޯ. ވާހަކަފުުޅ ކުރު ކުރައްވަްނވެްސ  ޝުކުރިއްާޔ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އިނގޭތޯ. އެދެން

 

  ަޑއެޅުމަކީވާހަަކއަކީ ަވގުތު ކަނ އާދެ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ  އުތުުރބުރީ ނިލަންެދއަތޮޅު

ނޑު މިހެން ވަގުތު ވަރަށް ބޭނުންތެރިަކމެކޭ އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި  ިއބްާރހީމް ައޙްަމދު މެންަބރު   އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމަށް ވާހަކަެދއްެކވުން: މި ފުރުޞަުތގައި ިމވާހަކަދަްއކަނީ. އެހެންކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ  ކަ

ނަޑއެޅުން ެއީއ މި ގެންގުޅޭ ޚިޔާުލގައި ދުވަހަކާ ަވގު އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ތެއް ކަ

ހަމަ ކެރި  ކަމެކޭ. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ފުުރޞަތުގައި  ވަރަށް މުހިންމު

ނޑުމެންނަށް ހަމައަށް ދެންމެ އެ  ހުރެގެން މިދަންނަވަނީ، މަޒީނާ ޖަމީލު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނ  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެކޭ. އެގޮތަށް

ނޑުމެްނގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށްބަލައިގަ ގެންދިޔުން އެީއ  ެނގެން އެގޮތަށް އަުޅގަ

ހަމައެއާެއކީ  ވަރަށް ރަނގަޅު ކަެމކޭ. ެއ ޚިޔާލަށް އަޅުަގނޑު ާތީއދުކުރަމޭ.

ައޅުަގނުޑގެ  ލ.އަތޮޅުގެ ނުވަތަ ހައްދުންަމތީގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލުވެސް

ވާހަަކވެްސ މި  ނޑު ެއ ޚިޔާލަށް ާތީއދުކުރާޚިޔާލުގެ ތެޭރގަިއ ހިމަނާލުމަށް އަުޅގަ

ައއްސަލާްމ  ފުރުޞަތުގައި ހާމަކުރަމޭ. ޝުކުރިއްާޔއޭ، ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ.

 ޢަލައިކުމް.



 

ނޑު`.  މެްނބަރު  ރަީއދުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ދެނުކުތާެއއް ދަންނަާވލަން އަްއސަލާޟް ޢަލައިކުމް. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށްމިހޯދީ. އެ މިފުރުޞަތު  ަޝރީފް އަްޙމަދު  ނުކަތާއަކީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަެއޅުމުަގއި މިހުށަހެޅިގެންއުޅޭ ވާހަކަެދއްެކވުން: މިނެޓް އެއީ ފުރަތަމަފަހަރަށް  2 ަވގުތު ކަ

މިނެޓް ިމއަްށ  5ފުރުޞަތުަގއި  ވަނަ ފަހަރަށް ވާހަދެއްކުުމގެ 2ވާހަކަދަްއކާއިރު. 

ހުށަހެޅިފައިވާ  މިހާރު ތާއީދުކުރުން. އަދި އަުޅަގނޑަށް ފެންނަގޮތުަގއި

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އެބައޮތް ތިލަދުންމަތީ  ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި ައޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގޮތެްއ.  އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު

ނުޑ އެދެނީ ޙަީޤގަތުަގިއ  މިނެޓްެގ ވާހަަކ އެަބއޮތް. 5އޭގެތެޭރގަިއވެްސ  އަުޅގަ

މަޒީނާ ޖަމީލު އެހުށަހަޅުއްވާަފިއާވ  ރިއްޔާެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުރައީސުލްޖުމްހޫ

ނޑުމެންގެ ތިަލދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ގޮތާއި އަުޅގަ

މިނެޓް މި ދެބައި ެއކުެވގެން އަިދ  5ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޮގތުގަިއވާ 

ހދ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފައިވާހަމައެއާެއކު ައޅުަގނޑުމެންަނށް ހުށަހެޅި

ވަނަ  2މިނެޓް  5ފަހަރު،  މިނެޓް ފުރަތަމަ 1އަޙްމަދު އާދިލް އެހުށަހަޅާފަިއވާ 

ގޮތެއް މެުދވެރިވުން.  ފަހަރު މިބައިގައި ެއުކވެގެްނ ކޮންމެސް އެަކއްަޗކަށްވާނެ 

ނުޑއެދެީނ އެމެންބަރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން  އެކަހަލަގޮެތއް އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ުކޑަިއރުކޮޅެްއކުރިން ސ.  މެދުވެރިވާނެގޮެތއް ހައްަދވައިެދއްވުން. ެދވަނަ ކަމަކީ 

ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެބައޮްތ  އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް

ިއންޓަރިމް ގަވާއިެދއްެގ  މިހާރު އޮތް ގަވާއިދުގެ ދެލިޮކޕީ، ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ އެއީ

ރަނގަުޅ  އެީއ އަުޅަގނޑަށްހީަވނީ ވަރަށްގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުން. 

ނޑު ހުށަހެޅުއްވުމެއްހެން. ނޑު އެދެނީ  ާތއިދުކުަރން. އެހެންވީާމ އެކަމަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

މިހާރު މިމަސައްކަތްކުރެވެމުންދާ ޖަލްސާތަކުގައި،  ބޭބޭފުޅުންވެސް އެހެން

 ޑިރެކްޝަނެއް ހޯުދމަށްޓަކައި ެއގޮތަށް މިކުރެވެމުންދާ ޖަލްސާތަކުގައި

  ކުރެްއވުން. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތާއީދުކުރަްއަވއިގެން މަސަްއކަްތޕުޅު



 

  ބަހުސުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ ކުރެވެމުންމިދާ`.  ދެކުުނބުރީ ެމންަބރު  އަިރއަތޮޅު

  ކޮޅަކަށް.އެްއޗެއް ދަންަނވާނެމޭ ހިތާ މިދަންނަވާލީ ވަުގތު އަޅުަގނުޑވެސް  هللاޢަްބދު ޢަބްދުލްުމުޙސިން

ކިހިެނއްތޯ.  ބަހުސަީކ ަގވާއިުދގެ މާއްދާަތއް ފާސްވާނީ އާދެމިކުރެވެމުންދާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ކޮންގޮތަކަށްތޯ މިޢަމަލުކުރާނީ މެންބަރުންނަށް ދޭނެ ވަގުތަކީ ކޮަބއިތޯ،

ަުގެ ިދގުމުނަކީ ކިާހވަރެްއގެ ވަގުެތއްތޯ. މިބަހުސުަގއި  ވާހަކަދަްއކާނެ ަވގުތު

ނޑަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން ގަިޑއިރުމިވީ. ދެން ީމގަިއ  5ވާހަކަދައްާތެވސް ގާްތގަ

ރަނގަޅު ިޚޔާލުތައް ހުށަހެޅިފައި އެބަހުރި. އަުޅަގނޑުގެ ޭމޒުމަތީަގއި  ވަރަށް

ނޑު މި  5ލިބިަފއި އެަބއޮތް  އަޅުަގނޑަށް ނޑުދަންނަވާނީ އަުޅގަ ހުށަހެޅުން. އަުޅގަ

 5ޤީޤަތުގައިެވސް އަޅުަގނޑު މީގެ ހުށަހެޅުމަށްވެސް ތާއީދުކުަރމޭ. ދެން ހަމަ ޙަ 5

 ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެބޭބޭފުޅުން ވިސްަނާވފައި ރައްޔިތުންނަށް،

 ރައްޔިތުންެގ ލާބައަށްަޓކަިއ ނޫނިއްޔާ ަރއްޔިތުްނގެ ފައިާދއަްށޓަކައި ޤާނޫުނއަސާސީ 

 ހަދާ ނޫނިއްޔާ ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކުާރ މަސައްކަުތގައި ވަރަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  ތެދުވެރިކަމާެއކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުންތަކެްއކަމަށް ައޅުގަ

މަސްދުވަހުގެތެޭރގަިއ  3ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޚާއްަޞ މަޖިލިސް އުފެދިގެން މިވީ 

މިހިސާބަްއ  ގަާވއިދެއް އަޅުަގނޑުމެން މިމަޖިލީހުން ރައީސަކު ހޮވާފައި ހަމަެއކަނި

ނޑުމެްނ މިހިސާބަށްއަިއއިރު ޑްރާފްްޓވެ އަިއއިރު  ފައި ިމޮއތީ. މިކަމަށް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެން ޚަރަދުކޮށްީފމު. އެއީ ހަމެއކަނި  މިލިއަން ރުިފޔާ 1މުސާރައަށް 

ސައިފޮދާ މިއެްއޗެހި ލައިފިއްޔާ ައޅުަގނުޑ  މުސާރަ. މިތާ އިނދެލުމާއި މިތާގެ

ޔާއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިލިއަަަން ރުފި ދަންނަވާނީ އެއީ ގާތްަގނޑަކަްށ ހައެއްކަ

މިހިސާބައް އަިއއިރު މިއިން ެއއްވެްސކަމަކަްށ  މަޢުލޫއިން ބޭރުވީކަމަށް ނުބަްއލަވާތި.

ނޑުމެން ދެ ހުށަހެޅުމަކަށް ވޯޓުދީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮތެއްނުިނންމެ މިއަދު އަޅުގަ

ވަރަްށ ނުލިބި ނިިމގެން ދިަޔއީ. ައޅުަގނޑު  އެްއވެސް ކޮޅަކަްށ އަޣްލަބިްއޔަތެއް

ދެެކވޭއިުރ ޤާނޫނުއަސާީސ  ދެރަވި އެަމއްސަލަިއަގއި. ދެން މިވާހަކަ



ނުޑވެްސ  އިޞްލާޙުކުރުމުެގ މާތް މަޤްޞަދާބެހޭގޮތުން މިވާހަކަދެްއެކނީ. އަުޅގަ

ދެން  ވާހަަކޮކޅު ނިންމާލެވޭތޯ. މިނެޓް ތެރޭ 2މިނެޓް ނޫނިއްޔާ  5ބަލާނަން 

ައހަރު ނެގިއޭ. މިފަހަރު  71ދަން ކުީރގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ހަ އަޅުަގނޑު ހިތަްށއަރާ

ނޑަށް  ކިނެއްބާޭއވާނީ. މިހާލުަގއި  ިވސްނޭއެބަ  މިހުރީ. މިހާރު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤާޫނނުއަސާސީގެ  ކޮސްަޓކީ  މިހެންވެދާނެކަން. އެހެންކަމަށްވެއްޖިޔާ އަުޅގަ

 ވަަރކަށް މިލިައން ރުފިޔާ. އެހެންވެ  700ވަރަކަށް އަހަރުކަމަްށަވންޏާ  70

 ދަންނަވަން މިއުެޅނީ މިއިން ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މަޤްޞަދަކީ އެަކއްެޗއް. އަޅުަގނޑު 

 ގަާވއިދު ފާސްކުރުން. ގަާވިއދު ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އެބައޮތް.

ފާްސކުރަމުްނ  މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން ހުށަހަޅާފައި އެމާއްާދއަކަށް ވާަހކަދައްކާފައި

ދިއުމުެގ  ޑު މިވާހަކަ، އެޖެންާޑއިްނ ކުރިއަށްގެންދިއުން. އެހެންވެ ައޅުަގނ

 33 ބަދަލުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަރިހުންއެދެނީ މަނިކުފާނަށް ޤާނޫނުއަސީގެ

 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިވަަޑިއގެންފަިއވާ ބާރާއި އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 ގެންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދިޔާނާ ސަޢީދު ވިދާޅުވިފަދަިއން ރައީސަކަށްވެ 

މާއްދާައކުން  ލިބިވަޑަިއގަްނވަނާ ހައިިސއްޔަުތގެ ބާރާެއއްކޮށް ގަާވއިދުގެ ާމްއދާއަކުން

ިޢއްޒަތްތެިރ  އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ

 ރައީސް.

 

އިގެންފަިއާވ އަލަްށ އެދިވަޑަ  އާދެ، ދެން މިހާރު އެދިވަަޑއިގެންފަިއވަނީ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުގެ އަތުަގއި  އެންމެ ބޭފުޅެއްގެ ނަްނއޮތީ. ބޭފުޅުންތަކުގެތެރޭން މިހާރު އަޅުގަ

 

ނޑުވެސް ފުރުޞަަތކަށްއެދި  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެކުުނބުރީ  ހުވަުދއަޮތޅު  އަުޅގަ

ނޑަށްެވސް ޚިޔާލެއް އެޖެންޑާަގއި މިވާ )ށ( އާއި މެދު އަ ދަންނަވާލީ  ުމޙަްނމަދު ަވީޙދު ޢަލީ މެންަބރު  ުޅގަ

ނަޑއެުޅއްވުަމކީ ދަންނަވާލަން. ވާހަކަެދއްެކވުން:  ކަމެއްކަން ވަަރށް މުހިންމު އާދެ އަދަދަށް ވަގުތު ކަ

ނޑުމެންނަށް ސާބިތުވެއްޖެ. ވަރަށް ބޮޑަށް  އަޅުގާނދުމެްނނަށް މިހާރު އަޅުގަ



ލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ރައީސު މިމަޢުލޫގައި އެތައްފަހަރަކު ާވހަކަ ދެކެިވއްޖެ. އެހެންވީމާ

 ވާހަކަ  ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ މެންބަރު މަޒީނާ ޖަމީލު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް

 ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

ންފި. ދެން މެންބަރަުކ އެދިަވޑަިއގެ އާދެ، މިހާރު ދެން މިމައުލޫަގއި އަެނއްާކވެސް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ިމނެއްޓެއްހާއިރު ތެޭރގަިއ  2އަޅުަގނުޑއެދެން މިހާރު ކުރިއަށްއޮތް 

މެންބަރުންގެ ތެރޭަގއި އެިދވަަޑއިގަންަނވަން. ދެްނ  އަލަށްއެދިަވޑަިއގަންަނވާ

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ެއއީ  އޭގެފަހުން އެިދވަަޑއިގަންަނވާ 

ވާހަކަފުޅު ދައްަކަވިއފި. އެހެންވީމާ މިއަދު  ރުގާތްަގނޑަކަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މިހާ

 އެންމެ ކުޑަމިނުންެވސް ނިންމާލެވޭތޯ. މިމައްސަލަ

 

  ުފރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި އުތުުރބުރީ  ތިލަދުންމަތީ

  ނުގޮސް ހަމަބޭރަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް މަުޢޟޫއިން އިނގޭތޯ.  ޖަޢުަފރު ޢީސާ މެންަބރު

. އަދަދު، ަވގުތު ފުުރޞަތު، އަދަދު، ދަންނަާވލާނަން އިނގޭތޯ. ެއއްެޗއް ދަންނަވަންވީ ވާހަަކދެއްެކވުން: އާަދމް

ނޑު ނުޑ ގޮެތއްަގއި. ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ  ވަގުުތ އިނގޭތޯ މަިއގަ

 ނޫން  ކޮންމެހެން މާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކަްށވެގެން ވާހަަކ ފަށްޓާކަށް

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ނަމާދު މި މަސަކަތްކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑެއް ވަގުެތއްޮއވޭ. ކުރުމުގަިއވެސް  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ޮއވޭ. ަގިޑތަކެއް މިންގަ

 ހިތަންހުރޭ. ހަމަ އެގޮތަށް ޯރދަ. ރޯދައަށްވެްސ ހުރޭ ދުަވސްތަކެްއ، ތާވަލްަތކެއް 

ނަޑއެޅިފަިއ އިނގޭތޯ. ހަަމ ެއވަރަކުން ނި  މުނީކީ ނޫްނ އިނގޭތޯ. ޙައްުޖ،ކަ

މިއުޅެީނ  ދަންނަވާލަން އަުޅކަމަށްވެސް ހުޭރ ދުވަސްތަެކއް. އެހެންވީމާ ޙައްޖުގެ

ނޑުމެން ކުރިމަތިލާއިރު ވަގުުތތަކެއް، ތާވަލުަތކެއް   މިފަދަކަމަކަށް އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފައި ހުރެގެން ކުިރއަށްދިއުމަށް. ބޭރަށްނުގޮސް ހަމަ  އާދެ މަޢުޟޫއިން ކަ

މިޢިމާރާތްކުރުމަށްވެސް އިނގޭޯތ  ދަްއކާނަން. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ނުވަތަވާހަކަ



ނޑުމެން ކޮންޓްރެކްޓަާރ  ވަގުތުަތކެއް  ނޑަެއޅިފަިއ ހުރީ. އާދެ، އަުޅގަ ކަ

ކުެރވުނުއިރު ވަގުތުތަެކއް އޮތް އިނގޭތޯ. ކޮންމެހެން  ހަވާލުކުރެވުުނއިރު ސޮއި

 ރެގެންނެއްޫނން މިވާހަކަދައްކަނީ.އެއްފަރާތަްއ ހު އަޅުަގނުޑ ސޮިއކުރިއިރު 

މިހުރީ ވަގުތު  އާދެ ނިމިފައި ނުނިމޭނެ އިނގޭތޯ. ވަގުެތއްނެތްނަމަ މިޢިމާރާތެއްވެސް

 އިނގޭތޯ. ހަމަ ބޭރަށްނުގޮސް އިނގޭތޯ، ަވގުތުގެ ވާަހކަ އާދެ މަޢުޟޫއިން އޮތީމާ.

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޯދާ ޒަމާނުަގއި އާަދކައިާދގައި ވާހަކަ ަދްއކާއިރު އަ  ުޅގަ

 ެއގެރިަނގަންވެސް  ވާަހކަ. ގެރި ނަގަން ިޚޔާލުކުރި ކިޔާުއޅެން މާވެޮޔ ވެށްޓުނު

 ވަގުެތއް އޮތޭ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންަވގުެތއްަގއިޯތ ޚިޔާލުކޮށްކޮށް ގެރި 

 މަރުވެ ފުޅައަޅާ ނިމުނުފަހުން މިދެވުނީ. އެއީެވސް ހަމަ ވަގުތު އިނގޭތޯ. ދެން 

އެއަށް ކްލޮރިްނއަޅާނެ ގޮެތއް. ެއވަޅުލާނެގޮެތއް.  ހަދާނެގޮތެްއ. ޚިޔާލުކުރީ ެއއަށް

ނޑުމެން މިމަޖިލިސް ކުރިއަްށގެންދާނެގޮތެްއ  އެހެންވީމާ އެހެންނުވާެނގޮތަކަށް  އަުޅގަ

ހޯދާދިނުމަށް އެދިދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. އަވަްސގޮތަކަށް އެދެން  ރާވާދެްއވުމަށް ަވގުތު

 ތައްޓަަކއި ވަރަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުަުކުރިްއޔާ.ެދއްވި ފުުރޞަ ވަރަށްބޮޑަށް. އާދެ

 

ނުޑ،) ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެޖެންޑާގެ  ދެކުނުުބރީ  ނިލަންެދއަތޮޅު   ށ( ަގއި އަުޅގަ

  ހުށަހެޅުމެއް އެބައޮތް މިކަމާބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައި. އަޅުަގނޑު 5 މިހާރު  ައޙްަމދު ނާިޝދު މެންަބރު

ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހައިެގން މިއިން އެއްވެްސ  5މިހޯދީ މި  ރުޞަތުމިފު ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެކަމަށް ބިރުހީވާީތެވ މިހުށަހެޅުންތައް  ފާސްނުވެދާނެތީ ހުށަހެޅުމެއް

މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަންވެގެން. ފުރަތަަމ  މަދުކޮށްލެވޭނެކަހަލަ ގޮތަކަށް 

މަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ މެންބަރު އަޙް ހުށަހެޅުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ

ނޑު މިކަމަށް އިންގޮތަށް ވަނީިވއްޔާމުްނ  ހުށަހެޅުމުގައި )ށ( ގައި މިާވގޮތުން އަުޅގަ

ވަރަށް ގިަނވަގުުތ  މީާހއަށް ވަނަ ފުރުޞަތު ލިބޭ 2އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓަށްއަާހއިރުަގއި 

މިނެޓް  5ނަނީ މިއޮން އެބައޮތް. މިައކުނެތް ަވގުތެއް. އެއީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި

 މިއޮންނަނީ ގަވާއިުދގެ ވަަނ ފުރުޞަތަކަށް ލިބިއްޖެއްޔާ  2އިރުލިބިފައި އަދި 



 މާއްދާއެއް ބަހުސްކުރަމުންާދ ވަގުުތގައި މެންބަރަކު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް

އަލަށްއެދިަލއްވާަފއިާވ  އެދިލަްއވައިފިނަމަ އެމެންބަރަަކށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު އެުރވޭނީ 

ނަމައެވެ. ެދވަނަ  އްކާ ނިމުމުން ބަހުސުގެ ވަގުތު ހަމަނުވާމެންބަރު ވާހަކަދަ

ނަޑއެޅިފަިއ  މީނާައކަށެއް ލިބޭއިރުަގއި ފުރުޞަތެއް ެއްއވެސް ަވގުތެއް މެންބަރަކަށް ކަ

ނޑަށް ހަމަގަިއމުވެސް މިއަށް ވޯޓުދޭން ދަތި. އެހެންވީމާ އަޅުަގނުޑ  ނެތީމައި އަޅުގަ

ނުޑެގ މިކަމާދޭ އުންމީދުކުރަން އަޙްމަދު ސަމީރު ތެރޭގައި ވިސްނާަވަޑއިގެްނ، އަުޅގަ

ގެންދަވާތޯ. ނޫނިއްޔާ އެކަްނ  އުންމީދަކީ މިހުށަހެޅުން އަނބުރާ

ހަމަ އެްއވެްސގޮތެއް ނުނިމި  އިޞްލާޙުކޮށްލަްއވާތޯ. ެއއީ ހުށަހެޅުންތައް ގިނަކަމުން

ވަަރށް މަސައްކަތްކޮށްފިން  އަނެއްާކވެސް މިލަސްކުރާމީަހކުވެސް ައޅުަގނޑުމެން

މިޮއތީ ޑޮކްޓަރ ޙަސަްނ  ން. އެމީހެއްވެސް އުޭޅކަމަކަށެއްނުިވ މިހާރު. ދެންހޯދަ

މިއިންނަނީ ދެވަނަ  މިނެޓްއިރު  7ސަޢީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން. މީގައި 

ވަުގތެއްނޫން ކަންނޭނގެ.  ފުރުޞަތެއްަގއި. އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ ެއވެސް އެކަީށގެންވާ 

ވިސްނާަވޑަިއގެން އަިދ  ޢީދުވެސް އަލުންމިހުށަހެޅުމަކީވެސް ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ސަ

މިކަމަށް ވިސްނާ އަޅުން  މިހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރެއްިވ އިބްރާހީމް ޠާހިރުވެސް

މަޖިީލހުގެ މެންބަރުންނަށް  އެބޭފުޅުންވެްސ މިއިންކަމެްއ ނިންމުމަށްޓަކައި އިތުރު

ދަވަން ައނބުރާ ގެން ބައިބަިއވެގެން ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި މިހުށަހެޅުންވެސް

ރިާޔސަތެއްނޫ މިއީީކއެއް.  އަޅުަގނޑު އެދޭވާހަކަ. އަުޅަގނޑަކަެށއް، ައސްލުަގއި

ނިންމަން ބޭނުންވާތީވެ  އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ މިކޮންމެސް ގޮތަކަްށ މިކަން

 2ދެންއޮތް  އަޅުަގނުޑގެ ފަރާތުންކުާރ އިލްތިމާސަކަންވާީތވެ ދަންނަވާލީ.

ނުޑވެސް ހު 2ހުށަހެޅުމަކީ އެންމެ ރަނގަުޅ  ތާއީުދކުާރ  ށަހެޅުން. ޭއގެތެރެއަށް އަުޅގަ

  ދެހުށަހެޅުމަށްވާތީ އެވާހަކަ ދަްނނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  هللاޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުއް  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢައްަބލާމް`.  އުތުުރބުރީ  ނިލަންެދއަތޮޅު

  ންބަރުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެއާދެ، ައޅުަގނޑު ިމއަދު މި މެ ވަބަރަކާތު.  ަޙމްޒާ ައޙްަމދު މެންަބރު



ނުޑވެސް  މިކުރެވެމުންދާ ބަހުސުގައި ވަގުތާބެޭހގޮތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  އެއްެޗއް  ކޮންމެސް އަުޅގަ

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލާނަމޭހިތާ މިތެދުވީ. އާދެ، އަުޅގަ

ވާ ފަަދއިން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު ވިދާޅުވެަފއި ވަޒީރުްނގެ

 އެބަޮއޭވ ސަރުކާރުންކުރައްވާ  ގިނަބަެއއްގެ ތެރޭަގިއ ޑިސްޓްރަސްއެއް ވަރަށް

މިޮގތަށް ވަގުތު ޓައިމް  އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކަންތައްތަކާމެދު.

މާއްދާތަކަށް  ލިމިޓްކޮށްފައި އޮތުމުްނ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މުހިންމު

ނުޑމެން ދެއްވާފައި  މިނެތް 2މިނެޓް  2މެންބަރުންނަށް  ވާހަކަދެެކވޭއިުރަގއި އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަން ނުވަަތ  މީގައިހުރި މުހިންމު މާއްދާތަކަށް ރައްޔިތުންއެޭދގޮތަށް

 ައޅުަގނޑުމެންނަށް... ފުރުޞަތުތަކެއްަގއި ވާހަކަދެއްުކމުގެ ަވގުތު

 

ނޑުމެން މިހާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން މިނިންމަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ  ރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ައޅުގަ

ފާސްކުާރއިުރ  ފާސްކުރަން ވާހަކަދައްކާ މާއްދާއެއްނޫން އިނގޭތޯ. ގަާވއިދު

އަުޅަގނުޑ  ވާހަކަދަްއކާނެ ގޮތެއް ނިންމާލަން މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ އެތަންކޮޅު

 .ބޭނުންވޭ ދަންނަވާލަން

 

  އުިމއްާޔގައި މިކަން ނޯްޓ ކޮށްލަން.ޔަ އާދެ، ައޅުަގނޑު ބޭނުންވަީނެވސް އުތުުރބުރީ  ނިލަންެދއަތޮޅު

  ގަާވިއދަށް ލިމިޓްވެފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަން މިއީ ހަމައެކަނި މިކަމަކީ  ަޙމްޒާ ައޙްަމދު މެންަބރު

ނުޑ  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަެދއްެކވުން: ދަންނަވާލަން ޭބނުން. ދެން އަދި މީގެ އިތުރުން އަުޅގަ

ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިމަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ވާހަކަައކީ މި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ

ނޑަކަށް ގޮތަކަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ނުފެނޭ. މިކަން އޮންނަންވާނީ  ކަމެްއކަމަކަށް އަުޅގަ

ވަރަްށގިނަ މިޢިއްޒަތްތެރި  އިދާރީކަމެްއގެ ގޮތުަގއޭ. ާއދެ، އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ރައީަސކުހިވަްނ  މެންބަރުންވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ކަދެްއކިއިުރގަިއވެސް ާނިއބުރައީސް ެއކަން ގެންެދވިޮގތުންވާހަ އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ  މެންބަރުންގެ އެއްެވސްކަހަލަ ޝަކުާވއެއްނެތޭ. އެހެްނވީމާ



ނޑުމެން މިތާަގިއ  މިކަން މިފާސްކުރާ ފާސްުކރުން ފަހުން އަނެއްާކ ައޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ްސކުރުމަށް ބަލަިއގެންބަހުސްތައް ކުެރވޭއިުރގަިއ އެާފސްކުރެވޭ ފާ

ނުޑމެން ވާހަކަދައްކަން ލިިމޓްކުރަން އެފުރުޞަތު  މާއްދާތަކަށްވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  އޮންނާކަށް. މިހާރު މިފާސްކުރާ ފާސްކުރުން ެއއީ ބަހުސްކުަރން އަުޅގަ

މްށ ފާސްކުރުމެއްކަ ލިބޭ އިތުރު ޖާގަެއއްކަމަށް މިމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އޮތް

އަެނއްާކވެްސ  ދެކިގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް ލިމިޓްކުރަން

އިތުބާުރ  ފުރުޞަތުދިނުން. އެހެން މިދަންނަވަންޖެހެނީ ޓްރަސްޓް ގެ މައްސަލަ.

އަޅުަގނޑުމެން  ގެއްލިފައި އޮންނަ މައްސަލަ. އެހެންވީމާ މީގައި ވަރަށް މުހިންމުކޮށް

ނޑު  ކޮންފިޑެންސް. މެން އެބަިވސްނަންޖެހޭވިސްނަންޖެހޭކަމެއް. ައުޅގަ

ނޑުމެން ހިތަށް ކިހިނެއްތޯޭއވާނީ މިކަން  އެބަތެޅޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ައޅުގަ

ނޑުެމނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެތޯ. ރައީސް އެވިދާުޅވަނީ،  ފާސްވީމާ، ދެން އަުޅގަ

 ވިދާޅުާވ ބޭފުޅުން ފަހުން ވަރަށް މަދުވާނެ. ވިދާުޅވާނެ  އެކަމު ަޔއުމިްއޔާ

މިނެޓަޭށ  2އެހެންނިމިފައޭ. އެހެންވީމާ މީަގއިވެސް ވާހަަކދެއްކޭނީ  އެކަންެއއޮތީ

 މިނަޓަށޭ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ެއއީ ިއދާރީ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި  2 ދެން

 ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތައް. ބާއްވަން. އެހެންވީމާ ވަރަށްބޮަޑށް

 

ހަމަެއކަނި ގަާވއިދު ފާސްކުރުމަްށ  އަދިވެްސ ެއއްފަހަރު ދަންނަވާނަން. މިއީ، އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާެނ  އަޅުަގނޑުމެން އެކަމުަގއި ާވހަކަދައްާކއިރު

ނޑުމެން ނަޑއެުޅމަށް އަޅުގަ ނިންމި ނިންމުމެއް. ނިންމަން  ވަގުަތކާ އެްއޗެހި ކަ

  މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ.

 

ނޑު މަޢޫޟޫއިން ބޭރުނުވެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ ރައީ    އަުޅގަ

  ބަލާނަން. މީގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަުމން ވާހަކަދެްއކޭތޯ ަޙީމދު  ފާތިން މެންަބރު



ނޑަށްހީވާގޮުތަގއި މިގެންދާ ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަރަްށ  މަޢުޟޫއަކީ ނުވަތަ އެޖެންޑާ އައިޓަަމކީ އަުޅގަ

 ޞަރީޙަކޮށް، މަށްިދވެހިބަހުން ލެވިފައިވާ މަޢުޟޫެއއް. އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ ސާފުކޮށް،

މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަްނ  ނިންމެވުމުގައި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސްކޮށް

ނޑައެޅުން.  ފުރުޞަތު އަރުވާނެ އަދަދަކަިއ އެގޮތުން އެރުވޭ ފުރުޞަުތަގއި ވަގުުތކަ

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް  މިއަށްބަލާފައި ހުށަހެޅުމަްށ  5ހުށަހެޅިފައިމިވާ  ދެން އަުޅގަ

ނޑު  ނުޑ ކުރިމަްއޗަށް  ހިަތށްއަރަނީ ބަލައިލާއިރު އަުޅގަ އެންމެފުރަތަމަ ައުޅގަ

އެއީ، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު  މިހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުން

މެންބަރު ޙުަސިއން އިބްރާހީމް ތާއީދު  ޅުއަޙްމަދު ޞަމީރު ހުށަހަޅުްއާވ ފާދިއްޕޮ

 ނުފެތޭ ޕޮއިންޓްތަކެއް އެބަހުރި. މިޓޮޕިކަށް ދެއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަށް ބަލައިލާއިރު

ެއގޮތުން  އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ. ހުށަހެޅުމެއްބާއޭ އެހެންވީމާ މިއީ ަޞއްޙަ

ބަހުށް  ދާއަށް އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލާނީ، )ހ( ގައި ިމވިދާުޅވަނީ ަގަވިއދުގެ މާއް

ނަޑއެޅުން. ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން އެމާއްދާައކަށް ބަހުސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ވަގުތު  ކަ

ނޑަށް ފެންނަނީ. އިނގޭތޯ. އެީއ  ޓޮޕިެކްއކަމަށް މިހާރު މިއީ ވަކި އަުޅގަ

ފުރުޞަތު އެރުވޭނެ އަދަދަކާިއ  މަށްދިވެހިބަހުން ލިޔެފައިމިާވ މެންބަރުންނަށް

ނޑަެއޅުން.އެގޮތުން އެރުވޭނެ  ޭއގެ ެއއްވެްސ ވާހަަކެއއްނޫން  ފުރުޞަތުްނ ަވގުތު ކަ

އިނގޭތޯ. ހަމައެާއއެީކގައި އެހުަށހެޅުމުގެ )ރ( ގަިއ  މިޕޮއިންޓުގައި މިއޮީތކީ

ނިންމެވުމުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ހަފްތާއަކު  އެބަވިދާުޅވޭ ގަާވއި ފާސްކޮށް 

 އަދި މީގެ ވާަހކަތަްއވެސް. ިމއީވެސް  އި ާބއްވަުމން ގެންދިއުމާ ދެދުވަހު ދެދަންފަޅިއަށް

ނޑަށް  ހ( ގެ، ) ފެންނަނީ. ފުރަތަމަ އަނެއްކާ މިޮޕއިންޓުން ބޭރުންކަމަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނުޑ އެޖެންާޑގެ )ހ( ަގއި މިދެެކވުނު ވާަހކަާއއި ގުޅޭކަެމއްހެން

 އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ. މިމައްސަލަ މިހުށަހެޅު ހުށަހެޅުމުގައި މައްސަަލއެްއގެ 

 ިއވެސް ވިދާުޅވެފައި ިމވަނީ މިީއ ހަމަ އަދަދެްއ ަކނޑަެއޅުމާއި ަވގުތެއް ގޮތުގަ 

ނަޑއެޅުމޭ. އެހެްނވީމާ ކުރިން މިކަހަލަ  އެއްެސވުމުގެ ވޯޓަށް ހިތަށްއަރާ އަުޅަގނޑު ކަ



ެއވާހަަކ  ކަންތައް ކްލެރިފަިއކޮށްލެްއުވން ރަނގަޅުނުވާނެބާއޭ. އެހެންވީމާ

  ފުރުަޞތައް. ރި ރައިށް ދެްއވިދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެ

 

ބަިއވެިރވަަޑއިގަންަނވަން އަލަްށ  ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ މިހާތަނަށް ބަހުސްގައި  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ފުރުޞަތުއަރުވާ ނިމުނީ. ދެން މިހާރު ދެވަނަ  އެދިަވޑަިއގެންވި ހުރިހާބޭފުޅުންނަށް

ަގނޑު ފުރުަޞތު މިއަރުވަނީ. ދެްނ ޭބފުޅުންނަށް އަޅު ފަހަރަށް އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ

ލިމިޓް  ވަގުތު  ދައްަކވާ ހަމަ އެބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު  އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެެދން

  ކުރަްއވަިއގެން ގެންެދވުން.

 

  ައޅުަގނޑު ހަމަެއއްޮގތަކަށްވެސް އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އުތުުރބުރީ  ތިލަދުންމަތީ

  ހުށަހެޅުން ހިފަހައްަޓއިގެން ހުންނާކަށެއް ބޭނުމެއްުނވޭ. އަޅުަގނޑު  ރުަސމީ ައޙްަމދު މެންަބރު

ނޑަށްެވސް އަިދ  އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަރަށްގިަނ ފަހަރުމަތިން ދެންނެވިފައިވޭ ައޅުގަ

މެންަބރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޚިޔާުލފުޅެއްވަިނކޮށް ނުވަތަ  ނުރަސްމީގޮތުންވެސް،

ވަނިޮކށް އެއަށް އިޞްލާެހއްގެންަނން ބޭނުންވާ ވަގުުތ  ފައިލިޔުމުން ފޮނުއްވާ

އިްސކަމެއްދެްއވޭނެ ގޮެތއް އޮންނާނެތޯ. އެީއ  ެދއްުވމުގައި ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތެއް

ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަެއއް މިމަޖިލީހުގައި.  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ގިަނއިްނ ތަކުރާރު

ޖެހޭތީ އެކަން ނުވެ މިދިޔައީ. ދެން ހަމަނު އެހެންނަމަވެސް އަދި އެކަން ވަިކގޮތަކަށް

މީގައި އެޖެންާޑގަިއާވ  ފަދައިން އެފާހަގަކުެރްއވި މެންބަރަކު ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނިންމައިފިކަމަްށަވންޏާ އެކަންކުރުމުަގއި  ކަންތައްތައްަތކަށް ހަމައެކަިނ ގޮތެއް

 ުއނދަގޫތަކެއް. އެބޭފުަޅުކ ވިސްާނވަަޑއިގަތީމާ  އެބަހުރި ދަތިތަކެއް.

މަޤްޞަދާއި  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެެހންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން މިދާންއުޅޭ

ހުރިހާކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ގޮަތކަްށ  ކަންތައްަތކުގެ  މިކުރަންއުޅެ

ތައްޔާރުކުެރިވގެން މިކަން ކުރެވޭނީ. އެހެްނވީމާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއްެޗއް

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ލަފައާިއ ވަރަްށގިނަ  އަޅުަގނޑު މިކަން ކުރުމަށްފަހުގައި



ދެްއވައިފި. އަދި އެާއއެުކގައި އެޢިއްޒަތްތެިރ  އިރުޝާދު އެބޭފުޅުން އަުޅަގނޑަށް

ނޑު ިއޞްލާޙުކޮށްގެްނ މިހުރީ. އެހެންވީާމ  މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު  ނޑު އިޞްލާުޙ  އަޅުަގނޑު ހިތަްށއަރަނީ އަުޅގަ އަނބުާރ އަުޅގަ

މިއޮތް ގޮްތ މިހާރު ބަދަލުކޮށްލަން  އަދި އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާފައި ސްދާނެއޭގެނެިވވެ

މެްނބަރު ދެއްވާަފއިާވ ޚިޔާުލގެ މައްޗަށް އެބަދަލުކޮށްލާ  ޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑަށް 

އެހެންަނމަވެސް އަދި ީމގެ ފަހުގެ ވަުގތެއްަގއި އެހެްނގޮތަކަްށ  މިވަގުތު ހުށަހަޅާލަން.

ނޑު ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ެގންނަގޮތަށް އަޅުަގނުޑ ހުރިކަމަށްވަން އެޚިޔާލު ޏާ އަުޅގަ

ނޑު މިހުރީ ހުށަހެޅުމަށް ގެަނއި  އިނގޭތޯ. އާދެ މިަދންނަވާލަނީ މިހާރު އަުޅގަ

 އިޞްލާޙު.

 
ާމއްދާެއއް ބަހުސަށް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން ެއމާއްދާއަކަްށ  ގަާވއިދުގެ ހ()

 ވަގުތު ަކނޑަެއޅުން. ރިޔާސަތުން ބަހުސްގެ

 
 ާވއިދު މާއްދާެއއް ބަހުސަށް ހުޅުވާލުމުން މެންބަރުން ވާހަކަދެއްެކވުމަށްގަ ށ()

ބަހުސްގެ ަވގުތުަގއި ކޮންެމ މެންބަރަކަށް  އެދިލަްއވާ ތަރުތީބުން

 މިނެޓެެވ. 2ގިނަެވގެން  އެރުޭވނީ ވާހަކަދެްއކުމަށް ފުރަތަމަ

 
 ދެވަނަފަހަރަށް  ގަާވއިުދގެ މާއްދާައކަށް ބަހުސްކުރަމުންދާވަގުުތގައި ެމންބަރަކު ނ()

 2 މިނެތްގެ  5ފުރުޞަތަކަށް އެދިލަްއަވއިފިނަމަ އެމެންބަރަކަށް ގިަނެވގެން 

ވަނަ ފުރުޞަތެއްއެުރވޭީނ އަލަށްއެދިލަްއވާފަިއާވ މެންބަރުން 

 ަވގުތު ހަމަނުވާނަމައެވެ. ބަހުސްގެ ވާހަކަދަްއކާނިމުމުން

 
ނުޑ ހުށަހަޅާލަން. ދެންހަމަ އަ އެހެންވީމާ ނެއްާކވެސް ދަންނަވާލަން. މިގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ހުށަެހޅުން މިނޫން އަނބުރާގެންނަން  އެހެންގޮތަކަށް އޮްތކަަމށްވާނަމަ އަުޅގަ

  އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. ވާހަަކވެސް ތައްޔާރަށްހުރި

 



ނޑު ފުރުޞަތަކަށްެއދި ދަންނަވާލީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެކުުނބުރީ  ތިލަންމަތީ   އަުޅގަ

  ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް. ހުށަހެޅި ކުރިން އަޅުަގނޑު ާއދިލް  ައޙްަމދު މެންަބރު

ގެްނނަވައިފި. ޭއގެތެރޭަގިއ  ގިނަބޭފުޅުން މިހާރު އިޞްލާޙުތައް ވަރަށް އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ލުވެސް މަޒީނާ ޖަމީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަފާޟިލާ 

ނޑުމެންނަށް  ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވައިިފ އޭެގއިތުރުން ދެންމެ އަުޅގަ

އެހެންކަމާެއކީަގިއ  ަސމީރު. ޢިްއޒަތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހއ. ގެ  އިިވގެންމިދިޔައީ 

 ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު  އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން އަނބުރާގެނެސް

 ވާހަކަ  ަގނޑު ތާއީުދކޮށް މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފާހުށަހެޅުމަށް އަޅު  ސަމީރުގެ

  ޝުކުރިްއޔާ.. ދަންނަވަން

 

  ައޅުަގނުޑވެސް ފުުރޞަތަކަށްއެދި އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މެްނބަރު  ފާދިއްޮޕޅު

  ހުށަހެޅުއްވި ސަމީރު ހއ. ގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ދަންނަވާލީ  ިއބްާރހީމް ޙުަސއިން

ހުށަހެޅުްއވުން.  ތާއީދުކުރުުމެގ ގޮތުން. އެއީ ދެންމެ އެހުަށހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހަކަެދއްެކވުން:ވާ

ނޑުމެްނެވސް، އަޅުަގނުޑެގވެސް  އާދެ، އެހުށަހެޅުްއވުމަީކ ހަމަ އަުޅގަ

 ޚިޔާލާއެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެންނަވާފަިއވާ 

 ލާަޙށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި އިޞްލާޙަކަްށވާތީ. ެއއިޞް

  ރައީސް.

 

  ފުރުޞަަތކަށްއެދުނީ ލ. އަތޮޅުގެ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު މެްނބަރު  މާލެއަޮތޅު

  މެންބަރު އިލްޔާްސ އިބްރާހީމް ދެންމެ ދެއްކެވި ާވހަކައަށް ޢިއްޒަތްތެރި  ަޝރީފް އިްބރާހީމް

 އެހެންނަމަވެސް ފ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އަޙްމަދު  ތާއީދުކުރަން. ން:ވާހަކަެދއްެކވު

ނޑު އެްއޗެއް ދަންނަވާލަްނ ... އެއަށް ާތއިދުކުރަްއވާފަިއވާތީ ެއފުރުޞަތު ދެން އަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއިވޭ އިނގޭތޯ. ރަނގަޅު ވާހަަކެއއް، . ނަމާދުކުރުމަށްވެސް ަވުގތު ކަ

ނޑުމެންނަށްއެހެންނަމަވެސް އެ   ރަނަގޅަށް ެއަވގުތަށްވެސް  މިޅެނީ ަވގުތަށް ައޅުގަ



އެހެންވީމާ މިކަހަލަ ޖަލްސާއަކަށް ވަގުެތއް  ނުހިތިގެން. ހުރުމަތްތެރިކޮށް

ނަޑއަަޅއިފިއްޔާ އެއަށް ިކހާވަރަކަށް ހިތޭނެބާއޭ އަޅުަގނުޑެގ  ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ކަ

  ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. ހިތަށްއަރާ.

 

  ރަނގަޅަކަްށވެސް ކިތަްނމެ ަވގުތުގެ މުހިންމުކަން`.  ުރުބރީ މެްނބަރު އުތު އަިރއަތޮޅު

  ެއއްެޗއްކަންެވސް އެނގިއްޖެ. ވަގުަތކީ ވަރަށް އަގުޮބޑު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ިއބްރާީހމް މަުޖދީ މުޙަްނމަދު

ޗަށް ސާބިތުޮކށްދެއްަވއިފި. ަވގުތުގެ ުމހިންމުކަމުގެ މައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ވާހަކަަދއްާކކަށް މާބޮޑު ޖާގައެއްނެތް. ޖާަގެއްއނޫން ދެއްވާފައި އޮތީ. މިއެޖެންޑާަގއި

ނޑަައޅަން އިޝާރާތްކުރަްއވާފަިއ އޮތީ.  އެހެންވީމާ  މިކަމަށް ގޮތެއް ކަ

 ނުލިބުނުކަމުގަިއވިއަސް  އަޅުަގނުޑވެްސވާނީ ަވގުތެއް ހުށަހަޅާފައި. އެއަށް ތާއީދު

ވަރަށް މުހިންމުކޮށް  ނެތިން. ރަްނ މީހަކަށް އާދޭސްކުރާކަށްއަޅުަގނޑު ެއއަށް ތާއީދުކު

ނޑުމެްނނަށް ސާބިތުއެކޮށްދިން  ގެރިނަގަން ދެުދވަހު އެކުެރްއވި  މަސައްކަތުން އަުޅގަ

އެްއޗެްއ ދަންނަވާނަމަ މިަވުގތުގެ މުހިންމުކަމުގަިއ  ދިނުމުގެ މައްޗަްށ، އަީލަގއި

ހުށަހެޅުމާއެކު އެކަމަށް  ްއވާ ހުށަހެޅުމެއްމެންބަަރކު އެހުށަހަޅު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

 އޭރުން  އޮތުން ަވރަށް މުހިންމޭ. އެވަގުަތކު ތާއީދުކުރަން ބޭނުންވާ މެންބަރަކަށް ހަމަ

 އެހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިްސ ވަގުތުން އެކަމަށް 

 ފާލާނެ ފުރުޞަތެއް ވިސްނާލައި އެަެކަމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހުރި ބަލިފައިތަކުަގއި، ހި

އަޅުަގނޑަށް  ލިބޭނެ. މިހެން މިދަންނަވާލީ ބައެއް މެންބަރުން ހުށަހަޅާލި ހުށަހެޅުން

ބޭރުގައި ވީ  މިއަދު ދިޔައީ މޭރުންވެސް ނުވެ. އެއީ ައޅުަގނޑު މިހޯލުަގއި ނެތި

ދަންނަވާނަމަ  ވަގުެތްއގައި. އެހެންވީމާ ެއވަގުތު ވަރަށް މުހިންމު. ތެދުތެދަށް

ނަޑކަށް އެހާ މީރެއް ނޫން. އެހެންވީމާ އެފިހުއްވި ެއއްެޗކޭ ބުނާކަްށ  ކޭުކވެސް އަުޅގަ

 ނެތިން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑު މިފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ، ފ. އަތޮޅުގެ  އައްސަލާމް  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު  ޢަލަިއކުމް. އަުޅގަ



 ކަފުޅަށް ަވރަށްބޮޑަށްމެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ދެއްެކވި ވާހަ ޢިއްޒަތްތެރި  ަރޝީދު ޙަސަން ޙުަސއިން

މިވާހަކަ ިމޮގތަށް ފާހަގަކޮށްލުމަކީ،  ތާއީދުކުެރވޭތީ. ައދި މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެކޭތީ. ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަދު މިަގާވއިދު  ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑު 

ނޑައަަޅއި، ފުރުޞަތު ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ވަގުެތއް ގެ އަދަދު ކަ

ނަޑއަަޅއި، އެކަްނ ތަންފީޒުކޮށްފިނަމަ، މުސްތަޤްބަުލގަިއ ޤާނޫނުއަސާީސ  ކަ

މަްއޗަށް، މިނިންމި ނިންމުމުގެ  އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ވާހަކަެދކެޭވއިރު، އެކަުމގެ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާުޙކުރުމުެގ  މައްޗަށް ބާުރއަޅަިއ ައޅުގަ

ނޑަެއޅުމަށް ބާރުއެޅޭނެ.ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި އެކަމަްށ ވަގުތު  ފާހަގަކުެރވޭނެ  ކަ

ނަޑއަޅާފައި އޮތް  ފަދައިން، މިހާރު ނިންމަވާފައި އޮތް، ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމަށް ކަ

ނޫނިއްޔާ، ވާހަކަދެްއކޭނެ  ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީަގިއވެސް، އެްއވެސް ަވގުެތއް

ނަޑއަޅާަފއެއް ނެތް. އެހެންވީމާ ނޑު މިންވަރުގެ އަދަދު ކަ މެންނަށް އެނގޭ މި އަުޅގަ

ަކމެއްކަން. އެހެްނވީމާ  އާ ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް ފަުހން އިންވެންޓް ކުރެވުނު

ހަނދާންކޮށްދޭހިތްވޭ ވަރަށްބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް

ނޑުމެން ވާަހކަދެއްކުމަށް ފުރުޞަތުގެ ގަިޑ މިހާރު ވަކިވަރަކަްށ  މިގޮތަށް އަުޅގަ

ނަޑއަަޅއިފި ނޑައަަޅއިފިްއޔާ،  އްޔާ މިަގވާިއދު ހެދުމަށް ކަ ނަމަވެސް ކަ

ނޑުމެން ވާހަކަަދއްކާ ވާަހކަދެއްކުން ލިމިޓްކޮށް  ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމަށް އަޅުގަ

ނަޑއެޅުމަށްެވްސ ލިމިޓްކުރުމަށް ބާރުއެޅޭނެަކމަށް. އެހެންވީމާ ފ.  ފުރުޞަތު ކަ

ާވހަކައަށް ވަރަށްބޮޑަށް  ދެއްކެވި އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ

ހަނދުމަކޮށް އެރުވުމަށް  ތާއީދުކުރަމުން، އަދި މިޕޮއިންޓް ތިބޭފުޅުންނަށް

 ދެއްވީތީ. ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ފުރުޞަތު  މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން.

 

ނޑަެއޅުމުގެ ޚިޔާލު  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ޚިޔާލެއް ވަިކ  އައިްސގެން މިއުެޅނީ، އާ އާދެ މީ ވަގުތު ކަ

އެހެން، އަދި ނުަވތަ ބޭރުގެ ނުފޫޒަކުން  މަޤްޞަދެއްގައި ނެެރގެން އުޭޅ ޚިޔާލެކޭ

މެންބަރުންެގ ދެތިން ހަތަރު މެންބަރުންގެ  އައިްސގެން ުއޅޭ ޚިޔާެލކޭ ހީވާގޮތަށް



ވަރަށް އަދަުބވެރިކަާމއެކު ދަންނަވަން. ަގވާއިުދ  ވާހަކަފުުޅގައި އިޝާރާތްކުަރްއަވއިފި.

ިމވާހަަކދެއްކުނު. ެއއީ މިރާއްޭޖގަިއ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  ކޮމިޓީގަިއވެސް ހަދާ

ކަންތަްއ  އެހެންކަހަލަ  ނޫން. މީގެކުރިްނވެސް ޕްރެކްޓިސް ކުެރވޭކަެމއްވެސް 

ދޫކޮށްލާފައި އޮތީ.  ކުރެވިފަިއ ހުރީ. އެހެންނަމަެވސް ަގވާއިދު ހަދާ ކޮމިޓީން ެއކަން

އެކަމާދޭތެރޭ ގޮެތއް  އެވާހަކަ ެދކެިވގެން  މަޖިލީހުގަަިއ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި

މިއުޅެީނ،  ނިންމަން ނުފެންނަކަމަށް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރިމަތީގައި 

މައްސަަލިއގަިއ،  ގާާވއިދެްއ، އެކަންތަްއ ައަވހަށް ކުރުމަށްޓަކައި، ަގާވިއދުގެ

މިކަާމ  ވާހަކަދަްއކާނެ ފުރުޞަތެްއ ބޭއްވުން. އެހެންވީމާ އެްއގޮތަކަްށވެސް

ވާހަކަދަްއކާނެ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި، އެމައްަސލައިަގއި ވާހަކަަދއްކަން ުއޭޅއިރު،

މެންބަރުންެގ  ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް އެއްެވސް ފަރާތެއް ބާރެއް އޮތީއޭ ހީވާގޮތަކަށް

ނޑު ވަރަށްބޮޑަްށ  ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަިއވެސް ނުގެންެދވުން ައޅުގަ

  އެދެން.

 

  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިމައްސަލަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ުނބުރީ ދެކު މިލަދުްނމަޑުލު

  އަތުވެދާނެހެން ހިވާތީއާެއކުަގއި ހީވާީތއާެއކު އަުޅަގނޑުެވސް ނިމުމަކަށް ޔާީމން  هللاޢަްބދު މެންަބރު

  ޚިޔާލެއް ދަންނަވާލަން. ހަމަ ވާހަަަކަެދއްެކވުން:

 

 ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

 

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކައި ނިމުނީމައި، ައނެއްކާ  އެއީ  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު  މަޖިލީހުަގއި އަުޅގަ

 މަޖިލީހުގައި ދެެކޭވ ވާހަކަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެބަވިާދުޅވޭ ެއގޮތަށް ޙަސަން  ަރޝީދު ޙުަސއިން

ނުޑ ގެންިދއުމަށް ބާރުއަޅުްއވާ ވާހަަކއެްއ ވިދާޅުވޭ. ައޅުގަ  ވަިކގޮތަކަށް މިދެންނެވީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އަދަުބވެރިކަާމއެކު ަދންނަވަން. މިދެންނެވީ އަުޅަގނޑުމެންވެސް ވަރަށް، ވަރަށް

 އަޅުގަަނޑުމެން ކަހަލަ އާދަިއެގ މީހުންގެވެްސ ވަރަށް ވިްސނުމަށްފަހު މިތަނުގައި



 ބުނާއެއްެޗއް ބުނަނީ. އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހަމަ

 މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް ފެސިލިޓޭޓްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑުމެން ވަކި ވިްސނުމެއް ނުގެންގުޅުމަްށ  ކޮށްދެއްވާ ބޭފުެޅއް. އެހެންީވމާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޫނީ ގެންުގޅުމަށް، ބާރު ައޅުއްަވއި  ވިދާުޅވީމަިއ ެއކަމުން އަުޅގަ

ގެ ރަީއސަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެކަން މަޖިލީހު ވަރަށް ނުބައި ައސަރުކުރޭ. ެއހެންވީމާ

 އަރުވަން. ުޝކުރިްއޔާ.

 
 

ަހރުދަނާގޮތެްއގައި ގެންދިއުން ެއއީ، ހަމަ އަޅުަގނުޑ  އާދެ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްަތއް  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އެހެންވީާމ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ އެްއޗަކަށް ހިތްޕުުޅ  ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.

ބޭފުޅުްނ އެކަން ފާޅުކުެރއްވީަމއި ެއވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން  ހަމަޖެހިވަޑައިނުގަްނވާ

ނޑަްށ . ނޯޓުކުރާނަން ޔައުމިްއޔާަގއި ނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނަޑކީވެސް ހަމަ ތިޔަ  ފެންނަ އެއްޗެއް ދަންނަވަުމން ގެންދާނަން. އަޅުގަ

ތާނގައި ވަރަްށގިަނ އެއާެއީކގައި، މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފަދަ، މެންބަރެއް.

ހިންގުމަށް ކޮންމެވެސްކަހަލަ  ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިހެން މަޖިލީހުގެ ކަންތައް

ފަހަރެއްަގއިެވސް ބޭފުޅަުކ  އިޚްތިޔާރުތަެކއް ދީފައި ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ މީހެއް.

ަެއް  ދަންނަވަނީކީ ނޫން.  ފާޅުކުރަްއވާ ޝުޢޫރަކަްށ ދެކޮޅަށް ައޅުަގނުޑ ެއއްޗެ

ނޑުމެން މިވާހަކަދަްއކަނީއަޅުަގނުޑ މިދަންނަވަ ަގާވއިދު ހެދުމުެގ  ނީ މިހާރު އަުޅގަ

ނުދެްއކެވުން އެދެމޭ. އެހެްނ  ވާހަކައޭ. ެއކަމާ ގުިޅގެން އިތުރު ވާހަކަތަްއ ެއގޮތަށް

ނޑު ދެން ުހވަދުއަތޮުޅ  މިއަރުވަނީ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ. އާެދ. އަުޅގަ

ނޑަްށ  މަޢާފުކުރައްވައްޭޗ އިނގޭތޯ ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އަދުނާން ހަލީމަށް. އަުޅގަ

ހުންނަވަނިކޮްށ  އޮޅިގެްނ، ޢިއްޒަތްތެރި ނ. އަތޮޅު މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން

ޔާމީން ކުރިއަްށ  هللاޢަބްދު  މެދުކަޑާލެވިފައި އޮތީ. ވަރަްށބޮޑަށް މަޢާފުކުރައްވާ.

 ގެންދަވާ.



 

 ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

 
  އާދެ، ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވެަފިއ އޮތީ، ދެމިނިޓް ތެރޭގައި ގެނޭނ ައޙްަމދު  ެމންަބރު މުލަކަތޮޅު

ބޭފުޅުންަނށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ވާަހކަ. މިހާރު ދެމިނިޓް  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ :ާވހަކަެދއްކެުވން ޝަފީޤް

هللا ޭއގެފަހުން ނ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު ހަމަވެގެން ހިނަގއްޖެ.

އިގަތީ އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުގައި މިަވގުުތ އެދިވަޑަ  ޔާމީން ފުރުޞަތަށް

 ނުދެކެން. ފުރުޞަތު ލިބޭނެކަމަކަށް ކަންހިނގަމުން މިދާ އުސޫލުން

 
 

މުލަކަޮތޅު މެންބަރު އަޅުަގނޑަްށ ެއ ފާހަގަކޮށްެދއްީވ ވަރަްށ މިހުންމު  އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑަށް ދެންނެިވފަ ނުކުތާއެއް. އި އޮތް ެއްއޗެްއ އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ެއކަންތަްއ  އެޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް އިޙްތިރާމްކޮށް އެގޮތަށް ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް

  އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ގެންދާނަން.

 

ނޑަށް ބަިއގަިޑއިރުގެ ޝުކުރިއްޔާ  އުުތރުުބރީ  ހުވަުދއަޮތޅު   ޢިއްޒަތްތެރ ަރީއސް. މިއަދު އަުޅގަ

  ނިމޭވަގުތު ދެތިންމިނިޓަށް ގަެއއް ނޫން މިތެދުވެުވނީ. ޖަލްސާވަގުެތއް  ައދުނާން ޙަީލމް   މެންަބރު

ނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަށް މިއަުދ ހުށަހެޅިފައި މިއޮްތ  ވެފައި ހުްއޓާ. އާދެ   ވާހަކަެދއްެކވުން: އަުޅގަ

އެްއބައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަކަޑތެއް ނުކުެރވޭ. އާދެ  އެޖެންޑާެގ ތިންބައިކުޅަ 

ނޑު ފުރުޞަތު ހޯދީ ހައްދުންމަތީގެ ކޮ މިހާހިސާބުން އަޅުގަނަޑު ންމެހެން އަޅުގަ

ިއލްޔާސް އިބްރާހީމް  ޮއނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ހިމެނުމަށް  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ކުރިއަްށ އޮތް ޖަލްސާގެ އެެޖންޑާަގއި

  ގަާވއިދުގެ )ނ( ފެނިވަޑަިއގެންނެިވ، މައްސަަލައށް ތާއީދުކުރަން. ެއއީ މިއަދުގެ

 

 .....ނުކުތާއެއް ބޭފުޅަކު ނަންގަވާތީ އެހެްނވީމާ ނިޒާމާބެހޭ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން



 

 ނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

 
 ދަންނަވާލަން މިބޭނުންވަނީ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލަެއކޭ އުތުުރުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު

ހުށަހެޅުން ކާމިޔާބުިވވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެއީ ދެންމެ ޔާމީނަށް ހުށަހެޅި  އަޅުަގނޑު  މަްޖދީ ިއބްރާީހމްަް: މުޙަްނމަދު

ނޑު ެއއީ، އެލިބުނު  ލިބުނު ލަނޑެއް. ޝުކުިރއްާޔ. އެފުުރޞަތު ހަނިކޮށްލީމާ ލަ

 

 

  ައޅުަގނޑު އިލްޔާސް އިްބރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ކުިރއަށް އޮތް އާދެ، އުުތރުުބރީ  ހުވަުދއަޮތޅު

  ެއވިދާުޅވި، ގަާވއިދު ކޮިމޓީގައި ޖަލްސާގެ އެޖެންާޑގައި ހިމަނުްއވަން މް ައދުނާން ޙަލީ   މެންަބރު

ހަމަޖެއްސެވުމަށް، ރަްއޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ  މެންބަރުން ހިމަނުއްވަން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނިންމުމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިުއން، ހިމަނުއްަވއިގެްނ  ގަާވއިދުެގ މާއްދާތައް 

ގެންަދަވން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްުވމަށް ތާއީދުކުރާވާހަަކ  ރިއަށް އެޖެންޑާ ކު

އަދި ހަމައެާއއެުކގައި މިއަދު ވާަހކަދެެކވެމުން މިދާ މައްސަލަ،  ދަންނަވާލަންވެގެން.

ހަމައަށް ކުަޑވަގުުތކޮެޅއް ޖަލްސާ، ވޯޓަްށ އައްަސވައިނުލަްއަވއި  ނިންމާލެއްވުމާއި

ނު އަރިހުގަިއ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ ގެންދަވާޯތވެސް ަމނިކުފާ ކުރިއަށް

 ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

 

މީ ކޮންމެައކަސް ެދން ޖަލްސާގައި އިތުރު ބޭުފޅަކަށް، ވާހަކަދަްއކަން  އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އަރުވާނެ ފުރުޞަތެްއވެސް ނެތް. ފުރުޞަތު
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ނޑު ގަސްުދކުރަނީ، މިއަދު  އެހެންވީމާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ  ވީަމއި މިއަދުގެ 72050އަުޅގަ

 ނިންމާލަން. ދެން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާއެއް ބާްއވާނީ،

ނުޑ ހަ  މަ މިއަންނަ އާދީއްތަ ުދވަހު. މަާޢފުކުރައްވާ. އަެނއްާކވެސް ޭއެގވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ގައުމީ  އެްއޗެއް ވިސްނާނުލާ ދެންެނވުނީ. އާީދއްތަ ދުވަހަީކ، ައޅުގަ

 ދުވަސް. އެހެންވީމާ އެދުވަހު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލްސާ ބޭްއވޭކަން ނޯންނާނެ. ދެން 

 އަންގާރަ ުދވަހު. އެއީ އެހެންގޮތަކަށް  އެހެންވީމާ ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިއަންނަ

 މެންބަރުން ދުވަހު. ދެން އެެހންނަމަވެސް ވަނަ 72ދަންނަވާނަމަ، މިމަހުގެ 

 ނުރަސްމީގޮތުން ވެވަަޑިއގަންނަާވތީ، ބޭނުންފުޅު ބައްދަލުެވވަަޑއިގަންަނވަން

ބަދަލުކުރައްަވިއ  ބައްދަލުެވވަަޑއިގެން އެޖެންާޑަގއި މިހިރަ ކަންތައްތަކާދޭތެރޭ ޚިޔާލު

އަދި  މަށް،ޚިޔާލު އެްއގޮތް ކުެރްއވޭޯތ މަސައްކަތް ކުަރއްަވއި، ހެއްދެވު

 އެހެންނޫނަސް، ޚިޔާލުަތއް ފާޅުކޮްށ ހެއްެދވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ލިބިވަޑަިއގަންަނވާގޮތަށް، މިހާރު ވާނީ ހަމަޖެހިފައި. އެހެންވީމާ މެންބަރުން ޭއގެ 

ނޑު   ބޭނުންފުޅު ހިތްޕަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށް ހީކުރަން. ދެން އަޅުގަ

ގެންދެޭވގޮތުން ބައެއްފަހަރު އެބަ  ކަންތައް އެއްބަްސވަން، އަުޅަގނޑަށް 

ނުޑ އެއަްށވުރެ ބޮޑަްށ  އޮޅޭގޮްތވެސް ދިާމވޭ. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑވެސް ރަނގަޅުމަގަްށ ައުޅވަިއގެން މަަސއްކަތް ދަންނަވާހިތްވަނީ،  އަުޅގަ

 ކުރެްއވުން އޮތީ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅު މަތީގައޭ. އެހެންވީމާ 

އަދި  އްކަވާ ވާަހކަފުާޅއި، އަދި މަޖިލިހުގައި ފާޅުކުަރއްވާ ޚިޔާލުތަާކއިމަޖިލީހުގައި ދަ

މަޖިލީހަށް އެކަށީެގންވާ ރަނގަުޅގޮތުަގިއ  ބޭނުންފުޅުކުރައްވާ ބަސްތަކާ ެއއްޗެހިެވސް،

އެދޭކަމެްއ. މިހާތަނަށްވެސް ތިބޭފުޅުން ތިޔަ  ރިވެތިގޮުތގައި ގެންދެވުމަކީ ވަރަށް

ެއުކވެރިކަމާއި އެހުރިހާ ކަމަކަށް ހަމަ ހިތުގެ  ެތރިކަމާއިދައްކަވަމުން ގެންދަާވ، ކެތް

ނޑު ޖަލްސާ ިމއަދުގެ އަޑިން ޝުކުރުދަންނަވަމުން،  .ނިންާމލާނީ އަުޅގަ

 

 ޖަލްސާ ނިމުނީ"  - والحود هلل رب العالوين" 



 


