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

 ޖަލްސާ ފެށުނީ. .وااله وهن وصحبه

 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  ގެރައްޔިތުން: ހ() ދެވަނަަަ ނަންބަރު އެޖެންޑާގެ            .2

މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ނިންމެވުމުގައި، އެއް ، ގަވާއިދު

މާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ  އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙު

ނޑައެޅުއްވުން. އިޞްލާޙުތަކާމެދު ޢަމަލުކޮށް ނިންމަވާނެ ގޮތެއް  ކަ

 

ނޑުމެން މިއަދުގެ ޖަލްސާަގިއވެސް މިއޮތީ މީގެ ކުީރގެ ޖަްލސާ އަ  ުޅގަ

ަމއްސަލަ. އާެދ، ރަްއޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  ގެންދިޔަ ވާހަކަދަްއކަމުން

މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމުގެ މައްސަލަ.  ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕާއމެދު

ނޑުމެންނަށް ތަފާތު  މިކަމުގައި މިމަޢުޞޫުއަގއި ާވހަަަކަ ދައްަކވަމުންދާއިރު އަުޅގަ

އެއް ދިމާލަކަށްަް  ކަެދއްެކމުން ދާތީ މަޖިލީހުގެ މިސްރާބުވާހަ  ރޮނގު ރޮނގުން

ކަންތައްތަކެއް ހިމަނާލާފަިއ  ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކާ އެޖެންޑާގެ މިނަންބަރުގައިވެސް ތަފާތު

ކުރިފުޅުމަީތގަިއ މިހާރުވާނީ. އާެދ،  އެޖެންޑާ ތަްއޔާރުކޮށްަފއި ތިބޭފުޅުންގެ

ގޮތެއް ނިންމެވުމުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ  ންމިގަާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިކޮީޕާއމެދު މަޖިލީހު

ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު މާއްާދއަކުްނ  ނިންމާ ދެއްވުމަށް އެދެނީ ަރއްޔިތުންގެ 

ިއޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙު މާއްދާއަކަްށ  މާއްދާއަކުން ނިންމެވުމުަގއި އެއް

ނަޑއެުޅއްވުން. ޢަމަލުކޮށް ނިންމަވާނެ ގޮތެ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެއިޞްލާޙުަތކާމެދު އް ކަ

ނޑުމެންނަށް އެއްބަްސެވވިފަިއވަނީ މާއްދާައކުން  މީގެ ކުީރގެ ޖަލްސާަގއި ައޅުގަ



ެގންދިއުމަށް. އާދެ، ެއގޮތަށް ނިންމެވުނު ގޮތް ވެސް  މާއްދާއަކުން ފާްސކުރަމުން

މަތީގައި އެޖަލްާސެގ ޔައުމިއްާޔގެ އެަބއި  މިހާރު ތިބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅު

މަޖިލީހުން ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓެްށ  ވާނެހެން ޮއންނާނެ. އެއީފެނިވަޑަިއގަންނަ

އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ބޭފުޅުންެގ  ނަގަިއގެން ފާސްކޮށްފައި އޮްތ ގޮތެއް ނޫންމެ.

އެގޮތަށް ެއކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް  ޚިޔާލުފުޅުތަކާ އެްއގޮތަށް ގެްނދިއުމަށްޓަކާ

އިދު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަްނ ގަވާ އެދުވަހު ވަނީ ނިންމަވާފައި. ދެން މިހާރު

ހުށަހަޅުއްވާފައި ވީނަމަވެސް އެހުށަހެޅުްއވުން  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ކުީރ ދުވަހު

ކުރަްއވާކަމަށްެވސް އެހުށަހެޅުްއވި މެންބަރުގެ ފަރާތުން  އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް ޚިޔާލު

ގެންދެވުމުގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި. ވީމާ، އެގޮތަށް މިހާރުވަނީ

ހަމަ ކުރިންވެސް އޮތްގޮތަށް މާއްާދއަކުން މާްއދާއަކުން ދަންނަވަމުން  ބަދަލުގައި

 ގޮތަށް އޮތީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަން ބޭނުންވަނީ އިޞްލާޙަށް އެއް  ގެންދަވާ

 އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިޞްާލޙު ހުށަހެޅިއްޖިއްޔާ އެއާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކަށް.

އަށްފަހު ައޅުަގނުޑމެން ރައްޔިތުންގެ ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ދެން، އެ

ނޑައެޅުން. އާދެ، އެކަމަށްެވސްވަނީ ކުރީ  ފާސްކޮށް ނިންމާނެ ވަކި ުމްއދަތެއް ކަ

ބޭފުޅަކު އާދެ، މެންބަރަކު ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވާ ެއއަްށ ތާއީދުވެސް ލިބިފައި.  ދުވަހު

ނޑުމެން ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކަންތައްެވސްއެހިސާބަށް ދިަޔއީމާ ެއގޮތަށް އަ އާދެ،  ުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމަން ބޭނުންވާ ކަމުގައި  ގެންދެވޭނެ. ދެން ތިންވަނަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ދަންނަވާލާފައިވަނީ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފާސްކޮށް ނިންމެވުމުގަިއ 

ވޭނެ ވާހަކަދެއްކެވުުމެގ ފުރުޞަތު އަރުވާނެ އަދަދާ، އެގޮތުން އެރު މެންބަރުން

ަކނަޑއެޅުން. އާެދ، ެއވެްސ މިކަންތައް ައވަހަށް  ފުރުޞަތުގެ ަވގުތު

ބޭނުން ކަމެއް ކަމުގަިއ ފެންނާތީ މަޖިލީހުން  ގެންދިއުމަށްޓަކާ ކުރަން ކޮްނމެހެން

ދެއްވުން އެދޭ ވާހަަކެވސް އެދެން. އެއަށްފަހު  އެއާދޭތެޭރވެސް ގޮތެއް ނިްނމަވާ

ހޮވިފަިއވާ ކޮމިޓީން މިާހރު ބައެްއ މެންބަރުން  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އެކުަލވާުލމަށް

މައްސަލަ ހަމަޖައްސަވާދެއްުވން އެދި ދަންނަވަން.  ބަދަލުވެފައިވާތީ އެމެންބަރުންގެ 



މިކަންތައްތަްއ ނިންމުމަށްފަހު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  ދެން އެންމެ ފަހުން އާދެ،

ެދވުން މިއޮތީ. ނިންމެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެން ގަާވއިދުގެ މާއްދާަތއް

ެމންބަރުންނަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުމުގެ ފުރުޞަތު  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު

ޖަލްސާ ނިންމާލިއިރު ެއަކމަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއި  އަރުވާނަން. އާދެ، ކުރީ ުދވަހުގެ

ނޑު މިއަުދ އެންެމ ފުރަތަމަ އިސްކަަަމެްއ  ތިއްބެވި ބޭފުޅުން  ތިއްެބވުމާއެީކގަިއ އަުޅގަ

ފުޅުންަުނަށް. ެދން، ވަރަްށ އަދަުބވެރިކަާމއެީކގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި އެބޭ ދޭނީ

އަރިހުަގއި ދަންނަވާލަން ވާހަކަފުޅު ެދއްެކުވމުގައި ވީހާވެސް ޮބޑަށް  މެންބަރުންގެ

 ަބއްލަަވއިގެން ވާހަަކފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދިއުަމށް. އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ ވަގުތަށް

ނޑު މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު  ބިނާކުރެއްވުމަށް. އާެދ، މިގޮތުން އަޅުގަ

 އެންމެ ފުރަތަމަ މިއަދު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އާދެ، ކުރީ ދުވަހު އެދި

 ވަަޑއިގެންަފއިވާ ބޭފުޅުްނގެ ލިސްޓުން. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ިމއަރުވަނީ 

  ދީދީއަށް.ފުވައްމުލަުކގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް 

 

  ރަީއސް، ދެްއވި ުފރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެންމެ ފަހު ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު  ފުވަްއމުލަކު

  ޖަލްސާަގއި އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އެދުވަުހގެ ޖަލްސާަގއި ދުވަހުގެ  އިްބރާީހމް މުޙަްނމަދު

ަގާވއިދަށް  ލެްއވުމާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެުކލަވާ ފަޅުކުރެމެވުން ދިޔަ ޮގތުން ޚިޔާލު ވާހަކަެދއްެކވުން: ދީދީ

ެއވިސްނުން އޭުރ  ވަކި ގޮތެއް ނިންމެވުމާމެދު ަތފާތު ޚިޔާލު ގެންުގޅުްއވާތީއާ އަދި

ވަގުުތ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ެއނބުރެމުން އެދިޔަ ގޮތުން މިކަމަށް ގިނަ

 ލުމުގެ ބޭނުމުަގއި.ނަގާފާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭީތ އެކަމަށް ެއްއޗެއް ދަްނނަވާ

ނޑުމެްނ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުން   ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ޙަާވލުވެފައި މިއޮތް މަސައްކަަތކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ 

 ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އެދިަވޑަިއގަތުމުގެ 

 ދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށްމަތިންނާ އަ

 އިޞްލާޙުކުރުމާ މިމަސަްއކަތް ހަލުވިކޮށް ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންގޮްސ ނިންމާލެވޭތޯ



ނޑުމެން އޮޅުމެއް  ބެލުން. އެގޮތުން މިަގވާއިަދީކ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ައޅުގަ

ނޑުމެން އެކު  ަލވާލާ ެއްއޗަކަށް ވާތީ، މިހާރުނާރާނެ ގޮތަށް ގެންދަން ައޅުގަ

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވަރަްށ ގިަނ އަދަދެްއގެ ބޭފުޅުން 

 ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޮމިީޓއަކުން ދެފަހަރެއްގެ މަިތން ގަާވއިދު މިއޮތީ

ޖަލްސާެއްއގަިއ  އެކުަލވާލަްއވާފައި. އަދި ަރއްިޔތުންގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުންވަނީ ކުރީގެ 

ގެންދަވަން.  ކުން ާމއްދާއަކުްނ މިޑްރާފްޓް މަޖިލީހުގައި ިނންމަވަމުންމާއްދާއަ

ނުޑ ަވރަށް އަދަބުވެރިކަާމއެކު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ އެެދން މިހެން ނިންމަވާފައި  އަރިހުން، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ އަރިހުން އަުޅގަ

އަނެއްކާވެްސ  ެދއްވަން. އެހެންނޫންނަމައޮތީމާ، މިގޮތަށް މި ކުރިައށް ގެންގޮސް

ހިނަގއިދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެން މިއާމެދު ބަހުސްކުރަން އެތައް ޖަލްސާތަކެއް

ނޑުމެންގެ ކިނބަިއން އެދޭ ކަންތައްތަކެްއ  އެހެންވެއްިޖއްޔާ ރަްއޔިތުން އަޅުގަ

ަަކަށް ނުގެންދެވޭ. ދިވެހި ރަްއޔިތުން ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަަަށް ކުރިއަ ެގ އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ދިމާލަށް ބަލަބަލާ އެތިއްަބވަީނ  ކިނބައިން އެދެނީީކެއއް ނުަވތަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ކީެއއް ެއއްވެސް ކަހަލަ އިްނޤިލާބަކަށް ނޫން. ދިވެހި ރައްޔިތުން އަުޅގަ

ކުިރއަށް  ކިނބައިން އެދެނީ ވީހާވެްސ އަވަހަކަށްަް މިމަސައްކަތް ފަށްަްޓައިގެން

ނޑުމެންނަށް ވާޞިލުެވވޭނެގެންދިއުން. އެހެންވީމާ،  ގޮތަކަށް  ެއައމާޒަށް އަުޅގަ

 ޝުކުިރއްޔާ. ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންެދވުން ެއދި ވަރަށް އިޚްތިރާމާއެކު ދަްނނަވަން،

 

ނުޑވެސް މީެގ އެއް ހަފްތާ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ  މެްނބަރު އިްބރާހީމް  ފާދިއްޮޕޅު   ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

  އެުދވަހުގެ ބަހުސް ޖަލްާސގައި ުފރުޞަތަކަށް އެދުނީ ބޭއްވުނު ކުރިން  ޞާލިޙު މުޙަްނމަދު

ނޑަށްެވސް ވާުނވާ ދިޔަގޮތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  އެަތއް ކަމަކާަް ެއްއފަހަރާ ބަހުސް ކުރަމުންދާތީ އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ އެްއޗެއް ދަންނަވާލާނަން.  ނޭނގިފައިވާތީ އެކަމާބެހޭ ގޮުތން އަޅުގަ

އިރުގައި  ގެ ެއޖެންޑާ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ލިބުނުއެހެންނަމަވެސް، މިއަދު 

ނޑުމެންނަްށ ވަނީ ރިޔާސަތުން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  އެކަންތައް އަުޅގަ



ނޑު ދެން  އިޞްލާޙުކޮށް ތަރުތީބު ކުރަްއވާފައި. އެހެްނވީމާ، ެއއާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

 ކާ ހިސާބަށް ދިއުމުން އިތުރަށް ެއއްެޗއް ދަންނަާވކަްށ ނެތިން. ދެން، ހުރި ޕޮއިންްޓތަ

 އަޅުަގނޑު ެއއާބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވަން ހުރި ވާހަކަތައް ދަންނަވާނަން. އެއީ ަވގުތު

ނަޑއެޅުމާ މިއާބެހޭ ގޮތުން  އިތުރުކުރުމާ، ަގވާއިދު ނިންމުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަ

 ހުރި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮުތން. އެހެންވީމާ، ެދްއވި ުފރުޞަތަށްޓަކާ ޝުކުރު

  ވަން.ދަންނަ

 

މިހާރު މިހުޅުވާލެވިފަިއވަނީ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު  އާދެ، ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނިންމެވުމުގައި ެއއް އިޞްލާަޙށްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙު  މާއްދާއަކުން މާއްދާައކުން

ގޮތެއް  އެއިޞްލާޙުތަކާ މެދު ޢަމަލުކޮށް ނިންމަވާނެ މާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ

ނަޑއެުޅއްވުުމގެ ެއކަމަށްވެސްަް މިހާރު ވަނީ ުކރީ ދުވަހު ތިލަދުންމަތީ  ަމއްޗަށް. ކަ

އަލްފާޞިލް އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާ ކޮޅުމަޑުުލެގ  އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު

އަލްފާޞިލް ޙަސަން ޢަފީފު ތާއީދުަުކުެރއްިވ ގޮެތއް އެބައޮތް.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އިޞްލާެޙއް ގެންަނވާފައި މާލެއަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ށްއަދި ެއއިޞްލާޙަ

ތާއީދު  ހުށަހަޅުއްވާ ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމް އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ގޮތެްއވެސް އެަބަައޮތް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިވާހަކަ  ކުރަްއވާފަިއވާ

ޗަށް. ދެން، އިތުރު ގޮތެްއ، އަދިެވސް ކުރީ މިދަނީ އެމައުަުޫޟޢުގެ މައް ދެއްކެމުން

ަވޑަިއގެންފައި އޮތް ބޭފުޅުންނަށް އަދިވެްސ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ  ދުވަހު އެދި

މި މައުަުޟޫޢުގައި އިތުރު ގޮަތކަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި ނެތީވިއްޔާ  އަރުވާނަން. ދެން،

ހާރު މިގޮތްތަކަްށ ޯވޓަށް ދަންނަވަން ގަސްުދުކރަނީ. އާދެ، މި އަޅުަގނޑު 

ފެލިދެއަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްަްފާޟިލް މޫސާ  މިފުރުޞަތުަު މިއަރުވަނީ

  ނިޒާރަށް.

 

  އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ،`  މެްނބަރު މޫސާ  ފެލިދެއަޮތޅު



ނުޑ ހުށަހެޅިފަިއާވ މައްސަލަިއގައި ފު އަޅުަގނުޑވެސްަު ވާހަކަެދއްކެުވން: ނިޒާރު ރުޞަތަަކށް އެދުނީ އަުޅގަ

ނަޑށް ފެންނަ އެއްޗެއް ދަްނނަވާލުމަށްޓަކާ. އާދެ،  މިކަމާބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

މިމަޖިލީަިހުގެ ގަާވއިދު އެކުަލވާލާ ދެފަހަރެްއގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ  އަޅުަގނޑުމެން

ގެ މެންބަރުންނަށް ިއޞްލާޙަށް ހުށަހެޅި އަދި ެއާއބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހު ޢިއްޒަތްތެރި

މެންބަރުން ވަރަށް ގިނަ ޚިޔާލުފުޅުތައް ހުށަހަޅުއްވާ އެއިޞްލާޙުަތކާ  ޢިއްޒަތްތެރި

ަގާވއިދުވެސް ވަނީ އަނެްއކާެވސް އަުލން އަޅުަގނޑުމެން  އެްއގޮތަށް

އެހެންވުމާއެުކގަިއ ައޅުަގނުޑ ެއންމެ ފުރަތަމަ އެއްެޗްއ  އިޞްލާޙުަުކޮށްފައި. އާެދ،

ތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރީ ދުވަހުަގއި، ރ. އަ ދަންނަވާލަން މިބޭނުންވަނީ

ަޙަަމީދު ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލަްށ އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރާ  އާދެ، އަލްފާޟިލް ޝާހީން

އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންެވސް ހަނދާން ހުންނާނެ  ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާެދ، ެއއީ

ނޑު ފަދައިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެްނގެ މަޖިލީހުން ވިދާޅުވި އެދުވަުހގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ވަގުތީ ގޮތުން، އާެދ  ގަާވއިދު ރަސްމީކޮށް ފާސްުވމުގެ ކުީރގައި އަުޅގަ

ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކަށް މިމަޖިލީހުން  ވަގުތީ ގޮތުން މިމަޖިލީހުގެ

ފާްސކުރުން. އާދެ، ވަގުތީ ގޮތުން ޢަމަލުކުރާ އެއްޗެްއގެ  އެަގވާއިދު ަވގުތީ ގޮތުން

ނޑަށް ތާއީދުުކރެވޭ އެއް ސަބަބަކީ  ބަލައިގަތުން. ގޮތުަގއި އެިޚާޔލަށް އަޅުގަ

ގޮުތގައި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަްއ އެބަހުރި.  އަޅުަގނޑަށް އެނގިަފއިވާ 

 މެންބަރުންނާބެހޭ ގޮތުންވެސް ކުރަން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެިކއެކި މަޖިލީހުގެ

 ޔަނުކުރުމާ...ކޮމިޓީތަކަށް މެންަްބަރުން ޢައް

 

ނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން މެންބަރު، ވަރަްށ އަދަބުވެިރކަމާެއކު ދަންނަަވން މިހާރު އަުޅގަ

މިގެންދެވޭތޯ މަސަްއކަތް ކުރަން މިއުޅެނީ ހަމަ ވަކި މަޢުަުޟޫއެއްަގއި ވަިކ  މިއަދު

ށް ދެން ނުނަންގަާވ މިހާރު ިއހަ  އެހެންވީމާ، ތިަޔ މައްސަލަ މިަވގުތު  ގޮތަކަށް

  ވަަަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ކުރިއަށް ަވޑަިއގަތުން

 



ނޑު ދަންނަވާލުމަށްފަހުގަިއ އަޅުަގނޑު  އާދެ، މެްނބަރު މޫސާ  ފެލިދެއަޮތޅު  ޝުކުިރއްޔާ. އެޚިޔާލު ައޅުގަ

 އިވާމަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ މާއްދާތައް އިޞްލާޙުކުުރމަށްޓަކާ ހުށަހެޅިފަ ދެން ވާހަކަެދއްކެުވން: ނިޒާރު

ނޑަށް  އެންމެ ބޮޑަްށ ފާހަގަ ކުެރވޭ ނުވަަތ  ޚިޔާލުތަކުެގ ތެަެރެއިން އަުޅގަ

  ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، އެއީ  އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ތާއީދުުކރެވޭ ޚިޔާލެްއގެ

ޚިޔާލު. ެއއީ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ

ެއއޮތްގޮަަތަްށ  ޞްާލޙުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުެރވިދާނެ އަދިމަޖިލީހަށް ގަވާއިދު އި

ނޑަށް ފެންނާތީ އެވާަހކަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢަމަލު ކުެރވިދާނެ ކަމެްއކަމަަަށް އަުޅގަ

ފަދައިން އިތުރު  ދަންނަވާލަން. އެހެންެވ ދެންމެ ރިޔާސަތުން އެއިޝާރާްތ ުކރެއްވި 

ނުޑވެްސ ފާހަގަ ކުރާނީ އަދި ފާޅުކުަުރަމުން ގެންދާނީ  ޚިޔާލު މައްސަލަަަތައް އަުޅގަ

އެހެްނވީމާ، އެންމެ ފުރަތަމަ  މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިގެން ައންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން.

ޢަމަލުކުރުމުގައި ނުވަތަ  މިގަާވއިދު އިޞްލާޙު ކުރުމުގައި މިދެންނެވި ނުކުތާއަށް

ނޑަށް ހަމަ ތާއީދުކުރެވޭ މަށް ވާހަަކއެއް ކަ އެޚިޔާލަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ައޅުގަ

  ދަންނަވަން، ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ހަފްތާެއއްހާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަޅުަގނުޑވެސް މީގެ`    މެްނބަރު އަްޙމަދު ފާދިއްޮޕޅު

ކުރިން ނުވަތަ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި  ދުވަސް   ވާހަަކދެއްެކވުން: މުޙަްނމަދު

މިސްރާބެއް ނެތި  ދެންނެވީ ޖަލްސާ އެްއވެސް ަކހަލަފުރުޞަަތކަށް އެދި  އަޅުަގނޑު

އެްއޗެއް  އެގޮތް ިމގޮތަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާތީ އެއާ ދޭތެރޭ ކޮންމެވެސް 

ނޑު ހިތުން މިޖަލްސާ  ދަންނަވާލަންވެގެން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަުޅގަ

 ދުކުރިއަށްދާނެ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ެއކަށައަުޅްއވާ އެޖެންޑާ ކުރަްއވާ މިއަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ދެން ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ލިބިއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ،ްަ އޮތް ދުވަސްތަުކަގއި ޖަލްސާގެ ކަންތައް ރަނގަޅަށް ދާނެހެން. ކޮންމެއަކަސް

 މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ ެމދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމުގައި މާއްާދއަކުން ޚާއްޞަ

ނަޑއެުޅއްވުމާމެދު މާއްދާއަކުން ކުެރވުނު  އިޞްާލޙުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަ



 އަޅުަގނޑުމެން މިހާަާރު ބަހުސް ކުރެވެމުންދަނީ. އެކަމަކު މިބަހުސްގެ ތެރޭގައި އެކި

 ފަހަރު އެކިގޮތަށް ހުށަހެޅި ބަެއަެއް ބޭފުޅުން ަގވާއިުދގެ ދެލިޮކޕީ އޮތްގޮތަށް

 ތައް ބޭއްވުުމަގއި މުއްދަތެއްފާސްކުރެްއވުމަށް. އަނެއްަބއި ބޭފުޅުން ޖަލްސާ

ނަޑއެުޅއްވުމަށް މިހެން ގޮްސ މީގެ ކުރިން މިދިޔައީ މުޅިްނ މިސްރާބުން  ކަ

 ނައްޓާލަިއގެން އެކި ފަހަރު ެއކި ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް ިމސްރާބަކަށް އެިޅއްޖެހެން

ނޑުމެންނަށް ލިބިއްޖެ. ދެން،  ހީވަނީ. ވަރަށް ރަނގަޅު އެޖެްނޑާެއއް އަުޅގަ

ހިތުން ައޅުަގނޑުެމންގެ މިޖަލްސާތައް ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްެވއްޖެ  ޑުއަޅުަގނ

ނޑުމެންގެ ައސްލު މަޤްޞަދާ ހަމައަށް ވާސިލު  ބޭއްވޭތާ. އަދިވެސް ިމއުޅެނީ ައޅުގަ

ވާސިުލވާނެ ދުވަހެްއވެސް ބުނާކަށް ނޭނގެ ިމދާގޮތަށް  ނުވެިވގެން. އަދި

ގެން ޤާޫނނުއަސާސީއާ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުވެ ދާކަމަށްވަންޏާ. އަދި ަގވާއިދު

ނޑުމެންެގ މިޓާގެޓަކީ ޤާނޫނުއަާސސީ ިއޞްލާޙުކުރުން  ހަމައަށްދަނީ. އަޅުގަ

ދިގު ދެމިގެންދާ ކަމުގައި  ކަންނޭނގެ. އެހެންވީާމ، އެހާ ހިސާބަށް ދަތުރުނުކޮށް

ލިބޭ. އަދި  ވަނީިވއްޔާ ަރއްޔިތުްނގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ވަރަށް ބޮޑަށް

ކުރަމުންދޭ. ދެން،  ަނ ފަރާތްތަކުން އެބަ ޝަކުވާަތއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގި

ތަންކޮެޅއް  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އަދި އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ރިޔާސަުތންވެސް

ނޑުމެން  ވާހަކަފުޅު ދިގުހެން. އެހެްނވީމާ، ތަންކޮޅެއް ކުރުކޮށްލަްއވާ ައޅުގަ

މިައވަހަށް  ނގެމެންބަރުންނަށް ވާހަކަދައްކަން ދިގު ަވގުތު ލިބުނިއްޔާ ކަންނޭ

ަވއްސަލާމް  ކުރިއަށްދާނީ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ވަިކވެލަން.

 ޢަލައިކުމް.

 

ރިާޔސަތުން ހަމަ އެއްވެސް ެއއްެޗއް ނުދަންނަވާެވސް ގެންެދވިދާނެ.  އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑަްށ ހީވަނީ ރިޔާސަުތަގއި ިއންނަ މީ އެހެންނަމަވެސް ހަކީ ޖަލްސާ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ބޭފުޅަކަްށވެްސ ފުރުޞަތު އަރުވަްނ  މީހާހެން. ހިންގަނޖެހޭ

ައނެއްކާ ޖަލްސާ ފަާށއިުރ ކޮންމެ ދުވަހަުކވެސް  އެވާހަަކ ދަންނަވާލަން.



ެއއްެޗއް ދަންނަވާަލނީ. އަޅުަގނުޑވެސް  އެޖެންޑާަގއިވާ އޮތް ވާަހކައަކާ

އަުޅަގނޑަީކެވސް ކޮންމެހެން މާދިގުކޮށް  ތޯ. އެއީ މަސައްކަތްކުރަން ކުުރކޮށް ެގންދެވޭ

ތިަިބޭފުޅުްނގެ ވަގުތުަތކަށް ައޅުަގނޑު  ވާހަކަ ދަްއކަން ބޭނުންވާ މީެހއް ނޫން. ެއއީ

މިހެންވެސް ދަންނަވާަލން ޖެހެނީ ހަމަ ސީދާ  އިޚްތިރާމް ކުރާތީ. އެހެންނަމަވެސް

ންނޫންަޫނަމަ އެހެނެއް ވިދާުޅވާތީ. އެހެ ރިޔާސަތަށް ިއޝާރަތްކުރަްއާވ ެއއްޗެހި

ތިގެންދަވަނީ އަޅުަގނުޑ މިދަންނަވަނީ ދެން  ނުދަންނަވާނަން. އަޑުައއްަސަވމުން

އެހެން ހަމަ މިދަންނަވަނީ. އާދެ، ދެން  ފުރުޞަތު މިއަރުވާނީ މިވެިނ ބޭފުޅަކަށޭ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު  އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މިއަުރވަނީ މިހާރު

  މަދު ސަމީރަށް.އަލްފާޟިލް އަޙް
 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދި ޝުކުރިއްޔާ    އުތުުރބުރީ ތިލަދުންމަތީ   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަާޅފައިވާ އިޞްލާޙާމެދު އަދި ބަެއަެއް ވާހަކަަތއް ދަންނަވާލީ ައޙްަމދު ަސމީރު  މެންަބރު   އަުޅގަ

މީގެ ކުީރގައި  ޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ޭބނުންވަނީބޭނުންވާތީވެ. ެއީއ، އަ  ދަންނަވާލަން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން މިގަާވއިުދގެ މާއްދާެއްއގައި ވޯޓު  ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަުކގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނުވަަތ  އެއް ިއޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓުލުމުަގއި

ނޑުމެން އެޖަލްސާގަ ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންަނންވާނެ ކަމަށް ބަލާ އި އަުޅގަ

އެަކން ދިޔައީ ނުނިމި އެކަްނ  މެންބަރުން ވޯޓެއް ނެިގ. އެެހންނަމަވެސް އެޖަލްސާަގއި

ގެްނގުޅެފައި ހުރީ އޭގެ އަނެއްޮކޅަށް.  ފާސްނުވެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުގެ ވިސްނުން

ދި ެއއިން ބޭފުޅަަކށް އިޞްލާޙަކަށާ އަ ވުރެ ބޮޑަށް  ިސސްަޓމަށް އެއީ މަލްޓިޕްލް ވޯޓިން

ހުށަހެޅިފައިވާ ޮގތަށް ވޯޓުަު ދެވިދާނެ  އިތުރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަގާވިއދު ކޮމިޓީން

 އެގޮތަްށ އެކަންތަްއ ައޅުަގނޑު  ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ެއިވސްނުމުގައި 

ނުޑ ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ނޑު އެދެނީ އަުޅގަ  ހުށަހަޅާަާފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 ންމަވާލައްވާ އަވަހަކަށް ޯވޓަށް އައްަސވާ ދެްއވާވީހާވެސް އަވަަހކަށް ޑިބޭޓް ނި

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތަށް ކުިރއަށް ދިއުމަްށޓަކާ މަސައްކަތް ފެށޭނެ



ނުޑ މިހެން ދަންނަވާއިުރވެސް އެނގޭ   މަގުތައް ތަަނވަސް ކޮށްެދއްުވން. އަުޅގަ

 ސާބަށް ދެވޭނީ.މިމަސައްކަތުަގއި މިސްޓޭޖު ނިމިގެންކަން އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެހި

ނޑު ދަންަނާވލާ ހިތް އޮތީ މަޖިލީހުގެ   އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

 ގަާވއިދަކީ މަޖިލީހުގެ ަމސައްކަތް ފެށުމުގެ ަފއުްނޑޭޝަނޭ. އެމަަސއްކަތް

ނޑުމެން ކުރަން މިއުޅޭ މަސަްއކަތް  ފައުންޑޭޝަން ރަނގަުޅ ނުާވަކމަށްވާނަމަ އަުޅގަ

 ފުރުޞަުތ އެބަ އޮތޭ. އަދި އެަކންތަަައްތައް ރަނގަޅަށް ނާކާމިޔާބުވުމުގެ 

ޢަމަލު  ނުކުރެވިއްިޖއްޔާ. އެހެންވީމާ، ގަާވއިދަކީ ކުަޑކުޑަ އެްއެޗއް ކަމަށް ބައްލަވާ 

ަްޗަށް ދެޭވ  ކުރަްއވަން އޮތް ހަމަެއކަނި އުސޫލީ ނިޒާެމއްކަމަށް ބައްަލވާފައި އެެއއް

ކުރެްއވުމުެގ  ކަމާއެކު ޚިޔާލުފާޅުބުރަދަން ކުޑަނުކުރަްއވާށޭ. އޭގެ ވިސްނުންތެރި

ގެްނގުޅުްއވާ ގޮތެްއގެ  ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ. ދެްއވުމަްށފަހުގައި ޭއގައި ެއވިސްނުންފުޅު

އެފުރުަޞތު ހުޅުއްވާ ެދއްވާށޭ.  މަތިން އެޑިބޭޓް ކުރުމަށްފަހު ނިންމަވާ ދެއްވުމަށް

ނަމަވެސް ޭބނުން. އެހެން އަވަްސކުރަން އަޅުަގނޑުމެްނ ހުރިހާ އެންމެންވެސް

ވާސިލުވުން އޮންނާނީ  އަވަްސކޮށްގެން އޭގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއަކާ ހަމައަށް

ގެންދިއުމަށްޓަކާ އަާޅ  އަޅުަގނޑުމެން ފަށާ މަަަސަްއކަަަތްަްަްތައް ރަނގަޅު ގޮތުަގއި

ނޑުމެންގެ  ބިންގާ ފުރިހަމައަށް އެޅިެގން. އެހެންނޫން ކަމަށްވަންޏާމުން އަޅުގަ

އަންނައިުރ  ންވަރެއް ބައެއް ހިސާބުތަކުންމަސައްކަުތގައި ކޮންމެވެްސ މި

މިވެިނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތިާވގޮތް ދިމާވެދާނެ. ގަވާއިުދގެ މިވެނި ބައެްއަގއި

 ކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ދެން ކުރިއަށްދާ މައްސަލަ އަނެއްކާެވސް މިއުސޫލީ

ނޑަށް ވިސް  ނޭތީމައްސަލަެއއްެގ ގޮުތގަިއ ެނގިގެްނ އަުތވެދާނެކަމަށް ައޅުގަ

 އެވާހަަކވެސް ދަންނަވާލަން. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު މިާވހަކަ ދަންނަވާއިރުވެސް 

ަެްއޗެްއަގއި ނަމަވެްސ ަވކި  އެނގޭ ކިތަންމެ ފުރިހަމައަަަށް ހެދި އެ

ކޮންމެވެްސ އުސޫލީ މައްސަލަތަކެއް ނުނިކުންނާނެ ކަމަކަށް  ހިސާބަކަށްދާއިރު

ގައި އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިހާރު ދިމާވެފައި އެހެްނނަމަވެސް މީ ދަންނަވާކަށް ނުކެރޭނެ.

ވިސްާނ ވީހާެވސް ރަނަގޅުަު ެއްއޗެއް ހެދުމުެގ ގޮތުން  މިހިރަ މައްސަލަތަކަށް



ވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައި ެއކަން ކުރިއަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކޮށް ހެޔޮ

މަށް މަތިން ބާްއަވއިގެްނ ކުރިއަްށ ގެންެދވު ގެންދިއުމަށް އެފުރުޞަތު ހަމަ މިގޮތުގެ 

ނޑު އެދޭވާހަަކވެސް ދަންަނވާލަމުން އަޅުަގނުޑ ހަމަ  ރިޔާސަތު އަރިހުން އަުޅގަ

ދަންނަވާލީ މިދެންނެވި ވާހަކަ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި  މިފުރުޞަރުގެ ބޭނުމަކަށް އެދި

ގެނެސްދެްއވުމަށްޓަކާ ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި.  މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅަށް

  ާޔ.ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ޝުކުިރއް

 

ނޑު ކުރީ ދުވަުހެގ ޖަލްސާގައި ޝުކުރިއްޔާ  މަޖިލީުހގެ މެްނބަރު  ވަީޒރުންގެ   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ  ފުރުޞަތަކަށް ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙަްމދޫން ަޙމީދު އެދިފަިއވާނީ އެދުވަހު އަުޅގަ

 އޮތް ގޮަަތަށް ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް އެމަޖިލީހުން ކުރިން ނިންމަވާފައި ގެނައުމަށް.

 އަޅުަގނުޑވެސް ެއކަމަށް ތާއީދު ކުރާތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކުރިން ހުށަހެޅުއްވި

  ހުށަހެޅުއްވުން އަނބުރާ ގެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން، ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ހުގެ މެންބަރުން. މިއަދުމިމަޖިލީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޢިްއަޒތްތެރި`  އުތުުރުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު

  ހިތް ހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ. މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުަގއި އެޖެންޑާއިން ިއބްރާީހމް  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ

 ހިނގާ ދިޔަ ކަންަތއްތަުކަގއި ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކޮްށލެވުނު ކަންތައްަތކެއް   ވާހަަަކަެދއްެކވުން:

ބާުރގެ   ވިޭއ ބުނެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ނުފޫޒާ އަރިސްކޮށްލާނަން. ބަހުސްެގ ވަގުުތ ހަމަ

ގެންަދވާނަމަ މިއަދު ދިވެހި މި ޖުމްހޫރިއްޔާ  ބޭނުން ކުރައްވާ ޢަމަލު ކުރައްވަމުން

ބާރު ހިންގަނީ ކަމަށް. އެ ގާއިމު ކުރައްވަްނ  އަދި މީހުން ކިޔާ އުޅެނީ ގޮށްަްމުށުގެ

ތެއްަް މޭރުންވެދާ ފަދަ އުސޫލުކަން. މިފަދަ ގޮ  އުޅުްއވަނީ ގަދަ ކެއޮޅު ެހއްެދވުމުގެ

ރައީްސ އަދި ޢަމަލު ކުަރއްވާަފިއ ނުވާކަން އުފަލާެއކު  ގޮތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީހުގެ  ލިބުނު ރަީއސް، ދެވަނަ ފަހަރަށް ތި ޝަރަފު ފާހަގަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު ނިޒާީމ ކަމެއް އޮެވގެން ހުށަހަޅާ ފުރުޞަތު ނުލިބި ނިންމަވާ   ޖަލްސާގައި އަުޅގަ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްޝުކޫރު  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ އްިވއިރުލެ



މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ތާއީދު  ހުށަހަޅުއްވައި ޮކޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު  ކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތް މިމަޖިލީހުގެ ވުޖޫދަށް ޚަބަރެއް ނުވެ ދިޔަކަަަން އަުޅގަ

  ފާހަގަކުރަން.

 ފަހުަު( ވަގުުތކޮޅަކަށް)

 

ނޑުމެން މިއަދު  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މިތިއްެބވީ ހަމަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަ

އެހެންވީމާ ރިޔާސަތުންެވސް މަސައްކަތް މިކުރަނީ  ކަމާބެހޭގޮތުން ކުރިއަށް ގެންަދން.

ކެވުން އެޭދވާހަަކ އެހެންވީމާ އެމަޢުޟޫގެ ވާަހކަ ދެއް ހަމަ އެއްމިސްރާބަކަށް ދެވޭތޯ.

  ދަންނަވަން. އަދަބުވެރި ކަާމއެކީ

 

  އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑގެ އަޅުަގނޑު މަޢުޟޫާއިއގެން ުކރިއަށްދާނަން. އުތުުރުބރީ  އަިރއަތޮޅު

  ވާހަކަތައް ފާަހގަކޮށް ިރޔާސަތަށް ހާމަކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ ކުރިއަށް ބައެއް  ުމޙަްނމަދު ަމޖުދީ މެންަބރު

ަރއީސް، އަުޅަގނޑު މިމަޖިލީހުގައި ވޯުޓ  ދިއުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދެން. ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަަކދެއްެކވުން: އިްބރާހީމް

ފާހަގަކުރި ކުރުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ  ނެންގެވި ނެްނގެވުން ރަނގަުޅނޫން ކަމުގައި 

ނޑަށް ަރއްދު ދެްއވީމު. އަުޅގަ ހިތާމަ ކުރައްާވކަަަމަށް ޢިާޝރާތް ނުޑ ކުރަްއާވ އަުޅގަ

ޖަވާބު ދެްއވުމުން މިމަޖިލީހުގައި އެޖަލްާސގަިއ  ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރި ސުވާލަކަށް

ވޯޓުެގ ޙަޤީޤަތް އޮުޅވާލައި ިމވޯޓު ެނގުމުެގ  ވިދާޅުީވ މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ

މިކަން ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ހާމަކުރެްއވުމުން  ފުރުޞަތު ބަޔަކަށް އޮްތކަމުަގއި.

ހާމަކުރިން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއޮުޅވާލުން  ކުާރކަން  އަޅުަގނޑު ހިތާމަ

މާލޭގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު މިހާރު ލ. އަތޮޅުެގ  މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގއި ުކރީގެ

އިބްރާހީމް ފިސާރި ސާބިތު ކަމާއެކު ކަަށވަރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލިާޔސް

  ކޮށްދެއްވާ މިކަން ފާުޅކުރެްއވި.

 ފަހު( ަޅކަށްަވގުތުކޮ) 

 



ނޑުމެންގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން  މެންބަރު ހަމަ ވަރަށް އަދަބުވެރިކަާމއެކު އެދެން މިހާރު އަޅުގަ

މެންބަރު  ކުރިމަތީގަިއ އޮްތ މަޢުޟޫއާިއެގން ކުރިއަށް ވާހަަކ ދެއްެކވުން. ޢިއްޒަތްތެރި 

 ވަަޑިއގެން ތިޔަ  މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށްތިޔަ ވާހަކަފުޅުތައް ަދއްަކވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ 

ނޑުމެންނަށް އަދި ލިޔުމުންވެސް ހުށަހެޅިދާނެ.  ވާހަކަތައް ދެްއކެވިދާނެ. ައޅުގަ

 ޖަލްސާގެ ަވގުތު ނަްނގަަވއި ނުލައްވާ މަޢުޟޫާއިއގެން ވާހަކަ ދެްއކެވުން އެދޭވާަހކަ 

  އަދަބުވެރި ކަާމއެކު ދަންނަވަން.

 

  އަދަބުވެރި ކަާމއެުކެއދެން ތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ވަރަށްޢިއްޒަތް އުތުުރުބރީ  އަިރއަތޮޅު

  އަުޑއަްއސަވާ ެލއްވުން. އަޅުަގނުޑގެ ބަެއއް ފާހަގަ ކޮްށލުންތައް  ުމޙަްނމަދު މެންަބރު

  ރިޔާސަތުން މިމަޖިލީހުގައި ނަގާފަިއވާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިކަމަށް  ިއބްރާީހމް މަުޖދީ

ނޑު ޤަބޫލެއް ޞައްޙަ ވޯެޓއް ކަމަކަށް ވޯޓުތަަކކީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ނުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެިރ  އަުޅގަ

ނޑު މިހުރީ ތަބާވެގެން ކުިރއަށްދާން.  ރައީސް، މިމަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއަށް އަުޅގަ

މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަީނ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކުރަްއވާނެ ހުވާގެ ޢިބާރާތް

  ހިތުމަށް... މަތްތެރިކޮށްލިޔެވިފައި. އަހުރެންަް އިސްާލމް ދީނަށް ޙުރު

 ފަހު ( ަވގުތުކޮަޅކަށްަް) 

 

އަދަބުވެރި ަކމާއެކު ހަމަ ދަންނަވަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނޑު ހަމަ ވަރަށް  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑަށް މަޖުބޫރުވާނީ އިށީދެ ވަޑަިއގަންނަވާށޭ ދަންނަވަން.  ތިޔަހެން ނުހައްދަވާ. އަުޅގަ

މިދަންނަވަނީ ތިޔަގޮތަށް ވާަހކަ ކުރިއަށް ނުގެންަދވާ  އަދިެވސް އެއްފަހަރު  އެހެންވީމާ

ނޑަށް ެއކަނި ކޮށްދެއްާވ ކަމެއްނޫން.  ތިޔަ ކަންތަްއ ހުއްަޓވާ ަލއްާވށޭ. މީ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތަށްޓަކާ ކުރަްއަވން ޖެހިވަޑައިގަންނަާވ  މުޅި މަޖިލީހުގެ ޤަދަރަށް

ނޑަށް ތައް މަޑުކުރެްއވުން އެދެން.ެއކަން ކަމެއް. އެހެންވީމާ މަޖުބޫރުވާނީ  ދެން އަޅުގަ

ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ  ހަމަ ކުރީދުވަހެކޭވެސް އެއްފަަދއިން އިށީދެ ވަަޑިއގަންނަވާށޭ

  ދަންނަވަން. އެހެން ހެދުމުގެ ކުރިން ތިޔަާވހަކަ ހުއްޓަވާ ލެްއވުމަށް



 

  ތަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޙުތިރާމްޙުރުމަތާ ކަރާމާ މަޖިލީހުގެ އުތުުރުބރީ  އަިރއަތޮޅު

  ޢިއްޒަތެރި ަރއީސްގެ ިޢޝާރާތަށް އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ކުރަން.  ުމޙަްނމަދު މެންަބރު

  ނަމުގައި ބަެއއް މެންބަރުންގެ 55މިމަޖިލީހުގެ  ރައީްސ، ކިޔަން.ޢިްއޒަތްތެރި ިއބްރާީހމް  މަަަުޖދީ

 މެންބަރުންގެ ތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވިދާުޅވިދެލިކޮޕީ ޢިްއޒަ  ގެނެސްދެްއކެވި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ހާޒިރުވުންތަކުން ވިދާޅުވުާމިއ އެްއގޮތަށް މެންބަރެއް ތާއީދު ކުރެްއިވއަސް

 ޖަލްސާއެްއގައި ިމކަމަށް ގޮެތްއ ނިންމާފައި ވަނިކޮށް ެއގޮްތ ބާޠިލު ނުކޮށް ގޮެތއް

 ނޑެއް ނުދެކެން. މިހެން ނިންމުމަކީ ކުރަން ހެޔޮާވވަރުގެ ކަެމއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

 މެންބަރުން ކޮށްދެއްވި ކަންތައްަތއް ބަލައި ނުގަތީކަމުަގއި ދެކެަވޑައި  55މިދެންނެވީ 

 ނުގަތީކަމަކަށް ނޫން. މިދެންނެވި ދެލިކޮޕީ ފުރިހަމަ ވާނީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި 

ގެްނކަމަށް ޮއވެ މިމަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ހިއްާސވުމެއް ލިބި އަޣުލަބިއްޔަެތއް

މެންބަރެއްގެ  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭީތ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިމަޖިލީހުގައި

ވާަހކަތައް އަުޑ  ވާޖިބުތަކަށް ތަންނުލިބޭފަދަ ޮގތަކަށް ފިއްތާލާ ދަްއކަން ޭބނުންވާ

ހުށަހަޅަންަް ބޭނުންވާ ހުށަހެޅުމަކަށް ތާއީދުކުރަން ބޭނުންވާ ތާއީދު  ނުއައްަސވާ

ކުރައްވާފަިއާވކަން  ނުލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ރިޔާސަތުން ޢަމަލު ގަކުރުމަކަށް ޖާ

ނޑު ނޫނަސް މިކަން ފާހަގަކުރާ އެތައް ިޢއްޒަތްތެިރ  ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ

ިޢއްޒަތްތެިރ  މެންބަރުންނެއް އެބަ ތިބިކަންނޭނގެ. ތިބިކަން އެނގޭނީ ެބއްލެިވއްޔާ.

ނޑު މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވުމަ އިސްލާމްދީނަްށ  ށްކުރި ހުވާަގއިރައީސް، އަުޅގަ

ފުރިހަމައަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވާހަަކ ވަރަށް

ނޑުމެންނަކީ ގޮތްފޮތުގެ އަހުުލވެރިންަކމުގައި ވީހިނދު މިފްލޯ  ގެނެސްދީފަިއވޭ. އަުޅގަ

ންޖެހޭނެ. ވާތަނަކަށް ވާ މިޖާގަ ނޫނީ މިމާލަން ނުވަތަ މިހޯލް އައުރަ ނިވާ ކުރެވިަފއި

  ހަދަން ޖެހޭނެ.

 ފަހު ( ަވގުތުކޮަޅކަށްަް) 

 



އަދަުބވެރި ކަމާއެީކގައި ދަންނަވަން އިށީެދ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެން އަޅުަގނޑު  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އިށީދެ ަވޑަިއގަތުމަށް. އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ.  ވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ވަރަށްބޮޑަްށ އެދެން

ނޑު ފު ޮކޅުމަޑުލުގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ  ރުޞަތު މިއަރުވަނީދެން އަޅުގަ

  ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަންއަށް.

 

  ދަްއކަން ބޭނުން ވަރަށްިގނަ ވާހަކަ އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަުޅަގނޑު ެމންަބރު  ކޮޅުމަޑުލު

ނޑު ޖަލްާސގައި އެހެން ބޭފުޅުން ދައްކަވާފައި ވާތީ އަ  ކުރީދުވަހުގެ  ޙުަސއިން ަރޝިދު  ޅުގަ

   ވަރަށްބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ދޫކޮށްލަން. ވާހަަކދެއްެކވުން: ޙަސަން

 

  ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އާދެ، ކުރީދުވަހު  ެމންަބރު  މުލަކަތޮޅު

  މިަގާވއިދު ޑްރާފްޓް ޮއތްގޮތަށް ފާސްކުރަްއވަން ހުށަހަޅުއްވަން އެދުވަހު  އަްޙމަދު ޝަީފޤް

ކަމުނުދާތީވެ އެކަމާބެހޭގޮތުްނ ވާހަކަ ދައްކާލުމުެގ  ތާއީދުވެސް ލިބުމާެއކީަގއި ެއޮގތް ކަެދއްެކވުން:ވާހަ

އެަބހުރި ހުސްކޮށް ހުރި ތަންތަން. ޑޭޝްހުރި ތަންތަން.  ބޭނުމުގައި. މިަގާވއިދުަގއި

އެތަންތަންވެސް ެއގޮތަށް ހުއްާޓ އެަގވާއިދު އެގޮތަްށ  ފުރަންޖެހޭ ތަންތަން.

ނަޑށް ހީވަނީ ެއގަާވއިުދ  އެހުށަހެޅުްއވީ ފަރާްތތަކުން ން ހުށަހެޅުއްވިފާސްކުރަ އަުޅގަ

ނޑު ެއވާހަަކ  ރަނގަޅަށް ބައްަލވައި ުނލައްވާހެން. އެހެްނވީމާ ައޅުގަ

އިތުރު ވާހަކަެއްއ  ދަންނަވާލަންވެގެން. ދެން ަވގުތު ސަލާމަތް ކުރުުމގެ ގޮުތން

  ދައްކާކަށް ނެތިން. ޝުކުިރއްާޔ.

 

ނޑުވެސް ކުރީދުވަުހގެ ޖަލްސާަގއި ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އުުތރުުބރީ  ޮތޅުހުވަުދއަ   އަުޅގަ

  ޖަލްސާއެްއގައި ފުރުޞަތަަކށް އެދުނިން. މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ކުިރން  ޢަދުާނން މެންަބރު

 ން ބަހުސްކުރަމުން އައި ޖަލްސާަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވިސްނުުނގޮތު އެދުވަހުގެ  ާވހަކަެދއްކެުވން: ޙަލީމް

ިޚޔާލުތަެކއް ލިބެމުން ނުދިއުމާ އެީކގަިއ ވަގުތު އިތުރު ކޮްށގެްނ  މައްސަލަިއގާ އިތުރު

ފެންނަ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން ެވގެން. އެހެންނަމަވެސް  މަސައްލަ ނިންމަން



ޖަލްސާ ނިމިގެން ދިޔައީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ  ކަންދިމާވިގޮތުން ަވގުތު ނުލިބި

ނުޑގެ ކުރިން ވާހަަކ ދެްއކެވި  ސްމިއަދުވެ ަހއެްއކަ ބޭފުޅުންެގ  ޖަލްސާަގއި އަުޅގަ

އެއްެވސް އިޞްލާޙެއް ނުވަަތ  ވާހަކައިްނވެސް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް

ވާ ޮގތުގެ މަތިން ގަާވއިދު  ފާޑު ކިޔުމެއް ުނއަންނަހެން. އެހެންވީމާ އެޖެންާޑގައި

މަޖިލީހުން ގޮތެއްނިންމުމުގަިއ  ލީހުގެ ގަާވއިދާމެދުފާސްކުރުމަށްޓަކާ ޚާއްޞަ މަޖި

ނަޑއެޅުމަށް  މާއްދާއަކާ މެދު ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކާމެދު ޢަމަލު ކުރާނެގޮތް ކަ

މިހާރު ނިމިއްޖެކަަަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅާ ޚިޔާލުތައް ދަންނަވާ

ނޑަށް ވިސްނުނީ. އަ  މިބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކިވ އަޑު އެހުމަށް ފަހުަގއި ޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަްނ  އެހެންވީމާ ހަމައެކަނި އެމަުޢލޫމާތުގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކާ ައޅުގަ

ަް  ބޭނުންވަނީ. މިހާރު މިމައްސަލައިާގ ވާހަަކ ދެްއކުމަށްޓަކާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް

ނިންމަވާލައްވާ ވޯޓަްށ  އާޚިޔާލުތަެކއް ލިބެމުން ނުދާތީ މިކަން މިހިސާބުން

  ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ. ުޝކުރިްއޔާ،އެއްެސވުމަށް 

 

އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ އެއްބޭފުަޅކު އެަބ  އާދެ، ދެން މިއަދުެގ ޖަލްސާގައި  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

  ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާިޟލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ހުންނެވި. އެއީ މާލެއަތޮުޅގެ

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  މެްނބަރު ޅުމާލެއަތޮ    އަުޅގަ

  ދަންނަވާލަން. އާދެ، ރަަަްއޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މިއެޖެންޑާ ފެނުނީމާ އެއްެޗއް  ަޝރީފް އިްބރާހީމް

ޞަތުގެ މެންބަރުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފާސްކޮްށ ނިމުނީމާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑއެޅުން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ  ޢަދަދާއި އެގޮތުން އެރުވޭ ފުުރޞަތުގެ ވަގުތު ކަ

ނުވާނޭ. ދެން  ލިމިޓްކޮށްފައި އޮންނަ އެއްަޗަކށް އެގެން  ފުރުޞަތުގެ ޢަދަދު އެއީ ވަކި

މިއުޞޫުލ  މިނިޓު ރިޔާސަތުން އެބަދެްއވާ. 4މިނިުޓ ނޫނީ  3މިހާރަކަށް އައިސް 

ނުފެނޭ.  އަޅުަގނަޑކަށް އްދާތަްއ ފާސްކުރާއިރު އޮތުންޤާނޫނުއަސާސީެގ މާ

ކޮންެމވެްސ  އެހެންނަމަވެސް ގަާވއިދުަގއި ދެޖަލްސާގައި ުނވަތަ ތިން ަޖލްސާއެްއގައި 



ނޑަެއޅުން އެީއ  ވަރަކަށް އެުރވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ ަޢދަދު ކަ

ނޑު ދަންނަވާ ބޭނުންވަނީ ވަގުުތެގ  ލަންވެގެން ވާނެ އެްއޗެއްނޫން. ދެން އަޅުގަ

  މައްސަލަ.

 ަވގުތުކޮަޅކަށްަް ފަހު () 

އޮތްގޮތުްނ އެހިސާބަަަކަށް ނުދޭ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަދި އެޖެންޑާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަަރށް އަދަބުވެިރ ކަމާެއުކ  އިނގޭތޯ. އެހިސާބަށް ދިަޔިއމާ އެވާހަަކ ދަްއކަވާނީ.

  އެދެން.

 

  ފުރުޞަތަކަްށ ބޭނުން އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު އިތުރު   މެްނަބރު އަތޮލުމާލެ

   އިނގޭތޯ.  ަޝރީފް އިްބރާހީމް
  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް، ައޅުަގނުޑވެސް`    އުތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު

  އެޖެންޑާަގއި ވާަހކަ ދައްަކވަުމންދާ އައިޓަމާ ރުފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ މިހާ  ޝާހީން  މެންަބރު

މިހާރު ހުށަހެޅިފއަަި އޮތް އިޞްލާޙަްށ  ބެހޭގޮތުން އެްއޗެއް ދަންނަާވލާ އަދި ވާހަަކދެއްެކވުން: ޙަީމދު

ގެނެވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކާ އިޞްލާޙެއް  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ކުޑަ ފުރިހަމަ ކަމެއް

ނޑު މިހުށަހަޅާ އިޞް ީމގެ ކުީރަގއި މިހާރު  ލާޙަކީހުށަހެޅުމަށް. އަޅުގަ

އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަުދ  ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަަޑއިެގންފައިވާ ތިލަދުންމަތީ

އެހެންނަމަވެސް ެއއަށް ކުަޑ  ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙާ ެއއްގޮތް

ާޔ ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާގޮތުްނވިއް  އިޞްލާޙެއް ގެނެްސގެން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާކަމަށް.

ހުށަހެޅުމުަގއި )ހ(، )ށ( ހަމަ  މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި 

ގެންނަން ބޭނުން. )ނ( ގައި  އެއޮްތގޮތަށް އޮވެަފއި )ނ( ެގ ޢިބާރާތަށް ބަދަލެއް

ނޑު ބޭނުންވަނީ ތާއީދު ލިބިަފއިވާ ތަރުތީބުން ޯވޓަށް  އޮންނަ ޢިބާރާތަކަށް އަުޅގަ

ަާ  ނު އިޞްލާޙުއެހުމުން ފުރަތަމަ ތާއީދު ލިބު  ފާސްނުވެއްަްޖެަނމަ، ތާއީދު ލިބިފައިވާ



ިއޞްލާޙެއް ާފސްނުވެއްޖެނަމަ ގަާވއިުދ  ތަރުތީބުން ވޯޓަށް އަހަމުންޮގސް ެއއްވެސް 

މަތިން އެމާއްާދ ވޯޓަށް އެހުން. އޭެގ  ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ޑްރާފްްޓގައި ވާގޮުތގެ

އެްއވެސް އިޞްލާެޙްއ ކޮށްލުމަށް. އެީއ  ފަހަތަށް އިތުރު ޢިބާރާތެއް އިތުރު

ވޯޓަށް އެހުން. އެެހންވީމާ އެގޮތަށް )ނ(  ފާސްވެއްޖެނަމަ އެިއޞްލާޙަކާެއކު މާއްދާ

ާބއްަވވާފައި ިއޞްލާހެއް އޮންނަގޮތަށް  ބަދަލުކޮށްދެއްަވއި )ރ( އަދި )ބ( އެގޮތަށް

  ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ބޭނުންަވނީ.

 

ނޑު މިފުުރޞަތުގެ ބޭނުން ޢިްއޒަތްތެރިރަީއސް. އާދެ،، ޝުކުރިއްޔާ   މެްނބަރު ފެލިދެއަޮތޅު   އަުޅގަ

  މިވާހަކަ ދެކެެވމުންދާ މަޢުޟޫގައި އެްއޗެއް ަދންނަވާލުމަށް. މިކުރަނީ މިހާރު  ާޝހިދުهللا ޢަބްދު

ތިަަލދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު  އަޅުަގނުޑގެ އުފަލެއް ކަުމގައި ދެކެނީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮޅުމަޑުުލގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް  ސަމީުރ ހުށަހަޅުއްަވއި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު

ރަނަގޅު ިއޞްލާޙެކޭ ދެންނެވުމަށް.  ތާއީދު ކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްާލޙު. އެއީ ވަރަށް

ަކނަޑއެޅުމުަގއި ވަރަްށގިަނ  އާދެ، މިކަމުަގއި ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދާނެގޮތެއް

ނޑަށް ދަ މެންބަރުންނާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ އްކާލުުމގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ޖަލްސާތަކެްއަގިއ ލިބިފައިވޭ. އެހެންކަމުން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން  މީގެ ކުރީގެ 

 އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުަގިއވާ  ތިލަދުންމަތީ

ނޑަށް ޔަޤީްނކުރެވޭ. ހަ  މަ ެއއާެއކު ޕޮއިންޓްތަކަށް ާތއީދު ކުަރއްާވނެކަމަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ދެްނމެ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑުމެން  އަލްއުސްާތޛު ޝާހީން ޙަމީދު ހުށަހެޅުއްވި އެހުށަހެޅުްއވުމަކީ އަުޅގަ

އެއާދޭތެރޭ ިވސްނާލުން ރަނގަޅު އަދި ައޅުަގނޑު އެކަމަކަށް ތާއީުދކުރާ 

ވާހަކަފުޅުގައި ެއވިދާުޅވިެހން ތާއީދު ލިބިފައިވާ  އެމަނިކުފާުނގެ  އިޞްލާޙެއް.

ތަރުތީބުން ޯވޓަށް އަހަމުންގޮސް ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް ނިމޭއިރު  އިޞްލާޙުތަކަށް

އެހުމާމެދު  ވޯޓަށް  ފާްސވެްއޖެނަމަ، އެއިޞްލާޙަކާ އެކީ  ނުވަތަ އިޞްލާޙެއް

ނޑުމެން މިސާލަ ގަާވއިދުެގ  ކަށްއަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން ެއބަޖެހޭ. އެއީ އަުޅގަ



ށ(، )ނ(، ) ވަނަ މާއްދާަގއި އެަބއޮތް )ހ(، 3މާއްދާއަކަށް ބަލާލާއިރު ަގާވިއދުގެ 

އިޞްލާޙެއް.  )ރ( . މިސާލަކަށް މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވަފާނެ ހަމއެއަކަިނ )ރ( އަށް

ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގައި ވޯެޓއް ނަގާނީ އިޞްލާޙަްށ  އެ )ރ( ގެ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

އެކަނި.  ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( 3އިުރ. އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގައި ފާސްވީ ވޯޓެއް ަނގާ

ފާސްކުެރއްވުްނ  އެހެންވީމާ އެއިޞްލާާޙއެީކަގިއ އަލުން މުޅި މާއްދާ މިމަޖިލީހުގައި

ގޮތްކަމަށް އަޅުަގނުޑ  އެއީ އުޞޫީލގޮތުން އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން މިކަން ހިންގަންވާނެ

ުކރައްވަީނވެސް ިމގޮތަށް.  ސްތަކުގަިއ ެއކަންދެކެން. އަދި އެހެން މިފަދަ މަޖިލީ

ތިޔަ ހުރިހާ  އަޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަީނ ދެންމެ އެހުށަހެޅުނު ިއޞްލާޙަކީ

ިއޞްލާޙެްއ  ބޭފުޅުންވެސް ޭއގެ ރޫުޙގަިއ ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ޤަބޫލުފުުޅ ކުރަްއވާނެ

  ކަމުގަިއވުން. ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 85ވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ތުންރިޔާސަ

ނުޑ މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ފާދިއްޕޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  މެންބަރުން. ދެން އަޅުގަ

  މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އިބްރާހީމަށް.

 

  هللاަވރަޙުމަތު ރަީއސް. އަްއސަލާމް ޢަލައިކުމްޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ،  މެްނބަރު ފާދިއްޮޕޅު

  މިދަންނަވާލީ މަޖިލީހުގެ ވަބަރަކާތޫަޫ. ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދި  ިއބްާރހީމް ޙުަސއިން

ނިންމެވުމުގަިއ މާއްދާައކަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކާ  ގަާވއިދާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑއެޅުމުެގ ގޮތުން މިފާުޅ ކުރެޭވ ޚިޔާލުަގިއ  މެދު ޢަމަލު ކުރައްވާެނގޮތް ކަ

ވުުމގެގޮތުން. އާދެ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހއ. ެގ  އަޅުަގނުޑވެސް ަބއިވެރި

ސަމީރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުުމގައި )ރ( ެގ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

ތަށް އޮވެފައި، އިޞްލާޙުތައް ބާޠިލުވާ އުޫޞލުން މިގޮ ފެށުމުގައި އޮންނަ ފާސްނުވާ

އެމެނެަްބަރަކު ބޭނުންވާ އެއް އިޞްލާޙަކަށާއި އަިދ  ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް

ޑްރާފްޓްަގއިވާ ގޮތަށް ނަގާ ވޯޓެްއަގއިވާ ބަިއވެިރވެ  ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި



އޮުތމުން މިވިދާޅުވަން އުުޅއްވާ އެްއޗަކާ މެދު ކުަޑކޮްށ  ވޯޓު ދެވިދާނެޭއ. މިގޮތަށް

ނޑަްށ އެބަވޭ. ނަމަވެސް މިމާްއދާ ފެށުމުގައި އޮންނަ  ާރގޮތްއޮޅުން އަ އަުޅގަ

ބާިޠލުވާ އުޞޫލުން މިބައި ުއނިކުރައްަވއި ހުށަހެޅޭ  ފާސްނުވާ އިޞްލާޙުތައް

މެންބަރަކަށްވެސް އެމެންބަރަކު ބޭނުންވާ އެްއ  އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން ކޮންމެ

ފްޓްަގިއާވ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އެކުަލވާލި ޑްރާ އިޞްލާޙަކަށާއި ަގވާއިދު ކޮިމޓީން

ދެވިދާެނއޭ. މިގޮތަްށ ބަދަލު ކޮށްލައިފިނަމަ  ނަގާ ވޯެޓއްަގއި ބަިއވެިރެވ ވޯޓު

ވިސްނަިއގަތުމަށް ފަސޭހަ ވެފައި އިތުރު މާނަ  ޢިބާރާތުގައި ބުނާ އެއްެޗއް 

ނޑަްށ ޤަބޫލު ކުރެވޭ. މިހެން  ކުރުންތަކަކަށް ޖާަގއެއް ނުޮއންނާނެ ކަމުގައި އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ގޮތަްށ ފާސްނުވާ އިޞްލާޙުތަްއ  ދެންނެވީ އަޙްމަދު ސަމީރު މި

 ކޮންމެ  ބޮޑަށް ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަްށވާނީ ބާޠިލުވާ އުޞޫލުންކަމަށް ވާނަމަ

 މެންބަރަކަށްވެސް އެަވގުތަުކ އެނަގާ ވޯެޓއްަގއި ަބިއވެރިެވ ވޯޓު ދެނޭ ގޮތަކަށް 

 ބާޠިލުވާ ެއއްެޗއް ކަމުަގއި ބަލައިފިނަމަ އޮތުން. ނުވަތަ ފާސްނުވާ ިއޞްލާޙުތަކަކީ

 އެންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކަްށ ވާނީ ފަހުން ވޯޓަށް ެއހޭ އިޞްލާޙުތަކަށްވެސް 

ނޑު   އެމެންބަރަކުބޭނުންފުޅު ވާނަމަ ވޯޓު ދެްއވޭގޮަތކަށް އޮތުްނ ކަމުގައި އަުޅގަ

 ވެސް ދެކެން. އަދި މިގޮުތގަިއ މާްއދާތައް ފާސްވަމުން ދިއުން ައވަްސވެދާނެ ކަމަށް

 ދެކެން. އެހެަެންނަމަވެސް މިމަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާފަިއވާ 

އަޙްމަދު  ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ބަލާއިރު ބޮަޑށް މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ބުރަވާގޮްތއޮތީ

 ސަމީރު އެހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ގޮތަށް މަލްޓި ވޯޓިންގ ސިސްޓަމަކަށް ނުގޮސް 

 ކު ބޭނުންފުޅުވާ ވޯޓަކަާށއި އަދި ޑްރާފްޓަށް ވޯޓު ހަމައެކަނި ެއއްވޯެޓއް އެބޭފުޅަ 

ހަމަެއކަނި މެޖޯރިޓީއަށް ތަބާވުމުެގ   ދެވޭގޮތަށް އޮތުންކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ

ނޑު އަޙްމަުދ ސަމީރުގެ ހުށަހެޅުމުގެ )ރ( މިދަންނަވާ ގޮތަށް  ގޮތުން އަުޅގަ

ލާޙުތަކުގެ ތެެރއިްނ ރ(. ހުށަހެޅޭ ިއޞް)  ބަދަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ުހށަހަޅަން.

 މެންބަރަކުވެސް އެމެންބަރުކު ބޭނުންވާ އެްއއިޞްލާޙަަކށާއި ަގވާއިދު ކޮމިޓީން  ކޮންމެ

ަބިއވެރިވެ ވޯުޓ   އެކުަލވާލި ޑްރާފްޓްަގއިވާ ގޮަތށް ފާސްކުރުމަށް ނަގާ ވޯޓެްއގައި



ނޑު  ދެވިދާނެއޭ. އާދެ، ިމގޮތަށް  އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ާއދެ، ދެން އަޅުގަ

ވާހަަކއަކީ ކުރީ ދަވަުހ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ  ވާލަން ބޭނުންވާ އަނެއްދަންނަ

ޙަމީދުގެ ވާހަކަފުޅުަގިއ هللا ފަޟީލަތުލްއުސްތާޛު ޢަބްދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މިހާރަށްވުރެ ދިގު ކުރުމަށް ފެނިަވޑަިއގެން ވާހަކަފުޅު ެދއްެކިވ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް

 ވާހަކަުފޅުަުތަކަށް ތާއީދު ުކރުމުގެ ގޮތުންނާއި އެކު  ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ބައެއް

ކުރިއަްށ  އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ދެދަންފަޅިއަަަކަށް ބައްަސވައި ލަްއަވއިެގން ޖަލްސާތައް

ނޑު ތާއީދު ކުރާ ވާހަަކ  ގެންދެވުމަށް އެމަނިކުފާނު ިވދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް އަުޅގަ

 މިދެންނެވީ... އެހެން ދަންނަވަން. އާދެ،

 ތުކޮަޅކަށްަް ފަހު (ަވގު) 

 

އަިދއެބައޮތް ައވަސްކުރުމަށް ުމއްދަތެްއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނަޑއެޅުމާއި މިކަހަލަ ަކންތަކަށް ވާހަކަ ދެްއކުމަށް ނަންބަރެއް. އޭަގިއ  ކަ

  އެވާހަަަކަފުޅު ަދއްަކވާނީ.

 

  ކުިރއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝު އާދެ،  މެްނބަރު ފާދިއްޮޕޅު
  ިއބްާރހީމް ޙުަސއިން

 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ތިލަދުންމަތީ އުުތރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  އާދެ، އަެނއްާކވެސް ފުރުޞަުތ މިއަރުވަނީ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

  ިމއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްކަމަށްވާތީ. މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރަށް. އެއީ

 

ނޑު  އުތުުރބުރީ  ތިލަދުންމަތީ   ހަމަ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ޝުކުރިއްާޔ،ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުުރބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު ދަންނަވާލީ  ައޙްަމދު ަސމީރު މެންަބރު

ނުޑވެސް އަދި އެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ވާހަކަެދއްެކވުން:  އަށް ޮގތެއް އޮތުމާިއ ެއކުަގއި ގޮތާިއ އަުޅގަ



މަްޝވަރާވެްސ ކޮށްލާފައި ެއއަށް ގޮތެއް ކިޔަންކަމަށް. އެހެްނވީާމ  އަޅުަގނޑުމެން

ހުށަހަޅާފަިއވާ ުހށަހެޅުން މިދަންނަވާގޮތަށް އިޞްލާޙު ކޮށްލުމަށް  އަޅުަގނޑު

ނޑު މިހާރު ހުށަހަޅާގޮތް އަޅުަގނޑު  އެޭދވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 މިދަންނަވާލަނީ. )ހ( ގަާވއިުދ ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް ކޮށްފަިއާވ ގަަަާވއިުދގެ މާއްދާތައް 

ހުޅުވާލަން.  ވަިކވަކިން ެސކްރެޓޭރިއޭޓުން މަޖިލީހަށް އިއްވުމަށްފަހު އެމާްއދާ ބަހުސަށް

ބަހުސްގެ  )ށ( ބަހުސްގެ ަވގުތުަގއި ުހށަހަޅާ ތާއިދު ލިބިފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކަށް

އިޞްލާޙުތަކަށް  ތާއީދު ލިބިފައިވާ ތަރުތީބުން ވޯޓަށް އެހުްނ. )ނ(ވަގުތު ނިމުމުން 

ލިބުނު އިޞްލާުޙ  ވޯޓަށް އެހިފަިއވާ ތަރުތީބުން ވޯޓަށް އެހުމުން ފުރަތަމަ ތާއީދު

އިޞްލާޙުތަާކއެުކ  ފާސްވެއްޖެނަމަ ެއއިޞްލާޙެްއ ފާސްވީެއވެ. މިގޮތުން ާފސްވި

ިއޞްލާޙާއެކު ފާްސވީެއވެ.  އެމާއްާދއެއް  އެމާއްދާއަށް ވޯޓަށް އެހުމުން ފާސްވެއްޖެނަމަ

ތާއީދު ލިބިފައިވާ ތަރުތީބުން  އަދި ފުރަތަމަ ތާއީދުލިބުނު އިޞްލާޙު ފާސްނުވެއްޖެނަމަ

ިއޞްލާޙެއް ފާސްނުވެއްޖެނަަމ  އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އަަހމުންގޮސް އެްއވެސް

ވޯޓަށް އެހުން. )ރ(  އެމާއްާދައށް ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އެކުަލވާލި ޑްރާފްޓްަގއި ާވގޮތަށް

އެއް ިއޞްލާޙަކަަަށާއި ަގވާއިުދ  ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އެމެންބަރަކު ބޭނުންވާ

ނަާގ ވޯެޓއްަގއި ަބއިވެިރވެ ވޯުޓ  ކޮމިޓީން އެކުަލވާލި ޑްރާފްްޓަގއި ާވގޮުތގެ މަތިން

ައދި ގަާވއިދު ކޮމިޓީން  ދެވިދާނެއެެވ. )ބ( އެްއވެްސ އިޞްލާޙެއް ފާސްނުވެ

އެމާއްދާއަކާ މެދު  ލި ޑްރާފްޓްަގއި ާވގޮތްވެސް ފާސްުނވެއްޖެނަމަ،އެކުަލވާ

ގަވާއިދު ކޮމިީޓއަށް  މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ކުރުމަށްފަހު އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް

ނޑު ހިތަްށއަރަނީ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހެޅުއްިވ  ފޮނުވުން. އަުޅގަ

ނޑަށް ރިޢާޔަތް ކޮ ކަންނޭނގެ. ބަދަލު ކޮށްލެވިފަިއ  ށްލެވިއްޖެހުށަހެޅުންވެސް އަުޅގަ

މެްނބަރު ޝާހީން ޙަމީދު  އެއޮތީ އެަބއިތައް. އަދި ރ. އަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި

ނަޑކަށް ަކވަރކުެރވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށްކަމަްށ  ހުށަހެޅުއްވި ގޮާތިއވެސް ާގތްގަ

ދި އަރިހުން އަ އަޅުަގނޑަށް އުންމީދު ކުެރވެތީެވ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

މިއަދު ޖަލްސާގަިއ  އަޅުަގނޑަށް ކުރީުދވަހު ތާއީދު ކުރެއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު



ނޑު މިގޮތަށް މިހުށަހަޅާލަން.  ވަަޑއިގެްނވެސް ނުއުުޅއްާވ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކުިރއަށް ގެންޮގްސ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެޮގތުގެ މަތިން ިވސްނާ ަވޑަިއގެން

  ފުރުޞަތަށް. ނޑު އުްނމީދު ކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ، ދެއްވިދެއްވާނެކަމަށް ައޅުގަ 

 

ނޑު ިމއަދު  ފުރުޞަތަކަްށ މިއެދުނީ އާދެ، ައޅުަގނޑު  އުތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު   ުކރިން އަުޅގަ

  އަދި ދެންމެަގއި އެުހށަހެޅުއްވި މިހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަބުރާ ގެނައުމަށާއި  ޙަީމދު މެންަބރު ޝާހީން

މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި  :ވާހަކަެދއްެކވުން

ނޑަށް ޤަބޫލު ކުެރވޭ ގޮތުަގއި ިވއްޔާ ފަހުން  ކުރުމަށް. މިދެކަންތަކަށް ޓަކަިއ. އަުޅގަ

އަުޅަގނޑު ކުީރގައި ހުށަހެޅިގޮތަްށުވރެ މާފުރިހަމަ ގޮތެއް.  އެހުށަހެޅުއްވި ގޮތް ެއއީ

ހުށަހެޅުްއވި ަބއިވެްސ ޭއގެ ތެރޭަގިއ  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް ތޮޅުގެ އަދި ޅ. އަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް  ހިމެނިފައިވާތީ މިހާރު ދެންމެގައި

  ދަންނަވާަލން. ޝުކުރިއްޔާ. ތާއީދުކުރާ ވާހަަަކަ 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު   އަުޅގަ

ނޑަށް ތާއީުދ ކުރެވޭ. ދެގޮތެއް ހުށަހެޅިފަިއވާތީވެ  ަރޝީދު ރިޔާޟް  އެެދގޮތަށްވެސް އަުޅގަ

ުކރިން އޮތްގޮތަށްވެްސ  އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެްއގޮތް ދޫކޮށްލެްއވީމާ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަލުން އޭތި ޑްރާފްްޓ  އަޅުަގނުޑވެސް ތާއީެދއް ނުކުރަން މިހާރަކު. އެހެންވީމާ

ެއއަށް ކޮންމެސްވަަރކަށް  އަޅުަގނޑާ ހަމަޔަށް ލިއުމެްއޮގތުގައި އައީަިމަ ައޅުަގނޑު

ޭބނުންނުވާތީވެ އެވާހަަކ  ބަލާލާފަ ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑު ކުިރއަށްދާން މިަވގުތު

ނޑަްށ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް ެދއްީވީތ  ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

  ޝުކުރުވެިރވަން.

އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ވަރަްށ އަވަހަށް ތިބޭފުޅުންގެ  ދެންމެ ގެންނެވި ބަދަލާގުޅިެގން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ޮއތްގޮތަށް ފޮނުވާލާނަން. އަރިހައް ެއއިޞްލާޙު މިހާރު

 



  ތިލަދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެުރ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް  ޢިއްަޒތްތެރި ފެލިދެއަޮތޅު

  ދެއްމެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަކީ ައޅުަގނޑު މީގެކުރިން މި އަޙްމަދު ސަަަމީރު ޝާހިދު  هللاމެންަބރު ައބްދު

ާތއިދުކުރި އިޞްާލޙެއް. އޭަގއި ހިމަނުްއވާފާާވ އިޞްލާޙެްއ ކަމަށް  ޖަލްސާގާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އަލްާފޟިލް އަޙްމަދު ސަަަމީރުގެ އިޞްލާޙެއް ކަމު  ކަމުގާވާތީ ގާވާީތ އަުޅގަ

އިޞްލާޙަަަށް ތާއިދު ކުރާވާހަކަ ދަންަނވަން  ސަމީުރގެ އަޅުަގނޑު އަޙްމަދު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނުޑވެަެސް ފުރުަޞތަކަށް އެދި ޝުކުރިއްޔާ   ޢިއްަޒތްތެރި ފާދިއްޮޕޅު   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް އަުޅގަ

  ށަހެޅުްއވުަމށް އަދިއަޙްމަދު ސަަަމީރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހު މިދަންނަވާލީ  ުޙސަިއން އިްބރާީހމް މެންަބރު

هللا ކުެރއްުވމަށާ އަދި އަބްދު ތާއިދުކުރެއްވި  ޝާހީން ޙަމީދު އަލްއުސްާތޛް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތާއިދަކަށް އެނޫންެއއްެޗއް  ޝާހިދުވެސް އެ ތާއިދުކުެރްއވި ކުރެްއވުމަަަށް އިތުރު

 ދަންނަާވކަަަށްނެތް.  އިތުރަކަށް

 

  ފުރުޞަތު ހޯދީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މް. އަުޅަގނޑުއައްސަލާމް ޢަލައިކު  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު

  މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ކުރިަިން ޢިއްޒަތްތެރި  ޙަސަން ޙުަސއިން ަރޝީދު

ކޮޅުަމޑުލު މެންބަރު ޙަަަސަން ޢަަަފީފުވެސް ވަޑާްނވެްސ  ތާއިދުކުރެްއވި ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނެތީމަ އަނެއްާކ  ސަމީރުގެ ވާހަކަުފޅުަގއި އޭަނވަާޑން ޙްމަދުނެތުމާއެއްކޮށް އަ

ތާއިދު ކުރުމުގެ ގޮތުން.  ތާއިދުމިކަމަށް ނުލިބިދާނެކަމަށް އެކަމުގެ ބިރުއޮތީމަ އެކަމަށް

ފަރާތްތަކުންވެސް  އެހެންވީމަ އެކަން ކޮންޕީްޓކުރާ ހުށަހެޅުންތަަަށް ހުށަހެޅި

ނޑު ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންުނވޭ.  އިތުރަށް  މިދެންނެވީ ތާއިދުކުަރއްވާާފާވތީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.
 

ނޑު ވަރަަަށް ކުުރކޮްށ ދެންމެ`    އުތުުރުބރީ މެްނބަރު އަިރއަތޮޅު   ބުނަންބޭނުންވި އެތި ޑޮކްޓަރ އަުޅގަ

  ޮކޅުމަޑުލު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން  ޙުސައިން ރަޝީދު، ަމޖުދީ ިއބްާރހީމް  މުަޙއްަމދު



ނޑު ތިލަދުންމަތީ  އިޝާރާތްުކރެއްވީ. ރަޝީދު ދެންމެ ވާހަކަެދއްެކވުން: އެހެންނަމަވެްސ ައޅުގަ

އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއިދު  އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްރެރި މެންބަރު

ނުޑގެ ނަން އިޝާރާތް ެވގެން ނައިކަުމގަިވއަސް  ކުރި މީހަކީ އަޅުަގނޑު. އަުޅގަ

ދުކުިރ މީހަކީ ައޅުަގނޑު. ިމވާހަކަ ވަރަށް ތާއި އެންަްމެ ފުރަތަމަ އެކަމަށް 

ނޑުވެސް   މިފާަހގަކުރަނީ އަދި ހަމައެާއއެްއޮކން ހިތާމަޔާއެކު ައޅުަގނޑު އަަަުޅގަ

ލިއުން ތަންކޮެޅއް  ބޭނުންވަނީ ދެންމެޔަކު ރިާޔްޒ ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުްއވިޮގތަށް

ދެްއވުމަށް.  އަވަހަށް ލިބޭނެގޮތަށް ެއއާދޭތެރޭގައި ވިސްނާލުމަށް ފުރުޞަަަތެއް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ކުރީުދވަހުގެ ޖަލްާސގައި އަޅުަގނޑު ޝުކުރުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު

 ތިލަދުންމަތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާިޟަިލް އަޙްމަދު ދަންނަވާފަވާނެ  ޝަރީފް މުަޙއްަމދު

ަެއްެކވުން: އެދުވަހު  އަޅުަގނޑު ށް ރަނގަޅު ިޚޔާލެކޭ. އެެހންވާހަކަފުޅަށް ވަރަ ސަަަމީރު ދެއްކެވި ވާހަކަދެ

ނޑު އެ ޚިަިޔާލު ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުްއވުމާ ބެހޭގޮތުން  އެ ދަންނަވާލީ އަުޅގަ

ކުދިކުދި  ކުޑަކޮން އަޅުަގނުޑވެސް ނަަޒރު ހިންގާލާއިރު ޭއގެތެރޭަގއި ބައެއް

ނޑު ތާިއދޭ ންނެވުނީ. ނުދެ އިޞްލާޙުތަށް ހުރިކަމަށް ފެންނާތީ އެދުވަހު އަުޅގަ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ތިލަދުންމަތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ިއޞްލާޙުތަކާއެުކަގއި  ސަމީރު އެ ވިދާުޅވި އާ އިްޞލާޙާއެުކގައި އަޅުަގނޑު އެ

ނޑު މި ތެދުވީ.  ވަރަށް ބޮޑަށް ެއކަމަށް ތާއިދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަންެވގެން ައޅުގަ

ވާހަކަކޮޅު  ށްަޓކާ ތާއިދުުކރާ ޙާަާލުގައި ައޅުަގނުޑގެއެހެންވީމާ އެކަމަ

  ނިންނަމާލާނަން ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ދެނުކުާތެއއް ފާހަގަޮކށްލަން މީގަ އަޅުަގނުޑވެސް ަވރަަަށް އަޅުަގނޑު  ރަީއސްލުޖުްމހޫިރއްޔާގެ

ނޑުމެން ކުރިމަީތގައި ތިލަުދންމަ ތާއިދުކުރަަަން  ަޙމީދް މެންަބރު ފާތިން   ތީ އުތުރުބުރީދެންމިހާރު އަުޅގަ

މެންބަރު އަޙްމަދު ސަަަމީރު ދެންމެ އިޞްލާޙާއެކު އެ ހުށަހެޅުްއިވ  މެންބަރު ވާހަކަެދއްެކވުން:



ނޑު ހިތަށް އަރަނީ  އިޞްލާޙަށް. އެހެންވީމަ ެއކަްނ ފުރަތަމަ ދަންނަވާފަދެން އަޅުގަ

ެއްއ މާއްދާތަށް ފާސްކުރެއްުވން ފަހަރަކު މާއްދާއެއް ފާްސކުރަމުން ދާއިރު  މިހަރު

ގިނަ މާއްދާތަްށ ހުންނާނޭ އެހެންވީމަ  އަނެއް މާއްދާ ގުޅިފަހުރި ވަރަަަށް މާއްދާ

އުޞޫލާެއްއގޮތަށް ކުރިއަށްދާއިުރ )ބ(  އަޅުަގނުޑގެމެންނަށް މިހާރު ުކރިމަތީގެ މިއޮތް

އެފޮނުވާލުމަށްފަހު ދެން އަނެއްމާއްދާއަކަށް  ގައި މިއޮްތގޮތަށް ގަާވއިދު ޮކމިޓީަީއަށް

ނޑުމެންނަށްދާއިރުވެސް އަ ނުނިމިހުަުރި ކަންތައްތަކެްއ ހުރިކަމުގަ ވަނީނަމަ  ުޅގަ

އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާާފވާ އިޞްލާހާ  ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެތީ މިހާރު

ަެއީ ަގވާއިުދަު ކޮމިޓީން އަލުން  އަޅުަގނޑަަަށް ފެނޭ އިތުރުޮކއްލަން )ޅ( އެ

އަންނަ ޖަލްސާއަކަށް ދެން ދެން  ޑްރާފްޓުކުރުމަށްފަހު މާއްދާއެްއ އިޞްލާޙާއެކު

ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުއްވަން  ވިދިވިިދގެން ދެންބޭއްވޭ ާޚަާއްޞަ މަޖިލީހުގެ

ނޑަްށ ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް  ވާނެކަމުަގއި އެހެން ބަޔާންުކރައްވަން އޭރުން އަުޅގަ

އިނޭގތޯ. އެހެންވީމަ ދެވަނަ  އަވަހަށް މިމައްސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންދެވިދާނެހެން

ނޑު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ )ރ( ަގއިކަމަކަށް  ޢިަިބާރާތް ކުރައްވާފަ  އަުޅގަ

ގަވާއިދު ކޮމިޓީން   ފަށަިއދެން މިއޮތްގޮތުން ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ެއއް އިޞްލާޙު

ަެްއގައިަަ ަބިއވެރި ެވވިދާނެ ކަމަށް  އެކުަލވާލި ޑުރާފްުޓގާާވގޮތަްށ ނަގާ ވޯޓެ

ނޑަްށ ވަރަްށ ބޮޑު މިހެން އޮތުމުން އަ ވިދާޅުވެފަ މަވަނީ ޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

އިޞްލާުޙތަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޑުާރފްޓުކުރެވިފަ އޮންނަން.  އެބަޖެހޭ އެ ހުށަހެޅޭ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެއްޖެ މިހާރު ކުދިކުދި ޢިަިބާރާތުގެ މައްސަލަތަެކއް ކުރިން  އަަަުޅގަ

 ން ތާއިުދކުރަްއވާހުރެގެން ވޯޓަށް ާތއިދު ނުެދއްވި. އެހެންނަމަވެސް އަާސސީގޮތު

ވޯޓުނުަލއްާވ މިހެން ތިއްެބިވ ކަމަށް ބަެއއްބޭފުޅުން   ބޭފުޅުން ތިއްބެިވކަމަށްިވއަސް

ފާހަގަކުެރްއވި ެއހެންވީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަަަށްބޮޑަށް އެބަޖެހޭ  ވާހަކަފުުޅގަ

ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މީގެ ޑްރާފްޓިންގ ހަމަ ރަނގަޅުކުރުމަށް. ދެން ެއ  ވޯޓަށް

 ެއ ޖަލްސާތަުކގަިއ ބައެްއ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުަރްއވަމުން ގެންެދވި މީގަ  ޖިލީހުގައިމަ

 މީެގ އިތުރަށް މި  ދެްއވުމަށާ ައދި  ޑްރާފްޓުކުރުމުގަ ސަޕޯޓް ެސކްރެޓޭރިއަޓުން



 ހުށަހެޅޭ ޑްރާފްޓްތަކާމެދު ވިސްނާލުމަށް ަވގުުތ ކޮޅެއްލިބުމަށް ުނވަތަ

 އްވުމަށް އޭރުްނ ރިަިޔާސަތުން ޖަވާބުމަޝްވަރާހޯދުމަަަަަށް ވަގުުތކޮޅެއް ދެ 

 ދެއްވާފައޮތީ އެކަންތަކާމެުދ ވިސްނަާވކަމުގަ އެހެްނެވ އެއަަަށް ަވިކގޮތެއް

ނުޑ ހަމަ ރިާޔސަތަށް ދަންނަވާލަން   ޕްރޮސިޖަރއެއް ނިންމާފައޮްތތޯ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

  

މެންބަރު އެ ނެންގެވި ަމއްސަލަައީކ  ރި ދެންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިއްޒަތްތެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަުޅަގނުޑމެން ތެރޭގަވެސް  ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެްނވެސް ޙިޔާލު

ހުށަހެޅުްއވުމުަގއި އިޞްލާޙު  ޚިޔާލުފާޅުކުރެވިަފއިވާ ކަެމްއ. އިޞްލާޙެއް

ލިޔުމުން ފޮނުއްވާނީތޯ  ހުށަހަޅުއްވާނީ ހަމަ ޖަލްސާގައި ކުއްިލއަކަށްތޯ ނުވަތަ

ނޑުމެން އަދި މިކަން ފަށައިގަތީމަ އެވެސް އަޅު  ކޮންމެގޮތެްއގަިއވެްސ  ގަ

އަރުވާފަ ނޫނިްއާޔ  އިޞަލާޙަށްަް ވިސްާނވާަޑއިަގތުމުގެ ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް

ނޑުމެްނ ވޯޓަކަށް ނުދަންނަވާނަން އެކަން ހަމަ އެގޮތަށް  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 ގެންދާނީ.

 

ނޑުޢިއްޒަތްތެރި ރައީ  މެްނބަރު  މާލެއަޮތޅު ނޑު  ސް އަުޅގަ   ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ އަުޅގަ

  ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް. ދެން އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ  ަޝރީފް އިްބރާހީމް

ފާތިން ޙަަަމީދު ދެއްެކވި ވަަހކަފުޅަށްަް ތާއިދުުކރަން. އާދެ މިއިސްލާީޙ  ދެންމެއަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 މިހާރު މިއޮތްގޮތުން ވަރަށް އުދަނގޫވާނެހެންައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ  ފާސްވުމުގަ

 އެހެންނަމަވެސް އަޣްލަބިްއޔަތު އޮތްގޮތުން އަދި ަވގުތު ސަލާމަތްކުރެްއވުމުގެ ގޮތުން

ނުޑގެ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންދަން ޝުކުރިއްޔާ.  އަަަުޅގަ
 

  އެބަ އަުޅަގނޑު ގިނަ ޙިާޔލުތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ  މާލޭ މެންަބރު

  އެހެންނަމަވެސް ިމހުށަހެޅުމުގެ )ރ( މިއޮންނަ ފާސްނުވާ ތާއިދުކުރެވޭ  އަްޙމަދު އާޠިފް



ބާތިލުވަމުންޮގސް ޑުރާފްޓް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙަށް އެހެްނ  އިސްލާޙުތަަަށް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ވޯޓުދިނިމާ ެއކުަގވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވޯޓު ދެވެްނއެކަމަށް އިސްލާޙަކަށްަް

ނޑަށް އޮންނާނީ އެކަން  ވާހަކަ ދަންނަވާލަންެވގެްނ  ހިތްަްހަމަނުޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑަްށ އަިދވެސް ފެންނަގޮތުގަިއ ކޮންެމ  މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މިކުރަނީ. އަުޅގަ

އެފުރުޞަތު  އިސްލާޙަކަަަްށވެސް ކޮންެމ މެންބަރަކަށްވެސް ވޯޓު ދެވޭގޮތަށް

ވާނަމަ  ނީ. ދެން އެހެންނޫންކަމަށްހުޅުވިފައި އޮތުން އަުޅަގނަޑށް ޤަަަބޫލުކުރެވެ

 މެންބަރަަަަަކަށް ވޯޓުދެވޭީނ ހަމަ އެކަނި ެއއް އިޞްލާަޙަަށް ކަަަމަށްވާނަމަ

ނުޑ ެއދެން. އޭގެ މާނަައކީ   އެގޮތަށް އެކަން ލިމިްޓވެފައި އޮންނަންވެސްަް އަުޅގަ

ަެއްޭވގޮތަ ގަާވއިދުަު ކޮމިީޓއަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް މެންބަރެއްގެ ދެަވނަ ވޯޓު ްށ ދެ

ޙަޤީޤަތުަގއި  އޮތުމުން ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު އިސްކަެމއް ދެވެނީ

އިޞްލާޙުތަެކްއ  ގަާވއިދު ކޮމިޓީަީން ޑްރާފްޓެަެއް ގެނައުމަަަަަށްފަހު އެއަށް

ަު  ހުށަހެޅިގެން މިއުޅެނީ އެހެންަކމަށްވާނަމަ ބޮޑަށް ރިފައިންވެފަ  ހުންނާނީ ގަވާއިދު

ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަށްކަން  ށަހަޅުއްވާ އެްއޗަްށވުރެ ފަހުންކޮމިޓީަީން އޮރިޖިނަލީ އެހު

ފާހަަގކޮްއލުމަށްޓަކާ އަޅުަގނުޑ  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެހެންވެގެން ޕޮއިންޓު

މެންބަރު އިބްރާޙީމް ޝަރީފު  ޙިޔާލުކޮށްގެން ހުރީ މާލެ އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި

ސް ޭއނަ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު އެހެންނަމަވެ ހުށަހަޅުއްވާފާވާ ފަދައިން )ރ( ބޭއްވުމަށް

ނުޑ މިދެންނެވި ޕޮއިންޓު  އަނބުރާ ގެންދަަވއިފި އެހެންވީމާ ހަމައެކަނި އަަަުޅގަ

ވެަފވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ  ފާހަގަކޮށްލެްއވުމަަަށް ހެދޭނެ ގޮތެްއކަމަަަށް

 ރައީސް.

 

ގެ )ހ( ގައިވާ މައްސަަލއެްއ ނަންބަރު އާދެ މިހާރު އެޖެންޑާގެ މިހާރު އޮތް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން ނިންމެވުމުަގ  ރައްޔިތުން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެ އިޞްލާޙުތަކާމެދު  އެްއއިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ ިއޞްލާޙު މާއްދާ

ނޑަެއޅުްއވުމުަގއި މިކަމުގަ އިތުރަށް ދެން  ޢަމަލުކޮށް ނިންމަވާނެގޮތެއް ކަ



ނޑަކަްށ ނުފެނޭ މިހާތަނަކަށް  ިއންނެވިކަމަކަށް ކަދަްއކަވާނެ ބޭފުަޅކުވާހަ އަުޅގަ

ދަްއކަވަން އެިދަވޑަިއގެންފައެްއ ނެތް.  އެްއވެސް ބޭފުަޅކު މެންބަރަުކ ވާހަަަކަ 

ލިބިފަމިވަނީ ހަމަ އެންަްމެ ގޮތެއް. އެހެންވީަމ  ދެންމިހާރު މިކަމަށް ހުށަހެޅި ތާއިދު

މިމައްސަލާގަިއ މަޖިލީހުގެ ވޯޓަކަށް  ނީ ދެންއަޅުަގނޑުމެން މި ޤަސްދުކުރަ

ތިބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅު މަްއޗަށް މި  ދަންނަވާލަންަް. އާދެ އެހެންވީމަ އަދިެވސް

ބައްލަވާލަްއވަން ކުަޑވަގުުތކޮެޅއް އަރުވާނަން ދެން  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފަވުމާއެީކގައި 

ނޑު ވޯޓަށް އަހަން ދެމިނެއްެޓއް ހާއިރު ޭއގެފަހުން ދެން އަ  ގާތްަގނޑަކަށް ހަމަ ޅުގަ

ދަންަނވަން އަދި ވޯޓަށް ގެނައުުމެގ ކުރިން އިދާރީމޭޒުްނ  ގަސްދުކުާރވާހަކަ

 މިއޮތްގޮތަށް މިތަނުގެ އިްއާވވެސްލެވޭނެ. އިޞްލާޙު މިހާރު

 ފަހު( ވަގުުތކޮޅަކަށް)

 

ވޯްއޓަށް ަދންނަވާލަންކަމަށް އެހެންވީމަ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ  އާދެ މިހާރުދެން

 ތިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނެ. އިދާރީމޭޒުން ެސކްެރޓޭރިއަޓް މޭޒުން ޙުއިޞްލާ

 
 

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމުގަިއ މާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅޭ  ޚާއްޞަ ިއއްުވން: އިާދރީމޭުޒން

ނޑައެޅުމަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ރު މެންބަ އިޞްލާޙުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު  އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާ 

 ހުށަހެޅުން. ތާއީދުކުރެއްވި

 

 

ޚާއްޞަ މަޖިީލހުގެ ަގވާއިދާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންެމވުމުގަިއ  އާދެ، މިހާރު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނަޑއެޅުމަށް ދެންމެހުށަހަޅޭ ިއޞްލާޙުތަކާމެދު ޢަ މާއްދާއަކަށް  މަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަ

 ތިބޭފުޅުން ތިއެއްސެވި ގޮތަށް އެކަން ގެންަދވަން ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުން. އާދެ



 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ގޮތަށް ައރިއަތޮޅު ދެކުނުބުނރީ މެންބަރު އިލްޔާސް ޙުަސއިން 

 އެދިަވޑަިއގަންނަވާ.

 

 ނުކުތާއެއް  ނިޒާމާބެހޭ
 

 

  ވާހަކަެއއް ދަންނަވާަލން އަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަރަށް ކުރުކުރު ކުުނބުރީ ެމންަބރު ދެ އަިރއަތޮޅު

  ވ.އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޑަިއގަންަނވަމުން އަތް ހިއްލާލީ. ުޙަސއިން ިއބްރާީހމް  އިލްޔާސް

 ނެވީ. އެހެންވީމާ، ެދ އަތްތޯ އެބޭފުާޅގެ ވޯުޓ ހަވާލުކޮށްފަިއ ަވޑަިއގެން އަޅުަގނޑާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ިހއްލާނީ ނުވަތަ، ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ އެގޮަތށް ޖަވާބެއް ދެްއވާތޯ  އަޅުަގނޑު

  ދަންނަވާލީ.

 

ނޑުމެން އަތުަގއި  އާދެ، މި ދިމާވާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން މައްސަލަތަކުން އެނގެނީ ހައްތަހާވެސް ައޅުގަ

 ދެން މިހާތަނަށް ެއއްވެްސ މަޖިލީހެއްަގއި  ދިމާވާނެ ކަންތައް ގަާވއިދެްއ ނެތިގެން 

 އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ދެބޭފުޅުންެގ މަތިން ވޯޓު ނަންގަވާ އެހެން ހައްދަވާފައެއް ނެތް.

ކުންފުނިތަކުގެ ިޙއްޞާ ވިްއާކ ތަންތާނގައި ކަންނޭނގެ ެއ ޙިއްޞާ ގަތުމުަގއި 

 ޅެއްގެ ވޯެޓއް އޮންނަނީ އެހެން. މަޖިލީހުގައި ެއަވގުތު ވަަޑިއގެން ނެތް ބޭފު ވޯޓު

 ނޯންނާނެ. އެއީ ވާގޮތް ދެން އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ވޯޓު ދެއްވުުމގަިއވެސް ކޮންމެ 

 ބޭފުޅަކު އެބޭފުޅެްއގެ ވޯޓު ދެްއވުން ރަނގަޅުވާނެ. އާެދ، ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން

 މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުަގއި އިްޞލާޙުތައް ހުށަހެޅުނީމައި

ންތައް ކުިރއަށް ގެންާދނެ ގޮތަށް ދެންމެ އެ ދެންނެވުނު ގޮތް އާދެ، އެކަ

އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްާވ  ތިލަދުންމަތީ

އުތުރުބުރީގެ ެމންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޝާހީްނ ޙަމީދު ތާއީދުކުރެއްިވ  މާޅޮސްމަޑުލު

  ވޯޓު ދެްއވުން އެެދން. ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ގޮތް. ެއގޮތަށް



 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 
 އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންަބރު: ތިލަދުންމަތީ 

  މެންބަރު: މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު. ތާއީދުކުރެްއވި
 
 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 79 އަދަދު:ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 67 ދެްއވީ: ވޯޓު

 11 ނުދެްއވާ: ވޯޓު

_____________________________________________________________ 

 

ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން  އެހެންވުމާެއކީ މި މައްސަލަ މިހާރު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

  ފާސްވެއްޖެ. އާދެ،

 ފަހު( ވަގުުތކޮޅަކަށް)

 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ: ށ() ނަންބަރު ދެވަނަަަ އެޖެންޑާގެ. 3

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ނިންމަވާނެ ، ގަވާއިދު

ނޑައެޅުއްވުން. މުއްދަތެއް  ކަ

 

ަާްއޞަ މަޖިލީހު އެޖެންޑާަގއި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ގެ ަގވާއިުދ ދެން މިއޮތް ަނންބަރު ރައްޔިތުންގެ ޚާ

ނިންމަވާނެ މުއްދަތެއް ަކނަޑއެޅުމާ ދޭެތރޭގައި ދެން މިކަުމގަިއ  ފާސްކޮށް މަޖިލީހުން

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަަަޙްމަދު ޢާަާދިލް  ކުރީދުވަހު



ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އިބްރާޙީމް  ހުށަހަޅުއްވާ

 ެަ ަް  އްތާއިދުކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތެ ެއބަވޭ އެއީ ަގާވއިދުަު ފާސްކުރެއްވުުމގެ މަސައްކަތް

ިނންމިމުމަށް ދެން އެހެންވީމަ މިކަމާބެހޭގޮތުންވެްސ  ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި 45

ފާޅުކޮއްލައްވާ ފެނިަވޑާންނަވާ ވާަހކަފުޅުދައްަކވާލެްއވުމަްށ  މެންބަރުން ޙިޔާލު

ވާއިދުަު މަޖިލީހުން އާދެ ަރއްޔިތުން ާޙއްޞަ މަޖިލީހުެގ ގަ  ފުރުޞަތު އަރުވަން 

ނޑަެއޅުމާމެދު ޙިޔާލު ފާޅުކުރެްއވުމަށް ފުރުޞަތު  ފާސްކޮށް ނިންމާނި މުއްދަތެއް ކަ

  އަރުވަން

 ަވގުތުކޮަޅކަށް ފަހު() 

 

ނޑު މެންަބރު  ހައްުދންމަތީ   ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް އަުޅގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަު ރައްޔިތުްނގެ  ށ( މިއޮތް ރަްއޔިތުންގެ) ންޑާގެއެޖެ ަމނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން: މޫސާ

މުއްދަތެއް ަކނޑަެއޅުްއވުން ެއގޮތަްށ  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ނިންމަވާނެ

ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަު  އޮވެފަ ޭއގެ )ނ( ގައި ިމއޮންނަނީ ރައްޔިތުން

ފުރުަޞތު އަރުވާނެ އަދަދަާކ  ކަދައްކަންފާސްކޮށް ނިންމެވުމުގައި މެްނބަރުން ވާހަ

ނަޑއެޅުން. އަޅުަގނޑަށް ީހަވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަން  އެގޮތުން ފުރުޞަުތގެ ަވގުތު ކަ

ނޑަެއޅުނީމަ ފަސޭހަވާނެ ކަންނޭގެ އެ މުޅި  ލިބޭ ފުރުޞަތަކާ ހަމަޖެހޭ ވަގުތެއް ކަ

ނޑުމެނަށް ހެްނވީަމ މި ބަލާއިރު އެ ގަާވއިދުަު ނިންމަވާލާނެ މުްއދަތގެއް އަުޅގަ

ކުރީގަ )ނ( ގޮތެްއ  އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އިނގޭތޯ )ށ( އެއަަަށް ވަާޑިއގަތުމުގެ 

 ނިންމާފަ ދެން )ށ( އަށް ވަޑައިގަތުން ޝުކުިރއްާޔ.

 

ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން  ބޮޑަށް  މެންބަރުެގ ޚިާޔލުފުޅަށް އިޚްތިރާމުކުރަން ެދން އަުޅގަ

ނަޑއަުޅއްަވއިފި ވިސްނާފައި ިމއޮތީ، ވަކި   މުއްދަތެއް ަކނަޑއަޅުްއވަން. ކަ

ނޑުމެން ަވކި   ކަމަށްވާނަމަ، އެމުއްދަުތގެ ތެރޭގައި ނިންމެވުމަށްޓަަކއި. ދެން އަޅުގަ

ނޑަައަޅންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ،  ޓައިމް ލިމިޓެއް ުނވަތަ ަވގުތުެގ ހައްދެްއ ކަ



ދެްނ  ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ،އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ މުއްދަތަކީ، ތަންކޮޅެއް ިދގުމުއްދަތެއް 

ނޑުމެންނަްށ ތަންކޮޅެްއ ދިގުކޮްށވެސް ުކރުކޮށްވެސް ޭބްއވިދާނެ.  ގަިޑވެސް އަުޅގަ

 އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ިވސްނާފައި މިަިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ބޮޑަށް ހަމަ 

 ބުރަވަނީ، )ށ( ަގއި މިއޮތް ކަންތަކަށް އިސްކަން ެދއްވާަފިއ ކުރިއަށް ގެންަދވާފައި

ނޑުމެން ދިއުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ދެ  ން އަނެއްބަޔަށް އަުޅގަ

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެދޭ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަދި. ލ.ައތޮޅުގެ މެންބަރަށްވެސް 

  އަޅުަގނޑު އަނެްއކާވެސް ފުުރޞަތު އަރުވަން. އެްއޗެއް ވިާދޅުވާން ބޭނުންފުޅިއްޔާ.

 

ނޑު ެއގޮތަށް ހުށަހަޅާލީ އެީއ، ކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ޝު މެންަބރު  ހައްުދންމަތީ   އަުޅގަ

ނޑުަުެގ  މިވަގުތު ަމނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން: މޫސާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލާލަން ފަސޭހަވާނެތީ. ވަުގތަކީ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަކި ވާހަަކ ދެކެވޭނެ މުއްދަތެއް  ވިސްނުމަށް އަންނަނީ، އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައި އިނދެއްެޖއްާޔ  އިނދެއްޖެްއޔާ، ަވގުތު ކަަޑއެޅިަފއި ކަ

ކުރެވޭނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ ކަންނޭނގެ މިަިަތއް ދުވަހުްނކަން މިކަން

ަގވާއިުދެގ  މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން މިދާ އުސޫލުން ބަލާއިރުަގއި އެންމެ ފަހުން އޮތް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތާތެރެއަށް މިތަނުގައި ހަމަ ކުއްލިައކަށް ހަމަ އެއްހަފާ

ަް   ލަސްވެގެން ހިނަގއްޖެ އެންމެފަހުން  ޖަލްސާ ބޭއްވިދުވަހާ. އެކަހަލަ ދުވަސްތަެކއް

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ަވުގތު ސަލާމަތްކުރަން   އަންނަކަމަށްވަީނވިްއޔާ، ައުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާނީ. ދެން ައޅުަގނުޑެގ ހުށަހެޅުމަކީ،   04އުނދަޫގވާނެއޭ އަުޅގަ

 ދުވަުހެގ ތެރޭގައި މީތި ފާސްކޮށް ނިންމޭވަރަށް، މިަގވާއިދު  51އޮތްތަން  ދުވަސް

ނޑު ވަރަށް   ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މަސައްކަތްކުރުން. ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް   އަދަބުވެރިކަާމއެުކ، ކޮންމެެވސް މެންބަރަކަށް ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ނަޑއެޅޭނެ.ތާއީދުކުރެްއވުމަށް. ދެން އެހެްނވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ  ށް ވަަަގުުތކަ

ނުޑވެސް އެކަމުަގއި އިތުރަށް ވާހަކަަދއްކާނަން. އެހެންވީމާ، މިަގވާއިދު   އަދި އަުޅގަ

  ދުވަސްކަމަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. 51ފާސްކުރުމުގެ މުއްދަތަީކ، 



 

  ޑު ވަރަށްޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު މިއީ އަުޅގަނ ޝުކުރިއްޔާ  މެްނބަރު  އައްުޑއަޮތޅު

  ހިތްހަމަޖެހޭ ދުވަހެއް. އެއީ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދު ނިންމާނެ އުފާކުރާ  ަޝރީފް އިްބރާހީމް

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަން ފަށާތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދުވަހެއް، ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑައަޅަން އަުޅގަ  ކަ

 އެންމެ އަލަށް ކުރެވޭ ދިވެހިަިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަާސސީ ހަދަން މިފަށަނީ ދުނިޔޭގެ 

މަސްދުވަހުން  2ގޮުތަގއެއް ނޫން. ދުިނޔޭގެ ތަންތަުނގައި ޤާނޫުނއަާސސީ  ކަމެއްގެ 

 4މަސްދުވަހުން ލިޔެ ނިންމޭ. ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލިސް އެއްކޮްށގެން  3

ފާއިުތވެ ދާއިުރެވސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިުއޅެނީ ަގވާއިދު ހަދާނީ  މަސްދުވަސް

ަގވާއިދު ހަދާ ނިންމާނީ ކިތައް ދުވަހުންތޯ އެއްބަސް ނުެވިވގެން.  ޯތ،ކޮންގޮތަކަށް

ރައީްސ، މީގެުކރީގަިއ، ދުނިޔޭގެ ތަންތަނުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީަތްއ  ޢިއްޒަތްތެރި

މިކަހަލަ ޤާނޫުނއަސާސީ ހެދުމާބެހޭ އެސެްމބްލީތައް ެއއްކޮްށގެން  ލިޔެހަދާއިރު

ޓެލިމް ަގވާއިދު ަވގުތީގޮތުްނ ޖަލްސާަގިއ، އެތަުނގެ އިން ދާއިރު، ފުރަތަމަ

ާފސްކުރޭ. ފާސްކުރާކަްށ މާގިަނ ވަގުެތްއވެސް ނުނަގާ.  ޢަަަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދު

ނޑުމެންަނށް މިއުޅެނީ، މިހާދުަވސް ވީއިުރަގއިެވސް  އެކަމަކު އަުޅގަ

ކިތައްދުވަހުންތޯ ނުނިންމިގެން. މިއީ ވަރަށް  ޤާަާނޫނުއަސާސީގެ ގަާވއިދު ހަދާނީ،

ފުރަތަަަމަ ކަމަީކ ަގާވއިދެއް އެކުަލވާލުމުަގއި،  ލަދުވެތިވާންޖެހޭ ަކމެއްަް. ހިތާމަކޮށް

ނޑުމެްނ  އިންޓެލިމްކޮށް ޢަަަމުލުކުރާނެ ގޮތެްއވެސް، އަޅުގަ

ކިބަިއގަިއ ނެތް.  އެއްބަްސވާންެވއްޖެކަުމގެ، ިވސްނުންވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުެމންގެ ވިސްނުން ހުރިކަމަށްވާނަމަ ކިހިނެއްޯތ  ،މިފަދަކަމަކަށް އަޅުގަ

ޤާނޫނުައސާސީ  ޤާނޫނުއަސާސީ ައޅުަގނޑުމެްނ ލިޔެ ނަގާނީ. މީގެކުީރަގިއ އޮތް

ދޭތެރޭގަިއ  އަހަރު ދުވަސް ނެގިކަަަމާ 53ލިއުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، 

ނޑުމެންނަށް މިގޮތަށް މިކަންކަން   އަޅުަގނުޑ ޙަަައިރާެނއްނުަވން. އަުޅގަ

އަހަރު.  14ދާ ރޭޓުން ދެން ލިޔެނިމޭނީ، ކުރެވޭކަމަްށވާނަމަ، ޤާނޫނުައސާސީ މި

ނޑު  ވަރަށް  ހިތާމަހުރިކަމެއް. ވަރަްށ ދެރަކަމެއް. ވީމާ، ިމވާހަަކކޮޅުށްފަހު އަުޅގަ



 ޖަލްސާ ބާްއވަިއގެން، ިމގަާވއިދު ނިންމެވުމަށް. 54ނުވަތަ  4ހުށަހަޅަން 

ނުޑމެންނަށް މީޓްކުރެވޭ 14ުދވަސް،  01އެްއގޮތަކަްށވެސް   ނެދުވަސް މީކީ އަުޅގަ

ޖަލްސާ  4ޑެޑްލައިެނއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ނުދެކެން. އެހެންނެއް ނޫން 

ނޑުމެންނަށް މިކަން ނިންމިދާނެ. އެއީ  ބާއްަވއިގެން  4ޖަލްސާ ބާއްވަނީ  4އަުޅގަ

ޖަލްސާ ާބއްވަީނ މިހާރު މިދާ ތިނެއް  4ތެޭރަގއިކަމުަގއި ވިަޔސް،  ދުވަހުގެ

ްސ، އެއީ ދުވާލަކު ދެ ޖަލްސާ ދުވަހުން ކަމުގައިިވޔަ 0ބައިަގޑިއިުރގެ، 

ަައިގެްނ  ެތރޭގަިއ، މިަގާވއިދު ނިންމިދާނެ. އެހެންވީމާ، ޖަލްސާ  ުދވަހުގެ  0ބާއްވަ

ދުވަހުެގ  01އިތުރުކޮްށގެން ނަމަވެސް ޖަލްސާ އިތުރުކުރަްނ އަދި  ބާއްވާ މުއްދަތު

ްސ ޖަލްސާ ޭބއްިވަކމަށް ވަނީވިްއޔާ މިހާރު ބޭއްިވދާނެ ގަާވއިދެްއވެ ތެރޭގައި އެއް

ބޭއްވިދާނެ ެއގޮތަްށވެސް. އޭރުން އެންމެ ޖަލްސާއަކުން މިަިަގވާއިެދްއ  ނެތްަްަް،

ނޑު ހުށަހަޅަން  ނުނިންމޭނެ. ޖަލްސާއިން މިަގވާއިުދ  4އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނުޑ ރިޔާސަުތން އެދެން ވީާހވެްސ  4ފާސްކުރުމަށް. އަދި  ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ. ަކއިރިަކއިރީ އަވަހަކަށް. ވީހާވެސް ަގއި. ެއއީ އަުޅގަ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އަޅުަގނޑު އަދިވެސް ެއއްފަހަރު،  އެހެންވީމާ، މިހުށަހެޅުން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ކުރާ ޢަަަމަލުކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ފާސް މިގަާވއިދުތަކަީކ، ވަގުީތގޮތުްނ މީހުން 

ފެށިފައި އޮންނައިރު އޮންނަނީ މިގަވާއިުދ  އެްއޗެކޭ މަޖިލިސް ފެށޭ ޖަލްސާގައި

ނޑުމެން މިމައްސަލަ މިގޮތަށް  އޮންނަނީ އެޑޮޕްޓްކޮށްފަޭއ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ޙަޤީޤީ މައްސަލައާ  ބެހޭގޮުތން ކުރިއަށް ިދއުމަށް  ނިންމުަުމަށް އަޅުގަ

  އުޅޭށޭ. ޝުުކރިއްޔާ. ސާބިތުކުރަމާ ޤާބިލު ބައެއްކަން ައޅުަގނޑުެމން

 

ނޑުވެސް ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ`.  އުތުުރުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު   މިކަމާބެހޭގޮުތން، އަުޅގަ

ނޑު އަވަްސކުރުމަށް  މަުޖދީ ިއބްރާީހމް މުޙަަަްނމަދު   ބާރުއަުޅްއވާ ާވހަކަތަކެއް ދަންނަވާލުމަށްަް. ައޅުގަ

ދެންމެ އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ދުވަޭހ. އެހެންނަމަވެސް 3ހުރީ  ށްގެންޚިޔާލުަުކޮ ވާހަކަެދއްެކވުން:



ނޑައަޅަްނވެްސ  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ވާހަކައިން ޖަލްސާގެ އަަދދު ކަ

ޖަލްސާއިން  3ތެޭރގަިއ،  ދުވަހުގެ  51އަޅުަގނޑަށް ހުށަހަޅާލަން. މިގޮތުން 

ނޑު މިހެންމި ހުށަހެޅީ، ލ.  ހުށަހަޅަން. މިގަާވއިދު އެކުަލވާލާ ނިންމުމަށް އަޅުގަ

ދުވަާހއިެވްސ  51އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި ދެންމެ އެ އިޝާރާތްކުރެްއިވ 

ނުޑެގ މިޚިޔާލުގައި، ެއކުލެވިަފިއވާތީ.  3އެހެންވީމާ،  ގުޅުންހުރިކަމަށް އަުޅގަ

  ޖަލްސާއިން މިކަން ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން.

 

  މެންބަރު ޢިއްޒަތްެތރި ައއްުޑއަތޮުޅގެ ބޭނުންކުރަނީ، ަުރުޞަތުމިފ ނޑުއަޅުގަ  ެމންަބރު  ކޮޅުމަޑުލު

  ދެން ތާއީދުކުރަން. ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ޝަރީފް އިބްރާހީމް  ަޙސަން ރަީޝދު ޙުަސއިން

ބާއްަވިއގެން މިކަން ނިންމުން. އޭގެ ބަދަލުަގިއ  ލްސާޖަ 4 ވިދާޅުވީ ޝަރީފް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖަލްސާ ބާއްވަިއެގން ނިންމުމަށް. އެއީ  4ގިނަވެގެން  ބުނަން ބޭނުން، އަޅުަގނޑު

ޖަލްސާއިންެވސް މިކަން ނިންމިދާނެ.  3ޖަލްސާއިން ނުވަތަ  1އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑު ބާުރއަޅަންަް.  އަދި ހަމަ ވީހާ އަވަހަކަށް، މިޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަްށވެސް އަުޅގަ

  ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. ރަށްއެހެންވީމާ މިަެވާހަކަ ދަންނަާވލަން. ވަ

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދި ޝުކުރިއްޔާ   މެްނބަރު ފާދިއްޮޕޅު   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

  އެޖެންާޑގެ )ށ( ެގ ކުރިން )ނ( ށް ވަޑަިއގަތުަމށް، ލ. ދަންނަވާލީ،  ިއބްާރހީމް ޙުަސއިން

 މަނިކު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްމަށް  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް މޫސާ އަތޮޅުގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަގާވއިދު ހަދާ ނިންމުމަށް  51ތާއީދުކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެްސ 

ނުޑ ތާީއދުނުކުރާ ވާހަަކވެސް   އޭނާ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

  ދަންނަވާލަން.

 

އެއަށް ާތއީުދވެސް ކުރަްއވައިފި. އެކަމަުކ  ާވ އަނެްއކާއާދެ، އެއްބޭފުަޅކު ހުށަހަޅުއް  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ަިާޔލުކުރާގޮތް  4ދަންަނވާފައި ިމޮއތީ. މިހާރު ހަމަ  އަޅުަގނުޑ ގެންދަން ޚި



ނޑުމެން ހަމަ ޓައިމް ލިމިޓްކުރަން ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ،  ޖަލްސާކަމަށްވަންޏާ، އަުޅގަ

މިހާރު ކުރިން )ށ(  އެދެނީ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް. ދެން ކޮންމެއަކަސް، ައޅުަގނޑު

ެބއްލެވުން.   ގޮތަށް ތަުރތީބުކުރެވިފަިއވާ ގޮތަށް ެދވޭތޯ ގެންދެވިފަިއވާ

ހުށަހަޅުއްަވއިފިްއޔާ  އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ ވިަިސްާނފައި ެއގޮތަށް، ދެން މެންބަުރން

ހަަމއެހެން ހަދަންވީތޯވެސް  އުސޫލެްއެގގޮތުން ވޯޓަްށވެްސ ދެންނެވިދާނެ. އަނެއްކާ

ހުށަހަޅުއްވައިފިްއާޔ އަޅުަގނޑު ެއގޮތަށް  މަކު އަދި މާިގނަބޭޅުންބަލަން. އެކަ

ނުޑ ުކރިއަށް ގެންދަންކަމަށް.  ދާނަން. އެހެންނަމަވެސް އަދި، މިހާހިސާބުން އަުޅގަ

ނޑު މިުފރުޞަތު އަުރވަނީ ޮކޅުމަޑުލުެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  އާދެ މިހާރު އަުޅގަ

  މުޙަންމަދު ޝަރީފަށް.

 

ނުޑގެ ދަންނަވާނީ، ޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ   ަބރުެމން ކޮޅުމަޑުލު   ަރއީްސަް. އަުޅގަ

  މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ިމހާރު އެކުލަވާލަން ފެށިތާ ގާްތަގނޑަކަްށ، ޙާއްޞަ  ޝަރީފް މުޙަްނމަދު

ނަޑކަށް ވަީނވިްއޔޭ. މެންބަރުން ވަރަށްގިނަ  އަށެކަ ވާހަކަެދއްެކވުން: މަސްދުވަްސވަރު ގާްތގަ

ދަްއކަވާ މިކަމާެބހޭގޮތުން، ވަރަށްގިަނ  ވަރަްށގިނަ ާވހަކަފުޅުތަކެއް ޖަލްސާތަކެއްަގއި

ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޑްރާފްޓްކޮށް ނިންމަވާ،  ހޯދުންތައް ހޯދާ ަގވާއިދު މިާހރު މިއޮތީ

ޮފނުއްަވއިގެްނ، ކޮމިޓީގެ ފަރާުތންވެސް މިގަާވއިދަށް  އަދި މިގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް

ްސ ގެންަނވާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިހާރު މިއޮީތ އިޞްލާހުތަެކއްވެ ގެންނަން ފެންނަ

ައޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި މިއަށް ބޭނުންވަނީ، ކުދިކުދި  ތައްޔާރުކުަރްއވާފައި.

މިަކން އަޅުަގނޑުަުމެން ދަންމަމުން ދަންމަަަމުންގޮސް  އިޞްލާޙު. އެހެންވީާމ،

 14ދައިން، މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި ފަ އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑުމެްނނަށް މިގަާވއިދު ެއކުލަވާާލވެސް ނިންމިދާނެ.  އަހަރުންވެސް އަުޅގަ

ބޭނުމެއްނުވޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން  އެހެންވީމާ، ެއގޮްތގޮތް އަުޅަގނޑުމެން

ނޑުމެން އަސްުލ  ބޭނުންވަނީ، މިގަާވއިދު ވީާހއަވަހަކަށް އިޞްލާހުކޮށް އަުޅގަ

އިންތިޒާރުކޮްށެގން ތިބީ. އެހެންވީމާ،  ށް ރައްޔިތުންމަސައްކަތް، ފެށޭނެ ދުވަހަކަ 



ޖަލްސާ،  4އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެހުށަހެޅުއްވި  އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ފާސްކޮށް ނިންމާ އަދި މިޖަލްސާތައް  ޖަލްސާ ެއީއ މިކަން 4މަދުވެގެން 

ންމަވާ ދެއްވުްނ ެއީއ ބާްއަވގެންވެްސ މިކަން ނި ވީހާައވަހަކަށް، ދޭތެރެ ކައިިރކޮށް

  ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުެމއް.

 

ނޑުވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ، ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެކުުނބުރީ  މިލަދުްނމަޑުލު   އަުޅގަ

ނޑަްށވެސް ބޮޑަށް ބުރަވެވު މި  ުމޙަްނމަދު ޠާިރޤް މެންަބރު ނޑައެޅުުމގައި އަުޅގަ   ީނ،ވަގުުތގެ ވާހަކަ ކަ

ނޑަެއޅުމަށް.  ޖަލްސާ ވާހަކަެދއްެކވުން: ތަކުގެ އަދަދުން، ބާްއވާ ޖަލްސާެއއްގެ އަދަދުން ައދަދު ކަ

މިހާރު އަޅުަގނުޑމެން މިމަޖިލީހުގެ ގަވާއިެދްއ ނެތް. އެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ،

ނޑަައޅައިފިކަމަްށވަންޏާ، ޖަލްސާތައް ބޭއްަްވޭެނ  މިދެންނެވީ ދުވަހުން މުއްދަތެއް ކަ

ނޑުމެންނަކަްށ  ވަކި ުމއްދަތެއް ނޫނީ ބާްއަވން ވަކި މަޖުބޫރު މުއްދަތެްއ އަުޅގަ

ނެތް. އެހެންވީމާ، މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިން ޖަލްސާވެސް ނުވަތަ  މިހާަާރަކު

ނޑު  ތިންހަތަރު ޖަލްސާވެސް ބޭްއވިދާނެ. އެހެން އެކަން ޮއތުމާއެކު، އަުޅގަ

ނަޑއެޅުން ފެންނަ ވާަހަކ  ޖަލްސާއެްއގެ އަދަދުން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ، ަވގުތު ކަ

 34މިޖަލްސާތައް ބޭއްވެމުންދާގޮތަްށ ބަލާއިރު، މަހަކު  ދަންނަވާލުން. ދެން މިހާރު

ޖަލްސާ. އެހެންވީމާ،  4ގިަނެވެގންވެސް މިބޭްއވެނީ  ދުވަހެއްގެ ތެޭރަގއި

ުޅަގނޑު މެްނބަރު އެހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަެހޅުއްވުަމކީ އަ އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި

ނަޑކަށް މިހާރު މިބޭއްވޭ  34 ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި އެއީ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި، ގާްތގަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ބޭއްވޭނެ ޖަލްސާެގ  34ބަލާއިރު  ަިޖަލްސާތައް ބޭއްޭވގޮަަތަށް

ޝަރީފް އެހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުްއވުުމގަިއ  އަދަދަށް ކަަަމަށްވާތީ. އިބްރާހީމް

ޭއގެކުރިން ަގާވއިދު ފާސްކުރަން ނުވާނެެއކޭެވްސ  ސާ ނުބާއްވާ،ޖަލް 4ކޮންމެހެން 

ނުވާެނކަމަށް މިއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ،  ނެތް. އެއަށްވުރެ ގިނަދުަވސް ވެގެން

 1ޖަލްސާއިން ނުވަތަ  3ކޮންމެހެން  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭގޮުތަގއި އަދި

ދަންމާކަށްވެްސ  ޖަލްސާއަށް 4ޖަލްސާއިން ނިންމެން އޮތްކަމެއް، ކޮންމެހެން 



އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ،  ޖަލްސާއިންކަމަށް ނެތަސް. 4ނުފެނޭ. މަދުވެގެން 

ނާޅާކަމަށް. އެހެންވީާމ،  އޭެގކުރިންވެްސ މިަގވާއިުދ ނިންމުމަކަށް ހުރަހެއް

އެހުށަހަޅުްއވާަފއިާވ ހުށަހެޅުއްވުމަްށ،  އަްއޑުއަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

  ޝުކުރިްއޔާ. ރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން.އަޅުަގނޑު ާތއީދުކު

 

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، މިހާރު ައއްުޑއަތޮޅުގެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ކޮޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ  އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް 

އިތުރުކޮށްލަްއވާަފއި އޮތީ. އެހެންވީމާ،  ޙުސައިން ރަޝީދު "ގިނަެވެގން" އެބަސް

ނޑުމެންނަށް އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  މިހާރު އަޅުގަ

ހުށަހެޅުްއވީ މެންބަރާ އަދި ތާއީދު ކުެރއްިވ  އެކަމަށް އިޢުތިރާޒު ުނކުރަްއވާ،

އިސްފަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އިޞްލާޙު އަ  މެންބަރު ސޮއިކުރަްއވާފައި 

ޖަލްސާއަކުން ގަާވއިދު  4ބާްއވާަް ގިަނވެގެން  އޮތްގޮތް ވީާހވެސް ަކއިރިަކއިީރގައި 

އެހެންަްވީމާ، ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް  ފާސްކޮށް ނިންމެވުމަށް، މިހެން މިއޮތީ.

ހަމަ ކުޑައިރުކޮެޅްއގެ ތެރޭގައި ލިބިަވޑަިއގަންނަާވނެ. އާދެ، މިހާރު މި  މިއިޞްލާޙު

މެންބަުރ އަލްފާޟިލް ރިޔާޒު  ވަނީ، ޮކޅުމަުޑލުގެ ޢިއްޒަތްތެރިއަރު ފުރުޞަތު

  ރަޝީދަށް.

 

  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ަގވާއިދު ައވަްސކުރުމަކީ، ޝުކުރިއްޔާ   ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު

  ވަރަށްކުީރއްުސރެ، ބޭނުންވެ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މަތިން، އަޅުަގނުޑވެސް ަރޝީދު  ރިޔާޒް

އަވަްސކުރުމަށްޓަަކއި، ޮކންމެ މެންބަރަކު  މިކަން ކަމަކަްށވާީތވެ ދެެކވިފަިއވާވާހަކަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އެކަމަށް ާތއީދުކުރާނަންަް.  އެކަން ައވަްސކުރަން ހުށަހެޅިޔަސް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެން ވިސްަނންޖެހޭ ބައެއް  އެހެންނަމަވެސް ތާއީދުކުަުާރިއރުގަިއ،

ނޑުމެންނަށް ކުރެޭވވަރު ކަންތައްަތއް، އަުޅގަ ކަންތައްތަެކއްެވސް އެބަހުރި މީގައި.

ނޑަެއޅިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެުމއްދަތުގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވކި މުއްަދތެއް ކަ



ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ  ތެރޭގައި ކަެމއް ނިމޭނެތޯ ނުނިމޭނެތޯ އެއީެވސް އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ. ދެން ދެންމެ ވިދާޅުެވއްޖެ  ޢިއްޒަތްތެރި ދެމެންބަރަކު ކަމެއްހެން އަުޅގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެކުލަވާލެްއވިތާ.  މަސް ދުވަސްވެއްޖެޭއ މިހާރު 4މިހާރު 

ނުނިމިގެންނޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ޚާްއޞަ  އެހެންވީމާ، އަިދވެސް މިުއޅެނީ ގަާވއިދު

ނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ މިަކން ދިގުލައި  މަޖިލީހުގެ މައްސަލައެއްހެންނެއް  އަުޅގަ

އެހެން ެއވިދާުޅާވއިރުަގއި، ބޭްއވިފައި އޮތީ  ްސީވއިރުަގއިމަސް ދުވަ 4މިދިޔައީކީ. 

ނަޑކަްށ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ އެއީ  ޖަލްސާ. 51ޖަލްސާ ނުވަތަ  50 އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިްހމާލުަުވާންޖެހޭ ކަމެކޭ. މިހިސާބަށް އައިުރގައި  އެކަމަށް ޚާއްޞަ މަޖިލިސް

ދު ފާސްނުކުރެވި އޮތުން އެއީ. ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި މަޖިލީހުގެ ދެލިކޮޕީ ނުވަތަ

ދުވަހުގެ  01މިހާރު ުކރީ ދުވަހެއްގެ ހުަުށަހެޅުމެއް ެއބައޮތް  ދެން ހަމައެއާއެުކގައި

ނިންމަންޖެހޭނެއޭ ނޫންނަމަ އެގޮތަށް ތާއީދުުކރަމޭ. ތާއީދުކޮށް އަދި  ތެރޭގައި މިކަން

ގައި މިަގާވއިދު ދުވަުހެގ ތެރޭ 01އެއަށް ާތއީދުވެސް ލިބިފައި އެބައޮތް  ހުށަހަޅާފައި

އެއީވެސް އެންމެ ރަނގަޅުގޮެތއް. ދެން ހަމަކުރިން މެންބަރަކު  ނިންމުމަށް.

ނޑަެއޅިޔަސް  5ޖަލްސާ، ނޫންނަމަ  4ވިދާޅުެވއްޖެ، އަދި  ޖަލްސާ، ބާއްަވން ކަ

ދުަވސް  01ިނމުނަސް އެންމެ ރަނގަޅޭ. ހަމައެގޮތުން  ޖަލްސާއިން މިކަން 3އޭގެ 

ނަޑއަޅާފަިއ، ެއއީ  ނިމުނަސް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ. ހަމަ  ސާއިންޖަލް 3ކަ

ނުޑމެންނަށް ދިމާވެދާނެ.  އެއްމާނަެއއްކަންޭނގެ މިނެގެނީ. އެހެންވީމާ، ކަެމއް އަުޅގަ

ޢިއްޒަްތތެރި ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަެކއް  މިމަޖިލީހަކީ ވަރަށްގިނަ

ޙާލަތަށް ބަލާލާއިރުވެސަ ކަެމއް އަދި ަޤއުމު މިއަދު މިއޮތް  ކުރަްއވަމުން ގެންދަާވ،

ވަގުތެްއގަިއވެސް. އެއީ ކަމެއްދިމާވާީނ ކިހިނެއްކަމެއް  ދިމާވެދާނެ ހަމަ ކޮންމެ

ެއއްވެސް މެންބަރަކަެށއް ޚިޔާލުޮކށްލާކަށެއް ނޭނގޭނެ.  އަޅުަގނަޑކަށެއް އަދި އެހެން

ކީ ހަމަ ފަހުންފަހުން މިކުރިމަތިވަމުން މިއަންނަ، ކަންތައްތަކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ައޅުަގނޑުމެންނަށް މާކުރިން އެނގިގެން އަންނަ ކަންތައްތަެކއް ނޫން.  ޔަގީނުންެވސް

ޖަލްސާއިން ނޫނީ އެއްހަފަތާގެ  1ޖަލްސާއިން  4ކަމެއް އަވަހަށް  އެހެންވީމާ



ހުށަހަޅާ އެޮގތަށް އެ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ުނނިމިއްޖެއްޔާ،  ތެރޭގައި ނިންމަން

މާވާ ަމއްސަލަ މާބޮޑުވާނެހެން. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑަށް އެދި އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ

 01ދުވަސް މިހާރުވެސް މިހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮަަތަށް  01ޤަބޫލުކުެރވޭ،  ވަރަށްބޮޑަށް

ނޑަށް ަވރަށްބޮޑަށް  ދުވަހުގެ މުއްދަެތއްގެ ތެޭރގައި ނިންމުން އެއީ އަުޅގަ

ހެން އަޅުަގނޑު ކަމަކަްށވާތީ، ެއާވހަކަ ދަންނަވާލީ. އެއީ އެ ޤަބޫލުކުރެވޭ

 3ނުވަތަ  54ދުވަްސވެސް އޮތްކަމުަގިއވިޔަސް އެމުއްދަތު  01މިދެންނެވީ، 

ނިންމާލެވިދާނެހެން. އެހެންވީމާ،ެއގޮތަްށ އަޅުަގނޑަށް  ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއވެސް

  ދަންނަާވލަންވެގެން ޝުކުިރއްޔާ. ތާއީދުކުރެވޭތީ އެވާަހކަ

 

  އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުަު ތްތެރި ަރީއސް. ސ.ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަ ދެކުުނބުރީ  ހުވަުދއަޮތޅު

  ޝަރީފްަް ވިދާޅުވި ފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީ އަދި ޤާނޫނުތަކަކީ، އިބްރާހީމް  ޒާިހރު ޢާދަމް މެންަބރު

އެްއޗެއް.  ވަރަްށައވަހަށް ހަލުއިކަމާެއކު ނިމިގެްނދާ  ޤައުމުތަުކަގއި  ބޭރުގެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިޞްލާޙުކުރަން.  ޤާނޫނުއަސާސީ  ރު މިއެދެނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެއަޅުަގނޑުމެން މިހާ

 4ދެންނެވޭނީ،  އެހެންކަމަށްވާއިރު އެކަން އަަވސްކުރުމުެގގޮތުން، ައޅުަގނޑަްށވެސް

ނަޑނޭޅިއަސް، މަްއސަލަެއއްނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް  ޖަލްސާއަށް ކޮންމެހެން ކަ

ނޑަައުޅއްވާަފއި އޮތް  ނޑުެވސް  ށްޖަލްސާއަ 4އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކަ ައޅުގަ

މިކަން  ތާއީދުކުރަން. ެއއީ ެއއް މަްސދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުެމންނަށް

ނުޑެވސް ޤަބޫލުކުރަން. ސަބަބަކީ،  ގަވާއިުދގައި  ޕޭޖް 04ނިންމިދާނެކަމަށް އަޅުގަ

 ޕޭޖްގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުކުރަންޖެހެނީ، ހުރިހާ 04އިނުން. 

 ޞްާލހުކުރަން ޖެހެނީ ހުރިހާ މާއްދާއެްއވެސް ނޫން.މާއްދާއެްއވެސް ނޫން. އި

 53އެހެންކަމަށްވަނީިވއްާޔ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ކުެރވެްނޖެހޭނެ. 

އަހަރުދުވަހުން އެއް ސެންޓިމީަޓރުގެ ފޮތެއް ނުނިންމުނުަު ވާހަކަ ކޮންމެހެން، 

ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއެއްނޫން. ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ  މިއަދު

ތެޭރގަިއ، އަިދ އެއަްށވުރެ ފައްސަތޭކަ ސަފްާހގެ ެއއްެޗއް،  އްމަސްުދވަހުގެއެ



މަސައްކަތްކުރުްނ. އެއީ ަޝއްެކއްެވސްނެތް އެަކން ކުރެވެންވެސް  ނިަިންމާލެވޭތޯ

ނޑުމެންަނށް ފެނިގެންވެސް ހިނަގއްޖެ. ހަތަރުސަތޭކަ  ޖެހޭނެ. އެކަން އަުޅގަ

ނިމިގެން ދިޔަތަންވެސް ފެނިއްޖެ. މިނެޓުންވެސް  53 ޞަަަފްޙާަާގެ ެއއްޗެހިތައް

ސަފްހާ އެއް މަސްދުވަުހގެ  02ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި  އެހެންކަމަށް ވަނީިވއްާޔ،

  އެވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ތެރޭގައި ނިަިމެންޖެހޭނެ.

 

  ބުނު ހުށަހެޅުމުގައި،ޢަލަިއކުމް. އާދެ، އަޅުަގނޑަށް ދެންމެ ލި އައްސަަަލާމް  ެމންަބރު މުލަކަތޮޅު

  ޖަލްސާ، ިމގޮތަށް މި 4ކައިިރކައިީރގައި ޭބްއވޭ ގިަނވެގެން  ވީހާވެސް ޝަީފޤް  އަްޙމަދު

ނަޑއެޅިފައި ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް މިކަން އަވަސްކުެރވޭ ކަމަކަްށ  ކަ އޮތީމާ، މިއަުކން އަޅުގަ

ހެންވީާމ، އަހަރުގެ ތެޭރަގއިވެްސ. އެ 1ޭބއްވިދާނެ  ޖަލްސާ 4ނުފެނޭ. އެއީ 

އަާމަޒށް، މަންޒިލަށް ދެވުީނކަމަކަށް ނުބެލެވޭ. އެހެންވީާމ،  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ 

 51ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މޫސާ މަނިކު ެއ ހުށަހެޅުއްިވ ފަދައިން  ހައްދުންމަތީގެ

ޖަލްސާައށްވުރެަެ މަދުނޫން، އަދަދަކަްށ ޖަލްސާ ބާއްަވއިގެްނ  4 ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި

  ނިންމަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުިރއްޔާ. ފާސްކޮށްމިގަާވއިދު 

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ، ޢިއްޒަތްތެރި  ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު މާޮޅސްމަޑުލު   ރަީއސް އަުޅގަ

ނުޑގެ ޚިޔާލު މިހާރު  ަތސްމީން ޢަލީ އަްޙމަދު   މި ބަހުސް ކުރެވެމުންދާ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

ނަޑށް ވާލުމަށްޓަކައި.ދަންނަ ވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑމެންނަށް މިމަޖިލީހުން  ވިސްޭނގޮތުަގއި، އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރަްނ  މިގަާވއިދު ފާސްކުރާނޭ ވަކި މުއްދަތެއް ަކނަޑއެޅުމަކީ އަުޅގަ

ނަޑކަށް ޤަަަބޫލެއް ުނކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އެވާަހަކ  އެނގޭނެ ކަެމއްކަމަކަްށ، އަުޅގަ

ނަޑީކވެސްއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. އަ ހަމަ މިގަާވއިުދ ވީހާވެސް އަވަހަްށ  ުޅގަ

މިހާރު ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީްނ  ފާސްކޮށް ނިންމުމަށް، ތާއީދުކުރާ މީހެއް. އަދި

ދޫކޮށްލައްާވފައި ހުރި ތަންތަން  އެހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ަގވާިއދު އޭގައި ހުހަށް



ރާ މީހެއް. ތާއީދުކު ފުރިހަމަކޮށްލުމަށްފަހު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަްނވެސް 

ނޑަްށ މިހާރު މިމަޖިލީހުގައި،   51ނޫނީ  ދުވަސް 01އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑަެއޅުމަށްފަހު، އެމުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި  4ދުވަސް ނޫނީ   ޖަލްސާ ކަ

ނަޑކަށް ނޭނގޭ. ދެން   އެމަސައްކަްތކޮށް ނުނިމިޖެއްާޔ، ދެންވާނެގޮެތއް އަުޅގަ

 އްކަތްކޮށްފައި، އެހާތަނަށް ނުނިމި،އެހެނެއްނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އެހާތަނަށް މަސަ

 ދެން މިހާރު ގަވާއިދު ކޮމިޓީްނ ފޮނުވާފައިވާ ަގވާއިުދގެ ބާީކ އޮތްބައި. އޮތްގޮތަށް 

ނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެވިދާނެ ކަންނޭނގެ.  ބަލައިގަންނަން ެއއްބަްސވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިނިންމޭ އެއްޗަުކން ދޭހަވާ އެއް ޗެްއ އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ މީަގއި  އަޅުަގނޑަށް މުޅިން ވިސްނާަލން ދަތިވެގެން މިއުޅެނީ. އަުޅގަ

 ވާހަކަ  އެޖެންާޑގައި އެޖެންޑާ ކުރަްއވާފައި އޮތް ައއިޓަމްަގއި މިއޮތް މުހިންމީ މީގައި

 ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު އަރުާވނެވަރަކާ އެ ފުރުޞަތު ދެއްވާނެ ވަގުތާ ނޫނީ 

ައޅުަގނޑުމެންނަްށ  ގެ ދިގުމިނާ މިހެންހުރި ކަންތައްތަކަކީއަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާތަކު 

ފަހިވާގޮތަށް ނޫނީ  ނިންމާލެވިދާނެ ކަންތައްތައް. އެ ކިތަންމެ މިމަސައްކަތަށް

ތާއީުދކުރާނަން.  އަވަްސކުރުމަށް ފަހިވާގޮތަްށ ނިންމާލަމުންވެސް އަޅުަގނޑު

ނޑަ ނަޑްށ  ެއޅުންއެހެންނަމަވެސް ވަކި ުމއްދަތެއްަގއި މިނިމޭނެކަމަށް ކަ އެއީ އަުޅގަ

ހީނުވާތީ  އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުެރވިދާނެ ކަމެއްހެން

އަޅުަގނުޑ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލައިގަްނނަން ދަތިވާތީ މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން

  ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

ހައްދުންމަތީގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާ  އްާޔ. ދެން އެދިަވޑަިއެގންފައިވަނީޝުކުރި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ެއއް މަޢުޟޫއެްއގެ ވާހަކަ ދެެކވެމުންދާއިރު  މަނިކު. ނަމަވެސް އުސޫެލއްެގ ގޮތުން



ނޑުމެން  އެއް ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ޢިްއޒަތްތެރި  މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ަހއްދުންމަތީގެ ެދންލަސްކޮށްލަން. އެހެންވީމާ 

  މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިލްޔާްސ އިބްރާހީމަށް.

 

  އަތޮުޅގެ ޢިއްަޒތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ސ.  މެންަބރު  ހައްުދންމަތީ

ނޑުަުެވސްއަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި ފަދަ މެންބަރު  ިއބްާރހީމް  އިލްޔާސް   އިން ައޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ  މިއަދު  ވާހަކަެދއްެކވުން:  ވަރަށް އުފާކުރާ ދުވަހެއް. އެއީ އަުޅގަ

 އިޙްސާސްކުެރވޭ ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މިގަވާއިދު ވަރަށް އަަވސް

 ބަލުގައި ކުރަްއވަން މިހާރު ބޭނުންފުޅު ވެަވޑަިއގެންފިކަން. އެހެންވީމާ މުސްތަޤު

ނޑައަަޅިއގެން ނަމަވެްސ ޖަލްސާގެ އަދަުދ  އަޅުަގނޑުމެން އަދި މިނެޓް ކަ

ނަޑއަަޅއިގެން ނަަމވެސް ުދވަހުގެ  ނޑައަަޅިއެގން ނަމަވެސް ނިންމަން  ކަ މުއްދަތެއް ކަ

ނޑުމެން ޭއގައި ހުރި މާއްދާތަކާ  މިބޭނުންވާ ގަާވއިދު ނިންމުމުގައި ހަމަ އަުޅގަ

ބޭނުންފުޅުވާ މިންވަރެއްެގ މައްޗަށް މިކަން  ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރައްވަން 

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި  ބިނާވެގެންދާނީ. އެހެންވީމާ މިޭވތުވެދިޔަ ތަުނގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަން ނިންމަންވާނީ  ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި ވިސްާނއިރު އަުޅގަ

ގެން. އާދެ، ަނފްސަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޔަީޤންކަމެއްދީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަިމއްލަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  ކޮންމެއަކަސް ދެންމެ ބ. އަތޮޅުގެ

ނޑަށްެވސް ހީވަނީ  ތަސްމީން އެވިދާުޅވި ފަދަިއން މިކަން ނިންމުމުގައި ައޅުގަ

ނޑުމެްނ މިވާހަކަ ދައްކާނެ އަދަދާ، އެއްކަމަކާ ބެޭހގޮތުން  ޖަލްސާތަކުގައި އަުޅގަ

މީގައި މުހިންމުހެން. އާދެ، އަޅުަގނުޑގެ  ގެ އަަދދު ނިންމުން ވާހަކަ ދައްކާނެ މިނެޓު

ނޑަށްެވސް  އަޚް ހައްދުންމަތީގެ ޢިްއޒަތްތެރި އަނެއް މެންބަރު ވިދާުޅިވހެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ވަކި ދުވަހެއް ނޫނީ ޖަލްާސގެ  ބުރަވެވެނީ ެއގޮތަށް. އާެދ، ައޅުގަ

ންނަށް ނުެގންދެވިއްޖިްއޔާ އާދެ، އަޅުަގނޑުމެ އަދަދު ނިންމާފައި އެދިމާލަށް

ނޑުމެންނަށް އެންމެފަހު ޖަލްސާގަިއ އަެނއްާކވެސް  މިޤާނޫނެއް ނޫން އަުޅގަ



އެގޮތަްށވުރެން މީގަިއ އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ  ނިންމިދާނެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން.

ރައްޔިތުންނަށް ދޭން މިއުޅޭ މެސެޖުގަިއ  ރީތިކޮށް މިކަން އާދެ އަޅުަގނޑުމެން

ފެނުމަށްވުރެން އަޅުަގނޑުމެން ވާހަަކ  ާކވެސް ބަދަލުތަކެއް އަންނަތަންއަނެއް

ނަޑއެޅުން މާ ނޑަްށ  ދައްކާނެ ވަގުުތގެ މިންވަރު ކަ މުހިންމުހެން. އާދެ، އަުޅގަ

ބޭނުންފުުޅވަނީ ވީހާ ައވަހަކަށް  ޔަޤީން ރިޔާސަތުންވެސް އަިދ ސަރުކާރުންވެސް

ިޢއްޒަތްތެިރ ބޭފުޅުން މިކަމުގައި  މިމަސައްކަތް ގެންދިއުންކަން. އާދެ، ބައެއް

ވާަހކަ. މީގެ ސަބަބުތަކަށް  މަސް ދުވަސްވީ ވާހަކަ ުނވަތަ އެހެން 8މިހާތަނަށް 

ނޑަށް ހީވަީނ އެވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި ނުދެއްިކއްާޔ  ބަލާއިރު އަުޅގަ

ނޑަްށެވސް ބޮޑަށް ބުރަވެވެ މާރަނގަޅުވާނެހެން. އާދެ، ެއހެންކަމާއެއްކޮށް ނީ އަުޅގަ

މާއްދާައކަށް މެންބަރަކަށް ކިތައްފަހަރު  އަޅުަގނޑުމެން ވާަހކަ ދައްާކނެ އާދެ، އެއް 

ަދއްާކއިރު ބޭނުންކުެރވޭނީ ކިތައް މިނެޓުތޯ  ވާހަކަ ދެްއކިދާނެތޯ ނޫނީ ވާހަކައެއް

ނޑު ނުދަންނަވަން  އެކަން ނިންމައިގެން ގެންދިއުން ރަނގަޅުހެން. ދެން ައޅުގަ

ނޑަެއޅުްއވުން.  ށް މުްއދަތުއެކަީށގެންވާ ުމއްދަތަކަ ނަޑއަުޅއްވަންޏާ ެއގޮަތކަށް ކަ ކަ

ނޑު ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހެނީ ވާހަކަދެކެވޭނެ ފަހަރުގެ  އެކަމަކު ެއއަްށވުރެ އަުޅގަ

ނޑަްށ ބުރަވެވެނީ. އާދެ އެާއ  އަދަދާއި ަވގުތުގެ މިންވަރާ ަކނޑަެއޅުްއވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންވެސް  ށް އިދާާރާއއި ރިޔާސަތާ ގުިޅގެން ވީހާވެސް ބޮޑަކަ އެްއކޮށް، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާތަކުގެ ަވގުތު  ގިނަ ޖަލްސާތައް ބާއްާވ، އަދި

ނުޑމެންގެ މިސްރާބު، އަުޅަގނޑުމެންގެ މަޤްޞަދު  ގިނަކޮްށގެންވެްސ އަުޅގަ

ވާހަކަދެްއކެވި ހުރިހާ  ކާމިޔާބުކުެރވޭތޯ ބެލުން. އާދެ، އެގޮތަށް، އެރޫުޙަގއި

ަވކި ގޮތަކަށް މިއަުދ  ޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް،ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަ 

ތާއީދުކުރާނަން. އާދެ،  ނިމިގެންދާއިރު އަޣްލަބިްއޔަތު އޮތް ގޮަތކަށްވެްސ އަުޅަގނޑު

ނުކުތާއެްއގެ ގޮތަުކވެްސ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ުހއްދަ ދެއްަވއިފިްއޔާ ނިޒާމާބެހޭ

އާދެ، ައޅުަގނޑަީކ  ގަިއވަންޏާ...ނޫން، އެކަމަކު ަގާވއިދު ހުއްދަކުރާ ކަމު

ނޑުމެއް އޮތް ނަަމވެސް ތިރީހަކަށް އަހަރު ިމ  ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ މެދުކެ



ހިތްހަމަނުޖެހޭ  މަޖިލީހުގައި އުޅެމުން އަިއްސފައިވާ މީހަކަށްވާތީ އަޅުަގނުޑ ވަރަށް

އަންަނ  ކަހަލަ ޒަމާނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތަްއ ބަެއއް

ނޑުމެން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނޑު  ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެްނވެސް އަުޅގަ ކަމެއް ހުރިއްޔާ އަުޅގަ

  ފާޅުކޮށްލާނަން. އެހެންވީމާ ަގާވއިދު ފާސް...

 

  އެދެން ދެން މިހާރު މިވަގުތު ެއވާހަކަ ދެން މަޢުޟޫޢުގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަރަްށ އެދޭ ވާހަަކ  އިށީންެދވަަޑއިގަތުން  ނުދައްކަވާ  ދައްކާފަިއ އެހެން ވާހަކަ

   ދަންނަވަން.

 

  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ކުަޑކުޑަ އެްއޗެއް އަުޅަގނޑު  މެންަބރު  ހައްުދންމަތީ

  ކަރާމަަތއްޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ަރސްމީ ހެދުމެއް ޢިއްޒަތާ  ިއބްާރހީމް  އިލްޔާސް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަށް މިމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުން އޮންނަ ރަސްމީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

އަންނައިރު ައާޅނެ އުސޫލެއް ގަާވއިދު ފާސްވުމުގެކުރިްނވެސް މިހާރު  ޖަލްސާތަކަށް

ނޑަްށ ހީވަނީ ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން ެއއްބަްސވެދިނުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑު މިހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުަރއްާވ ބޭފުޅަުކ  ީވމާބޭނުންތެރިކަމެއްހެން. އެހެން އަުޅގަ

  ތާއީުދކުރަްއވާނެކަމަށް އަޅުަގނޑު ހީކުރަން. އަދި... ހުރިއްޔާ

 

  އަދަުބވެރިކަމާެއކު އެދެްނ އިށީންދެވަަޑއިގަތުމަށް. ވަރަށް  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

  ން. ޝުކުރިއްޔާ.ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެ  މެންަބރު  ހައްުދންމަތީ
  ިއބްާރހީމް އިލްޔާސް

 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

  މަޝްވަރާކުރެވެމުްނދާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު  އުތުުރބުރީ  ތިލަދުންމަތީ



  ފެންނަ ދެތިން ބަހެއް ދަންނަވާލަން ކަންތައްތަކާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅަގނޑުެވސް ައޙްަމދު ަސމީރު  މެންަބރު

ހީވަނީ މިހާރު ަގޑީގެ އަދަދާ ނުވަތަ ޖަލްސާ  އަުޅަގނޑަށް މިފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.   ން:ވާހަކަެދއްެކވު

ެއއީ ހަމަ އެންެމ ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއްހެން  ބާއްވާނެ ަވގުތު ނުވަތަ ޖަްލސާގެ އަދަދު

ނޑުމެންގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް މެންބަރެއްގެ  ވިދާޅުވާން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންހައިސިއްޔަތުން އަ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް  ުޅގަ

ބޭރުންވެސް އެބަ ކުރަންެޖހޭ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ  އައިްސކުރުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ޭއގެ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އުސޫެލއްގެ ގޮތުން ހަފްތާއަކު  ކަންނޭނގެ މިކަން ނިމޭނީ.

މީގެ ުކރީގެ ޖަލްސާތަކުަގއި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެޖަލްސާ ބާއްވަމުންދާކަމާ

އާންުމޮގތެއްަގއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަްއވެސް  ވިދާޅުވެަފއި އެބަހުރި

ގެންދަވާކަމާ ބާްއވަމުން ގެންޮގސްފައިވަނީ ހަފްތާއަުކ  ތިމަންނަ ބާއްވަމުން

 8ރަްއިޔތުންގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގަިއެވސް ދެޖަލްސާ ބޭްއވި  ދެޖަލްސާއޭ. އެހެންވީމާ 

މާއްާދ އެކުލެވޭ ރަްއޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު،  65ބާއްވާ ކަމަްށވާނަމަ 

ނޑުމެންނަށް މިލިބެނީ  އެަގވާއިދު  8ގަިޑއިރުގެ މުހުލަތު  24ނިންމުމަށްޓަަކއި އަުޅގަ

 މިނެޓު. އެހެންވީމާ  1441ަގޑިއިުރގެ މުހުލަތަކީ  24ދުވަސްކަމަށްވަންޏާ. 

ނެޓު މިފްލޯރގައި މަޝްަވރާކުރުމަށް. އެހެންވީމާ މި 22މާއްދާއަކަށް އެޖެހެނީ 

ނޑުމެން  އެވަރު ނޑުމެންނަށް ާވނެބާވައޭ. އެވަރު ކުރަްއވާކަަމށްވަންޏާ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކުރިއަށް އެކަންތައްަތްއ  އެބަޖެހޭ ހޭދަތަކެއް ކުަރްއވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ވަަޑއިގަންަނވަިއެގން އެކަންތައްަތއް ނިންމަ ތައްޔާުރވެ ަވއިގެން އަުޅގަ

 ލިޔުމުން ނުވަތަ ެއނޫން ގޮތްގޮތަށް ގެނެސްގެން މަޖިލީހުގެ ފްލޯަޯރގައި  ޚިޔާލުތައް

 މަޝްވަރާކުރުމަށްވުރެ ޮބޑަްށ އެހުށަހެޅުންތަކާ ެއއްޗެިހ ފްލޯރއަށް ައއިސް

ނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރިއަށް އެމަޝްވަރާކުެރެވން. އެހެންނަމަވެސް 

އީދުކުރަްނ އެނގޭތޯ ވީާހވެސް ުކރުމުއްދަތަކަށް މިކަން ތާ  އަޅުަގނުޑވެސް

އެހެންވީާމ މިކަން ނިންމުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު  ނިންމާލެއްވުމަށް.

 8ެއއް ނޫން އެޖަލްސާ... ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޑު...  ޖަލްސާ  8ނިންމުމަށްޓަކައި 



ނޑަށް ހީވަނީ ޭއގެ ަގޑީ  ޖަލްސާ ބާއްވާކަމަްށވާނަމަ ގެ އަދަދުެވސް މިހާރު ައޅުގަ

ނަޑކަށް  ަގޑިއިުރ  3ޖަލްސާކަމަށްވަންޏާމުން އެއީ  8މިއޮތީ ގާްތގަ

ޖަލްާސ  8ަގޑިއިުރގެ ޖަލްސާެއްއ ދުވާލަކު  3އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިގެންދެެވނީ 

ނޑާަފއި ައޅުަގނޑު  ބޭއްޭވކަމަށްވަންޏާ ެއއީ ިއންޓަރވަލަށް ބަިއގަިޑއިރު ކަ

ނޑުމެންނަށް ަޖލްސާއެއް އެޭބއްވެނީ  ންޏާމިދަންނަވަނީ. އެހެންކަމަށްވަ  އަުޅގަ

ޖަލްސާެއްއ ބޭްއވޭކަމަށްވަންޏާމުން  ަގޑިއިރު  3ގަޑިއިޭރ.  3ގާތްަގނޑަކަްށ 

މިނެޓުން މާއްދާއަކަށް  22މިލިބޭ  ަގޑިއިުރގެ ތެރޭަގއި 3އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ 

ކުެރވިދާނެ  ގަާވއިދު ިނންމުމުގައި ފްލޯރގައި މަްޝވަރާކުރުން ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ. އެހެންވީމާ  8މިކަމާ ވިސްނާވަަޑއިގެންަފއިަި  ކަމެއްބާަވއޭ އަުޅގަ

މުހިންމުކަމެކޭ. މިހާރު  ޖަލްސާކަމަށްވާނަމަ އޭގެ ވަގުތު ދިުގކުރެްއވުމަކީ

ނޑައެޅިަފއޭ،  ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތގޮތަށް ބަލާއިރު ަވގުތުެވސް މިއޮތީ   8ކަ

ބަލައިފިއްާޔ ެއއޮތީ ަވގުތު  ަގޑިއިުރގެ ވަގުަތއް  3ފިްއާޔ ޖަލްސާކަމަށް ނިންމަވައި

ނަޑއެޅި ނިމިފައޭ. އެހެްނވީމާ މީގައި ވިސްނާަވޑައިްނނަވާފައި ކަންތައްަތއް  ކަ

ނޑު އެޭދ  މެންބަރުންވެސް ގޮތްތަެކއް ިކޔުްއވާ ެއކަމާ ވިސްނާަވޑަިއގަުތމަކީ އަުޅގަ

ހަމަ މެންބަރުން މިތަނަށް މިއާެއކުަގއި  ކަމަށްވާތީ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަން.

ހައްަދވާފައޭ ުހންނަވަންވާނީ. އޭރުންނޭ  ވަަޑއިގަންަނވާއިރު އެމެންބަރުން ހޯމްވޯރކް

ކުެރްއވޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން މިޓާރގަޓަށް މިމަސައްކަތް

ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.  އެހެންވީމާ މިވާހަކަތައް ދަންނަވާލުމަށް

މިކަން މިގޮތަށް ބައްލަވާފައި މިކަން  ޅުަގނޑު ޭއގެ އިތުރުން ދަންނަވާލާ ހިތްއޮތީއަ

އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާމުން މިހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުްނ  ކުރިއަށް ގެންގޮސް ެދއްވާށޭ.

އަދި ިމކަން ކުރައްވަން ައއި ޚިޔާލުުކރައްވާ ގޮތާ ތަންކޮެޅއް  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތާ

އަތުވެދާެނކަމަށް ހަމަ ވިސްނޭތީ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަން  ެކއްތަފާތު ގޮތްތަ

  ޝުކުރިއްާޔ. މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން.

ނިޒާމާބެހޭ އެއްެޗއް ވިދާޅުވާންހެން  އާދެ، ލ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން



  ހީވަނީ...

 

 ނުކުތާ( ނިޒާމާބެހޭ)

 

  ދަންނަވަން. ދެންމެެވސް އާދެ، ވަރަށް ޮބޑަށް ނިޒާމާބެހޭ އެްއޗެއް  މެންަބރު  ހައްުދންމަތީ

  ދިަޔވަގުތު ތިލަދުންމަތީ މެންބަރު މިތަނުގައި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިގެން  ަމނިކު  މޫސާ

ދެއްވީ. ހަމަ ެއާއއެީކގައި މާޅޮސްމަޑުލު  އެްއޗެއް ވިދާުޅވާންވީމާ ުފރުޞަތު   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް  ވިދާޅުވާްނވީމާ ންބަރު އެއްޗެއްއުތުރުބުރީ މެ ފުރުޞަތު ދެއްވީ. އަުޅގަ

ދެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވަމުން  ހަމަ ވަރަށް ރީއްޗަށް ހަމަ ދެބޭފުޅުން

އަނގަަތޅަން ތެދުވާކަށް ނޫން  ގެންދެވިތަން ފެނުނު. އަޅުަގނޑުެވސް މިތަނުގައި

ެއކަމާބެހޭގޮތުން އެްއެޗއް  އޮތީމާއުޅުނީ. ައޅުަގނޑު ހުށަހެުޅމެއް ހުށަހަޅާފައި 

އެއް ފުރުޞަތު ދިނީމޭ.  ދަންނަވަން އުޅެނިކޮށް ވިދާުޅވީ ދެން އަނެއްާކވެސް ދެން

ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ދެން އެހެންވީމާ ޮއޅިަވޑަިއގެން ނުަވޑަިއގަންނަވާށޭ 

 އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ކުރިްނސުރެ ފަށައިގެން ައޅުަގނޑު

ަމއްސަލަ ނިކުންނާނެތީވެ  ދައްކަން ފަށަމުންވެސް އަުޅަގނޑު ދެންނެވިން ިމވަގުުތގެ

ވަަރށް އަދަބުވެރިކަމާެއީކގައި  )ށ( އާއި )ނ( އަށް މިދޭތި ބަދަލުކޮށްލާށޭ. އެހެންވީމާ

ދެްއަވއިގެން ވަަޑިއގަންނަވާށޭ.  ދަންނަވަން މެންބަރުންގެ އިްޙސާސްތަކަށް ފުރުޞަތު

މާބޮޑަށް ކުރިއަށް  ންތައްަތއް ނިންމެވުމުގައިއަމިއްލަފުޅަށް ކަ

އެހެންވީމާ ެއވާހަކަ  ވަަޑއިގަންަނވަންެވއްޖިްއޔާ މިތަން މައިދާން ޣަރަޤުަުވެދާނޭ.

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދޭނެ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން ަވގުތު  ދަންނަވާލަމުން އަދި އަުޅގަ

  ހަމަވާތީވެ. ޝުކުިރއްޔާ.
 

މަގުދެއްެކވުމުަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅަގނޑަށް ހަމައާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަޑިން ތާއީދުކުަރން. އާދެ، ތިލަދުންމަތީ  ތިގެންގުުޅްއވާ އުސޫލަށް އަުޅަގނޑު ހިތުގެ



މިފުރުޞަތު މިއެރުވީ މުޅިން މީގެ ދެވަނަ  އުތުރުބުރީގެ މެންބަރަށް އަުޅަގނޑު މިހާރު

ޭއގެ ކުރީފަހަރު  ދައްކަމުންާދއިރު ޟޫއަށް ވާހަކަ އާދެ، )ށ( ގަިއ މިއޮތް ަމޢު

މެންބަރުން ނެތީމަ.  އޭނާއަށް ފުރުޞަތު ދެވުނީ ެއކަމަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި އިުތރު

 ޝާހީން ޙަމީދަށްވެސް އެރުވީ އެކަމަށް އިތުުރ މެންބަރުން އަލަށް 

 އުސޫލެއްއެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި މެންބަރުން ނެތީމަ. އެހެންވީމާ މިގެންދަނީ ހަމަ 

ބަލައިގެންަް. މެންބަރުންެގ އިޙްސާސް ހަމަ ރަނގަޅަށް ައޅުަގނުޑވެސް 

މިގެންދަނީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެކަމުަގިއ ގިނަ ކޮންމެ ބޭފުޅެއް  އިޙްސާސްކޮްށގެން

އިޙްސާްސ ބޮޑަށް ތިބައްލަވަން ތިޖެހެނީ، ަބއްަލވަނީވެްސ ައޅުަގނޑަށް  އެބޭފުޅެްއގެ

ންގެ އިޙްސާްސ ަވޒަންކުެރވޭޯތ ބަލަން. އެހެންވީމާ ހުރިހާ މެންބަރު އެބަޖެހޭ

މަސައްކަތް ކުަރމުން މިގެންދަނީ އެގޮތަށް. އާދެ، ދެން މިހާރު  އަޅުަގނޑު 

ވަގުުތކޮޅެއް ައރުވާފައި އިންޓަރވަްލގެ ފަހުން ދެން އަޅުަގނޑުމެން  އިންޓަރވަްލގެ

ކަށް އަށެްއކަ ވާހަކަ ދަްއކަމުން ގެންދާނީ. މިހާރުވެސް ގާތްަގނޑަ އަނެއްާކވެސް

 އެދިަވޑަިއގެންފަިއ ތިްއބެވި މިހާރު މިވާހަކަ ެދއްިކ މަޢުޟޫއަށްވެްސ ވާހަކަ  ބޭފުޅުން

 ދައްކަން. އެހެންވީމާ މިހާތަނުން އިންޓަރވަލްގެ ަވގުތުކޮެޅްއ. ދެން ޖަލްސާ ފެށޭނީ 

  ޖަހާއިރު. ޝުކުިރއްޔާ. 11.11

 ]ށް 11.11ން  11.31އިންޓަވަލް [
 

ނޑުމެްނ  އިންޓަރވަްލގެ އާދެ،  ެކވުން:ވާހަަކދެއް ރިޔާސަތުން ވަގުުތކޮޅަށްފަހު އަނެްއކާެވސް އަުޅގަ

ވާހަކަދެްއކުން ުކރިއަށްގެންދަން. މިހާުރ  ވާހަކަދަްއކަމުންއަިއ މަޢުޟޫޢު ގައި 

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް  އެދިަވޑަިއގެންފަިއވަނީ މާލެއަޮތޅުގެ

  އަރުވަން. ޝަރީފަށް އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތު

 

  ފުރުޞަތަށް. ައޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި މެްނބަރު  މާލެއަޮތޅު



  ވަރަްށގިނަ ވާހަކަަތއް ތ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދައްކަންހުރި  ަޝރީފް އިްބރާހީމް

ޅުގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ދައްަކވައިިފ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ބ. އަތޮ ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާލަްނއުޅުނީ ވަކި ުމއްދަތެްއ  ތަސްމީނުވެސް މެންބަރު ވިދާޅުެވއްޖެ. އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި ނޑުމެންނާ  ކަ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފާސްނުެވއްޖިްއޔާ ދެން އަޅުގަ

މީހުން ބުނާނެ ކޮބާ އެމުއްދަުތގަިއެވސް ފާހެއް ނުވިނޫންހޭ.  ދިމާލަށް ހަމަ ބުނާ

ަކނޑައަޅަހަރޭ. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ މީަގއި  އަެނއް މުދަތު އަނެއްކާ 

ނޑުގެ އަެނއް މެންބަރު މާރިޔާާއ  މުއްދަތެއް ނޫންހެން މުހިންމީކީ. ދެން އަުޅގަ

ދެން މާރިޔާގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން މި ޖަލްސާގައި  މަޝްވަރާ ކޮށްލިިވއްޖެ.

އަުޅަގނުޑވެސް ފާހަަގކުރެްއވި. އަދި މީަގިއ  އެކަމަނާއަށް ވާހަކަނުދެްއކެޭވކަން

މުްއދަތެއްނޫން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މިމާއްދާތަށް ކޮންމެ  މައްސަލައަކަށް މިއަންނަނީ

ަް  3ދުވަސް  5އައުުމގެ  ދުވަހަކު ޖަލްސާ އަށް  ދުވަްސކުރިން އެޖަންޑާއަށް

ނޑުމެ ްނ ހުށަހަޅާފައި ފޮނުވަންވީހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ފޮނުވީމަ އަުޅގަ

ހުށަހަޅާފައި ދެން ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހުގެރޭ ނޫނީ އޭގެ ކުރީރޭގަިއ  އިޞްލާޙެއް

ބައްދަލުވުމެްއ ބާްއވަިއގެން މަްޝވަރާކޮށްލާފަިއ ދެން އަނެްއ ދުވަުހ  ނުރަސްމީ

ނޑަްށ  އަިއއްސަ އެާމްއދާތަކާއިަި ޖަލްސާއަށް ބެހޭގޮތުން ވާހަަކދައްކާލީމާ އަުޅގަ

ވަަރކަށް މާއްދާ ފާސްެވގެްނ  05ނޫނީ  ރަކަށް މާއްދާވަ  01ހީވަނީ އެއީ ުދވާލަކު 

ގޮތެއްހެން. ދެން  ދާނެހެން މީވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅު 

ނޑު މި ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރީ. ދެން ލ. އަތޮޅުެގ  އެވާހަކަދަންަނވާލަން އަުޅގަ

ނުޑ އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް އިބްރާހީމް ދެއްެކވި ވާހަކަ

ފާސްކޮށްލުން  ވަރަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ ީވހާ އަވަހަކަށް ހަމަ ހެދުމުގެ ގަާވއިދެއް 

ޤަބޫލުކުރަްނ  އެއީ ވަރަށް ރަނަގޅުކަމަަކށް ފެންނަ ކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑު 

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑަށްވެސް ވަރަށް ތާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ެމންަބރު  މަޖިލީުހގެ ވަީޒރުންގެ   އީދުކުރެވޭއަުޅގަ



  ޮއެވގެން އެމުްއދަތަށް އަދި ވަކި މިސްރާބެއް އޮެވގެން ވަކި މުއްދަެތއް  ޙަސަން ސަޢީދު

ނޑުމެން ދަތުރުކުރަން. އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި  އެމިސްރާބަށް ވާހަކަެދއްެކވުން:  ހަފްތާއަކީ މި 5އަުޅގަ

 ށޭނެ ދުވަހެއްވެސް ހަފްތާ ފެ 5ގަާވއިދު ފާސްކުރަން އެކަީށެގންވާ މުއްދަތެއް. އަދި 

ނަޑއަޅާަފއި 5ނުވަތަ  ނޑުމެން ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަ  ހަފްތާ ނިމޭނެ ދުވަހެއް އަުޅގަ

ހަފްތާ ފެށިދާނެ އަންނަ އަހަރު ކޮންމެސް ދުވަހެއްަގިއވެސް. އަދި  5ނެތިއްޖެނަމަ 

ނޑަްށ  3އަހަރު ފަހުންވެސް،  5 އަހަރު ފަހުންވެސް ފެށިދާނެ. އެހެންވެ އަުޅގަ

ނޑަައޅައި އަދި އެ  5ވާއިދު މިގަ ފެންނަނީ  5ހަފްތާެތރޭގައި ފާްސކޮށް ނިންމަން ކަ

ނަޑއެޅުން. 5115އޭޕްރީލް  07ނިމޭދުވަހަކީ  ހަފްތާ  ވަނަ ދުވަުހގެ ކުިރންކަމަށް ކަ

 އަޅުަގނޑުެދކޭގޮުތގައި ޑެޑްަލއިނެއް ޮއެވއްޖިއްޔާ އެޑެްޑލައިނަށް ވާސިލްވުމަށް 

 ރާނަން. މީަީގެ ވަަރށް ރަނގަޅު މިސާެލއް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަްށ މަސައްކަތްކު

 މިގަާވއިދު ޑްރާފްްޓކުރި ގަާވިއދު ކޮމިޓީވެްސ ެއކޮމިޓީއަްށެވސް ަވކި ެޑޑްލައިެނއް

  ދިނީމައި އެޑެޑްަލއިނަށް އޮންާނނީ އެމަސައްކަތް ނިންމަވާފަިއ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  މެންބަރުން.ރިާޔސަތު، ޢިްއަޒތްތެރި  ޢިއްޒަތްތެރި`   ދެކުނުުބރީ ނިލަންެދއަތޮޅު

  ވަބަރަކާތޫަޫ. އާދެ ަޝއްެކއްނެތް هللاއައްސަލާމް ޢަަަލަިއކުމް ވަރަުޙމަތު ޢަްބދުލް ލަތީފް މެންަބރު

އަޅުަގނޑުމެންެގ  މި މަޖިލީހުަގއި މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުން މިދަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާހަަކދެއްެކވުން: މުޙަްނމަދު

ގެންދަްނވީގޮަތކާިއ  ކަންަތއްތައްމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާްސކުރުމާއިބެހޭގޮތުން 

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ  ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެެކވެމުން. ާއދެ ޝައްެކއްނެތް ައޅުަގނޑުެމން

ދުވަހުން ނުވަތަ  45ދުވަހުން ނުވަތަ  5ދުވަުހން ނުވަތަ  8ފާސްކުރުމަށްޓަކައި 

ނޑުހިތުން ނޑަެއޅުމަކުން އަުޅގަ އްަތއް އެކަންތަ ވަކި ޖަލްސާތަކެްއަގއި އަދަުދަު ކަ

ނޑުމެންނަށް ގެންދެވޭނެކަެމއްކަމަކަށް ނޑުނުެދކެން. އާދެ  އެއީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ވިްސނާވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަރަށްބޮޑަށް

ފާސްކުރުމުގަިއވެްސ އަދި ކޮންމެކަމަކާއިމެދު  ނުކުތާއެއް ައޅުަގނޑުމެން ޮކންމެކަމެއް

ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަން އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  އިވެްސ މަޖިލީހުގެވާހަކަދެްއކުމުގަ 



އިޙްތިރާމްއަދާކޮށް ެއވާހަކަަދްއކަންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއްަގއި  ކަރާމަތްތެރިކަން ބަހައްޓަަވއި

ަް  ވާހަކަދަްއކަން ހަމައެކަނި ނޑުމެންގެ ޚިޔާލު ދޫޮކށްލުން އެއީ މުޅިން ައޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެގޮތުްނ  އޮތްކަމެއްނޫން. އަުޅގަ

އެކަމަާކއި ބެހޭގޮތުން ފާޅުކުަރއްަވއިފިނަމަ އެޚިޔާަލީކ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޚިޔާލު

 ޚިޔާލެްއކަމަށްވާނަަމ އެއަށް ތާއީދުކުރެްއވުން. އަދި ހަމަ އެފަދައިން  ރަނގަޅު

 ތެދުވެ އެޚިޔާލުަުއެޚިޔާލުތެރޭަގއި އުނިކަެމްއއޮތްނަމަ އަނެއްމެންބަރަކު 

ހުށަހެޅުްއވުން.  ރަނގަޅުކޮށްލުމަށްޓަަކއި އެމެްނބަރަކަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޚިޔާލެއް

ނުޑމެންނަށް   45ދުވަހުންވެސް  8ދުވަހުންވެސް އަދި  5އާދެ ޝައްެކއްނެތް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ގަާވއިދު ހަމަޖެްއސުމަށް ދުވަސްތަެކްއ  ދުވަހުންވެސް އަުޅގަ

ނަޑއެޅިދާނެ. ނޑުެވސް  އަުޅަގނޑުެމންގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެްސ އަދި ކަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޭބއްވޭ ޖަލްސާަތކުަގއި  ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭީނ އަުޅގަ

ނޑައެިޅފައިއޮންނަ ގަޑިތަެކްއގަިއ ރަނގަޅު ޚިޔާލުަތކެއް   އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއކަ

ދުވަހުންވެސް ައިދ  45ހުށަހަޅައިގެން ރަނގަޅަށް އެމަސައްކަތް ގެންދެވޭތޯ. އާދެ 

ނުޑމެންނަށް މިކަންތައް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 8  ޖަލްސާއިންވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ވިސްަނންޖެހޭނެ އަޅުގަ ނަޑއެޅިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ  ކަ

 ްަ  ވަިކގޮތަކަށްަް ކަެމއް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އެމުއްދަތުގެތެރޭަގއި ެއކަން

 މަ ނުކުންނާނޭ މައްސަލައަާކއިމެދު. ވީމާ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީހަމަނުޖެއްސިއްޖެނަ

 އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ ީވހާއަވަހަކަށް ވީހާގިނަ ޖަްލސާތަކެއް ާބއްަވިއގެން

ނޑުމެންނަށް   އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިަގވާއިުދ ހަމަޖެއްސޭތޯ. މިަގވާިއދު އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ގިނަ މެންބަ  ރުންފާސްކުރެވޭތޯ އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން  ނޑަައޅާފައި ކަ  ވާހަކަފުޅުދެްއކެވިފަަދއިން މިކަމުގައި ަވކިދުވަެހއް ކަ

 އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިދު ފާސްކުރަން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ އެމުއްދަތުގެތެރޭަގއި 

 އެަގވާއިދު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފާސްނުކުރެވިއްޖެނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނާ ވަރަށް

ވަރަށްޮބޑަށް  ވަަރިގނަ ފަރާތްތަކުން ސުވާުލކޮށް ިމކަމާއިމެދު ގިނަ ރަްއޔިތުން ނުވަތަ 



ަާގެންދާަާނެ. ވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ ޢަމަލީގޮތުން ނޑުމެންެގ  ވިސްނަވާ އަުޅގަ

ައވަހަށް  މިޖަލްސާތައް ވީހާ ގިނަ އަދަދަކަށް ބާއްވަިއގެްނ މިކަންތައްތައް

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ ޢިއް  ޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސްކުރިއަްށގެންދެވޭތޯ. އަުޅގަ

 ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ެއެގންދަވަނީ އަޅުަގނޑުދަންަނވާނީ މިއުސޫލުން

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިކަންކަން މިގަާވއިދު ައވަހަށް ހަމަޖަްއސައި އަޅުަގނޑުމެންގެ 

ނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަސާީސައށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުދަންޑިެއއްކަުމގަިއވާ އަުޅގަ  ލަ

 ބެލުމަށް. ވީމާ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ރުޖޫޢަވެވޭތޯ

 ވަރަށްގިނަ މެންބަރުން ބ.ައތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

  އިބްރާހީމް ތަސްމީން ޢަލީ، ލ. އަތޮޅު ެމންބަރު އޮނަރަބަލް އަަަލްފާޟިލް އިލްޔާސް

ރަޝީދު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަްށ ރިޔާޟް  ތ. އަތޮޅު މެންބަރު އަލްާފޟިލް

ނޑަެއޅިގެްނ  އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށްޮބޑަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ ަވިކދުވަހެއް ކަ

ނިންމުމެއް އެކަީށގެންނުވާ ުމއްދަތެްއ  އަޅުަގނޑުމެން މިޖަލްސާައކަށް

ނޑުެމން ފާސްކުރުމަކީ ނަޑއަަޅއިގެން އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ކުރުްނ  ކަ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ރަނގަ އޮތްކަމުަގއިިވޔަސް  ުދަވހޭ 45ޅުވާެނކަމެއްނޫން. ައުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށް  މިހާރު ތިބަހައްޓަވާ ރޫޙާއި އެްއގޮތްާވގޮުތގެމަތިން  05ައޅުގަ

އަުޅަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ  އެހެންވީމާ ދުވަހުގެތެޭރގަިއވެސް ޖަލްސާ ނިންމިދާނެ.

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެމަސަްއކަތް ނުނިންމޭނެ އަދަދެްއނޫން އަުޅގަ

ނަޑއަޅަްނވާނީ. ހަމައެަކނި ރައްޔިތުންެގ ރުހުމާ ތާއީދުހޯދުމަށްޓަކަިއ  ކަ

ނޑުމެންނަށް ޖަލްސާ  ދުވަހުން 5ޖަލްސާއިން ނުވަތަ  8އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުގަ

ޚިާޔލު ނުވަތަ ރައްޔިތުްނެގ  ދު ހަމަޖެއްސިދާނެކަމަށް ހަމައެކަނި ރައްޔިތުްނގެގަާވއި

ެއީއ އަޅުަގނޑުމެންކުރަން  އަުޑއެހުމަށް އެގޮތަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރުަމކީ

ުދވަހު  01 ހެޔޮނުވާވަުރގެކަެމއް. އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު ހުށަަހޅަނީ

އަޅުަގނޑު  ދުވަަަހަށް 45ހުށަހެޅުއްވި އޮތްކަމުަގިއވީނަމަވެސް އެ ެއންމެފުރަތަމަ 



ކޮންމެހެން  ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އެެހން އޮތްކަމުގަިއވިޔަސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް

ޭއގެކުރިްނވެްސ  ދުވަހު އެޖަލްސާ އެަގވާއިދު ފާސްކުރާކަެށއް. ވީމާ 45ލާޒިމެއްނޫން 

 45ށަހަޅަނީ ހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގވާއިދު ފާސްކުރެވިދާނެ. ވީމާ އަުޅަގނޑު

އެހުށަހަޅަނީކީއެއް ހަމަެއކަިނ  ދުވަސް ެއަގވާއިދު ފާްސކުރުމަށްބާއްވަން. އާދެ ެއގޮތަށް

ނޑުމެންގެ  45 ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  ދުވަސް ހަމަކުރާކަށްނޫން. ވީމާ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އެްއޗަކީ ބަހެއްޫނނޭ، ެއއްޗަކީ ޢަމަލޭ.  މެންބަރުންވެސް އަުޅގަ

ބޭނުން ރަނގަޅަށް  ޙުރުމަތްތެިރ އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ ަވުގތުގެވަގުަތކީ ވަރަށް 

އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަުރކާރު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ހިއްޕަވައިފިނަމަ

ަް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން އެދޭގޮުތގެމަތިން ނޑުމެްނގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވަން  ޙާޞިލުވަމުން ދާނޭކަމާއިެމދު ޝައްެކއްނެތް. އަުޅގަ

މިމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތަކަާށިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީވެސް

އެންމެބޮޑު މަޖިލީސްކަމަށްވާހިނދު  އަދި މި މަޖިލީހަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ  މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތާއި ޢިއްަޒތާއި ހުރިހާ  ގޮތަކުްނވެސް ައޅުގަ

ިވސްނާވަަޑއިގަތުން. އާދެ އޭުރން އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްާޔ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންވެސް

ނޑިާއއިަހމައަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނޑުދަ ރައްޔިތުްނ އެދޭ ލަ

ކަާރމަތާއި ޙުރުމަތް އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު

 ވަބަރަކާތޫަޫ.هللا އްސަލާްމއަލައިކުމް ަވރަޙަމަތުއަ ދެަެކެވަަޑިއގަންނަވާނެ. ޝުުކރިއްޔާ

 

ނޑުވެސް ެއއްެޗއް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މެންަބރު  މާލޭ   އަުޅގަ

  ހަމަ ދެންމެ އެވާހަކަދެްއކެވި މެންބަރު ދަންނަވާލަންބޭނުންވަނީ  އަްޙމަދު އާޠިަިފް

ދުވަސް މިތަށް  05ން މުއްދަެތއް ީސދާ ާރގަކަށް. އާދެ އަޅުަގނޑުމެ އެދެއްެކވިކަހަލަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑއަޅާލަިއގެން ފަހުން އުނދަގުލެްއވެދާނެކަމަްށ  ޖަލްސާ އެހެން ކަ

ނޑިެއއްއޮތުން ރަނގަޅު.  އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ. ނޑުދަ ނަޑއަޅާ ލަ އަޅުަގނުޑމެން ކަ

 އެމުއްދަތަށް ނުނިމިއްޖިއްޔާ ހަދާނެގޮތެްއެވސް އެބައޮންނަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް



ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާފައި.ވެދާނެ  ގޮތްތަކަްށވެސް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާތަެކއް ގިނަކޮށްލީ މިސާލަކަށް ކޮންެމދުވަހަކު ޖަލްސާެއއް،

ނޑަކު ޭއގެ އަނެްއބައި ބާއްވާން ދިމާކޮށްފިއްޔާ ދެން ވެދާނެގޮތެއް   41ކޮންމެ ރޭގަ

 ެވވަަޑއިގަންަނވާނީ. މިކަހަލަ ގޮްތގޮތްއަކަށް މެންބަރުންކަންނޭނެގ ޙާޟިރު

ނޑަށްހީވަނީ.  ވެދާނެކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭނެހެން އަުޅގަ

ދުވަސް  45ދުވަސް ކުރިން ހުށަހެޅުނު  45އަޅުަގނުޑވެސް ހިތަށް މިހާރުވަދޭ 

 ޕްރެކްިޓކަލް އަދަދަަކށް ވެދާނެކަމަށް. ސަބަބަކީ އެއްބައި ބޭފުޅުން އެއީ

 އަކަށް 8ަވރަކަށްދުވަހުންވެސް ނިންމިާދނެކަމަށް  05ބަޚިޔާލުކުަރއްވާ އެ

ނޑުމެން  45ޖަލްސާއިންވެސް ނިންމިދާނެކަމަށް.   ދުވަސްކަމަށް ބަލައިފިއްޔާ އަުޅގަ

 ވަަރކަށް ޖަލްސާ އެަބކުރެވޭ  05މިހާރުމިގެންދާ ރޭޓަށް ގެ ޖަްލސާ ބޭްއވިގެްނވެސް 

 ން ފާސްކުރެވިދާނެަކހަލަ ރޭޓެއް އެއީ. ދެންމާއްާދވަރު ޖަލްސާއަކު 6ގާތްަގނޑަކަށް 

 މީގެކުރިން ހއ. މެންބަރު ައޙްމަދު ސަމީރު ހިސާބުކުރެްއވިގޮތުން މެންބަރަކަްށ،

ނޑުމެން ރޫޓީންގކޮށް  55މާއްދާއަކަށް ވާހަކަަދއްކާލަން މިލިބެނީ   މިނެޓޭ އަޅުގަ

ނޑު 55މިގެންދާގޮތަށް އެއަދަދަށް ފަްއތާލައިފިއްޔާ   މިނެޓަށް 3މެން މިނެޓަކީ އަުޅގަ

ނޑަކަށް   7މެންބަރެއްގެ ވާހަކަެދއްެކވުްނ ލިމިޓްކުރާނަމަވެސް އެީއ ގާތްގަ

މެންބަރުން ހިތްޕުޅު  7 ހިެޔއްުނވޭ  ވަރުގެ އަދަދެްއ. އަޅުަގނޑަށް މެންބަރުން

މިކަން ލިމިޓްވެގެންނޭ.  މެންބަރުންނަށް 7ހަމަޖެހިވަޑައިގަންަނވާނީ ހަމައެކަނި 

ބޭނުންފުޅުވާ މާއްާދވެްސ  ންބަރުން ވާހަކަދަްއކަވަން މިއަށްވުރެ ާމގިނަ މެ

ނޑަށްީހަވނީ. އެހެންވީމާ ނޑަށްީހަވނީ ބޮޑަށް ރަނގަުޅވާނީ  ހުންނާނެހެން އަޅުގަ އަުޅގަ

ވާހަކަައކީ ޕްެރކްޓިކަލީ މިކަންކުެރވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން ސޭފްަސއިޑޭ ދަންނަވާގޮތަށް

ނޑުވެްސ ޚިޔާލުކުރުންހެން  މިންވަރެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން  ރަނގަޅުވާނީ. އަުޅގަ

މާދަންނޫން އަނެއްދުވަހުންަް ަގވާއިުދ  ޖަލްސާއިން 3ބުނެލަން ވަރަށްބޭނުން 

މިހެންދަންނަވާއިރު އަުޅަގނޑަށްެވސް އެނގޭހަމަ  ފާސްކޮށްލަންވީޔޭ. ައޅުަގނޑުެމން

ބޭފުޅުންނެއް ކުޅިަބްއލަވަންވެސް މިާތވެްސ  ރައްޔިތުންގެތެެރއިންެވސް ެއތަށް



ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހޭނެހަމަ ވަރަށް އަވަހަށް  ަބވާކަން. އެބޭފުޅުްނެވސް ވަރަށްއެބަތިއް

ލަްސކުރާކަެށއްޫނން އަޅުަގނުޑވެސް  ގަާވއިދު ފާސްކޮށްަލއިފިއްާޔ. އެކަން

ރަނގަޅުެއއްެޗއްެވސް  މިވާހަކަދައްކަީނކީެއއް. ެއހެންނަމަވެސް ހަމަޖެހޭ 

ފާްސކޮށްފިއްޔާދެން އަެނއްާކ  ންއެބައޮންނަންޖެހޭ ކުއްިލއަކަްށ އަަވސްއަުރވާލަިއގެ

ނޑުމެން އެމާއްާދއަްށ  އެެއއްެޗއްަްަް އިޞްލާޙުކުަރން އިރުއިުރކޮޅާ  އަުޅގަ

އަންނާނެކަމަށް  ރީވިޒިްޓކޮށްގެން އިޞްާލޙުކުރަން އުޅެންޖެހޭތަންެވސް

ނޑަށްވެސް މިހާރު ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ ހަމަ  54 އަޅުަގނޑަށްފެންނާތީ އަުޅގަ

ނަޑކަ  ދުވަސް ދެން މަދުވެގެން ޖަލްސާކުރާނެ އަދަދެއް 45ށް ދުވަހެއްހާ ގާްތގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ަކނަޑއަޅާފަިއ އަދި އެނަންބަާރއިހަމައަށް ދެވުމުން އަުޅގަ

 ވާހަކަދަްއކަން ހުށަހެޅި ުހށަހެޅަންވާނެ ެއއްެޗއް ެދން ތަންކޮޅެްއކުރިން

ނޑަްށވެސް ާތއީދެްއވެސް ކޮށްފައިމި   ގަިޑއިރަށް 7އޮންނަނީ ހުށަހެޅިފައިމިއޮތީ އަުޅގަ

 ޖަލްސާދިގުކުރަންވެސް އެަކހަލަ ޚިޔާލުތަކެއްވެސް ިމއަށް ގެނެިވގެންހެން

 އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ މިކަން ނިންމެންވާނީ. އެހެންވީމާ މިވާހަކަކޮޅު 

ފާހަގަކޮށްލުމަށްޓަކައި އަުޅަގނޑު މިފިރުޞަތުެގ ބޭނުންކުރީ ޝުކުިރއްާޔ 

  ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

 

މަިއކްތަުކެގ މައްސަލަެއއް އެބައުޭޅ  އާދެ، ޖަލްާސގެ ބަެއްއ ބޭފުޅުންގެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ބޭފުޅުން މައްސަަލއެއް ނެްތކަމަށްވަންޏާމު  އެހެންނަމަވެސް އަދި މިހާރު ާވހަކަދައްަކވާ

 ގެންދަންަކމަށް. އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް

 

  ހޯދީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަފުރުޞަެތއް މި އަޅުަގނޑު  ދެކުނުުބރީ ނިލަންެދއަތޮޅު

 ގަާވއިދު..... މަޖިލީހުގެ  ައޙްަމދު ނާީޝދު މެންަބރު
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 



ދެންނެވިހެން މައިކްތަުކގެ ޓެކްިނކަލް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑު ކުރިން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އެހަށް މަުޑޮކށްލަދެއްވުންަް އެދެން  އެހެންވީމާ،މައްސަލަެއއްޖެހިގެން މިއުޅެީނ. 

   އިނގޭތޯ.

 ފަހު( ަވގުތުކޮަޅކަށް) 

 

  ރަީއސް، ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ ޢިއްޒަތްތެރި  ދެކުނުުބރީ ނިލަންެދއަތޮޅު

  ޖިލީހުންޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދު ރަްއޔިތުންގެ ޚާްއަޞ މަ ރައްޔިތުންގެ  ައޙްަމދު ނާީޝދު  މެންަބރު

ނަޑއެޅުމާ ބެހޭގޮތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި މިހާރު ފާސްކޮށް ވާހަކަެދއްެކވުން:  ނިންމާނެ މުއްދަތެއް ކަ

 ދަންނާވަލަން. މިދެކެވެމުންދާ ވާހަަކއާ ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންަނ އެްއޗެއް 

 ންއަޅުަގނޑަްށވެސް ީހވަނީ ބ.އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިހެ

ނޑަެއޅުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމުގަިއ ވަގުތެއް ކަ

ނޑުދަިޑއަށް ހާސިލު  ނުވާނެހެން. އަދި ވަގުތެއް ަކނޑަައޅަިއގެން އެ ަވގުތުގެ ލަ

 ނުވެިވގެން ހިނގައްޖެްއޔާމުން އެއީވެސް ައޅުަގނޑުމެންަނށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ 

 ވާނެހެން. މިހާރުވެސް މިތަނުގައި ވަރަށް ގިނަ އަނެއްކާ ވަރަށް ބޮޑު ލަދަކަށްވެސް 

 މެންބަރުން މިކަން ކުރުމުގަިއ މިމަސައްކަތަިއގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް 

ނޑުެވސް   ނުދެވޭތީވެ ވަރަށް ހިތްޕުޅުހަމަ ނުޖެހިގެން ވާހަކަފުޅު އެބަދައްަކވާ. އަުޅގަ

ނޑަށްމިތަނުގައި މިއިންނަނީ ހަމަ މި މަސައްކަތް ވަރަށް އަަވސްކު   ރާ ހިތުން. އަޅުގަ

 ހީވަނީ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންވެސް މިކަމަިއގެން ުކރިއަށް ވަަޑއިގަންަނވަން

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން  މިތިބީ ވަރަށް ޖޯޝާއެކީަގއިެހން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އަދި މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން އެްއޗެއް ސާުފކޮށްލަންވެސް ބޭުނންވޭ. ެއއީ ައޅުަގނޑު 

 މިކަމުގައި ައވަހަށް ދިއުމަށްޓަކާ ވަރަށް ބަލައިފިން ކޮން ޢިއްޒަތްތެރި

 މެންބަރުންނެއްތޯ މިކަމައިެގން ކުރިއަށް ދިއުމަށްމި ހުރަސްއަޅަނީ. ހުރިހާ 

 ބޭފުޅުންވެސް އެބަ ބޭނުންފުޅުވޭ އިނގޭތޯ ވަރަށް ައވަހަށް މިކަން ނިންމަން.

 ެއްއެވސް ބޭފުޅަކު މިކަުމގައި  އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަަަށް ރިސަރޗްކޮްށގެންވެސް 



 ހުރަސްއަޅާ ބޭފުޅެއް ނުފެނުނު. ހަމަ ވަރަށް އަވަހަށް މިކަމައިގެން ވަަޑިއގަންނަވަން 

 ބޭނުންފުޅުވާ މިތިއްބަވަނީ، ހަމަ ގައިމުެވސް އަތޮޅުަތކުން އިންތިޚާބުވެ ވަަޑއިގެން 

 މީން އެއްވެސް ، ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. ދެން މިތިއްބެވީ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން

 ބޭފުޅެއްގެ ފަރާތުންެވސް މިފަދަ ޢަމަލެއް އަޅުަގނޑަކަށް ނުެފނުނު އިނގޭތޯ މިކަން

ނޑަށް  ނޑަށް ެއއިން ފަރާތަކުން އެނެގއްޔާ އަުޅގަ  ހުއްޓުވުމަށްޓަާކ ކުރާ. އެީއ ައޅުގަ

ނުޑ ބޭނުން އެބޭފުޅުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށވެްސ ދަންނަވައިގެން އަުޅގަ

ތްޕުޅު ހުންނަ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމަށް ހުރަސްއަޅާ ވާހަކަ. މަސައްކަ

 މިތިބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަްއވާފައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން. މީން  ދެން

ނަޑކަށް ނުފެނުނު. އެހެންވީމާ،  ބޭފުޅެއްވެސް މީން ކަމެއް ުކރައްވާތަެނއް އަުޅގަ

 ިރއަށް ނުދެިވގެން ިމއުޅެނީ، ޤާނޫުނއަސާސީ އަޅުަގނޑުމެން މިމަސަްއކަތަިއގެން ކު

ރިޔާސަތަްށ  އިޞްލާޙު ނުކުެރވިގެްނ މިއުޭޅ ކަންތަުކގަިއ މިއީ ކޮންބަެއއްުކރާ ކަމެއްތޯ 

ނޑޫ  ފާހަގަވެފަިއ އޮިތއްޔާ އަުޅަގނޑަށް އެފަދަ ފަރާތެއް ެއނގިއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

ބޭނުންާވ  ްސކުރަންއެފަރާތާ ެވވުނު ވަރަކުން ާވހަކަދައްަކއިގެްނވެސް މިކަްނ އަވަ

 ވާހަކަެވސް ދަންނަވާލަން، ެއއީ ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ކޮންބައެއްކަްނ ނޭނިގގެން 

ނޑައެޅުުމގެ ބަދަލުގައި   މިދަންނަވާލީ މިވާހަކަ. ދެން މިކަމުގައި ދުވަހެއް ކަ

އަޅުަގނޑަްށވެސް ީހވަނީ މީަގއި ލ.އަޮތޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

ވި ގޮތަށް އެޖެންާޑގެ )ނ( މި ނަންބަރުންހެން މަނިކު ވިދާޅު  މޫސާ

މުހިންމީ. އެއީ ުދވަހެއް ނޫން ކަންނޭނގެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ވާހަކަދެއްކުުމގެ ައދަދާ ވާހަކަދެއްކޭެނ އަދަާދ މިނެޓު. އެހެންވީމާ، މުހިންމީ.

ނޑު ތާއީ  ދުކުރާ ވާަހކައަޅުަގނޑަްށވެސް އެޖެންޑާ ިއސްފަސްކޮށްދެްއވުމަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން މިފުރުޞަތު އަނެއްާކވެސް މި ހޯދީ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

ދެންމެ ވާހަަކފުޅުދެއްެކވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅަްށ  ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ދަންނަވާލަންޖެހޭ. އާދެ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަަތކަށްވެްސ  ކޮންމެސް އެްއޗެއް 



ނެތް މަޖިލީހުގެ އެއްެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ  ްށވެސް އެނގިފަެއއްއެްއގޮތަކަ

ލަސްކުރަްއވަން މަސައްކަްތޕުޅު ކުރަްއވާކަމެއް.  މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް

ޚިޔާލުފުޅުގެ މަްއޗަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން  ހަމައެއާެއކީަގއި މެންބަރުންގެ 

ނޑު މި ައވަހަކަށް އެކަންތަ  މަސައްކަތްކުރާނީ ހަމަ ވީހާ އް ގެންެދވޭތޯ. ދެން އަޅުގަ

ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ފާޠިން  ފުރުޞަތުއަރުވަނީ

  ޙަމީދަށް.

 
ނޑު ދެ ޝުކުރިއްޔާ    ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ވާހަަކެއއް ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

ނަޑއެޅުުމގެ މުއްދަތެއް  ތެއްފާހަގަކޮށްލަންެވގެން. މީގައި ަވގު ަޙމީދު  މެންަބރު ފާޠިން   ކަ

ނަޑއެޅުމުގެ ވާހަަކއިަގއި ެއކި ވާހަކަެދއްެކވުން: ބޭފުޅުން އެކި ޚިޔާލުފާލުކުަރއްވާ އެހެންނަމަވެސް  ކަ

ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު  އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ ދެންމެ ކުރިން

ތީ ހަމަ އަވަހަށް މި މަސައްކަތް ބޭފުޅުންގެވެސް ރޫުޙއޮ ވިދާޅުވި ފަަދއިން ހަމަ ހުރިހާ

ވަރަްށ ކޮލޭބްރޭޓިވް ގޮަތކަށް އެމަަސއްކަތް ގެންިދޔުމަށް  ނިންމުމަށް. އެހެންވީމާ،

ނޑުގެ  ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެބަ ޝުޢޫރުތައް ފާޅުކުރަްއވަމުން ގެންަދވާ. ދެން އަުޅގަ

ގެ މީަގއި އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ ރައްޔިތުން ޚިޔާލަކީ

ރިސެސްވެސް މޭަގިއ އެބަ އަންނަކަން. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުަުމެން މި  މަޖިލީހުގެ

ގަާވއިދުަގިއވެސް ެއބައޮތް ފާހަގަކޮށްފައި އެއާ ދިާމކުރުމުގައި  ޑްރާފްޓުގެ

ރިސެްސއެއް އޮންނަކަމަށް ވަނީކަުމގަިއވީނަމަވެސް އެހެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެން މުްއދަތެއް ެއވިްސނުން ދިމާކުރަން. އެހެންވީމާ، ވެސް އަުޅގަ

ނަޑއަާޅއިރުަގއި ގެްނގުޅެން ވާނެހެން. ަބލައިލާއިރު ދެން  ެއގޮތަށް، އެހެންވީމާ ކަ

ނިމުމުގެ ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެން މި އޭޕްރީލް މަހުގައި. އެަެހެންވީމާ، އޭޕްރީްލ މަސް

، ހެންވީމާކަންނޭނގެ މީގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުން ެގންގުޅެންވީ. އެ ނިންމުމަށް



ޚިޔާލުތަެކްއވެސް އެބަުހރި. މީގައި ފާހަގަކުެރވޭ ކަަމީކ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް  އެކަހަލަ

ނޑައެޅުުމގަިއ ޖަސްޓިފައިކުރެވޭނެ ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް ދެން  މުއްދަތެއް ކަ

 އެހެންނަމަވެސް އެ ިޚޔާލުތަފާތުވޭ. މުއްދަތެއްޯތ، ޖަލްސާ ވަކި ޭޑޓެއް  އެބަހުރި.

ެއއިޫޝވެސް އެހެން  ކަންނޭގެ ވަރަށް ިދުގކޮށް ގެންދެވިދާނެ  ަގނޑުމެންނަށްއަޅު 

ނުޑމެންނަށް އެބަ ދިމާވަމުންދޭ ބައެއް ކަހަލަ  ކުރިއަށް ގެންާދއިރު އަުޅގަ

އެބައުފެދޭ ޖަލްާސ ބާއްވާނީ ކިހާ ައވަސް ައވަހަކަށްތޯ، ކޮންުދވަހެއްތޯ،  ސުވާލުތަެކއް

ނޑުމެން ހަމަ  ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތައް މިކަހަލަ މިހުންނަނީ މިހާރުގެ އަުޅގަ

ޑްރާފްޓިްނގ ކޮމިޓީން ތައްޔާރުކުަރއްވާަފިއވާ ޑްރާފްޓް ަގވާއިުދގަ  ޢަަައްޔަނުކުރި

 މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެޑްރެސް ކުރައްވާފަ. އެހެންވީމާ  އެބަހުރި

 މަ ވާހަކަ ދެަެްއެކވިއަޅުަގނޑަްށ ވަރަށް ޮބޑަށް ާތއީދު ކުެރވޭ މިއަުދ އެންމެ ުފރަތަ

 ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވިހެން ަވގުތީގޮތުން ިމގަާވއިދު ފާްސ ކުރެްއވުން. ައޅުަގނޑު 

ނޑުމެން ވިސްނާލަން ރަނގަޅު ކަންނޭގެ  މިހެން މިދަންނަވަނީ މިހާރު އަޅުގަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްވެްސ މިހާރު ހިނގަމުންއެބަދޭ. އެބޭފުޅުންގެވެސް އަދި 

ކުރިްނ  ެރވެންދެން ޓެންޕަރަރީ ގަވާއިެދއް އެބަ ގެންގުުޅްއވާ. ެއއީގަާވއިދެއް ފާސް ކު

  ފާސްކުރެވިފަ އޮތް ގަާވއިދެްއ. އެހެންވީމާ އެ ޓެންޕަރަރީ ަގާވއިދުގެ ދަށުން

 

ނުޑ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ދަންނަވަމުން  އިޢްަްޒަތްތެރި މެންބަރު، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑމެން މި ވާހަކަދައްކާ މަޢުލޫއަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުްނ  މިއަދު މިގެންދަވަނީ

ނުޑ ަވކިބޭފުންނަށް  އެދޭ ވާަހކަ، ވަރަށް އިޙްިތރާމްކުރަން އެހެންނޫނީ އަުޅގަ

ޭބފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ނާރުވަނީ ކަމަށް އެ ބަދުނާމު  ފުރުޞަތު އަރުވާފަ އެހެން

ނޑު ވަރަށް އެދެން ތިވާހަކަ ދެން އެެހންވީމާ އަޅު  އަބަދުވެސް ވަމުންދަނީ. ގަ

  ނުގެންެދވުން. މިޖަލްސާގައި ކުިރއަށް

 



  ިރޔާސަތުން ިވދާޅުވާ ވާހަކަފުޅުަތކަށް އަޅުަގނުޑވެސް ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

ނޑު އެހެން ކަމަްށވަންޏާ   ފާތިން ަޙމީދު މެންަބރު   އެދެނީ ވަރަށް އިޙްތިރާމް ކުރަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ވާހަކަެދއްކުމަށް. އެޖެންާޑގަިއ ހިމަނައިދެްއވުމަށް.  އެޖެންޑާަގ މިއިޫޝއާ ގުޅޭގޮުތން  ުވން:ެދއްކެ ވާހަކަ

އެދުމެއް ކޮންމެވެސް އެެހން މެންބަރަކު މިއަށް  ދެން އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށްބޮޑު 

ނޑަށް ހީވަނީ  ތާއީދުކޮށްދެްއވުމަށް މިގޮތަށް ހިމަނައިދެއްވުމަށް އިނގޭތޯ. ެއއީ އަުޅގަ

ވާހަކަަތކަށް އެޑްރެސް ކުެރވިދާނެހެން ޓެންޕަރަރީ ގަވާއިދެްއ  ށް ދެކެވޭވަރަށް ބޮޑަ

އެހެންވީާމ އެކަން ނޯޓްކޮށްލަށް ެދްއވައި ެއގޮތަށް ކުިރއަށް  ފާސްކުރެްއވުމުން.

ނޑު ނޑަށް މިއަްށ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެަެދެން. އެާއއި ގެންދެވުން އަުޅގަ އެީކަގއި އަުޅގަ

އެއީ ަބއެްއ ބޭފުޅުންެގ  މަ ދަންނަވާލަން.އަޅުަގނޑު ބުަރެވވޭ ެއއް ސަބަބު ހަ

ނޑުެމން ބައެއް މެންބަރުންނަށް  ވާހަކަފުުޅގައި އެބަ އާދޭ ދަްއކަވާ ވާހަކަފުޅުން އަުޅގަ

ނުޑ ފާސްކޮށްލަން  ވަރަށް އޮފެންިސވް ވާހަކަުފޅުތަކެއް. ަަކޮށް އަުޅގަ ޚާއްޞަ

ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގައި އެއް ކަންޭނގެ ވަރަށް ބޮޑު މައިނޯރިޓީ ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ނޭދެވޭ ގޮަތކަށް  އަންހެން ބޭފުޅުން. އެހެން ނަމަވެސް އަންހެން

ަބއެްއ ބޭފުޅުންގެ ވާހަަަކަފުުޅގައި އެބައާދެ.  އިޝާރާތް ކުެރވޭކަހަލަ ވާހަަކފުޅުތަކެއް

 ނަމަވެސް... ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮުތން

 

  ވަރަށް އަދަުބވެރިކަމާ ެއކީަގއި ދެން އިށީދެ ވަަޑއިގަންަނވާ. ނޑު ހަަަމައަޅުގަ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

  ެއގޮތަށް ެއވާހަކަ ާފހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ

 ުޝކުރިްއޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތައް އިނގޭތޯ. ބޮޑަށް ވަރަށް  މެންަބރު ފާތިން ޙަީމދު 
 ވާހަކަ ދެއްެކވުން: 

 

ދެންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިޢްަްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ  އާދެ، ޖަލްސާތައް ވާހަަކދެއްެކވުން: ންރިޔާސަތު

 ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޗުއްޓީ ދުވަްސވަރުގެ ާވހަކައަށްވެސް އިޝާރާތް ވާހަކަފުުޅގައި



ނޑުމެން  ކުރަްއވައިފި. އާދެ، ައޅުަގނުޑމެން، އަޅުަގނޑު ހަމަ ަގިއމުވެސް އަުޅގަ

ނޑަައޅުްއވާފައި އަިދ އެހެން ނޫނަސްވެސް  އިދު ނިންމުމަށްމިގަވާ  ވަޮކޮގތެއް ކަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ވަކިގޮތަކަްށ  މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހިްނުގމަށްޓަކައި އަުޅގަ

އެދުަވސްވަުރވެސް ހަމަ އަޅުަގނުޑމެންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްަސ  ނުނިންމަވާކަމަށްވާނަމަ

ކުރިއަށް ގެންދަން. އަދި ފަހަރެއްަގއި އެހެންވެޖިްއާޔ  ބާއްވަމުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް

ވަިކގޮތަކަްށ ަގވާއިދު ނިންަމވަން ކަންަޑެއޅުއްވުމަށް ަވކިމުއްދަތެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނިންމަވާަފއިާވކަަމށްވަންޏާ ޖަލްސާތައްެވސް ިމހާރު މިބޭއްޭވވަރަށްވުރެ  ގެންދަވަން

ދަން. އަުޅަގނޑު ހަމަ ގައިުމވެސް ބާްއވަިއގެްނވެްސ ކުރިއަްށގެން އިތުރަށް

ނުޑ ދަންނަވާލާނަން. ދެން  ޙިޔާލުކޮށްފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ އެވާހަކަ އަުޅގަ

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޙިޔާލުފުޅާއި ރޫޙާއެުކގަާވގޮުތގެ މަތިން މިކަންތައްތަކަކީ

ދެން  ދެ،ކުރިއަްށގެންދެވޭނީ، ހަމައެކަިނ ރިޔާސަތަކުންނެއް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ. އާ

 އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މިއަުރވަނީ ވަޒީރުން މަޖިަީހުގެ އިޢްަްޒަތްތެރި މެންބަރު،

 އަލްފާޞިލް ޢަބްދުއް ރަޝީދު ހުސައިނަށް.

 

 ޙިޔާލަށް  ކުރުމުގެ ރަީއސް، ައވަސް  އިޢްަްޒަތްތެރި ަމޖިަީލީހުގެ ެމންަބރު  ވަީޒރުން

ަުސަިއން ޢަބްުދއް ރަީޝދު ނޑު   ޙު ނޑުމެން މިހާރު ވާހަކު ވެސް ތެދުވީ.ތާއީދުކުރުމުެގގޮތުން އަުޅގަ    އަުޅގަ

ވަގުތުކޮެޅއްެވސް ަވރުބަލި ފިލުވާލުމަށްޓަކައި  ދައްކަވަމުން މިގެންދަނީ ހަމަ އެންމެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންެގ  ހުއްޓައިނުލާ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް. މިހެން ދާއިރުގައި އަުޅގަ

އިން އެބަ ވަރުބަލި ފިލުވަން ބޭނުންވާކަން އެަބ ދޭތެރެ މައިކްތަްއވެސް ވެސް ދޭތެރެ

އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ އިރާދުކުރެްއވީްއޔާ ވަރަށް ވަރުގަަދ  އިނގޭ. އެހެންނަމަވެސް

މިމަސައްކަތުެގ  މިމަސައްކަތް ައވަހަށް ނިންމުމަށް. އެހެން ނަމަވެސް އަޒުމެްއަގއި

ަްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ދެއްކެިވ ވާހަ އަމަލީގޮތުްނ މިކަން  ކަުފޅުންތެރޭގައި ަބެއއް އިޢް

ދައްަކވަިއ، އެކަމާމެދުަގއި  ކުރެވޭނެ ގޮތްތަަކކާބެހޭ ގޮތުްނ ވަރަށް ބޮޑަަަށް ވާހަކަފުޅު

ނޑަށް އެނގޭ. ެއީއ  ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވިސްނުންފުޅު ބަހައްޓަވާނެ، އެކަން ައޅުގަ



ސާލަކަށް ނިންާމކަމަށްވަންޏާ މި މިހާރު ވާހަކަ ދެކެޭވގޮތަްށ އޮތް ޖަލްސާެއއް

 51ނިންމާއިރުގައި އެއީ ގާތްަގނޑަކަށް  މާއްދާ 8ދަންނަވަންޏާ ޖަލްސާއެއްަގިއ 

ބަެއއް ފަހަރު އެަބހުރޭ ހަތަރުފަސް އަކުރު  މިނެޓުން މާއްދާއެއް ާމއްދާެއްއ މިސާލަކަށް

ވަރަށް ބާރަށް ނިމިގެންވެސް ހިނަގއިދާނެ.  ހުންނަ މާއްދާއެއްވެސް ަބއެްއ މާއްދާ

މިހެން ހުރުމާއެކުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް  މިކަހަލަ ހަޤީގަތްތައް އެހެންނަމަވެސް

ގޮތްތަކަކާ ދޭތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮުޑ  ބޮޑަށް އެބަޖެހޭ މި ނިންމާނެ 

ނޑުމެންގެ ލ. އަޮތޅުެގ  ވިސްނުމެއް ގެންުގޅެން. އެެހންވެގެން ކަންނޭގެ އަުޅގަ

މަްއޗައް އެހާބޮޑަްށ  ކުރުމުގެ  މް ިއސްފަސްއެޖެންޑައި ައއިޓަ އިޢްަްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑަްށ  އެބާރުއަުޅްއވާ ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަމުން ގެންދަވަނީ. ކޮްނމެއަކަސް، އަުޅގަ

ނޑައެޅުެމްއ  ވަިކ ދުވަހެއް ވިސްނޭގޮުތަގއި މީގައި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ މީގައި ކަ

ެއއީ އަޙްމަދު  ތަށްނޫން. އެއީ ބ. އަތޮުޅގެ ިއޢްަްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިާދޅުާވގޮ

ނަޑއެޅުމެްއ ނޫން. ނޑުމެންެގ  ތަސްމީން އަލީ އެވިދާޅުާވގޮތަްށ ވަކި ދުވަހެއް ކަ އަޅުގަ

ރޫޙު، މިީއ  ތެރޭގައި މިކަްނ ނިންމުމުގެ ރޫޙު ބާރަށް ގެްނގޮސް ނިންމާލުމުގެ

ނޑު މަަސއްކަތަީކ ަގވާއިުދގެ މަަސއްކަްތ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަޙވާލުވެަފިއވާ މަިއގަ

ނޑުމެން ހިތައް ަވއްދަިއގެްނ  ންނޫންކަ ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙު ކުރުންކަން އަުޅގަ

 މިކަންކުރުުމގެ ރޫހު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެދުގައި ކުިރއަށް ގެންދިއުން. އޭރުން އެގޮތަށ

 ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިޢްަްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ސަޢީދު އެވިދާޅުވިހެން 

ނޑުމެންނަްށ ހަމަ  އެޕްރީލް މަހުގެ އެވިދާުޅވާ ތާރީޙަްށވެސް އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތް   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ނިންމާލެވިދާނެ. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

 ކުރަންވީ ވަުރގަދަ އަޒުެމއްަގއި މިމަސައްކަތް ނިންމާލެވޭތޯ އެއްބާރުލެިވއްޖެނަމަ

 ން ހުރިހާއަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް އެކަްއޗެއް ކިިއއްޖެނަމަ އަޅުަގނޑުމެ

ވަރަށް  އިޢްަްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެްއގޮތަކަށް މަސަްއކަތް ކުރެިވއްެޖނަމަ މިގަވާއިދު

ނޑަްށ ހީވަނީ އެއްގޮަތކަށްެވސް  ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގިއ ނިންމާލުމަކީ އަޅުގަ

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އުނދަގޫކަމެއް ކަމަކަށް ުނވާނެހެން. އެއީ އަުޅގަ



    ޝުކުރިްއޔާ. ން ވާހަކައަީކ އިޢްަްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަަރށް ބޮޑަށްދަންނަވާލަން ބޭނު

 

  މިފުރުޞަތު މިހޯދެްއވޯ، މުއްދަެތއް އޮތުން އަޅުަގނޑު  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

   ހީވާީތވެ، ެއގޮތުން ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމަށް ރަނގަޅުވާނެ  ިއބްާރހިމް ޝާފިޢު މެންަބރު

ސަޢީދު ވިދާުޅިވގޮތަށް ެއއަށް ތާއީދުކޮށް  ޑރ. ޙަސަން  މެންބަރު، ތްތެރިއިޢްަްޒަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެކެވޭެދއްތޯ، އެުމއްދަތުެގތެރޭގައި ނުނިމިދާނެ  އަދި، މިސާލަކަށް މިތާ އެބަ ާވހަކަ

ހުށަހެޅުއްިވގޮތަްށ  ޑރ. ފާތިން ދެންމެ ކަމަށް. އެހެންވަންޏާމުން

ހުށަހެޅުއްވިގޮަތށް އިންޓަރިންގކޮށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިޢްަްަޒތްތެރި މެންބަރު

ނޑު ިޙާޔލު ހުށަހަޅަން.  މިގަާވއިދު ބޭނުންކުރަން އެޑޮްޕޓް ކުރުންވެސް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ 

 

އިޢްަްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަލްފާޞިލް  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އަޙްަްމަދު އާދިލް.
 

  ރަީއސް، ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަްނނަވާލީ އިޢްަްޒަތްތެރި ދެކުުނބުރީ  ތިލަދުންމަތީ

ނޑު ީމގެ ކުރީ ދުވަހު ހުށަހެޅި އިޞްލާހަށް   ައޙްަްަމދު ޢާަާދިލް މެންަބރު   އިތުރު ިއޞްލާހެއް އަުޅގަ

ހުގެ ހުރި ބަަައެއް ވާަހކަތައް ދަންނަވާލަްނ. މިތުން ކުރީދުވަ ހުށައަޅާށާ، އަދި ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ބަދަލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިގޮތަށް އިނގޭތޯ. ގަާވއިުދ  މިއިޞްލާހު އަޅުގަ

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ިނންމުމަށް އަދި މިގޮތަށް  45ގިނަެވގެން  ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ުދވަހުން ފެށިގެންކަމަްށވެސް އޮތުން. މިގޮތަްށ  މިގޮތަށް ފާސްވާ އަމަލުކުރުން ފެށޭނީ

ދުވަހުން ކަމަށް ޮއތުން އިނގޭތޯ. ޚާއްަސ  ށޭނީ މިގޮތަްށ ފާސްވާ އަމަލުކުރުން ފެ

ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ނިންމުމަށް  45މަސައްކަތް  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސްކުުރމުގެ

ޖަލްސާތައް މިބޭއްވެމުންދާ ނިސްބަތައް ބަލާފައި  އަޅުަގނޑު އޭރު ހުށަހެޅީ މިހާރު

ލްސާ ބެއްވޭނެކަމަށް ބަލާފައި ވަަރކަށް ޖަ 05ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  45މިގޮތުން 



ޖަލްސާތައް އިތުަރށް ބާއްވަން ބޭނުންފުޅު  ދުވަުހެގ ތެރޭގައި  45އިނގޭތޯ. ދެން 

ރިޔާސަތައް އެބައޮތް. ދެން މިއާ ޙިލާފަށް  ވާނަމަވެސް އިތުުރކުރުމުގެ ުފރުޞަތު ހަމަ

ތުުރ ނިންމުމަށްޓަކައި ޖަލްސާގެ ަވގުތު އި ޖަލްސާއަށް ލިމިޓްކޮށްފިްއޔާ މިކަން 8

ޖަލްާސގެ ަވގުތު އިތުުރ ކުެރވޭނީ  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ.

އަދި ރައްޔިތުންެގ ޚައްަސ  ކިހާވަގުެތއްޯތވެސް ައޅުަގނުޑމެން އެބަބަލަންޖެހޭ.

ނަޑށް ހީވަނީ ޖަލްސާއެއްގެ  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފާސްޮކށް ނިންމުމުގައި އަޅުގަ

އިންގޭތޯ. އެީއ  އިރަށް ނުގެންެދވޭނެހެންގަޑި  9ގަިޑއިރު ނުަވތަ  8ދިގުމިން 

 9ނޫނިްއޔާ  ގަޑިއިރަށް 8އިންސާނުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭީނވެސް ވަިކވަރަކަށް 

ނޑަށް  ހީވަނީ.  ގަިޑއިރަށް ދިގުދަންމާފިއްާޔ ޕްރޮޑަކްިޓވެއް ުނވާނެހެން އަުޅގަ

ނޑު ަަކަްށ އަުޅގަ ނުދެކެން.  އެޖަލްސާަގއި ދެން ދެެކވޭނީ ޙަރުދަނާ ވާހަކަެއއް ކަމަ

ސަބަބުތަކަށްަޓކަިއ ިމ  ދުވަްސ އަުޅަގނޑު މިހުށަހެޅި 45އެހެންވީމާ ހަމަ ދަންނަވާލީ 

ނޑަށް ފެންނަވާހަަކ  ދުވަހަށްަް 45ސަބަބުތަކަށްވެްސ ބަލާފައޭ. އެހެންވީމާ  ައޅުގަ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއނގޭތޯ.
 

  އްޔާ. އަޅުަގނޑަށް ތަކުރާުރޮކށްފުރުޞަތަށްޓަަކއި ޝުުކރި ދެއްވި  އުތުުރބުރީ ތިލަދުންމަތީ

  މަިއކުގެ ަމއްސަލަެއްއ އުޅޭތީ ދަންނަވާލެވުނީތީ މަޢާފަށް އެދެން. އެއީ  ޖަޢުަފރު އީސާ  މެންަބރު

މިއޮްތ  ދަންނަވާލެވުނީ އިނގޭތޯ. އާެދ، ކޮންމެައކަސް ިމއަދު ައޅުަގނޑު ކުރިމަތީގައި    ވާހަކަެދއްކެުވން: ޢާދަމް

ަގވާއިދު  ެގ )ށ( ަގއި ަރއްޔިތުްނގެ ާޚއްސަ މަޖިލީހުގެވަނަ މާއްދާ  5އެޖެންޑާެގ 

ނަޑއެޅުން. އާދެ،  ރައްޔިތުންެގ ޚާއްސަ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ނިންމަންވާނެ މުްއދަތު ކަ

ބަލާނަން  ާވހަކަ ދެއްކޭތޯ  ކޮންމެއަކަސް ސީދާ މަޢުލޫައށް ހަމަ ސީދާ ޓޮޕިކަށް

ނޑައެޅުން. އާެދ،  ނޑުެވސް މުއްދަތާމަޢުލޫއިން ބޭރުނުވެ. މުއްދަތު ކަ  ައޅުގަ

 ދޭތެރޭގައި ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން މިތެދުވީ އިނގޭތޯ. ކަމެއްަގއި މުއްދަތެއް 

ނަޑއެޅިފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުޙިއްމު ބޭނުމެއް އިނގޭތޯ. އޭރުން   ކަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރާވާލަން އިނގޭނީ ތާވަލް ތަެކއް ކަލަންޑަރުތަކެއް ރާރވާލެވޭނީ 



 މާއްދާގެ މަްއަޗއް 65ނުވަތަ  64ންދަްނީވގޮތް. އާެދ، އެކަން ކުިރއަށް ގެ

ނަޑއެިޅގެްނ  އެކުެލވިފަިއވާ ގަަވއިދެްއގެ ދެލިކޮޕީއެްއަގއިެވސް މިއޮންނަނީ މުއްދަތެއް ކަ

އެހެަެންވީމާ  ދުވަސް. 50ތައްޔާރުކުެރިވގެން މިމަޖިލީހަށް އާދެވިަފއި. އާދެ، 

ފެންނަވާހަކަ  އަޅުަގނޑަށްެވސްދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ ހަމަ މުއްދަތެއް އޮތުމަށް 

ހުށަހެޅުއްވި  އިނގޭތޯ. ެއގޮތުން ހަމަ ވަީޒރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޑރ. ޙަސަން ސަޢީދު

ނޑަށްވެސް ހަމަ ތާއީދު ކުާރ ވާހަކަ ކުެރވޭ 5ފަދައިން  ވާހަަކ  ހަފްތާ އަޅުގަ

ފާލަކަިއގެްނ  އިނގޭތޯ. އެއީ ހެޔޮ 07ދަންނަވާލަން. އަދިަި ފެށޭ ތާރީޙަކީ މިމަހު 

ެއއީ ރަނގަުޅ  ނިންޔަތަކަިއގެން އާދިއްަތ ދުވަސް ހަތްފާ ފެށޭ ދުވަސް އެހެންވީމާ ހެޔޮ

ބޭރަށް ނުގޮްސ  ދުވަހަކަށްވާތީ ހަމަ އެވާހަަކެވސް ދަންނަވާލަން. ދެން ހަމަ މަޢުލޫއިން

 މުއްދަތުގެ ވާހަކަިއގެ ތެޭރގަިއ ަވގުތު ދެ ސެަޝަަނަށް ހަދައިގެންެވސް 

ެދއްިވއްާޔ  ރޭގައި ވާންއޮިތއްޔާ ެވވެން ޮއތިއްޔާ ފުއްދާލަދިގުކޮށްލަިއގެން ދެހަފްތާގެ ތެ 

ހީކޮށް  ވަރަށް ރަނަގޅު. ދެން ަމޢުލޫއިން ބޭރުނުވެ ވާހަކަ ދެއްކެވުމުނުކަމަށް 

  އުފަލާއެކު އިށީދެލާނަން. ޝުުކރިއްޔާ.

 

  ދުރަީއސް. އާދެ، ރައްޔިތުންގެ ާޚއްސަ މަޖިލީހުެގ ގަާވއި އިޢްަްޒަތްތެރި  މެްނބަރު ކޮޅުމަޑުުލގެ

  ޚާއްސަ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ނިންމަވައި ނިންމެވުމަށް ރައްޔިތުންގެ   ޙަސަން އަފީފު

ނުޑވެސް އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން  މުއްދަތެއް ަކނަޑއެޅުމާ ެބހޭގޮތުން  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަުޅގަ

ނޑުމެން މިަގވާއިުދ  ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ. އިޢްަްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

އެހެން ނަމަވެސް  ރޫޙު ހަމަގަިއމުވެސް މިތާނގައި އެބަުހރި. ފާސްކުރުމުގެ

އެަެއިްއޔަީކއެްއ  އަޅުަގނޑުމެން އެރޫޙު އެަބހުއްޓޭ ކިޔާަފއި މުއްދަތެްއ ނެތުން

މުއްދަތެއް  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގުޅ ކަމެއް ނޫންހެން. ގަވާއިުދ ފާސްކުރާނެ

ނ ނަޑއެޅިފަިއ އޮތުން އެީއ ުމޙިއްމުކަމެއް. އަުޅގަ ނެތިގެންނެއް ނޫން  ޑުމެން ރޫޙުކަ

ނެިގއްަޔކީެއއް.  ކުރީ ފަހަރު ދިވެހި ރާއްޭޖެގ ޤާނޫނު އަސާސީ އިޞްާލޙުކުރަން

ނޑުމެންނަްށ  އެހެންވީމާ ރޫޙު ހުއްޓަަކއި ައދި އެކަމެއް ުނވޭ. އެހެން ނަމަވެސް އަުޅގަ



ނޑުމެނަށް އެރޫޙު  ވަގުަތކާއި ުމއްދަތެއް ޮއވެގެން އެކަންަތއްތައް ައޅުގަ

މުއްދަތެްއ  ހެއްޓޭނީވެސް. ައޅުަގނުޑމެންގަިއގައި އަށަގެންެނވޭނީެވސް. ެއގޮތުންހިފެ

ފާސްކުރުމަށް  އޮތުން ވަރަށް މުޙިއްމު ކަެމއ. އިޢްަްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިގަާވއިދު

ދުވަހުެގ  45މިހާރު މިތަނުގައި ތިންަެގޮތަކަށް ހުށަހެޅިއްޖެ. އާދެ، އެއްގޮަތކީ 

 ޖަލްސާއެއް ނިންމުން. 8މުން. އަނެއް ގޮތަކީ ތެރޭގައި ަގވާއިުދ ހަދައި ިނން

 އަޅުަގނޑު ހިތައް އެރީ މިދެގޮތް ެއއްކޮށްލަިއގެން ައޅުަގނޑު ގޮތެއް ހުށަހަޅާނަމޭ.

ޖަލްސާއެްއ މިގަވާއިދު ފާސްކޮްށ  8ުދވަހުގެ ތެރޭަގިއ މަދުވެގެން  45އެއީ 

ަގނޑުމެްނ ގަިޑއިރު ައޅު 5އަދި ކޮންމެ ޖަލްސާއެްއަގއި މަދުެވގެން  ނިންމުން.

ނޑުމެން  9ކުާރގޮތަށް. ެއއީ ހެދުނު  މަސައްކަތް އަކުން ޖަލްސާ ފައްޓާގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެނަށް  31ގަިއ. ދެން ހުސްަވގުތުކޮެޅއް  5:31ނިންމާނީ  މިނެޓު ިލބުނީމާ އަޅުގަ

ނަޑށް ހިތައް އެރީ މިއީ  5ކުެރވޭނެ  މަސައްކަތް ގަިޑއިރަށް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިގަވާއިދު ފާސްކޮްށ އޭ ރަނގަޅު ގޮތެޭކ. ުރން އަޅުގަ

ފެންނާތީވެ ެއގޮތަްށ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  ނިންމައިލެވިދާނެކަމަށް އަުޅަގނޑަށް

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑަށްވެސް ފެނޭ ަވކިމުއްދަތެްއގެ ، ރަީއސް އިޢްަްޒަތްތެރި   އުތުުރބުރީ ތިލަދުންމަތީ   އަުޅގަ

  އެމުއްދަތު ާވންޖެހޭނެ އި ގަާވއިދު ފާސްކޮށް ިނންމަން. ނަމަވެސްތެރޭގަ  ައޙްަމދު މުްޢއިޒު މެންަބރު

ނޑަކަށް އެނގިފަެއއްނެްތ ރާއްޖޭގެ ެއއްެވސް  އެކަީށގެންވާ ވާހަކަެދއްެކވުން: މުއްދަަތކަށް. ައޅުގަ

މަޖިލީހުން ނަމަވެސް އަދި ރަްއޔިތުންެގ  ކުރީގަ ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްސަ  މަޖިލީހަކުން

ަަތެއްގެ ތެޭރަގއި ެއކަމެްއ  މުއްދަެތއްމަޖިލީހަކުންވެސް ަވކި  ަކނަޑއަަޅއި ވަކި މުއްދަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވިފަިއވާ ކަމެްއކަމެްއ  ނިންމާފައިވާ ކަމެއް.

ނޑުމެން ޤަބޫލްކުރަންޖެހޭ ހަޤީގަތެއް އެބަވޭ. މިހާރު  އެްއގޮތަކަްށވެސް ނޭނެގ. ައުޅގަ

ވޭ. އެއިން މާއްދާއަކަށް އިޞްލާެޙްއ މާއްދާ 65ޑްރާފްުޓގަިއ  އެކުަލވާލެވިފަިއވާ

މާއްދާއަަަށް ވޯޓަށް ައއްސަވަްނވެްސ  65ނޭޅުނުކަމުގައި ިވޔަސް  ހުށަހަޅަން



މިނެޓުކަމަށް  5ަގޑިިއރުވަރު ދޭހެން. އެއީ އިޞްާލޙަކަށް  5އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ 

ވީމާ އިޞްލާުޙތަކެއް ހުށަހެޅެންޏާ ގިނަ ަވުގތުތަކެއް ދާނެ. އެހެން ބެއްޔަސް އަދި ގިނަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަެޖހޭ. އަޅުަގނޑަކަށް ޭނގެ  މިކަހަލަ ކަންތައް ތަކަށް ައުޅގަ

އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯިޓންގ ސިސްޓަމް މިހާރު ގޮސްފަިއވާ ހިސާބެއް.  މިހާރު

 65މިކަންތައް ދާިއރު އެނިޒާމު ތަޢާރަފު ކުރެވޭނެ ކަމެއް. އެކަމަކު  އަޅުަގނޑުމެން

ޅެ އިޞްލާޙުތަކަށް މާއްދާތައް އިްއވައި ޯވޓަަަށް ެއއަށް ހުށަހެ މާއްދާއަށާއި

ނޑު ފާހަަގ ކުރަން.  އަހަންވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ގިަނ ަވގުތުތަެކއް ދާނެކަމަށް ައޅުގަ

އަހަނީ ބޭރު ޤައުަުމުތަކުަގއި މިގޮތަށް އަމަުލކުރާކަން. ަވކި މުއްދަތެްއ  އަޅުަގނޑުމެން

ނަޑއަަޅއި މާކަން. އަދި މެންބަރުން ވާހާަކ އެމުއްދަތުެގ ތެޭރގަިއ މަސައްކަްތ ނިން ކަ

ނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާ  ދައްކަންެވސް ނަޑއަޅުމާެއކު، އަުޅގަ ވަޤުތު ކަ

އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ޮބޑަށް  ކުރެވިފަިއވާކަަމކަށް ނުވާީތވެ 

  ނިންމަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ ހަމަ އެވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ވިސްނާފަހެން ގޮތެއް

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް ޝުކުރިއްޔާ   މަޖިލީުހގެަެ ީޒރުންގެވަ   އިޢްަްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑރ. ޙަސަން ސަޢީދު ހުށަހެޅުއްވި  އެދުނީ  ަމޙްޫމދު މެންަބރު

ޑުެގ ކުރިން ާތއީދު ކުރުުމގެ ގޮތުން. އެހެން ނަަމވެްސ އަުޅގަނ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ާވހަކަެދއްކެުވން: ޝަޢުޤީ

ފުރިހަމަޮކށް ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ާތއީދު ުކރައްަވއިފި. ައޅުަގނޑަްށ  އަޅުަގނޑަްށވުރެ މާ

 ތާރީޙެއް އޮްތކަމަށް ވަންޏާ އަވަސްކުރުުމގެ ރޫޙު މަޖިލީހުގައި ޤަބޫލްކުރެވެނީ

އެތާރީޙެއް އޮތުމުން އެއީ މަސަްއކަތް ރާވާލުމަށް ލިބޭނެ  ހުރިކަމަށްވަންޏާމުން

  ުޝުކރިއްޔާ. ވާނެކަމަށް. ހިތްވަރަކަށް

 

ނޑު  އަލައިކުމް. ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރައްވާ އައްސަލާމް މެްނބަރު  ފެލިދެއަޮތޅު   އަުޅގަ

  ބޮޑަށް  ފުރުޞަތަކަށް ނޭދެން އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް ހަމަ ނަޢީމް  ޔޫސުފް

  މަޢާފްކުރައްވާ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:



 

 ރަީއސް، ައޅުަގނޑުެވސް މިހާރު ތެރިއިޢްަްޒަތް ދެކުުނބުރީ  އަިރއަތޮޅު

  ަެއެއްެޗއް ިޙޔާލުކުެރވެމުންމިދާ ގަާވއިދު ފާސްކުރުމާބެހޭ މުއްދަތާ ބެހޭގޮތުން ޢަްބދުލް މުްޙސިން މެންަބރު

ނުޑގެ ދަންނަވާަލން. ާވހަކަެދއްކެުވން: هللاޢަބްދު ނޑަސް ޤަބޫލްކުރެވޭގޮުތަގއި  އަޅުގަ ޙިޔާލެއް އޮީތމަ ދަންނަވާލީ. އަޅުގަ

ނިޑއެއް ޮއވެެގން އެޓާގެޓަށް ނިންމަްނ  ނިންމޭނީ ކަމެއް ނޑުދަ ޓާގެެޓއް ނޫނިއްޔާ ލަ

ހުުޅވާލާފަިއ ނޫނިއްޔާ ރޫޙުަގއި މަަސއްަކތްކޮށް ނިންމަން ކަމެއް  މަސައްކަތްކޮްށގެން

ެއކަމެއް ިދުގދެމިގެން ދިއުމުގެ ފުރުަޞތު އެއީ ވަރަށްބޮޑަށް  ބޭވިއްޖެނަމަ

ށް ބޮޑަށް ާތއިދު ކުެރވެނީ ައއްުޑ އަތޮުޅެގ އަުޅަގނޑަ އޮންނަކަމެއް. އެހެންވެ

ަްޒަްތތެރި މެންބަރު ހުސައިން  އިޢްަްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަުޅއްަވއި ޮކޅުމަޑުލުެގ އިޢް

ކުރެްއވި ފަަދއިން އެކަމަކު ކުޑަ އިޞްލާަޙކާއެކު. ެއއީ ކޮޅުމަޑުުލގެ  ރަޝީދު ތާއީދު

ޖަލްސާ  0ްނ ގިނަެވގެން މެންބަރު ޙަަސން އަފީފު ވިދާުޅވި ފަދައި އިޢްަްޒަތްތެރި

ުދވަހުގެ ތެރޭގަ ކަހަަލގޮތަކަށް މިކަން ނިންމަން. ދެން  54 ނޫނިއްޔާ ގިނަެވގެން

ނިންމާނެ މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައި ކުީރގެ މަޖިލީސް  މިކަހަލަ ކަމެއްގައި

ައޅުަގނަޑކަށް އެނގިފަެއއް ނެތް. ެއހެން ނަމަވެސް ކަމެްއ  ތަކުަގއި އޮތްކަމެއް 

ނޑައަޅަންޖެހޭކަންނޭެގ.  ންޏާ އެކަެމއްކުރަ ކުރެވޭެނ ކަހަލަ ޓައިްމ ފްރޭމެްއ ކަ

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ދެން އޮންނާނީ  އަމަލީގޮތުން ދުވަހުން  05އަުޅގަ

ނިންމުން. އެެހންކަމަށްވަންޏާ ޖަލްސާގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފަިއ  ޖަލްސާއެއް

ނޑުމެން ޖެ މަސައްކަތްކުރާ ަގޑި ޖަލްސާއިންވެސް  8ހޭނީ އިތުރުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑަަކށް މަސައްކަތް ކުރަން މިލިެބނީ ގަިއގަ  54ގަިއގަ

ނޑުމެްނ  05އެހެންވިމާ  ހަކަށް ގަޑި. ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ނިންމާކަމަށްވިޔަސް އަުޅގަ

 މަދުނޫން އަދަދެއްގެ ަގޑީަގއި މަަސްއކަތްކޮށްގެްނ ނޫނިއްޔާ  އެއަްށވުރެ

ނުޑ މިފުރުޞަތުަުގައި މި  ނިމޭނެކަމަކަށެއް  8ައޅުަގނަޑކަްށ ނުފެނޭ. އެހެންވެ އަުޅގަ

ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް ތާއީދުކުާރވާހަަކ  45ގިނަެވގެން  ޖަލްސާ ނޫނިއްޔާ

  ޝުކުރިްއޔާ އިްޢަްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވާލަން.



 

 ތްތެރި ރައީްސ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަކަްށ އެދިއިޢްަްޒަ ޝުުކރިއްޔާ މެްނބަރު ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ

  ކުރެވެމުންދާ ބަހުސްގައި ވީހާވެސް ައވަސް ކުރުަމށް ދަންނަވާލީ ޝަޫކރު  ޢާއިޝަތު ާއޒިމާ

ނޑު ހިތައްއެރީ ަވކި މުއްދަތެްއ  ދަންނަވާލުމަށް. އެދޭތީ އެވާހަކަ  އަޅުަގނުޑވެސް  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުެމންނަށް ކޮންމެ ހަތްފާއަކު  ނޑައަުޅއްވާަފިއވެސްދުވަސް ކަ 05މިސާލަކާށް 

ނޑައަާޅކަށް ނުޖެަެހެއޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖަލްސާ. ޖަލްސާއަކު ަގިޑއިރަކު 5 ކަ

هللا އިޢްަްޒަތްތެރި މެންބަރު ައލޢުަުސްތާޒް ޢަބްދު ކުރީދުވަހު ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ

ނޑުވެްސ ދަންފަޅިެއއް  ޙަމީދު ވިދާޅުވިހެން ދުވާުލގެ ަވކި މަސަްއކަތްކޮްށފައި ހަމަ ރޭގަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް މިހޯލް ބޭނުން ނުކުރެވޭނީ  މަސައްކަތް ކުެރވިދާނެ.

ޖަްލސާތައް އޮންނައިުރަގއި އެކަިނ ކަމުގަިއވަންޏާ ދެންބާކީ  ރައްޔިތުަުންގެ މަޖިލީހުގެ

 ސް ަވކިމުއްދަތަކަށް ެއއްބައި ޫނނިއްޔާ ރޭަގނޑު އަނެއްަބއި ެގންގޮ އޮންނަ ތިންދުވަހު

 ދުވަހުގެ 05މިކަންނިންމާލުމަކީ އެގޮތައް ގެންދަވާފިނަމަ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ 

ނޑުމެންނަށް ބާއްވާެލވިދާެނހެން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ 05ތެރޭގަަިވެްސ   ޖަލްސާ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައި  މަސައްކަތް ނިންމުމަކީ މިހާރު އަުޅގަ

  ކަމަށް ތާއީދުކޮށްލަްނ. ޝުކުރިއްޔާ އިޢްަްޒަތްތެރި ރައީސް. އޮތްކަމެއް

 

އާދެ، މިހާތަނަށް ވާހަކަ ދައްކަން އެިދަވޑަިއގަންނަވާ ބެފުޅުންެގ  ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އެދިަވޑަިއެގންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވާ  އެއްފަހަރު ތެރެއިން

ނޑު މިދަންނަވާލަނީ ދެފަހަރަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއާވ  ނިމުނީ. ދެން އަޅުގަ

އެބެފުޅުްނ ތިންވަނަ ފަހަރަްއވެްއ އެިދަވޑަިއގަތްފަ އެބަހުރި. ީމގެ  ބޭފުޅުންނަށް. އާދެ،

ބައެއްބޭފުޅުްނވެްސ ދެވަނަ ފަހަރަށް އެދުނީމަ އެވާހަކަ އެހިސާބުްނ  ތެރެއިން

ނޑު ދަންނަވާލަނީ ހައްދުންމަތީގެަެީހވަނީ.. އެއީ އެްނމެ ފު އަޅުަގނޑަށް  ރަތަމަ އަޅުގަ

 އިޢްަްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަލްާފޟިލް މޫސާ މަނިކަށް.

 



ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ޝުކުރިއްޔާ   މެންަބރު ހައްުދންމަތީ   އިޢްަްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

  އީސް އެަެްއޗެއްހުށަަަހެޅިން. އެހެންނަމަވެސް ެއގޮތަކަްށވެސް ރަ  ގޮތެއް  މޫސާ މަނިކު

ނޑު ަދންނަވާނީ އެީއ )ށ( )ނ( އެޖެންޑާެގ ދެބައި  ވިދާޅެއްުނވެ. ވާހަކަެދއްެކވުން: އަުޅގަ

ނޑަޭނޅިއްޖެ ކަމަށް ވަނީިވއްާޔ  ބަދަލުކޮށްލުމަށް. ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެަވގުތު ކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމާ ގޮތަކަށް ނު މިތަނުގައި ދާނެއޭ މިކަން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް އަޅުގަ

އެިދވެސް ވަރަްށ ބާރުލާ ދަންނަވަނި. ހަމަ ަވގުތުތަކެްއ މިތަނުގަިއ  އަޅުަގނޑު 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާއެުކަގއި  ފާއިތުެވގެން ދަނީ. ދެން އަޅުގަ

ރިޔާސަތުން މިގަާވއިދުތައް ގެންިދއުމަށާއި އަނެއްަކއި މިމަޖިލީހުގެ  ދަންނަވާލާނަން،

ނޑަައޅަންޖެހޭ. ކޮންެމވެސް ކަހަލަ ތެރޭގައި  ުއސޫލެއް ގެންުގޅުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަ

 އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެކަހަލަ ވާހަކައެއް މިހާރުވެްސ މިދައްކަނީ. މަޑުމަޑުން

 މިތަނުގައި ބަެއއްކަހަލަ ކަްނތައްތަކެއްނޫން. ހަމަ ހުރިހާ ކަމެއްެވސް ަގވާއިދާ 

 މަ އެއްބައި މީހުން ޙިލާފުވަމުަުންދާކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ އިނގެތޯ ހަ

 ދެކޭގޮުތގައި އެމީހުންނަކީ ވަަރށް މަތީ ފަރާތަކުން އަިއސް ތިބޭބައެއް. އަނެްއ ބައި 

 މީހުން ދެކޭގޮތުަގއި މިހާރު މިއަދު ކޮންމެވެސް ވަރަށް ފާހަގަކުރެވެމުން އެބަދޭ،

 ހެދުން އެޅުމުގެ މިނިވަްނކަްނވެސް މިތަނުަގއި ލިބެމުންދާކަމަށް. އެހެން ދަމުން

 ންގޮސް މިތަނުގަ ވަިކވަރަކަށް މައްަސއްކަތްކޮށްަފ ދަނީއޭކިޔާފަ ދާގޮތައް ދަމު

ނަޑއެޅި ކުރިން ނޑު މިދަންނަވަނީ މިނެޓު ކަ  ބަދަލުވެއްޖިްއޔާ އެިދޔައީ. ައޅުގަ

ނޑައެިޅގެން ކަެމްއގައި ކުިރއަށްދެޭވކަމުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވކި ުއސޫލެއް ކަ

ނޑުމެނަނަށް މިކަން ނިންމާލެވޭނެއޭ. ކުރީވަނީިވއްޔާ މައްސަލަ ނުނިކުމެ އަޅު  ގަ

ނޑު ދެންނެވިފަދައިން   ދުވަސް ވަންދެން އަޅުަގނޑުމެން  3ފަހަރެއްގަިއވެސް އަުޅގަ

 ލައްަވއި ކުުރވާފައޭ ދަންނަވާީނ ރިޔާސަތުން ހަމަ އެންމެގޮތަކަށް ވޯޓަށް އެއީ އެކަމު 

ވަރަށް އާދޭހާ ެއކީަގއި  އެހެންވީމާ އަިދވެސް  ެއބަދެކެވޭ. ތިން ހަރަތު ގޮތަކަށްވާހަކަ

 21ދުވަސްޯތ،  15ދުވަްސތޯ، 45ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަގުތު  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ

ވަަރށް ފަސޭހަވާނޭ. އަޅުަގނޑުެމން ދުވާލަކު މަސައްކަްތ  ދުވަސްތޯ ނިންމާލުމުގައި



ކިތައް މިނިޓުތޯ ކިތައް ގަިޑއިރުތޯ. ެއގޮތަްށ ނިންމާފައި ކުރިއަށް  ކުރާނީ

ނުޑގެ މިހުށަހެޅުމަށް ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ތާއީދު  މަށް.ވަަޑއިގަތު އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް  ކޮށްލަ ދެްއވުން ވަރަްށ އާދޭާހއެކު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. މިއެޖެންޑާގައި )ނ( ަގއި މިއޮތްބައި ކުރިއަްށ  ދަންނަވާލާ

ކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. އޭރަށް ށ( އިހަްށ ލަސް) ގެންދިއުމަށް

ވަރަށް ފަސޭހަވާނޭ މަސައްކަތް ުކރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އާދޭހާެއކު ދަންނަވަން ކޮންމެވެސް ބޭފުަޅކު ތާއީދު ކޮށްަލއްވަން.  އެހެންވީމާ ވަރަށް 

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނުޑ  ރި މެންބަރު ކުރިންވެސްއާދެ، ޢިއްޒަތްތެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ެއވާހަކަ ވިދާުޅވީމާ ހަމަ އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް މުއްދަެތއް ަކނަޑއެޅުމުަގިއވެސް  އެަވގުތު ދެންނެވިްނ މިހާރުެވސް

ހުށަހެޅިފަިއ އެބައޮތް. ެއއިން ެއްއވެްސޮގތެއް ފާސްނުެވއްޖެްއޔާ  ދެތިން ހަތަރުގޮތެއް

ނޑުެމން )ނ( އަ މިސާލަކަށް ހަމަ ށް ދާނީ އޭރުން ވަގުތު ަކނަޑއަޅަން އަޅުގަ

ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުރިއަށް ދާނީ އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ  އޭރުން ފާސްނުވެއްޖެްއޔާ

ނޑުެމންގެ ޚިޔާލުތައް  ދެން މަސައްކަތް ކުރަން ވަރަްށ  އެައށް. މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ނޑަައޅަނީވެސް އެޖެންާޑއާއި ެއްއޮގތަށް ގެން އާދެ،  ދެވޭތޯ.ތަފާތު. އެޖެންޑާއެއް ކަ

ެއކަމުަގިއވެްސ  އެޖެންޑާެއއް ނެތި ހުރިހާ މަޢުޟޫއަށް ވާހަކަ ދައްކަން ދޫކޮްށލެވިގެން

ެދއްކީމާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތީ ެއްއވެސް މިސްރާެބއް ނެތްވާހަަކ. މިސްރާބެއް

ނޑުމެންގެ ތެެރއިން މިވާހަކަ ދެއްކޭނީ.  ދެން މިސްރާބުން ނުދާންވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ެއވާހަަަަކ ނުދައްކަން މަސައްކަތް މިކުރަނީ.އާދެ، އަޅު  އެހެންނަމަވެސް  ގަ

ހަމަ  ތަކުރާރުކުރަން މެންބަރަކު އެްއޗެއް ވިދާުޅވީމާ ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި ނޑަށް މިހާރު އަޅުގަ ހުށަހެޅިފަިއ  ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ. އަޅުގަ

ފެނިވަޑައިނުގަންަނާވ  ވޯޓު ދެއްވާފައިއޮތްގޮތަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން 

ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން  45ބޭފުޅުން ވޯޓުަު ނުދެްއވުްނ އެބައޮތްހެން، %



އެގޮތަށް. ޖަލްސާއަށް  ދުވަސް ެފނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން 15އެގޮތަށް. 

އެބަހުރި ވޯުޓ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ އެގޮތަށް. މިހުރިހާ ގޮތަކަށްވެސް

ަަކަށް  ވެން. އެހެްނވީމާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އެނެަްމެން އެއްބަސްދެއް ވެޭވގޮތަ

ދެވޭޯތ  ދެވޭތޯ ވީހާވެސް ުނވަތަ ގިނަ ބަޔަކު އަޣުލަބިްއޔަުތ އޮންނަގޮތަކަށް

ނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވާނީ އަިރއަތޮޅު  މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ. ދެން އަޅުގަ

  ލްފާޟިލް މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމަށް.އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް ެއދުނީ`   އުތުުރުބރީ އަިރއަތޮޅު   2މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެްނޑާަގއި  އަުޅގަ

  އަޅުަގނުޑގެެވސް ޚިޔާލު މިއޮތް ނަންބަރާ ބެހޭޮގތުން ވަނައަށް  މުަހންަމދު މެންަބރު

ނުޑދަޑިއެއް ެވސްއަރިސްކޮށްލަން. ައޅުަގނޑު   ިއބްރާީހމް މަުޖދީ    ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ލަ

ަެއްެކވުން: ވާސިުލެވވޭލެއް ފުރިހަމަވާނެ. އެހެންކަމާެއކުަގިއ  އޮެވގެން ކުިރއަށްދާނަމަ އަމާޒަށް  ވަހަކަދެ

ާތއީދުުކރަން. އެހެންނަމަވެސް  ެދގޮަތށްވެސް ައޅުަގނޑު މިވާހަކަ ދެކެިވގެންދާ

ދެންމެ ދެބޭފުޅަކު ޢިޝާރާތް  ްސކުރަން.އަޅުަގނޑު ބޮޑަށް ބުަރވަނީ ވީހާވެސް އަވަ

އެހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް. އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ  ކުރަްއވައިފި ޮޑކްޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު

ކުރިއަށް ގެންދަން. ެއޮގތުން އެކަން އަޅުަގނުޑ  ބޭނުންވަނީ ވީހާ އަވަްސކޮށް މިކަން

އަތްއުފުލާީލ  ަޙޤީޤަތުގައި ފުރުޞަަތކަށް ޭބނުންވެގެން ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅަގނޑު

މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަްށ  ލ.އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑަށް ކުރެވުުމެގ  ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ހާމަކޮށްލަްނ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ައޅުގަ

ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުވަނީ އެކަަމށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ކުރިން ކ. އަތޮޅުގެ 

ހަމަމިއާއެުކގައި އަޅުަގނޑު ިމއަދު ހެނދުނު ރާގު ގެްނގުޅުުނގޮތުން  ހާމަކޮށްފައި.

ބޭފުޅުންގެ ހިތްތަުކގަިއ އުދާސްކަމެއް އުފެދިފަިއވުމަކީ އެކަީށގެންވާ ކަމެްއ.  ބައެއް

ނޑު  އެއީ ނޑު ޤަސްދުަގިއ ކުރާކަމެއް. އެކަމަކު ެއކަމުގައި އަުޅގަ އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޔަޤީންކޮށް ވާހަކަ ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ ޢި ދެމިނުހުންނާނޭ

ނުޑ  އަރުވަން. އެއީ  ައޅުަގނޑަށް ރައްދެއް ދެްއަވއިފިްއޔާ އެަރްއދުގެ ޖަވާބު އަުޅގަ



  ޝުކުރިއްޔާ. ދޭނަން.

 

  ގޮެތއް ނިންމެމުން މިދަނީ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ، ިމގަާވއިދާމެދު  ެމންަބރު  ކޮޅުމަޑުލު 

  ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަާކމެދު ބަހުސް ކުރެވެމުން މިދަނީ. ންމިކަ ަރޝީދު ޙަސަން  ޙުަސއިން

 6ހަފްތާގެ ެތރޭގައި ނިންމުމާ،  4މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދެގޮތަކީ  ޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިނގޭތޯ. ދެން އޭގެ އިތުރަށް ަވީޒރުންގެ މަޖިލީހުގެ  ތެރޭގައި ނިންމުން ހަފްތާގެ

ސަޢީދުވެސް ގޮެތއްަް މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި ިމވަނީ.  ސަންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަ

ހަފްތާކަމަށް  6ިމދެގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި އިނގޭތޯ،  ހަފްތާގައި ނިންމާއިުރގައި 4

ނޑުމެންނަށް މިލިބެނީ މާއްދާއަކަށް ކޮންމެ މެންބަރަކު ވާހަކަ  ބަލަންޏާ އަޅުގަ

ލަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަފްތާކަމަށް ބަ 4 ސިުކންތު. 18ދެއްކުމަށް މިލިބެނީ 

ނޑަކަށް   3ކޮންމެ ޖަލްސާއެްއގެ ދިގުމިނަކީ  ިސކުންތު. އެއީ 12ލިބެނީ ގާތްގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބެލީ ހަމަ މިމުއްދަތުގެ  ގަިޑއިރުކަމަށް ބަލާނަމަ. މިއާ ޚިލާފަށް

ގަިޑއިރު ކޮްނމެ ޖަލްސާއެއްަގއި  7ހަފްތާގެ ތެރޭަގއި  6ހަފްތާއާއި  4ތެރޭގައި 

ހަފްތާއަށް  6އެގޮތަށް ބަަލއިެގން  ށް. ެއއީ ދެދަންފަޅިއަްށ ބަހައިގެން،ވާނެކަމަ

ނޑުމެންނަށް ލިބެނީ  ހަފްތާއަށް ބަލަންޏާ  4ދެން  ސުކުންތު. 28ބަލަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ހަފްތާއަށް 6ސިކުންތު.  28އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެނީ  ބަަލންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށްސިކުންތު. އެހެްނވީމާ އަ 42މިލިބެނީ  އެނޭގ މިދެގޮތަށް  ުޅގަ

ވަރަށް ުކޑަ  ބަލާއިރުަގއިވެސް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަގުތު ބަޖެޓްކޮށްފިްއޔާ

ނޑުމެންނަށް އެބަޖެހޭ މިނޫން ޢަމަލީ  ވަގުުތކޮެޅއްކަން ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 އަުޅަގނޑުމެންނަށް ގޮތަކަށް މިކަން ކުރާެނގޮތަކާ މެދު ވިސްނަން. އެގޮތަށް

ނަޑއެޅިދާނެ މިޖަލްސާއިން އަޅުަގނޑުމެން މިނިންމަނީ ވަކި  ޢަދަދަކަށް ޖަލްސާ  ކަ

ބޭްއވުނުކަަމށްވިއަސް  ބޭއްވުންކަމަށް ވިޔަސް ނޫނީ މުއްދަތަކަށް ޖަލްސާ

ނޑުމެންަނށް މިކަަަމަށް  ނިންމައިފިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

ަކނަޑައޅައިފިްއޔާ  މުއްދަތެއްއެކަީށގެންވާ ވަގުތުދޭން. ވަގުުތ ދިނުމަކީ އެ



ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގެ  އެމުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ާބއްވާ ަޖލްސާގެ އަދަދު ގިަނކުރުން. ައދި

މުހިންމު ވާހަކައަކީ.  ވަގުތު އިތުރުކުރުންަް. އެހެްނީވމާ މިއީ ކަންނޭނގެ އަސްުލގައި 

އި )ނ( އަށް ބާއްވާފަ  އެހެންވީމާ ލ. އަތޮުޅގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުވެސް އެ )ށ(

ނޑަށް ހީވަނީ އެޙަޤީޤީ ބޭުނމަކީ އެއީހެން  ވަަޑއިގަތުމަށް އެހުށަހަުޅއްވާ ައޅުގަ

އިނގޭތޯ. ެއއް  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ މިދެކަމަީކ ވަކި ނުކުެރވޭކަހަލަ ދެކަންަތއް

ނޑު  ކަންތައް އަެނއްކަންކަމަކާ ލާެމހިފައިވާ ދެކަންތައް. އެއީ ކޮްނމެހެނެއްވެސް އަުޅގަ

ދޭއްެޗއް ުގނަކޮށްގެން މިންވަރެއް  ނީ މިންވަރެއްގެ އަދަދު. އެހެންވީމާ އެއީ މިދަންނަވަ

ނޑު ހުށަހަޅަން  މިނިކުންނަނީ. އެހެންވީމާ އެާވހަކަ މިދެކެވެނީ. އެހެްނވީމާ ައޅުގަ

ޢަފީފް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގޮތަށް  މިހާރު ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙަސަން

ވަރަށްބޮޑު ކޮމްޕްރަމައިޒެއްހެން.  ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

ބާްއވަިއެގން ދެން މިކަން  ޖަލްސާ 8ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ަމދުވެގެން  45އެއީ 

 5ކޮންމެ ޖަލްސާއެްއގެ  ކުރާގޮތަކަށް. އަދި އޭނާ އެހުށަހަޅުއްވަނީ މަދުެވގެން

ަވރަށް އުފާކުރަން ހަމަ  ޑުގަިޑއިރުެވސް ާވގޮތަށްހެން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ އަުޅގަނ

ނިންމެވުމަށް ވާހަކަ  ގައިުމވެސް މިތާ ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މިކަން ައވަހަށް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާ ހިތްވޭ އިނގޭތޯ. މިޕްޮރސެސް ރަނގަޅަށް  ދައްކާތީ. ދެން އަުޅގަ

 މިދަންނަވަނީ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންިދއުން މުހިންމު ކަމެއްހެން އިނގޭތޯ. އެހެން

އިދާރާއިން ރިޔާސަތުން ކުރަްއވާ  ބާއްވަނީކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނެއް ނޫން. އެއީ

ޖަލްސާ ބާްއވާ ެއޖަލްސާއަށް މިދެންނެވީ  ކަމެއް. އެހެްނވީމާ ވީހާ ގިަނެއއްކޮށް ެއކަން

އެޖެންޑާ ހަމަޖައްސަާވިއރުވެސް ޕްރެކްިޓކަލީ  އެޖެންޑާ ަވކިގޮަތކަށް ހަމަޖައްސަވާ،

ކަހަަަަލގޮތަކަށް ަކނަޑއެޅުްއވުން ވަރަށް  ކަން ތަންފީޒު ކުރެވޭނެޢަމަލީގޮތުން އެ

ގޮަތކަށް ގެންަދވާނެކަަމށް އަޅުަގނޑު  ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ އެކަހަލަ

މިއޮތް ރޫޙާ ެއއްޮގތަށް މިކަން ވީހާ  އުންމީދު ކުރަން. އަދި މިއަދު މަޖިލީހުގައި

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ުއންމީދު ކުރަން.  އަވަހަކަށް ނިންމާލެވޭނެކަމަްށެވސް އަުޅގަ

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަދި  އެހެންވީމާ މިފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް ދެްއވިކަމަށްޓަކާ



  ަޢލައިކުމް. ރިޔާސަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ުޝުކރު ދަންނަވަން. އައްސަލާމް

 

هللا ބަުރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުިޢއްޒަތްތެރި މެން ޝުކުރިއްާޔ، އާދެ، ފުަވއްުމލަކުގެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ފުރުޞަތު ނޑުެގ  މަސީޙް މުޙަންމަދަށް އަޅުގަ އަުރވަން. ެއީއ މިހާރު އަޅުގަ

މިމަޢުޟޫގައި ދެވަަަނަ ފަހަރަކަށް  އަތުަގއި ހުރި އެހެން ނަންފުޅުތަކަކީ

ިމއީ މުޅިން ައލަށް އެދިަވޑަިއގެންނެިވ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ބޭފުުޅންކަމަށް ވާތީ

މަސީޙް هللا މެންބަރު އަލްފާިޟލް ޢަބްދު ވީމާ ުފވައްމުލަުކގެ ިޢއްޒަތްތެރިބޭފުޅެއް

  މުޙަންމަދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

  ހަމަ ހަނދާން ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު  މެްނބަރު  ފުވަްއމުލަކު

ނޑުމެންނަށް މިކަންތައްތައް ލަްސެވގެން އެބަހުރި  މަީސޙު هللاޢަބްދު   ައަވސް ކުރެވޭނެ އަުޅގަ

ހޯދޭތޯ ައޅުަގނޑުމެްނ އީޖާދު ކުރެވޭތޯ ބަލަމުން ެގންދިޔަ ހަނދާން. އާދެ،  ގޮތްތައް ވާހަަކދެއްެކވުން: މުޙަްނމަދު

ފާސްކުެރއްވުމަށް  އިޞްލާޙުކޮށް ަގާވިއދާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވާ ގަވާއިދު ގަާވއިދު

ނޑަެއޅުްއވުން އެއީ އެމަގުން އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނުންވާތީ  ހިނގަން މުއްދަތެއް ކަ

ަގާވއިދު  އަޅުަގނޑަށް ެއގޮތަށް ތާއީުދ ކުރެވޭ. އާދެ، ވީހާެވްސ އަވަަހކަށް

ނޑު އަޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ  ނޑަށް ާތއީދު ކުެރވޭ. އަުޅގަ  ފާސްކުރަން އަުޅގަ

 ނަފްސަށްވެސް ޗެލެންޖްކުރަން ބޭނުންވޭ މިމައްސަލަިއގައި. ާއދެ، އެހެންވީމާ މިހާރު 

ނޑަށް ތާއީދު ކުރެވެނީ  ހުށަހެޅިފައި އޮތް އޭޕްރީްލގެ  17ތާރީޚުތަުކގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނުޑގެ ނުޑ އަޅުގަ އަމިއްަލ  ނިޔަލަށް ގަާވއިދު ފާސްކޮށް ނިންމުން އެއީ އަޅުގަ

ނޑު  ނަފްސަށްވެސް ެއއްެޗއް ޗެެލންޖް ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤަށްޓަަކއި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަ ނޑު ތާއީދުކުރާ ބޭނުންވާތީ. އާދެ، އެގޮތަްށ އަޅުގަ  ވާއިުރ އަޅުގަ

 ސަބަބުވެސް ދަންނަވާފާނަން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތްމަަަްއޗަްށ މިގަާވއިދު ައއިސްފައި 

ނުޑވެސް  އޮންނަތާ ެއއްމަހެއްނޫން ީވީކ، ދެމަހެއްނޫން ީވކީ. އެެހންވީމާ އަުޅގަ

 ޅަން މިގަާވއިދު ބަލާ މުރާޖާކޮށް މުޠާލިޔާ ކޮށްފަިއވަނީ. އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙު ހުށަހަ



ނަޑއެިޅގެން ައންނައިރު ހަމަ ލިޔުމުން   ޤަސްދުކޮށްފައި އޮީތވެސް މިަމއްސަލައަށް ކަ

 ހުށަހަޅާގޮތަށް އަޅުަގނޑު ިއޞްލާޙެއް އޮތިްއޔާ ކޮންމެހެން މިތަނަށް އައިސްފައި

 އަނެއްކާ ގަާވއިދުގެ ކޮންމެ މާއްދާއަކާ ބެހޭގޮތުން އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ އެއްޗެއް 

 . އެީއ ހަމަ މިދެންނެވިހެން ރައްޔިތުން މިއެދޭ އެދުން ދަންނަވާކަށެއް ނޫން

ނުޑ  ރައްޔިތުންނަށް ހާސިލުކޮށްިދނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި. ެއހެންވީމާ އަުޅގަ

 17އަމިއްލަ ނަފްަސށް ޗެލެންޖްކޮށްފައި ައޅުަގނުޑ މިތާއީދު ކުރަނީ  އަޅުަގނުޑގެ

ނުޑ މިހިރީ ތައްޔާރަށޭ. ބާްއވަވާ ގި އޭޕްރީލްގެ ނަ ޢަދަދަކަށް ޖަލްސާ ިނޔަލަށް އަުޅގަ

ނޑު މިހިރީ އަންނަަަން ތައްޔާރަށޭ. ޝުކުިރއްޔާ  ބޭއްެވވީމާ  އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ައޅުގަ

  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  މަޢުޟޫއާބެހޭ ޮގތުން ވަރަށް އާެދ، މި ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ޝުކުރިއްޔާ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

  އް ހުށަހެޅެމުންދާތީ އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާުލވެސް ހުރި ގޮތްޚިޔާލުތަ ތަފާތު ައޙްަމދު ޝަީހދު  މެންަބރު

ނޑުމެން މިތާނަގއި ދެންމެ ތ.އަތޮުޅެގ  ދަންނަވާލާނަމޭ ވާހަކަެދއްެކވުން: ހިތަށްއެރީ. ާއދެ، އަުޅގަ

އިތުުރކޮށްލީމާ ސިކުންތުތައް ބެހިގެންދާނެ ގޮތް.  ދެްއަވއިފި ަވގުތު މެންބަރު ވިދާޅުވެ

ނޑު ދަންނަވާލާ ހިތްވަނީ ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އިނގިއްެޖއޭ އެީއ  އާދެ، އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ދައްކާ މުއްދަތުެގ  ކޮންމެ ގޮތަކަށް އިތުރުކޮށްިލއަށް

ނާންނަކަން. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ތެރޭގައި މާބޮޑު ބަދަލެއް ޙަޤީޤަތުގައި

ސާޭއ، ރައްޔިތުްނެގ ރައްޔިތުންގެ ފައި ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން މިހޭދަކުރަނީ

މަސަްއކަތް ކުރިއަްށ އޮތީއޭ. އެހެންވީމާ،  ވަގުޭތ، ޤައުމުގެ ަވގުތޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ

ނޑުމެން މި ފައިސާ ހޭދަކުރުމުގަިއ  ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުަގއި ނުވަތަ އަުޅގަ

މަސައްކަތް ކުަރންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގައި 

ނޑައެޅިަފއިވާ ގޮތަކަށް. ދެްނ  ން މަސަްއކަތްކުަރންޖެހެނީއަޅުަގނޑުމެ މުއްދަތް ކަ

ަވޒީރުންގެ ަމޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއްލިބޭ

އާދެ، ވަރަްށ ބޮޑު ޗެލެންޖެއް އެީއ  މެންބަރު ޙަސަން ސަޢީދު ހުށަހެޅުއްވި މުއްދަތް.



މަސައްކަުތގަިއ ވަރަށް ގިނަ ުދވަހު  ހާރު މިއެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި

ނޑުމެން މިއުޅެީނ  އުޅެިވއްޖެ ޙަޤީޤަތުަގއި އޮކްޯޓބަރު މެދެއްހާ ހިސާބުން އަޅުގަ

ކޮމިޓީެއއް ހޮާވ އަދި ޑްރާފްޓްކުރުުމެގ  ގަާވއިދު ފާސްކުރުުމގެ މަސަްއކަތުަގއި، ކުޑަ

ނޭނގެ. އެހެންވީމާ، މަހެްއވަރުެވއްޖެ ަކން މަސައްކަުތގައި އުޅޭތާ ދެމަެހއް ތިން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން މިަކމުގައި ވަރަށް ބޮުޑ  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު

ނޑުމެން ޒިންމާދާރު  ލަގްޒަރީތަެކއް ެނގިއްޖެ. ދެން މިހާރު މިއޮތީ މިކަމުގައި އަުޅގަ

ިނންމުމުގެ ސުންގަޑިެއއް ަކނޑަައޅާ އެއަާމޒަށް  ގޮތެްއގައި މަަސއްކަތް

ނޑަށް މަސައްކަތްކުރުން.  ނޑުމެންނަށް ހަމަ މި މަގު ދަމާލި  އަުޅގަ ހީވަނީ އަުޅގަ

ގިނަވެްސވާނެހެން، ދެން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ  ވަރަކަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ާވހަކަ

ނޑަްށ ހީވަީނ  ގޮތުން އިތުރު ވާހަަކވެސް ެދކެވޭނެ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އިންސާުނން ކަމުގަިއވާތީ ެމންނަށް ހެދޭނީ ހަމަ އަުޅގަ

ނޑު މިގޮތަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދޭ ެފންވަރުގެ ެއއްެޗއްހެން. ދެްނ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެްއވެސް ކަހަލަ   މިކަހަލަ މަޖިލީހަކީ ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

ތަނެއްކަމަކަށް، ކޮންމެސް ކަހަލަ ގަާވއިދެއް މިތާނަގއި  ދަށުން ހިނގާނެ އެނާކީގެ

އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މިދެކެޭވ މަޢޫޟޫއާ ހަމަ ގުޅޭ  . އެހެންވީމާ،އޮންނާނެ

އަވަސްކުރުުމގެ ގޮތުން. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ފާޠިން  ކަމެއްހެން، މީ މަސައްކަތް

ނޑުމެްނގެ މިަގާވއިދު ފާްސވަންދެން ވޯރކިންގ  ޙަމީދު ވިދާޅުިވ ފަދައިން އަުޅގަ

ޓަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔުމަކީ އޮތް ޑްރާފް ގަާވއިދެްއގެ ގޮުތަގއި މިހާރު

މަސައްކަތް ހަލުވި ާވންވެސް ބާރެއް އެޅޭނެ  އަޅުަގނޑު ހިތުން އަޅުަގނުޑމެންގެ

ނޑައަޅާ ނޑުމެްނ ކަ މުއްދަެތއްގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތް  ކަމެއް އަދި އަުޅގަ

އޭނަ ހުަށހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަްށ  ނިންމަންވެސް ބާރު ލިބޭނެކަމެއް. އެހެންވީާމ،

 ޝުކުރިއްޔާ. ދުކުރާ ވާހަަކވެސް ދަންނަާވލަންތާއީ

 

މެންބަރުން. ކޮޅުމަޑުލުެގ  85މިހާރު ޖަލްސާގައި ވަަޑިއގެން ތިއްބެވީ  ޝުކުރިއްާޔ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން



ރަޝީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ  މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޔާޒް ޢިއްޒަތްތެރި

 އަރުވަން.

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ޝުކުރި  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު   އަުޅގަ

  ތާއީދުކޮށްލަްނވެގެން. އެހެންނަމަވެސް ެއއަށްވުރެ ަރނގަޅު އެހެން ކަމަކަށް  ރިޔާޟް ރަީޝދު

ތ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވާފައި  ޭއގެ ފަހުން ހުށަހެޅުމެއްވެސް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މިއޮތީ. ކުރިން ތާއީދުކުރަން ޚިޔާލުކޮށްފައި އޮތް ހުށަހެޅުމާ ދާދި  އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭކަމެއްވެސް އެަބއޮތް.  އެްއގޮތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް  އަޅުގަ

އެްއޮގތަށްވުރެ ގިނަ ގޮތްަތކެއް ހުަށހަޅާފައިއޮތުމަކީ ވަރަށް  ވޯޓަާކއި ހަމައަށްދާއިރު

އި ކަންަތއްތަްއ ހިނގާފައިހުރިގޮތަްށ ވޭތުވެދިޔަތަނުގަ  މުހިންމުކަމެއް. އެއީ

ނޑަށް ަވރަށްބޮޑަށްފެނޭ ވޯޓާއި ހަމައަްށދާއިރުަގއި ދެ ގޮެތއް  ބަލާލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ެއއީ އެހެންނޫންކަމަށްވެއްިޖއްޔާ އެންމެފަހުވަގުުތ  ނޫނީ ތިން ގޮތެްއ އޮންނަްނ.

ނޑު ވޯޓާއިހަމައަށް ާދވަގުތު އަލުން މެންނަށް ފެނޭ. އަނބުރާ ގެންނަތަންވެސް އަުޅގަ

އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުާމއި ޙަސަން ޢަފީފު  އެހެންވީމާ އަޙްމަދު އާދިލްަް

އޭަގއި މާބޮޑު ތަފާތުތަކެއްެނއް. އެހެންނަމަވެސް  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުާމއި

ނޑު ތާއީދުކޮށްާލވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  އާދިލްަް ހުށަހެޅުއްވި ގޮަތށް އަުޅގަ

  ތެރި ަރީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް

 

ނޑު  އުުތރުުބރީ  ހުވަުދއަޮތޅު   ހަމަކުރީދުވަހުެވސް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

  ދަންނަވަން ބޭނުްނވަނީ. ެއއީ ދަންނަވާލަން އުޅުނުކަހަލަވާހަަކއެއް މިއަދު ޢަދުާނން ޙަލީމް  މެންަބރު

ހެޅުނު އެޖަންޑާގަިއ )ރ( އާއި ހަމައަްށ ހުށަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަްއޗަށް މިއަދު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހަމައަށް ޖަލްސާ ކުިރައށްގެންގޮސް ެދްއވަން  ހުރި އަކުރުތަްއ ނިންމާދެއްުވމާއި

ދަންނަވާލަންެވގެން. އެއީ ގަާވއިދުެގ މަސަްއކަްތ  އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ވާހަކަ 

ީނ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފައްޓަިއގެން ކުރިއަށްގެންެދވޭ ދެންއަންނަދުވަހެއްަގއި



ނިންމިގެން. އަދި އެަގވާއިުދގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުމުެގ  އެކަހަލަގޮަތކަށް އެކަން

ނޑުމެްނ  ކުރީަގއި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަ

ޖަލްސާތަކެއް މިހާރުވަނީ ގޮތްތަެކއް  ތެޭރަގިއ ތަފާތު ދިގު މުއްދަތެްއގެ

ނަޑއެ ނަޑއަޅާފައި. އެ މި ކަ ނޑުމެންނަށް  ޅުނު ގޮތްތައްކަ އެއް ކަރުދާހުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޮފނުއްަވއިދެްއވުމަށްވެްސ  ފެންނާނެކަހަލަ ކަރުދާހެއް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން. އަދިވެސް ެއއް  ނުޑ  މިފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ ފަހަރު އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ުކރިމައްޗަށް ހުށަހެޅުނު އެޖެންާޑގެ )ރ( ހަމައަްށ  ާއއި މިއެދެނީ އަުޅގަ

ުނވަތަ ވަގުުތ  ހުރި އަކުރުތަްއ މިއަުދގެ ަޖލްސާގެ ވަގުުތގެ ހަމަވުުމގެ ކުރިއަށް

ހަމަޖައްސަަވއިެދއްވުމަށް. ޝުކުިރއްާޔ  އިތުރުކޮށްގެން ނަމަވެސް ނިމޭކަހަލަގޮތަކަށް

  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 

  ުޑވެސް ފުުރޞަތަކަށްައޅުަގނ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މެްނބަރު  ފާދިއްޮޕޅު

  ހދ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އެދި ދަންނަވާލީ ިއބްާރހީމް  ޙުަސއިން

ހަމަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ުހށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރުުމެގ ގޮތުން. އަދި ޢާދިލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 މެންބަރު ރިޔާޟްއެހެންނަމަވެސް ެއވާޖިބު ތ.އަތޮޅު މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެިރ 

ނުޑގެ ވާޖިބެއްކަުމގައި ދެކެނީ   ރަޝީދު ފުރިހަމަކުރައްވައިފި. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

ނޑު އެންމެ ވާިޖބެއްކަމުަގއި ދެކެނީ އާދެ، ލ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ނުވަތަ އަުޅގަ

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް މޫސާ މަނިކު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވެސް 

މެންބަރަކުވެްސ  ދެ މީެގކުރީެގ ޖަލްސާއެްއގައި ިޢއްޒަތްތެރި އެހެންތާއީދުކޮށްލުން. އާ

ކަރުހިއްަކއިގެންފަިއވާ މީހަކު  ވިދާޅުވެަފއިވާނެ ފަދައިން ހޫނުގަދަ ދުވަހަކު

ނޑުމެްނެގ ޤައުމުގެ ޙާލުގެ ދޫ  ފެންފޮދަކަށް އެދޭފަދަ މަތިވެރި ދަރަޖައަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުން  ލީހާއިގޮވަމުން މިއަދުދަނީ މިޢިއްޒަްތތެރި މަޖި އަޅުގަ

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މިމަތިވެރި އަމާނާތް ވީ  ޙަވާލުކުރަްއވާަފއިވާ ޤާނޫނުައސާސީ



ފުރިހަމަކޮށް އިޞްލާޙުކޮށް ނިންމުމުގެ. އާދެ، ހަަމ  އެންމެ އަަވސްގޮަތކަށް އެންމެ

ވަީނ ލޮބުވެތި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާެވސް  އެފަދައިން ައޅުަގނޑުމެންގެ 

ތެޭރގައި މި ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކޮްށ  އަހަުރ ދުވަހުގެ 0އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ނިންމުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައި. އާދެ، އެހެންކަމުން ައޅުގަ

ނޑުމެން މިތިބީ  ަގޑިއިރު ަމސައްކަތް ކޮށްގެްނވިޔަސް  05ދުވާލަކު  ައޅުގަ

ީވއެންމެއަވަަހކަށް އަިދ  ބޮުޑވެގެްނވާ އަމާނާތްއަޅުަގނޑުމެންނާއި ަޙވާުލވެފަިއވާ މި

ވީމާ ައޅުަގނޑަްށވެްސ  ވީ އެންމެފުރިހަމައަކަށް އަާދކުރުމަށް ތައްޔާރަށޭ. އާެދ،

ބާްއވަަވިއގެން ލަސްވެގެްނ  ފެންނަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ވީއެންމެ ގިަނއެްއކޮށް

މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  އާދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަާވިއދު ފާސްކޮށް ނިންމުމަށް. 45

މަސައްކަތް ގޮސްަފއިާވ  ނުނިމިއްޖެނަމަ އެހާހިސާބުން ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ

މަޖިލީހުން  ހިސާބެއްގެ ަމއްޗަްށ ިރޢާޔަތްކޮށް އިތުުރ މުއްަދތެއްވެސް 

ނޑުމެން  ނަޑއެުޅއްވިދާނެ. އެހެންީވމާ ކޮންމެސް އަމާޒެއްޮއެވގެން އަުޅގަ  ކަ

 ެއީއ އަޅުަގނޑުމެންގެ މަަސްއކަތް ވަރަށް ައވަހަށް މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ

 ހަލުއިކަމާއިެއކު ކުިރއަށްގެންެދވޭނެ ކަމެްއކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ،

ނޑުމެންނަށް 45އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު ިމތާއީދުކުރިއަސް   ދުވަަހކީ އަުޅގަ

ނޑަށް  ލަފާކުރެވޭީތވެ  މިމަސައްކަތް ނިންމާލެވިދާނެ މުއްދަތެއްކަމަށް އަުޅގަ

ހަފްތާގެ ތެރޭަގިއ  5ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި ުނވަތަ  05އެހެންނަމަވެސް 

މި މަަސއްކަތް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީ އެގޮތަްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ތާއީދުނުކުެރވެީނ ފަހަރެއްގައިެވސް މިމަސައްކަތް އަޅުަގނުޑވެްސ  އަޅުަގނޑަށް

 މުމަށް. އާދެ، އެހެންވީމާ ހަމައެކަނި މިވާހަކަވީއެންމެައވަހަކަށް ނިން ބޭނުންވަނީ

ދަންނަވާލަންވެގެން ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދެންނެވީ. ޝުކުރިްއޔާ 

  ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

 

  އަުޅަގނޑު ފުރުޞަަތކަށްއެދުނީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ މެންަބރު  ހައްުދންމަތީ



  ވަރަށް އާދޭހާއެކު އޭާނގެ ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދެއް އަޚް އަޅުަގނުޑގެ ިއބްާރހީމް  އިލްޔާސް

އެ އެިދވަަޑިއގެން އެިދވަަޑއިގަތުމަށްޓަަކއި އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް  ބޭނުންފުޅުވެގެން. ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑމެން ދެކޭގޮުތގައި މިބަހުސްކުރަމުގެންދާ މައްސަލާަގއި މި )ށ(  މިހާރު އަުޅގަ

ނުޑވެސް ޤަބޫލުކުެރވެނީ،  ކަންދޭންޖެހޭއާއި )ނ( ން ކުރެ އެިއސް  ކަމަށް އަުޅގަ

ނަޑއެޅުން. ދެން  ވާހަކަދަްއކާނެ އަދަދާއި ވާހަަކދައްކާނެ ަވގުުތގެ މިންވަރާިއ ކަ

ނޑުމެްނގެ އަމާެޒްއއޮެވގެން މަސައްކަތަިއގެންދިއުްނ  އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވަން އަުޅގަ

ނަޑެއޅިގެންެވސް ނަންޖެހޭނެގޮތްކަން ައޅުަގނުޑ ެއކަން އޮން އެއީ ހަމައެންމެ ހަމަ ކަ

ވޭތުެވގެންމިދިޔަ ޖަލްސާތަކުެގ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު  ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް

ނޑަައޅާގޮތަާކއި ެއްއގޮތަށްަް  އަޅުަގނޑުމެން ނިންމުމެއް  ނިންމަންވާނީ އެކަ

ނޑުމެން ބޭނުން ޖަލްސާތައް ހިންގުމުގައި  ރިާޔސަތަށްވެސް ާވިގވެރިވެދީ އަިދ އަޅުގަ

މިތާނުދެްއިކގެން އެނުކުންނަ މައްަސލަތަކުން ވަކިފަރާތެްއ  ހުރިހާވާހަކައެއް

ނޑުމެންެގވެސް ޮއވެގެން. އަދި  ބަރީޢަތްކޮށްދެއްވާނެ ވަުރގެ ޔަޤީންކަމެއް އަުޅގަ

ބޭނުންވެފައިއޮތް ވާހަކަެއއް ނުދެއްިކގެން އެއަންނާެނ  އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަން

ނަޑއަޅަިއގެން. ައޅު ހިތްހަމަނުޖެހުންވެސް އެއީ  ނޑުމެން ނޯންނާނެކަމެއްަކމަށް ކަ ގަ

 ދަންނަވަންޏާ ޕްރެކްޓިކަްލގޮތުން ނުވަަތ ަޙޤީޤަތުގަިއވެސް އެކަން  އާދެ ކުުރގޮތަކަށް 

 ގެންދެވޭެނގޮތެްއގެ މައްޗަްށ އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ނިންމަންޖެހޭނެ. އާދެ

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ފާސްކޮށް  ގެންމިތިބީ މިހެންދަންނަވާއިރު މިއަދު އަުޅގަ

 އެއްމާއްާދއަކަށް ހުށަހެޅޭ ިއޞްލާޙުގެ ތެރެއިން އެއް ިއޞްލާޙަށް ނޫނީ ވޯޓެއް 

ކަންތަކަށް  ނުދެވޭ. ދެން އަސްލުގައި ހުށަހެޅިފައިއޮތް ޑްރާފްޓުަގއި އޮްތޮގތަށާއި އެދެ

މެންބަރަުކ  އެކަނި ވޯޓުެދވުނީ. އެކަން ެއހެންނަމަވެސް އާދެ ކުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި

އޭގެފަހުން  ީމގެ ކުީރަގއި އޮްތ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާެއއްަގއި އާދެ ހުށަހެޅުއްވި

އެުދވަުހ  ވަރަށްގިަނ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ބަދަލުވެވަަޑިއގެންފައި ތިއްެބވީ.

އެފާސްނުވާ  އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅިން ހުށަހެޅޭ އިޞްލާހަކަށް ވޯތުދެެވމުންދާއިރު

އެހެްނގޮތަކަްށ  އެއްެޗއްކަމަށްބަލާފައި އޭނައަށް ހުރިހާ ފާސްވުމެއް ބާޠިލްވަމުންދާ



އެހެންވީނަަމ  ވޯޓުދިނުމުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ވޯޓުދިނުމުގެ ަޙއްުޤއޮތުން.

 ގައިުމވެސް ފާްސވެގެންދާލެްއ ގިނަވާނެ. ފާްސވުން މިހާރު މިވާނެގޮތަކީ 

 ަގނޑުމެންއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިފުރަތަމަ ނިންމި ނިންމުމަށް ބަލައިގެން ައޅު

 މިނެޓް ނޫނީ އަދި  55މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވޭ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިހެން 

 ބައިަގޑިއިރު ކުރެވޭ އެްއޗެހި ފާސްނުވެއްޖެކަމަްށވަންޏާ ތިން ހަތަރުގޮތަކަށް ވޯޓު 

 އަހާއިރު ހަމަ ފާސްނުވާއެްއެޗހި ގިނަވާނީ. ދެން ދާންޖެހޭނީ ކޮމިޓީއަށް. ދެން 

  އަޅުަގނޑުމެން...

 

ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ފާސްވެ ނިމިފައިއޮތް ކަމަކާިއ  މީ މިހާރު އަނެއްކާވެސް ހަމަ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަަޑިއގެންނެވެނީޭއ. އެހެްނީވމާަާ ހެންނުހެއްދެވުން  ބެހޭގޮތުން މަޢުޟޫން ބޭރަށް

  އެދެމޭ.

 

ނޑު ދެން މެންަބރު  ހައްުދންމަތީ   ން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުހުއްޓާލަފާނަ އާދެ ެއވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަންވާނީ ިއބްާރހީމް  އިލްޔާސް   ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑެވސް ބޭނުން ހަމަ  މިކަންކުރެވޭނެ ގޮތެްއގެ ަމއްޗަށޭ. އާދެ،  ވާހަކަެދއްެކވުން:  5އަުޅގަ

ވެސް ހަމަ ހުރިހާ އެކަމުަގއި ހަފްތާއެއްގެ ތެޭރގައި މިކަްނ ނިންމާކަމަށްވަންޏާ

ނުޑކުާރނަން އެހެންނަމަވެސް  ނޑު ހިތްވަރެއް އަުޅގަ  ދަންނަވާނީއަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުަުމެން މަްއސަލަެއްއ ނިންމުމަށް ފާސްކޮށްފައި ެއބައޮތޭ ވޯުޓ ލިބެންވީ

ނޑުެމން އެބަހުއްޓޭ މިހާރު  އަދަދުވެސް އަދި އެމަްއސަލަެއއް ނިންމުމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ދެލިކޮޕީަގއި އެަބ  އޮތް ަގވާއިދު ކޮމިޓީން، އަުޅގަ

ޮގަަތަކަށް ެއއްެޗއް ނުލިެޔވި ހުިރ ޑޭޝް ޖަހާފައި ހުިރ  ހުއްޓޭ އަދި އެްއވެސް 

ނޑުމެން ކިހިެނއްތޯއޭ  ތަންތަންވެސް. އެތަންތަނާ މިނެޓުގެ  22ބެޭހގޮތުން އަުޅގަ



ލަީކ. އަޅުަގނޑު މިއީ ހަމަ ނިންމާނީ. މިއީ އަޅުަގނުޑގެ ސުވާ ތެރޭގައި ވާހަކަދައްކާ

ައވަހަށް ނިންމަން ބޭނުންވާ މީހާ. އެހެންނަމަވެސް  ގައިުމވެސް ހަމަ އެންމެ

ނޑުމެން ަކނޑަެއޅިގެން ުދވަހެްއ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  ނިންމައިފިކަމަށްވަންޏާ އެދުވަަހށް ނުނިންމިގެން މިދާ ދިއުމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެވަރު ވިސްނާފަޭއ  މޭ.ގައިުމވެސް ލަދުގަންނާނަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދަންަނވާނީ އަުޅަގނޑުމެން ނިންމަންވީ  ނިންމަންވާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު

ވާހަކަދަްއކާނީ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ކިަތްއ  އަޅުަގނޑުމެން މާއްާދއަާކ ބެހޭގޮތުން

އެބަިއ ނިންމަވާށޭ.  މިނެޓުގެ ދިގުމިނަކީ ކޮބައިތޯ  ފަހަރުތޯ، ވާހަކަދެްއކެވުުމގެ

ނޑުމެން ވާހަކަދައްަކިއގެްނ  ނިންމެވުމަށްފަހު އެއާ އެްއގޮަަތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލިސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭތޯ ބަލާނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ވަރަށް ހިތްވަަަުރ ހުރި ގޮތް ދައްކާފައި  އަމާޒަކަށް ދެވޭތޯ ބަލާނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެ  45ުނވާެނ އެްއގޮތަކަްށވެސް ދެ ހަފްތާއަށް ނޫނިއްޔާ  ންމިއަދު އަުޅގަ

ނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަން  ދުވަހަށް ނިންމަން. ުދަވހަކީ މަދު މުއްދަތެއް  45އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ. އެހެންވީާމ، ެއއީ ާޓގެޓްކަމަށް  ނޫން މިވަރުގެ ކަމަށް ައުޅގަ

ނޑު ވެސް ާބްއވަންވީ. ުނދަންނަވަން. އެގޮތަށް ޖަލްާސތައް ނުބައްލަވާށެކޭ އަުޅގަ

ކުަރންވީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަންވީ،  ޖަލްސާގެ ގަިޑވެސް ގިނަ

ކިަތްއ ފަހަަަރުތޯ، މެންބަރަކަށް ކަނޑަެއޅިގެން ލިބޭނީަީ  މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކާނީ

އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ މިމުއްދަތުގެ މައްސަަލ  ކިތައް މިނެޓުތޯ. އޭރުން

ލަުދވެތިކަމަކާ ހަަމއަށް ނުޮގސް މިކަން  ޅުަގނޑުމެްނ އިތުރުހަމަޖެހުނީއޭ. އަ

ނުޑ ތާއީދު  ކުރާނަން ިމއަދު މިތަނުން ގިނަ  ނިމޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ައުޅގަ



ކުަރއްާވ މަސައްކަުތަގއި  ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރަްއވާ ގޮަތކަށް. އަދި އެބޭފުޅުން

ނުޑ ބަިއވެިރވުމުެގ ައުޅގަ ހަމަގައިމުވެްސ ސިއްީޙ ގޮުތން ކަމެއް ދިމާނުިވއްޔާ 

ނޑު އެއް  ވާހަކަ ދަންނަވާނަން.  ހިތްވަރުވެސް އެބަހުރި، ުޝުކރިއްޔާ. އާެދ، އަުޅގަ

ނޑު އަދި މިީވ ތަނަކަށް ގޮތެއް ހުށަެއްއ ނާޅަން. ޢިއްޒަތްތެރި  އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޚިޔާލުފާޅު ކުރަމުން  މެންބަރެއްގެ ވާހަކަފުުޅގައި ެއގޮތަށް އައިމާ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ތެއް ހުށައެއްނާޅަން. އެހެންނަމަވެސް، ލ. އަތޮޅުގެ މިދަނީ. ގޮ

ނޑު ތާއީދުަުކުރަން.   ުޝުކރިއްޔާ. ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަ

 

ނޑުމެން އެޖެންޑާ ހަމަޖެހިފައި  އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރުދަންނަވަން.  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން އަުޅގަ

މިހާތަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިވަނީ  ޖަންާޑގައި އޮްތ ނަންބަރުގެ )ށ(އޮތްގޮތުން އެ

ިޚޔާލުތަްއވެސް ހުށަހެޅި. އެހެންވީމާ،  ކުރިއަށް ގެންދެވިަފއި، ވަަރށް ގިނަ

ދިޔުްނ އެއީ، ކުރިން )ނ(  އަށް މިހިސާބުން އަނެއްކާ އެކަން ބާއްވާަފއި، )ނ(

ނޑަްށ ހިއެއް ނުވޭ އެްއގޮތަކަ ހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް  ްށެވސްނިންމުން އެއީ އަުޅގަ

ރައީާސވެސް ކުޑަކޮށް  ަްވާނެހެންނެއް. ދެން، ދެންެމ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ާނިއބު

ކަމެްއ،  މަޝްވަރާކޮށްލުމަށްފަހު، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ެވވިދާނެ

 އެމައުަުޟޫޢުަގިއވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުން މިަވގުތު ހުޅުވާެލވިދާނެ.

ނޑުމެްނނަށް އާދެ، އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ބޮޑަށް ބުރަވެވޭނީއެހެންނަމަވެސް އަޅު   ގަ

 އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ިމކަންތައް ވަކި ގޮތަކަްށ ނިންމަން. މިކަން 

 ނުނިންމިއްޖީވިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ދެން މެންބަރުންގެ ވަގުތާ ހަމައަށް

 ތުންވަަޑއިގަންަނވާނީ ނޫނީ މިކަން ނިންމަވާފައި، އެނިންމަވާ ދުވަހެއްގެ ނިސްބަ

ނޑަައޅުްއވާނީ. މިކަހަލަ ކޮންމެވެސް ގޮެތއް ދެން   ވިސްނާަވޑަިއގެންފައި ވަގުެތްއ ކަ

 ކޮންމެއަކަސް މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންތަކެއް )ށ( ގެ ކުރިއަށް



 ނ( ގައި އޮތް ަމއްސަލަ ނިންމަވަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި.)

 ޤަތުަގއި ހަމަ ރަނގަޅަށް ގެންދެވޭތޯ ިމ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެހެންވީމާ، ޙަޤީ

 ތަރުތީބުކޮށްފައިވެސް މިހިރީ. އެހެންނަމަވެސް މިހިސާބުން މީގެ އަނެްއކާވެސް ދަތިވާ

 ގޮތެއް ދިމާެވގެން މިއުޅެނީ. ގިނަ މެންބަރުން އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ 

 ނެ. ދެން ފަހަރެއްގައި މިހާރު ކަމަށްވާނަމަ، އެގޮތަްށވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާ

 އެދިަވޑަިއގެންފަިއވަނީ، އެންމެ މެންބަރަކު އަލަށް އެދިވަޑައިގެންފަިއވަނީ. ދެން

މިބޭފުޅުން  ތިއްބެވީ ކުރިން ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވާފައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ،

ންނަށް އަޅުަގނޑުމެ ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާ ނިންމެވުމަށްފަހު ފަހަރެއްގައި މިހާރު

އެއްބަްސވެަވޑަިއގަންނަވާ ެއއްގޮެތްއވެސް  މިގެންދެވޭ ކަންތަުކގައި ހަމަ ގިނަ ބޭފުޅުން

ކުރިއަށްދިޔުން ރަނގަޅުުނވާނެ ބާވައޭ އަދިވެްސ  އޮވެދާނެކަމަށް ފެންނާތީ. އެޮގތަށް

ނޑު އެދި ދަންނަވަން. އާދެ، މި ދެކަންތަކަކީވެސް،  މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަޅުގަ

އަދި )ނ( ަގިއ އޮތް ކަންތަކަީކވެްސ  )ށ( ަގއި މިއޮތް ަކންތަކަކީވެސް އާދެ، 

ނަޑއެޅުމާއި މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދެއްެކވޭނެ އަދަދު  މެންބަރުންގެ ވަގުތު ކަ

ނަޑއެޅުމާ، މިީއވެސް ހަމަ މިއާ ގުޅޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އެއް ކަމަީކ،  ކަ

ގެ ތެރޭަގއި ިމކަން ނިންމަން ނިންމާ ުމއްދަތެއް  އަޅުަގނޑުމެން މުޅި މަޖިލީހުން ވަކި

މެންބަރުން އަމިއްލަފުޅަށް މެންބަރުންގެ ވަގުތު  ނިންމުމެއް. އަނެއް ކަމަީކ،

ނަޑއެުޅއްވުުމގެ ކަމެއް. އެެހންވީމާ މި ދެ ކަންތަކަކީ ތަފާތު ދެކަމެއް. އެހެންވީމާ  ކަ

އަުޅަގނޑު އިސްކަންދެްއަވން ބޭނުންފުޅުވަނީ ކޮން ކަމަކަށްބާވައޭ  މީގެ ތެރެއިން

ކޮންމެއަކަސްަް އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ އަބަދުެވްސ ދިގުވާތީ، އެކަާމވެސް  ހިތަށް އަރާ.

ނޑު  ބައެއް ބޭފުޅުން އިޝާރާތްކުަރއްވާ. އެހެންވީމާ، ވާަހކަ ުކރުކޮށްލާފައި އަުޅގަ

އުތުރުބުީރގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިްލ އިބްރާހީމް ޝަހީދު  މާޅޮސްމަޑުލު

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.އަޅު  ޒަކީއަށް   ގަ

 

ނޑު ހުރީ އެްއގޮަތކަށްވެސް ވާހަކަ  ޝުކުރިއްޔާ  އުތުުރބުރީ  މާޮޅސްމަޑުލު  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ



  ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ނުދައްކަން. އެހެންނަމަވެސް، މިފަހަރު  ިއބްާރހީމް ޝަީހދު މެންަބރު

ގައި މިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން  ޑާަގއި މިއޮތް )ށ(ޚިޔާލުފުޅުތައް މި އެޖެން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޒަކީ

ނޑަްށވެސް  މިކަމުަގއި އެްއޗެއް ދެންެނވުމުގެ  ވާހަކަދަްއކަވަމުންދާތީ، އަުޅގަ

ޚިޔާލުކުރީ. ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު ބޭނުންވާތީ އެއްެޗއް ދެންނެވުމަށް

ވިސްނަަވއި، މިކަމާ  ވަރަށް ބޮޑަށް  މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ަވނީ މީގެ ކުރިން

ނޑަށް ހީވަީނ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން  ދޭތެރޭގައި އެްއެޗއް ވިާދޅުވެަފއި. ެއއީ  އަުޅގަ

ނޑަްށވެސް ބުރަެވވެނީ )ނ(  ވިސްނަންެވއްޖެ ކަމެއްހެން. މީގައި ހަމަ ބޮޑަށް އަުޅގަ

 ައވަހަށް ދިޔުމަށް. އެީއ މުއްދަތެއް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ނިންމެވުމަށް އެއީ އަށް

 އަޅުަގނޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ ކަެމއް ނޫން. އަދި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ ތިންހަތަރު 

 އޭޕްރީލްަގއި ނިންމަން 17ގޮތެްއގެ ތެޭރގައި ާޚއްޞަކޮްށ ދެ ހަފްތާއެއް ުނވަތަ 

ނޑަށް ވަރަށް ދަތިޭވ އެއްބަްސވާން. އެީއ  މިބުނާ ނިންމުމަށްވެސް އަޅުގަ

ސް ހިނގަުމންދާނެ، ކޮމިޓީތަްއވެސް މަޖިލީހުގެ ސެޝަންތައްވެ  ރައްޔިތުންގެ 

ކަމެއް ބާއްވަމުންދާއިރު އަދި ޫނންނަމަ، މި ގަވާއިދު  ހިނގަމުންދާނެ، މިހުރިހާ 

ކޮިމޓީގައި އަނެްއކާ މައްސަލަތަްއ ހިނގަމުންދާއިރު، މި  ކޮމިޓީއަކަށް ބަދަލުެވގެން

ނޑަށް އެހެންމެ،  ހީވަނީ ތަންކޮެޅއް ކުރު މުއްދަެތއްހެން. އަދި މުއްދަތު އެއީ އަުޅގަ

ކަމަކީ، މެންބަރުންނަށް ފުރަތަމަ ޓައިމް ލިމިޓް ކަންތައް  މީގެ އެންމެ މުހިންމު

ދެއްާވ އިޚްތިޔާރުތަްއ ނިންމުން ކަންނޭނގެ. ެއގޮތުން، ލ.  ނުވަތަ މެންބަރުންނަށް

މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމްވެްސ އެ ދައްކަވަނީ ހަމަ  އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި

ހަމަ ހިތުގައި އޮތް ަކންތައްތައް ކަންނޭނެގ.  މެްނގެެވސްއަޅުަގނޑުމެން އެން

ނޑަްށވެްސ މިހާރު ރިޔާސަތުން ދެންމެ ކުޑަކޮށް އިޝާރާެތއް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މެންބަުރންނަށް މައުަުޟޫޢުގައި  ދެއްވުމާެއކީ، އަުޅގަ

ދި ދެވަނަ ފަހަރު، ތިންވަަނ ބޭްއވެވުމަށް. އަ ވާހަކަދަްއކާއިރު ވަރަށް އޯަޕންކޮށް

ފަހަރަކު މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދައްކަން ފުރުޞަތު  ފަހަރު، އަދި އެނޫންވެސް އެަތއް

ޓައިމް ލިމިޓަީކ، ތިން މިނެޓު ކަމަށް ހެއްދެވުމަށް.  ދެއްަވއި، އެ ދެްއވާ މުއްދަތަީކ،



ނުޑ މި ދަންނަ އަޅުަގނުޑ ރިޔާސަތުން ތިެހން ވަނީ. ވިދާުޅވެފަިއ އޮތީމާ، އަުޅގަ

ާތއީުދކުރެވެނީ، އެ ބައި އެގޮތަށް ާބއްަވވާފަިއ، )ނ( ަގއި  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް

ނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ އެވާހަކަ  މިއޮތް ބައި މީ އަޅުގަ

 އިށީންނާނަން. ދަންނަވަމުން

 

  އަުޅަގނޑު ފުރުޞަަތކަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ މެްނބަރު އަްޙމަދު  ފާދިއްޮޕޅު

މިހާރު މި ޖަލްސާތައް ބާްއވާނެ މުއްދަތެއް ަކނޑަެއޅުމާއި ބެހޭގޮތުން  ދަންނަވާލީ  ވާހަަކދެއްެކވުން: މުޙަްނމަދު

ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާަގއި  ގިަނވާހަކަ ދެްއކިއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ވަރަށް

ަވރަށްގިނަ އަކުރުތަެކއް.  އެބައުޅޭ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ( އެހެންގޮސް

ނޑުމެންނަށް ފާސްނުކުރެވިގެން.  މީގެތެރެއިން އެންމެ އަކުރެްއވެސް މިއުޅެނީ އަުޅގަ

ވަނަަަ ޖަލްސާެގ  6ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  އެހެންވެ ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަީނ ރައްޔިތުންގެ 

ނޑުމެން ފާސްކޮްށފައި. އެހެްނވީމާ ޔައުމިްއޔާަގއި އެބައޮްތ ގޮތްަތކެއް ަވކި  އަުޅގަ

ނޑަެއޅުމެއްނެިތ ހަމަ މިހާރުއްސުރެން ފަށައިގެން ަގާވއިދު  މުއްދަތެއް ކަ

ނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން ގަވާއިދު  އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކަންަތއް ުކރިއަށްގެންދަން އަުޅގަ

ުކރިއަށްގެންދިއުުމގެ ކުީރގައި އެޖެންޑާގެ )ރ( ަގއި  އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކަންތައް

ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހަމަޖެއްސުން އޭެގކުރިން  ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ގަާވއިދު

އެވާހަކަ ދަންނަވާލަްނވެގެްނ ފުރުޞަތަކަަަށްއެދި  އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވެ 

   ދަންނަވާލީ ޝުކުރިއްާޔ.

 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ މިއަރުވަނީ މާލެއަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ައޅުަގނޑު ކުޑަކޮްށ   މާރިޔާ އަޙްމަުދ ދީދީ އަށް. މި ފުރުޞަތުގައި ޛާއަލްއުސްތާ 

ލަސްކޮށްލެުވނީތީ ފުރުޞަތުނާރުވާ  މަޢާފްއެދެންޖެހޭ އެއީ އެނަންފުޅު ތަންކޮޅެއް

  އެހެންވީމާ.

 



ނޑު އިނީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މެްނބަރު ާމރިޔާ  މާލެއަޮތޅު   ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅގަ

 ނުދަންނަވަން ކަމަށް. އެއީ )ށ( އާއި ބެހޭގޮތުްނ އެއްެޗއް ދަންނަވަން އެްއޗެއް ދީދީ ވާހަކަެދއްކެުވން: ދުއަްޙމަ

ނޑުމެން އެންމެްނވެްސ މިތަނަށް އައިސްފައި ކޮންމެހެން. އެއީ   ބޭނުންނުވާތީ  އަުޅގަ

 ށްއެއް މަޤްޞަދެްއގައި ަހމަ ހުރިހާކަމެއްވެސް ައވަްސުކރަންކަމަށް އަޅުަގނޑަ މިތިބީ

ނޑު އެްއޗެއް  ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެހެންވެ. އެހެްނނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ހިތަށްެއރީ އަޅުގަ

ނޑު ެއއްެޗއް  ދަންނަވާލަން ޖެހޭނޭ މިހާރު. ދެން )ށ( އާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނުޑގެ   ނުދަންނަވާ އަޅުަގނޑު ހުރީ )ނ( އާއި ހަމައަށް އެޖެންާޑގަިއ ދިޔައިމާ އަުޅގަ

 ށް. އެހެންވެ އެވާަހކަ ދަންނަވާަލން ކަމަށް އަުޅަގނޑުޚިޔާލު ދަންނަވަން ކަމަ

  މިތެދުވީ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

ަުބުރީ ެމންަބރު  އަިރއަތޮޅު ނުޑ ފުރުޞަތަކަށް އަަައްސަލާމް ޢަަަލަިއކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެކުނު   އަުޅގަ

  ެވސް އާހުށަހެޅުމެްއެގ އަޑުނީވިފަހަރަށް މިދަންނަވާލީ މިހާރު އެއް ދެވަނަ ުޙަސއިން  އިލްޔާސް

ަވގުތު ނަގާތީ މިހާރު ެއޖެންޑާގައި މިހާރު މިއޮތް ގޮަތށް ކުރިއަށް  މާގިނަ ވާހަަކދެއްެކވުން: އިްބރާހީމް

ެއޮގތް މިގޮތަށް (، ދަންަނވާލަން. ދެން )ހ(، )ށ(، )ނ ގެންގޮސްެދއްވާތޯ

ނިންމާލަދެއްވާތޯ  ކަންބަދަލުނުކޮށް ވީހާ އަވަްސކުރުުމގެ ގޮތުން ވޯޓަށް ައއްަސވާ މި

  ދަންނަވާލަން އިނގޭތޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

ނޑު ދެވަނަ  މެްނބަރު އިްބރާހީމް  އައްުޑއަޮތޅު   ފަހަރަށް ފުރުޞަތަކަށް އެދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

. އަޅުަގނުޑ މި ވަރަށްބޮޑަްށ ޝުކުުރވެިރވަން ދެންނެވުމުން ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް  ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ޝަރީފް

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ވީހާވެސް  ފުރުޞަތު ހޯދާލީ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ އަދި ކުީރގެ ަބއެްއ  އަވަހަކަށް ކަމެއްނިންމޭތޯ ައޅުގަ

އަޮތޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުމާ އެއްުކރައްަވއިގެން ތ.

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުން އެއްވެްސގޮތެްއ  ހަޅުއްވާފައިވާތީ ގިނަހުށަހެޅުމެއް މިހާރު ހުށަ

ނޑު  ފާސްނުވެ ގޮތެއް ނުނިމިގެްނ މިމަޖިލީހުން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެބިރު އޮތީމާ އަުޅގަ



ނޑު އަނބުރާ ގެންނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތުަގިއ  އެއަށްފަހުަގއި ހުށަހެޅުން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ވާލަން ބޭނުން.އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއް އެހެންކަަމކާވެސް ދަންނަ

ކަންތައްތައް ނުނިމިގެްނ  އަޅުަގނޑުމެން ެއްއވެސް އަމާޒެއްނެތި ެއކި ގޮތްގޮތަށް ދާތީ

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ވޯޓުލާނެ ގޮތަކާއި ބެހޭގޮތުން  މިދަނީ. އަޅުގަ

ގޮތް އެންމެފަހުން ވޯޓުލަމުްނ އައި ވާހަކަދަްއކަން ފެށީ. ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެންވެސް

އެނިމުނިއިރު މިނިމުނީ ހަމަ  ކިތަންމެ ދިގު ޢިބާރާތެއް ކޮށްގެން ނަމަވެސް

ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގައި ވޯޓުލަމުން އަިއގޮަތށް. އެްއވެސް ފަަރގެްއ  ކުރިންވެސް އަުޅގަ

ނުވަތަ ުޢސޫލީ ތަފާތެއް، ޚިޔާލެއް  ނެތި. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުެމން ވަކި އުސޫެލއްަް

ނޑުމެން  ގައި ވިޔަްސ، މިއިްނ ދައްކައިދެނީ ކޮންމެނެތްކަމު ކަެމއްަގއިވެސް އަުޅގަ

އަށް ދިޔަކަމުގަިއވިޔަްސ  ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ބަހުސްކޮށްލާ ހިތްވާ ގޮތް. )ނ(

ވިާދޅުވޭ. އެކަމަުކ ބަހުސާ  މިނެޓޭ އެބަ  4މިނެޓުން  3އަޅުަގނުޑ ހިތަށް އަރަނީ 

ނޑުމެން  އީހަމައަށް ދިޔައީމާ ެއގޮތަކަްށ ނުނިމޭނެ. އެ  3ކީްއެވގެންތޯ އަުޅގަ

ިދގުެވެގންގޮސް ބާރަ މިނެޓަށް  މިނެޓަށޭ އޮންނަން ފެންނަނީ ބުނާއިރުވެސް އެހެރީ

ެއއްަބސްެވވޭނީ އެންމެފަހަރަކު  ވެފައި. އެހެންވެ ކިހިނެއްޯތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ިމކަމެއް ނުވާނެ. އެހެންވެ  މިެނޓުގަޭއ ވާހަކަަދއްކާނީ 3އެވާހަަކ ދައްކާީނ 

ނޑުމެން ނޑަށް ހީވަނީ  މުސްތަޙީލު ކަންކަމުގެ މައްޗަްށ އަޅުގަ ވާހަކަެދއްކުަމކީ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުރަތަމަ މިތަނަށް  އަނެއްާކވެސް ަވގުތު ބޭކާރު ކުރުންހެން.

މައްސަލަައކީ މަޖިލީހުގައި ގަާވއިދު އިޞްލާޙު  ހުށަހެޅިގެން އޭރު ބަހުސްކުރެވުނު

ކިހިނެއްތޯ. ޭއގެ ތެރެއިން މިހާރު  ޢަަމލު ކުރާނީ، ކުރުމުގައި ވޯޓުދޭނީ

ނޑަައޅަން ވާހަކަ ދިުގެވއްޖެ ެއއަްށވެސް ހަދާނެގޮްތވެސް  މުއްދަތެއްެވސް ކަ

 ނޭނގިގެން މިދަނީ...

 

ނޑުމެން  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން  މިއަދު މަަސްއކަތް މިކުރަނީ ހަމަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ައޅުގަ

ގެންެދޭވތޯ އެހެންވީމާ ވަރަށް  ކަަދއްަކއިގެްނ ވީހާެވސް ކުިރއަށް މަޢުޟޫއަށް ވާހަ



  އެދެން އެގޮތަށް ކުރިއަްށގެންދެވުމަށް.

 

ނޑު ވާހަކަ މިދައްކަނީ  މެްނބަރު އިްބރާހީމް  އައްުޑއަޮތޅު   ަރއީސް. އަޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މަޢުޟޫއަށް އަުޅގަ

ދައްކަނީ. )ނ( ގެ ވާހަކަެވސް ދައްކަނީ )ރ( ގެ  މިވާހަކަ މި މަޢުޟޫއާ ބެހޭގޮތުން  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން: 

މިދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ  ވާހަކަެވސް ދަްއކާތީ އަުޅަގނޑު ވާަހކަ

ައޅުަގނޑަށް އެނގޭނެ ހަމަ  މަޢުޟޫން ބޭރަކަށް ނުދަން އަދިއެއް. ދިަޔއީމާ

ނޑު ހަމަ އިށީންނާނަން.  ުހއްޓާފައި ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވިދާުޅެވއްޖެއްާޔ އަުޅގަ

ނުޑ  އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މަޢުޟޫން ބޭރުނުވަނީސް ވިދާޅުވާ  ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަައކީ މަޢުޟޫން މަޢުޟޫން  އެގޮތް ޤަބޫލެްއވެސް ނުކުރާަނން. އަޅުގަ

ނޑުމެން  ދިގުވަމުން ދިުގވަމުން ގޮސް ެއއްވެްސކަމެއް ނުނިމިއޭ މިދަނީ އެކަމު އަުޅގަ

ބާރުލާަފއި އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ތެދުވެ  ށްމިތާނގައި ވަރަ

ނޑުމެން ިމވާހަކަދަްއަކނީ. ރައްޔިތުން އެދެއޭ  ވިދާޅުވޭ  ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްުޤގަޭއ އަުޅގަ

 އަވަހަށް ިމކަން ނިންމަން. އެހެންެވއްޖިއްާޔ ދެން ިމހާރު ކުރިއަްށއޮތީ ގޮެތއް ވަރަށް

 )ރ( އާއި )ބ( އާއި ދޫޮކށްލާފައި ގަާވއިދު ހަދަން  ނިމިފައި. )ނ( އާއި )ށ( އާއި

  ފަށަންވީނޫންތޯ. އޭރުން މިދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކަެއއް މިހިސާބުން ނިމުނީ ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ވާހަަކއެއް މިހާރު އަްއޑުއަތޮުޅގެ އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ދަންނަަވނ ަްއުޅުނު ެމންަބރު އަްޙަމދު  މުލަކަަަތޮޅު

މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އަދި ޅ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  :ާވހަކަެދއްކެުވން ޝަފީޤް

މުޙަންމަދު އެވިދާޅުވި އެ ދެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރާ ވަހާކަ ދަންނަވަން  އަޙްމަދު

މިަކމާއިމެދު ވިސްނާލާއިުރގައި މިަކމަށް ހިނގައިދާނެ  ޙަޤީޤަުތގަިއވެސް އިނގޭތޯ.

ިމގޮތަްށ ވާހަކަ ދެެކވެމުން. އެހެންވެ ބޭނުންކަމެއް  ަތކެއްވަރަށްގިނަ ވަގުތު

ހަމަ ކުރެވުނީ މިކަހަލަ ބޭނުންނެތް ކަމެއް.  ނޫންކަންނޭނގެ ކުރީަގއިެވސް

  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 



ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދި ޝުކުރިއްޔާ   ދެކުުނބުރީ ތިލަދުންމަތީ   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނުޑގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރެްއވި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ  ާއދިލް ައޙްަމދު މެންަބރު   އަުޅގަ

ނުޑ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ އިޙްތިރާމް ވާހަކަެދއްެކވުން: ގެންދިއުމަށް.   ކުރަމުން އަުޅގަ

ނޑު މިޢަމަލު ކުރީ މިކަންތައްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި.  މިހެން އަޅުގަ

ނޑު އެއީ ހުށަހެޅި ވަރަށް އެްއގޮތް ހުށަހެޅުމެއް ތ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  އަުޅގަ

ނުޑގެ  މެންބަރު ޙަސަން  ޢަފީފް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާތީ ެއކަމަށް ތާއީދުކޮށް އަުޅގަ

  ގެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަންަް ޝުކުރިްއޔާ. ހުށަހެޅުން އަނބުރާ

 

  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ މެންަބރު ައޙްަމދު ޢާތިފް  މާލޭ

ނޑުެމން އަތުަގއި ބާީކ ދެން  މިހާރު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަނބުރާ ގެންދެވުމުން ގޮސްހުސްާވއިރު އަުޅގަ

ލިބިފައި އޮތްކަމަށްވަންޏާ ނުވަތަ އަދިވެސް  ކޮން ހުށަހެޅުމެއްތޯ. ތާއީދު އޮންނަނީ

އެހެން ބޭފުޅެއް ޭބނުންތޯ ބައްލަވާލައްވާަފއި  ދަވަންއެހެން ހުށަހެޅުމެއް އަނބުރާ ގެން

އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓަށް އަާހލައިގެން މިނަންބަރު  ބާކީ އޮތް ހުށަހެޅުމަކަށް

  ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުރިހަމަކޮށްލަން މިވަގުތު.

 

މެންބަރަކު މިމަޢުޟޫޢުގައި  ރިޢިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ މިހާރު އެްއވެސް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އެދިަވަޑއިގެންފަެއއް ނެތް. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު  ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަން

ގޮތެއް  3ހުށަހެޅުންތަކާ ތާއީދު ލިބިފައިވާ ގޮތްތަކަްށ ބަލާއިރު  ހުށަހެޅިފައިވާ

ނުޑ ދަންނަވާލާނަން އެ  އެބަޮއވޭ. އެހެންވެ ގޮތް ވެސް. އާދެ، އެންެމ  3އަުޅގަ

އެންމެ ކުރިން އޮތީ ހދ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރަތަމަ މިއޮތީ މިހާރުފު

އެގޮތް ނެތިފައި.  ެއގޮތް މިހާރު އަނބުރާ ގެންދެވީމާ ދެން މިހާރު  ހުށަހެޅުއްވި ގޮތް.

ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނީ ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ެއންމެ

ހަޅުއްވާ ފާދިއްޕޮުޅގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސެއިން ހުށަ  މެންބަރު މޫސާ މަނިކު

ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި  15ކުރެްއވި ަގާވއިދު ފާސްކުރުމުގެ މަސަްއކަތް  އިބްރާހީމް ތާއީދު



 ވަޒީރުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑރ. ޙަސަން ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްވާ ނިންމުމަށް. ދެން

 އިބްރާހީމް ޝާފިޢު ތާއީދު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ހަފްތާގެ ތެޭރގައި ނިންމުމަށާ 2ކުރަްއވާފަިއވަނީ ަގާވއިދު ފާްސކުރުމުގެ މަަސއްކަތް 

 އޭޕްރީލް 17އަދި ެއގޮތުން ގަާވއިދު ފާްސކޮށް ނިންމެވުމުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ 

ނޑަެއޅުން. ދެން ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙަސަ 2115 ން ކަމުަގއި ކަ

ރަޝީދު  ހުށަހަޅުއްވާ ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ޙުސައިން ޢަފީފު

  ޙަސަން ތާއީދު ކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތެއް އެބައޮތް....

 

  ދުވަހަށް ާތއީދު ކުރެްއވި 15އިާޝރާތް ކުރެއްވި  ރިޔާސަތުން ތިޔަ ދެންމެ  އުތުުރުބރީ މެްނބަރު އަިރއަތޮޅު

ަްނޫން ވާހަކަ  މްމަުޖދީ ިއބްރާހީ  މުޙަްނމަދު   ައޅުަގނޑަށް އަޑު ިއވުީނ. އަުޑއިވުނު ގޮތް ެއއީ ކުށް

ނޑަްށ ހީވަނީ  ކަމުގަިއވާނަމަ ވާހަކަެދއްެކވުން: ުދވަހަށް ތާއީުދ ނުކުރާ ވާަހކަ ހާމަ  15އަުޅގަ

 ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ކުރެްއވީހެން،

 

 ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި   މިއޮތީ ވަނަ ގޮތަކަށް 3ދެން  އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް ހުށަހަޅުއްވާ އަދި ކޮޅުަމޑުލުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޑރ.

 ޙުސެން ރަޝީދު ޙަސަން ތާއީދު ކުރައްވާަފއިވާ ގޮތް. އެީއ ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ

 ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި 45ފެށިގެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު މިޤަރާުރ ފާސްވާ ދުވަހުން 

ޖަލްސާ ބޭއްވުން. އަދި  8ނިންމުން. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަދުެވގެން 

ނޑަެއުޅން. އެހެންވެ މިހާރު  5ަވގުތު މަދުވެގެްނ  ޖަލްސާގެ  ގަޑިއިރަށް ކަ

ގޮތް. ެއހެންވީމާ، ފަހަރެއްގަިއ  3މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގައި ވަނީ މި  އަޅުަގނޑުމެން

ނޫން  މިެއްއގޮތް ކުުރވުމަށް ބައެއް ބޭފުޅުްނ އިތުރު ގޮެތއް ހުށަހަޅުއްވާނެެއކޭ މީ އަދި

ހީވާތީ.  ބޮޑަށް ހީވަނީ އެކަމު ބައެްއ ގޮތް ގޮތް އަނބުރާ ގެންދަވަފާނެކަމަށްވެސް

 އަރުވާނަން ައޅުަގނޑު. އެހެންވެ އަދި އިތުރު ފުރުޞަތު

 



  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ތެރި ަރީއސް. އާދެ ދެންމެޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް މެްނބަރު ޙުަސއިން  ފާދިއްޮޕޅު

ދުވަހުގެ  15މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  ވާހަކަފުުޅގައި ލ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަަކދެއްެކވުން: އިްބރާހީމް

ނޑު  ތެރޭގައި ަގވާއިދު އިޞްލާޙުޮކށް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

އިާވ ވިދާޅުވުމަކީ ެއއީ ކުށްހީފުޅެްއ ކަމުގައި ދަންނަވަން. ވިާދޅުވެފަ  ތާއީދު ކުރީކަމަށް

ނުޑ  އަޅުަގނޑު ނަޑއެޅިެގން އެކަމަށް ތާއީދު ނުކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަ ހަމަ ކަ

ެއއް  އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު ތާއީދު ކުިރން އެމަނިކުފާނުގެ ދެންނެވިން.

 އިނގޭތޯ. މިއީ ހުށަހެޅުމަކަށް. އެއީ )ށ( ެގ ކުރިން )ނ( އަށް ަވޑަިއަގތުމަށް

  އަޅުަގނޑު ާތއީދު ކުރީ. އެހެްނވީމާ، ވަރަށް ޮބޑަށް މަޢާފަށް އެދެން.

 

ނޑުމެންނަށް އެކަން  އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށްަް އެދެން. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޯޓުކޮށްަްލެވިފަިއ އޮތީ ާތީއދުކުރައްާވ ކަމަށް. އެ ނ އަޑު  އަުޅގަ

އެދެން. ދެން، އަރިއަތޮޅު  ނުކުރެވި އޮތީ. އެހެންީވމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށްރިކޯޑު 

ކޮށްދެއްަވއިފި. ދެން،  އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެކަން ހާމަވެސް

ނުޑ ެއއްެޗއް  އެހެންނަމަވެސް ތާއީުދކުރެްއވި މެންބަރު އެްއޗެއް ވިދާުޅވަންެދން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޮޅުމެއްގެ ތެރޭަގއި  ރުނުދަންނަވާ އިނީ. ދެން، މިހާ އަޅުގަ

ހުށަހެޅުއްވި އެހެން ވާހަކަފުުޅގެ އެހެން  ހައްދުންމަތީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑުމެންނަށް ެއގޮަތށް ނޯޓުކުރެވިފައި އޮތީ.  ބަޔަކަށް ތާއީދުކުެރްއވީ . ީވމާ، އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު  ޢިއްޒަތްތެރި  މިއަރުވަނީ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރު އަޅުގަ

  މެންބަރު މަޙްމޫދު ޝައުޤީއަށް.

 

  މިނެޓަށްވެފައި ހުރީމާ 11ވާން  12:31ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ  މަޖިލީުހގެ މެްނބަރު  ވަީޒރުންގެ

  ިވޔަސް 12:31ހަމަ ދަންނަވާލާނަމޭ ވޯޓަކާ ހަމައަށް  އެރީ ޚިޔާލެއް ހިތަށް ަޝުއޤީ  މަްޙމޫދު

ފެނޭ އެްއވެސް ެމންބަރަކު ޢިއުތިރާޞް ނުކުރަްއވާ ކަމަށްވަންޏާ މިއަުދ  ަގނޑަށްއަޅު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަންަގވާފަިއ ގޮެތއް ނިންމަވާލަދެއްވުން ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭ ކަމަކަްށވާތީ  ވޯޓެއް 



    ދަންަނވާލަން، ޝުކުިރއްޔާ. އެވާހަކަ

 

ހަނދުމަފުަު އާކޮށްލުމަށް ދަންނަވާލާނަން.  މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

މެންބަރު އަލްާފޟިލް އަދުނާނު ޙަލީމް  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީެގ ިޢއްޒަތްތެރި 

އެޖެންާޑގަިއވާ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމެންދެން ޖަލްސާ  ހުށަހަޅުއްވާފައި އެަބއޮތް މިައދުގެ

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެއހެންވީމާ، ދެންމެ ވަޒީރުންގެ  ކުރިއަށް ގެންދެވުމަްށވެސް.

ޝަޢުޤީ އެހުށަހެޅުއްވީ މިާހރު އަޅުަގނޑުމެންެގ  މެންބަރު ޑރ. މަޙްމޫދު

ވޯޓަށް އަހާފައި ނިންަމވާލަންތޯ ނޫނީ އެޖެންޑާ  ކުރިމަތީގައި އޮތް ކަންތަކަށް އެކަނި

  ގެންދަވަންތޯ. އެ ސާފުކޮށްލަން ހަމަ ބޭނުން. ނިމެންދެން

 

  ވާހަކަދެކެވެމުން މިދާ މައްސަލަ އިނގޭތޯ. އާދެ، ުޝުކރިއްޔާ. މިހާރު ރު މަޖިލީުހގެ މެްނބަ ވަީޒރުންގެ
  ަޝުއޤީ މަްޙމޫދު

  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ަްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ވަޒީރުްނގެ ެމންަބރު ުޙސައިން  ކޮޅުމަޑުލު   ހުށަހެޅުއް

  މަ އެގޮތަށް ގއ. ގެ ިޢއްަޒތްތެރިާތއީދުކުރަން. އަދި ހަ އަޅުަގނޑު  ޙަަސން ރަޝީދު

ނޑު ާތއީދުުކރަން. މެންބަރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށްވެސް އަުޅގަ

 

  އަުޅަގނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދިލީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ މެންަބރު  މާލޭ

  މެންބަރު މުޙްމޫދު ޝައުޤީ ހުށަހެޅުއްވިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްެތރި  ވަޒީރުްނގެ އާަާޠިަީފް  އަްޙމަދު

މިހިނގަމުންދާ ނަންބަރު ވޯޓަށް އެހުމަކާ ހަމައަށް ޖަލްސާ  އާދެ މިހާރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ެއދި ދަންނަވާލަން. އެކަމަްށ ތާއީދުކުރުމަށްޓަަކއި ކުރިއަްށގެންގޮސްެދއްވުން

  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

  ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ހަމަ ކުަޑކުޑަ ެއއްެޗއް އާދެ ޝުކުރިްއޔާ  އުުތރުުބރީ ހުވަުދއަޮތޅު



ނޑު ހުށަހެޅުުމގައި ރައީސަށް  މެންަބރު ޢަދުނާނު ޙަލީމް    ސާފުކޮށް ދަންނަވާަލންވެގެން. އަުޅގަ

މިއަދު އެޖެންޑާަގއި )ރ( އާއި ހަމަައށް ހުރިަި އަކުރުތަްއ  ދަންނަވާފައިވާނީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރިއަްށގެންދަން. އެއީ )ބ( ގަިއއޮތީ ވަރަށްޮބޑު މައްސަލަެއއް. ެއީއ  މާލުމާއެކީނިން

ނޑުެމން )ބ( އާއި މެދުގައި  ދުވަސް 45 ނޑުމެން މިތާ ތިބެންޖެހިދާނެ އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑު ހުަށހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ ެއއީ  ފައްަޓއިފިްއޔާަާ. އެހެންވީމާ ވާހަކަދަްއކަން އަުޅގަ

ައކުރާހަމައަށް ުކރިއަށްގެްނގޮސްދެްއވަން.  އެއޮތް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ )ރ( ގައި 

  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.
 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ގޮތަަކށް އެބައޮތް. ެއއްގޮަތީކ  5ކުރިމަތީަގއި  އާދެ މިހާރު އަުޅގަ

އް އެވޯޓަްށ މިހާރު ހިނގަމުންމިދާ ކަންތަ މިހާރު ހިނގަމުންމިދާ އެޖެންޑާަގއި

ވަިކގޮތަކަްށ ނިންމާލުން. ދެން  އަހާހިސާބަށް އާދެވިފަިއވާީތ އެކަންތައް

ހުށަހަޅުއްާވ އެހެން މެންބަރަުކ  އެހެންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު

ކަމެއްެވސް ެއއީ )ނ(  5އިތުރަށްއޮތް  އެެޖންޑާަގއިއޮތް ތާއީދުކުރަްއވާފައި އެބައޮތް 

އެކަންތައް ވޯޓަކުން ވަިކގޮތަކަްށ  . އެހެންވީމާއާއި )ރ( ކުރިއަްށގެންދަން 

ހީވަނީ. އެހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުްނ  ނިންމާލާފައި ކުރިއަށްގެންދިުއން ރަނގަޅުވާނެހެން

ރިޔާސަތަްށ ޖެހޭނީ ވޯޓަށްކަށް  އެކަން އަނބުރާ ނުގެންަދވާކަމަށް ވާނަމަ

ކަމަށް އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮެތއް ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ އެންމެ ފުރަތަމަ

ހުށަހެޅުއްިވ ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވާ  އެހުށަހެޅިގެން ތާއީދު ލިބުނީ އެންމެ ފުރަތަމަަަ

ިމއެޖެންޑާެގ މިހާރު )ރ( ގައިިމވާ  ފައިވަނީ ޖަލްސާ ކުރިއަްށެގންދަން. އެއީ

މިވަނީ ގއ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ކަންތަކާއިހަމައަށް. ެއގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ކޮޅުމަޑުުލެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނާނު ޙަލީމް. އަދި ތާއީދުކުރެްއވީމެންބަރު ޢަދު

ތިބޭފުޅުން އަތްޕުޅުގަިއވާ  ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން. އެހެންވީމާ މިހާރު

ނިމެްނދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ  ވަނަ ނަންބަރުެގ )ރ( ގައި ާވކަންތައް 0އެޖެންޑާގެ 

   ވޯޓުދެްއވުން އެެދން. ޅުންކުރިއަްށގެންދަން ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ބޭފު



 ފަހު( ވަގުުތކޮޅަކަށް)
 

 ނުކުތާ( ނިޒާމާބެހޭ)

 

  ހިތައް އަރަީނ ދެން އޮތް ދެ ގޮތަށް ވޯޓަށް އެއްެސވުމުގެ  އާދެ، ައޅުަގނޑު  މެންަބރު ހައްުދންމަތީ

ނޑުމެން މިއަދުެގ އެޖެންޑާަގއި މިއޮތް ދެން ހުރި ބައިތައް ކުރިން  ިއބްާރހީމް އިލްޔާސް   އަުޅގަ

އެދުަވސްތައް ަފއްޓަވާ ުދވަހަކަްށވާން. އެހެންނޫނީ އަނެއްކާ  ނިމިގެން ކަން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރަްނީވ ޖަލްސާއަކަށް އަންނާނީ އެހެަރ ކަންތަކާ  ގަާވއިދާބެހޭ މައްސަލަ

އެކަންަތއްތައް ނިމުމަށްފަހުކަން މިއަދު މި  ބަހުސްކުރުމުގެ ބައި. އެހެންީވމާ،

ނަޑއެޅޭ މުއްދަެތއް ދުވަހަކަްށވުން. އެހެން ކުރިން  ގުނަން ފައްޓާ ކަ

 ޝުކުރިްއޔާ. ދަންނަވާލަންޖެހޭނެ ހެން ހީވާތީ ދަންނަވާލީ.

 ފަހު( ވަގުުތކޮޅަކަށް)

 

ދަންނަވާލަްނ، އާެދ، މިހާރު މައްސަލައަކަށް  އަިރހުގައި މެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވޯޓު ެއއްބަިއ ބޭފުޅުން ދެއްވައިފި.  ތީ. އެއްކޮޅަށްވޯޓު ނަގަންފެށިފައި މިއޮ

ޖެހުނަސް އެެނއް ގޮތަށް ވޯޓު ނެގެްނ  އެހެންވީމާ، ޖަލްސާ ނިމުނަސް، މިނިމޭ ގަޑި

ދަންނަވާލަން. ތިބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާެޒްއ  ދެން މިބައި ކުރިއަށް ގެންާދނެ ވާހަކަ

  ނޯންނާނެކަމަށް ހީކުރަން.

 

 ނުކުތާ( ނިޒާމާބެހޭ)

 

ނުޑގެ އަމިްއލަ ޚިޔާލެއް ދަންނަވާލަން ނިާޒމާބެހޭ ޝުކުރިއްޔާ   ދެކުުނބުރީ ެމންަބރު ތޮޅުއަިރއަ   އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ދެން ދުވަހަކަށް ބާއްވަން. ނުކުތާއެއް  ުޙަސއިން ިއބްރާީހމް އިލްޔާސް   ނޫން. އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.  ވާހަކަެދއްކެުވން: 



 އްފަހަރު ވިދާޅުވެެދްއވުން އެދެން.އެ  އަދި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

  ވީމާ ދެން އަްނނަ ދުވަހަކަށް ޖަލްސާގެ ބާކީ އޮތްބައި 12.31 ގަޑިން  ދެކުުނބުރީ ެމންަބރު އަިރއަތޮޅު

  އެހެންވީމާ، އިޢުތިރާޒުކުރާ ވާހަކަ މިދެންނެވީ އިނގޭތޯ. ބާއްވަން  ުޙަސއިން ިއބްރާީހމް އިލްޔާސް

 ޢިބާރާތުން. ސާފު ވަރަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑު ހަމަ ކޮންމެ  އާދެ، ދެންމެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެހުނު މައްސަލަިއގެ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ އަުޅގަ

 ދަންަނވާލާނަން. ގޮތެްއގަިއވެސް
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  މެންބަރު: ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެްނބަރު އަދްނާން ޙަލީމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ

 މެންބަރު: ކޮޅުަމޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން. ރެްއވިތާއީދުކު

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 82 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 29 ދެްއވީ: ވޯޓު

 62 ނުދެްއވާ: ވޯޓު

_____________________________________________________________ 

 

އެގޮްތ ފާހެއްނުިވ. ދެން އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން އޮތީ ކުރިްނ  އެހެންވީމާ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނުޑ ޤަސްދުކުރަނީ މި މައްސަލާަގއި ދެން އޮތް ބަޔަށް  އަޅުަގނޑު ދެންނެވި އަުޅގަ

ނޑު  އެންމެ މެންބަރަކު ވޯޓަށް ދަންނަވާށޭ. އިޢުތިރާޒުކުރަްއަވިއފި އެކަމާ އަޅުގަ



ކަންތައްަތއް ހިނގަމުްނދާ ގޮތަށް ބަލާއިުރ  އިޙްތިރާމްކުރަން. އެހެންނަމަެވސް

ނަގާފައި އަެނއްބައި އަނެއް ދުވަހަށް ބޭއްވުްނ  މައްސަލަެއއްަގއި ވޯުޓގެ ެއްއބައި

ެއއްެވސް ބަޔަކު ކުރާ ަކމެއް ނޫންހެން. ދެން  އެއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ

އޮތް  ވޯޓަށް މިއަހަނީ ޖަލްސާ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކުަރން ނުވަތަ

ނުޑ  މައްސަލަ ނިމެންދެން ކުރިއަށް ގެންދަންތޯ، ެއކަން. އެހެންީވމާ، މިހާރު އަޅުގަ

ެދވަނަ ގޮތަށް ޖަލްސާގެ ކަންތައްަތްއ  މި ޤަސްދުކުރަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް

ހުށަހެޅިފަިއ އޮތްގޮތަށް ވޯޓަްށ  ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާ ބެހޭޮގތުން ދެވަނައަށް

ވާހަކަަދއްކަމުްނ ބަހުސްކުރަމުން މިދާ  ހާރު އަޅުަގނޑުމެންދަންނަވާލަން. އާދެ، މި

މައްސަަލއާދޭތެރޭ ވަކި ގޮތެްއ  އެޖެންޑާގެ ެދވަނަ ނަންބަރުެގ )ށ( ގައި ިމވާ

އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް  ނިމެންދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަްށ ގެންދަން.

 އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު ދެއްވުން

 
 

 ]ވުން ވޯޓުދެއް [

 

 ޝައުޤީ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު: ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑރ. މަޙްމޫދު މައްސަލަ

 މެންބަރު: ކޮޅުަމޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން. ތާއީދުކުރެްއވި

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 82 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 46 ދެްއވީ: ވޯޓު

 35 :ނުދެްއވާ ވޯޓު
 



 

 

 އެޖެންޑާގެ ތިންވަނަަަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ނިންމެވުން.. 4

 
ނޑުމެން ކަންތައް ފާސްކުރަމުނދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު މިގޮތަކަށްެވސް  ރުމިހާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން އަޅުގަ

ނުޑ ނިންމާލާނަން.  އެހެންވީމާ، ފާހެއްނުވި. މިހާ ހިސާބުން މިއަދުގެ ޖަލްާސ އަުޅގަ

ޖަހާއިރު  9ވާ އަންާގރަ ދުވަހު  5ޮއންނާނީ މިމަހުގެ  ހުގެ ޖަލްސާއެއްދެން މަޖިލީ

ޖަާހއިރު ޖަލްސާ އޮންނާނެ.  9ނޫން އަނެްއ ދުވަހު  މިތާނގައި. އާދެ، އެއީ މާދަމާ 

   އެދި މިޖަލްސާ ނިންމާލާނަން. ޖަލްސާއަށް ވަަޑިއގެން ދެއްވުން 
 

   

 ނިމުނީ. ޖަލްސާ - هلل رب العالوين والحود

 


