
 ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން.          .1

 

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

 ފެށުނީ. މަޖިލިސް  .وااله وهن وصحبه

 

 ވުން.ބަހުސްކުރިއަށް ގެންދެ  ކުރައްވަމުންގެންދެވި ވަނަ މާއްދާތަކާމެދު 26 ގަވާއިދުގެ          .2

ވަނަ ޖަލްާސއަށް  26މަޖިލީހުގެ  ޖަލްސާފެށުނީ. ރައްޔިތުްނގެ ާޚއްސަ`  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

މެންބަރުންނަށް މަރްޚަބާ ދަންނަވަން. އެންމެ  ވަަޑއިގެންެނވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި

އެނިގވަޑަިއގަންނަވާނޭ ފަދައިން އަުޅަގނޑުމެންގެ މަަސއްކަްތ  ބޭފުޅުންނަށްވެސް

ވަނަ މާއްދާއާއިމެދު  26ވަނަ ދެލިކޮޕީގެ  2ހިސާބަކީ ަގވާއިުދގެ  މިހާރުގޮސްފައިވާ

ނޑުމެން  ބަޙުސް ކުރެވެމުން ގެންދަނީ. އެންމެފަހު ދުވަހު، ަޖލްސާ އަުޅގަ

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަިއވޭ. އަދި ެއއިޞްލާޙަށް  ހުއްޓާލިއިރު، އެމާއްާދއަށް

 އެމާއްދާ ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަށް ހަމައެހެންމެ  ތާއީދުވެސް ލިބިފަިއވަނީ،

 ފާސްކުރަންވެސް ހުށަހެޅި، އެއަށްތާއީދު ލިބިފައިވަީނ. އެދުވަހުގެ ޖަލްސާ

 ހުއްޓާލިއިުރގައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން އެިދވަަޑއިގަންަނވާަފއި ތިއްެބވި އަލަށް

 ވި ބޭފުޅަކު ތިއްބެވި. އަިދ ކުރިންވާހަކަ ދެއްކެ 2އެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި ތިއްެބިވ 

ެއދިވަަޑއިގަންަނވާފަިއވޭ.  ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިންވެސް އިުތރުބޭފުޅަކު ވާހަކަދަްއކަވަން

ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނީ  އެހެންވީމާ މިއަުދގެ ޖަލްސާަފށާއިރު އެންމެފުރަތަމަ

މެންބަރުންނަށް. އާދެ،  2އެދިަވޑަިއގަންނަވާަފއިވާ  ކުރީދުވަހު ވާހަަކ ދައްަކވަން 

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު. ފާދިއްޕޮޅުގެ އެންމެފުރަތަމަ

 

 ވާހަކަދަްއކާލަން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ވަނަ މާއްދަާއއި ބެހޭގޮތުން  26 މެްނބަރު  ފާދިއްޮޕޅު

 މިމާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވޭ އަދި މިހާރު މިމާއްދާ މިހާރު މުޙަްނމަދު  އަްޙމަދު



އެބައޮތް. އެއަށްފަހު އަޅުަގނުޑ  ހުށަހެޅިފައި ފާސްކުރުމަށްެވސް ތަށްމިއޮތްގޮ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި މަޖިލީހަށް  26ދަންނަވާނީ 

އެަބއޮވޭ ުހސްތަންކޮޅެއް. އެހެންވީމާ  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވޭ.. ކިޔާބަހައްޓަފައި

ފާސްކުރާކަްށ އަޅުަގނަޑކަށް ވޯެޓްއ  މިއޮތްގޮތަށް މިހުސްތަންކޮޅު އޮްއވާ މިމާްއދާ

މިހުސްތަންކޮުޅ މިތަނުގައި ިމގޮތަށް ޮއްއާވ  ނުދެވޭނެ. ެއއީ މިއީޤާނޫނީ ަމއްސަލަެއއް.

ވަީނވިްއޔާ އަުޅަގނޑަްށ ހީވަނީއެއީ ރަނގަޅަްށ  މިމާއްދާ ފާސް ކޮށްފިކަމުގައި

ގެ )ނ( ގަިއވެސް އެބަޮއޭވ ވަނަ ާމއްދާ 26އަނެއްކާ  ކުރެވޭނެ ކަެމއްނޫންހެން. ދެން

ތަންޮކޅެއް. މިހާރު )ނ( ގަިއ މިއޮންނަނީ ދިރާސާކޮށް  ކުޑަކޮށް ަމއްސަލަޖެހޭ

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ކަމަކާމެދު މަޖިލީހުގައި މަޢުލޫމާތު  ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމާ

 ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރެއް. ދެން މުޤައްިރރު ވަަޑއިނުގަންަނވާ  އޮޅުންފިލުަވއިދޭނީ

ކަންތަްއުކރަންވާނެ ގޮތެއް މިައކުރުަގިއ ބަޔާން ކޮށްފައެއްނުޭވ.  ކަމުގަިއިވއްޔާ ދެން

 އަޅުަގނޑަށް ީހވަީނ އެާއއިދޭތެރޭަގިއވެސް ގޮތެްއނިންމަވަން ޖެހޭނެހެން. އެހެންވީމާ

އޮޅުންފިލުަވއިެލޭވ  މުޤައްރިރެއް ނެތްކަުމގަިއވަނީިވއްޔާ ކޮމިޓީެގ މެންބަރަކު މަޢުލޫމާތު

ވަނަ މާއްާދ  26ސް އޮންނަންވާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެެހންވީމާ ގޮތަށްވެ

ނޑަށް  މިއޮތްގޮތަށް ޮއްއވާ އަދި ިމޑްރާފްޓްަގއި މިއޮތްގޮތަށް ާފސްކުރަން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. ވޯޓެއްެދވޭކަށް ނޯންނާނެ. އެެހންވީމާ އެވާަހކަދަންނަވާލަން.

 

ދެންމެ ޢިޝާރާތް ކުރެއްވި ކޮމިޓީަގިއ  މެންބަރު ުޅގެ ޢިއްޒަތްެތރިއާދެ، ޅ. އަތޮ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ އެީއ  ހިމެނޭނެ މެންބަރުންގެ އަދަދުނެތި މާއްދާ

ނުޑ  މައްސަލައަކަްށ ވެދާނެކަމަްށ ވިދާުޅވެފަިއވާތީ. ކުރީދުވަހުވެްސ އަުޅގަ

ތެރި މެންބަރުންނަށް ޢިްއަޒތް ދަންނަވާލާފައިވާނެ، އަދި ިމހާރުވެސް ައޅުަގނޑު 

އެްއޮގތަށް ފާސްކުރަްއވަން  ދަންނަވަންބޭނުން މިމާއްދާ މިމާއްދާގެ އުޞޫާލއި

ދެންހަމަ އިތުރު މާއްދާައކަށް  ފެނިވަޑަިއގެން މަޖިލީހުން ފާސްކުރަށްަވއިފިއްޔާ 

އަދަދު މަޖިލީހުން  ދިޔުމުގެ ކުރިން އެކޮމިީޓަގއި ހިމެނޭނެ މެންބަރުންގެ 



ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.  މަޖިލީހުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ފާސްކުރުމުގެ ވާހަކަދަްއކަަވިއގެން

ޤަޞްތުކޮށްފައިއޮތީ. މިހާރު މިއޮތް  އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ެއކަން ކުރިއަށް ގެންދަން

އެމެންބަރުންގެ އަދަދާިއ ހުރިހާ އެއްޗެްއވެްސ  އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ފާސްެވްއޖިއްޔާ

. އެހެންވީާމ މިގޮތަށް މިކަންތަްއ އެދަނީ އޭަގއި އެކުެލވިގެން ފާްސވެގެން 

ކޮސްފަިއވާވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ. އާދެ، މިފުރުޞަތު  ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ޤަޞްދު

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް. އަރުވަނީ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުީރގެ

 

ނޑު ދެކުުނބުރީ  އަިރއަތޮޅު  ން ބޭނުންވަނީ ެއއްެޗއްދަންނަވާލަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ވާހަކަދެެކވެމުންމިދާ މާއްދައާއިބެހޭގޮތުން. ތ. ައތޮޅުގެ  މިހުށަހެޅިގެން ާޤސިމް އިްބރާހީމް  މެންަބރު

މެންބަރު ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަކަެދއްެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރަން. އަދި ހަމައެހެންމެ ބ. އަތޮޅުގެ ޢި ހުށަހެޅުމަށް

 ޢަލީ އިހަށްދުވަހުަގއި ދެއްެކވި ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާޅުވެަފއިވާ ފަަދއިން ތަސްމީން

 ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ާއއި އަދި ނާއިބު ރައީސްގެ ބަދަލުަގއި 

 މިމުޤައްރިރު އެކަން ކޮށްދެއްވުުުމަީކވެސް މާބޮުޑ މައްސަލައެއްނޫން.

 ރައީާސިއ ނާއިބު ރައީސް މަޖިލީހުގެ މިދެންނެވި ކޮމިޓީ  އެދެބޭފުޅުންވެސް

 ގެންނެވުމަކީ ހަމައެހެން މެންބަރެއްގެ ޙައިިސއްޔަތުން އެބޭފުޅުންގެ ޢިއްޒަުތއް

 ނަފްސަށް ނުވަތަ ޤަދަރަށް ދަރަޖަޔަށް އެއްެވސްކަހަލަ ުއނިކަމަށް ލިބިދާނެކަމެއް 

ނޑަށް ނުފެންނާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ ެއހެނީ އެބޭފުޅުންނަކީވެްސ   .ކަމަކަށް އަުޅގަ

 ހޮއްވަވާަފއި އެބޭފުޅުންނާއި ަވގުތީ ގޮުތން ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ  މިމަޖިލީހުން

 މަސްޢޫލިއްޔަތަކަްށވާތީ، މިދެންނެވިހެން ކޮމިޓީއަކަށް ހޮެވނީވެސް އެކޮމިީޓެގވެސް 

 ެބވިޤައުމީ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތަކުން ނުވަތަ ޢިއްތިާފގުްނ ހޮއްަވވާފައި ތިއް

ނޑު   ބެފުޅުން ކަމަށްވާތީ. އެހެންވީމާ ެއވާހަކަ ދަންނަވާުލމަށްޓަކައި އަުޅގަ

 ފުރުޞަތެއްދެއްވާތޯ ދެންެނވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

  



މެންބަރަކު އަލަށް ވާހަކަދަްއކަން  އާދެ، ކުރިން ދެންނެވިހެން ދެންއިތުރު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ަވޑަިއގެންފަިއވާ މާޅޮސްމަޑުުލ  ވަނަ ފަހަރަށް އެދި 2ތް. އެދިަވޑަިއގަނެުްފަެއއްނެ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. އުތުރުބުރީގެުެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލީ ވަޙީދަށް

  

ނޑު އެދުވަހު އުތުުރބުރީ  މާޮޅސްމަޑުލު   ފުރުޞަތަކަށް އެިދދަންނަވާލީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 މެންބަރު ވިދާުޅވިފަދައިން ކު އަރިއަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރިދެންމެއަ ހަމަދާދި ޢަލީ ވަީޙދު  މެންަބރު

ނޑަށްެވސް ފާހަގަ ކުެރވި އެކަމާބެހޭގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމުގެ  އެގޮތަށް ވާހަކަެދއްެކވުން:  އަުޅގަ

 ބޭނުމުގައާއި އަދި، ދާދިދެންމެއަކު ރިޔާސަތުންތިޔަ ވިދާޅުވީފަަދއިން މިހާރު

ބެހޭގޮތުްނ  ހިސާބުައކުރެއް އޮތުމުންއެކަމާއި މިމާއްދާގައި ފުރާލަން ދީފައިއޮތް

ވަރަްށ  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން. ރިާޔސަތުން އެކަން

އެހެންނަމަވެސް  ރަނގަޅަށް ރިޔާސަތަށް ފެިނވަަޑއިގަންަނވާގޮތް ހާމަކޮށްެދްއވައިފި.

ެއޑްރާފްޓް  ގައިއަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު މުޅިންއެގޮެތއްނޫން. އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮތު 

އަދަދެއްޖަހަން  ކުރެްއވެިވ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ޖެހިވަޑަިއގަންަނވަންވާނެ ޮކންމެވެސް

އެބޭފުޅުްނ  އެބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިެގންނަވާ. އެބޭފުޅުްނ ޤަބޫލުކުރަްއވާނެ

 ޖަހާއަދަދަކީ ކޮންމެހެން މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ޖެހޭނެ އަދަދަކަށް

 . އެެހންނަމަވެސް އެބޭފުޅުންގެ ވާޖިބެއް އެބޭފުޅުްނގެ ނުވެހިގައިދާެނކަންވެސް

ނުޑ އެބޭފުޅުްނގެ ނަންަތއް ހުށަހެޅީ ހަމައެފަދަ  ޒިންމާއެއް. ހަމަގައިމު އަުޅގަ

 ކަންތައް ެއގޮތަށްކުރަްއވާެނ ކަމުގައި. ދެންމިހެން މިދަންނަވާލީ ސަބަބެއްނެތި

ނޑުެދކޭ ގޮތުަގއި މިތަނަށް އަިއިއރު  ގައި އެަބިއއޮންނަނީ އެއްނޫން. ެއއީ އަުޅގަ

ޑްރާފްޓް  އުނިކޮށް. އޮންނަންވާނީ އުނިޮކށް. އަނބުރާ ދާންޖެހޭނެ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް.

އަންނަންޖެހޭނީ،  ކޮމިޓީއަށް ގޮްސގެން އަނުބރާ ކޮންމެވެސް އަދަދެއް ެޖހިގެން

ތެރެއިން  މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އިޞްލާޙެއް ހުށަހެއްނޭޅޭނެ. މަޖިލީހުގެ

 އެއީ ވަަރށްބޮޑު އުޞޫލީ މައްސަަލެއއްެއއީ. ޭއގައި އެބަ، އިޞްލާޙެއްނޫން

ސުވާލުކުެރވޭ މީހުންތިބެނީތޯ، ނުތިބެނީތޯވެސް އެފެްނވަރުަގއި އެހެްނވީމާ، 



ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ އެވާހަކަ. ދެންމިކަމާ ބެހޭގޮތުން ހީވަނީ  އަޅުަގނޑު

ނުޑވެސް ބޭނުްނވަނީ ނުދައްކާ އިީށނުންހެން ރަނގަޅުވާނީ. ައުޅގަ އިތުރުވާހަަކއެއް 

ހެދުމުގެ ަމސައްކަތް. ޤާނޫނު ައސާސީ އެކުަލވާލުމުގެ މަސަްއކަތް  ޤާނޫނު އަސާސީ

ނުޑެގވެސް އެދުމަކީ. ވީހާ ައވަހަށް  ކުިރއަށް ގެްނދެވޭތޯ ބެލުމަށް. އެއީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

މެންބަރަުކ އެއްެޗއް ވިދާުޅވާންުް  އާދެ، މިހާހިސާބުން އަނެއްކާވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު އެދެީނ އިތުރު މެންބަރުންނަށް  އެދިަވޑައި ގެންަނވައިފި. ެއހެންވީމާ އަޅުގަ

އެކަްނތައް އަިދ ޖަލްސާގެފެޭށ  ފުރުޞަތު ނައަރުވާނަމޭ. އެހެން ދަންނަވާފައި ނެތީމާ

މިހާރު ، އޮތްވާަހކަދަންނަވަން. އާދެ ވަގުުުުތކަމަށްވުމާިއ ެއކީަގިއ ހުޅުވާލެވިަފއި

އަުރވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު

 ޝަކޫރަށް. ޢާޒިމާ

 

ނޑު  މެްނބަރު  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ  ހަމަދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑަްށވެސް ވިާދޅުީވއެްއެޗއް އަުޑައހައި ރައީސް ޢާިޒމާ ޝަކޫރު  ޢާއިޝަތު  ފީމު. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަޙްމަދު މުޙަންމަދު އެވިދާޅުީވއެްއެޗއް  ޅ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑކަށް  މާއްދާެއއްަގއި ހުސްަތނެއް ޮއްއވާއެމައްާދ  ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަުޅގަ

ނޑަކަށް ވެސް މިކަން ުނވިސްނޭ. ެއހެންނަމަ ފާސްކުރެވިދާނެ ކަމަކަްށ ައޅުގަ

އިޞްލާުޙގައި މިބައި އިޞްލާޙުފާސް  މިހަމަޖައްސަވަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް

ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަިއވާތީ. އިޞްލާުޙ  ވެއްޖެނަމަ އެބައި ކޮންމެެވސް ގޮތަކަށް

ދޭތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ޮގތެއްނިންމަވާފައި ނޫނީ  ފާސްނުވެއްޖެނަމަ މިމާއްދާއާއި 

ނޑަށް ފަސްކުރަން ހުށަހަޅަންމިމާއްދާ  ހީވަނީ އުޫޞލީ ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ  އަުޅގަ

ހަމައެވާހަަކ ދަންނަވާލަންވެގެން.  މައްސަލަތަކެއް ނިކުމެދާނެެހން. އެހެންވީމާ

  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.



  

ނަމަވެްސ މިހާރު ރިޔާސަތުން އެހެން އާދެ، އިތުރު ބޭފުަޅކު ެއއްެޗއްވިދާެޅއްނުޭވ. ވާހަަކދެުްކެވުްނ: ރިޔާސަތުން

ދެންނެވުމާ ުގޅިގެން އެކަން އެގޮތަްށ  މިކަން ގެންދަން ގަޞްތުކޮްށފައި އޮތްގޮތް

ވިދާުޅވެއްޖެ. ިގނަބޭފުޅެ މިދެންނެވީ  ފެނިވަޑައިުނގަންނަާވކަމަށް ިގނަބޭފުޅުން

ެއވިދާޅުީވ އެކަން ެއގޮތަްށ  ހަމަގައިމުވެްސ ެއއްެޗއްވިާދޅުވި ބޭފުޅުން

ގެންދަން ފެނިވަޑައިނުގަްނނަވާ ކަމަށް. އެހެންވީމާ  ނެކަމަށް، އަދި ެއޮގތަށްނުގެންދެވޭ

ފާސްނުވެއްޖެނަމަ މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ހުށަހެޅުމުގެ  މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްާލޙް

ިހއެއްުނވޭ. ެއއީ އުިނކޮށް މައްދާ އޮތީމާ އެހެންވީާމ  ފުރުޞަތުވެސް އޮތްހެނެއް

މާއްދާއެކޭ އެްއގޮތަްށ ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަްށ އެހެން މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރަންުް

އެގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމާއި ެމދުގަިއ، ކޮންމެއަަކސް  އަލުންގެންދަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ 

އެންމެފަސޭޙަވާނެގޮތެއްހެން ހީީވގޮތް، އެހެންނަމަވެްސ  މިކަން ކުރިއަށް ގެންދަން

ްނގެ ފަރާތްޕުޅުން މިއިވުނީ. ަކމަށް ވާހަކަދެއްެކވި ބޭފުޅު އެކަން ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރަްށވާ

މިކަާމިއ ދޭތެރޭގައި ިޚޔާލުފާޅުކޮށް، ކުަޑއިރުކޮަޅކުނަމަވެްސ  އެހެންވީމާ ުކޑަކޮށް

ނޑަކަށް ކުރިއަށް ޮއތް މިނެޓްކޮޅުތެރޭގަިއ  ޚިޔާލުފާޅު ކޮށްލެއްވުން އެދެްނ. ގާތްގަ

 ބަދަލު ކޮށްލާފައި ކުރިައށްދާންކަމަށް. ޚިޔާލު

 މާއްާދގެ )ހ( ގައިިމވާ  ވަނަ 26ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ދެކުނުުބރީ  ނިލަންެދއަތޮޅު

 މިހެންއޮވެ ިއްޞލާޙަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ިއޞްލާޙާއި ެއއްކޮށް  ހުސްތަންކޮޅު ައޙްަމދު  މެންަބރު

ހުސްތަންކޮުޅޮއވެފައި ެއއިޞްލާޙު ފާސްުނވެ ދެންހަމަ މިމާއްދާ  ފާސްވާއިުރގައި  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނާޝިދު

މިހުސްތަންކޮޅު މިގޮތަށް އޮުތން މައްސަލައެްއކަމަށް  ހުށަހަޅާއިުރގަިއވެސް  ގޮތަށްއޮތް

ނޑު ދެޭކގޮތް ހާމަކޮށްލުމަށް މިފުރުޞަތުގެ  ބައެއްބޭފުޅުން ދެކޭީތވެ، ައޅުގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ނޑުމެން މިތާމިތިބީ ވަރަށް ތަަޞއްރުފުފުޭދ  ބޭނުންމިކުރީ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތާ މިދައްކަނީވެސް ވަރަށް ތަޞައްރުފު ފުދޭ ވާހަކަހެން.  މީހުން، އަޅުގަ

މިޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީން މިތަނުގައި ޑޭޝް ޖަހާފައި  އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ ގައިމުެވސް 

ިރޔާސަތުން ވިދާުޅވެއްޖެ މިމާްއދާ ފާސްކޮށްފައި މިއަށް  ފޮނުވާފައިއިނީމާ، އަނެއްކާ



ނޑަެއޅުމަށްޓަަކއި އަލުން އެކަމާއި މެންބަރުން މެުދގަިއ މެންބަރުން މެދުގައި ކަ

ދަްއކަވާަފއި ގޮެތއް ނިންމަވާނީއޭ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއީހަމަ  ވާހަކަފުޅު

ގޮެތއްހެން. އަދި އެއީހަމަ ވަރަށް ހަމަޖެހޭ ގޮތެއްހެންވެސްމެ.  އެންމެރަނގަޅު

ނޑަކަްށ  އެހެންވީމާ މިމާއްދާ މިގޮތަްށ ޑޭޝް ޖަހާފައި އިންސަބަބައްޓަަކއި އަުޅގަ

ނުޑ ދެކޭ  ނޭ އަލުން ޑްރާފްޓްނުފެ ކުާރ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުާވކަށެއް. މިއީކީ އަުޅގަ

ަމްއސަލައެްއވެސްނޫން. މީކޮމަން ސެންސް އެހެންވީމާ،  ގޮތުަގއި މާބޮޑު އުޞޫލީ

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ވޯޓަްށ އައްަސވައި އެއަްށ  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ

ފާްސކުރަްއވާފަިއ، އަދި ޭއގެ ފަހުން  އޮތްގޮތަށް ފާސްނުވެއްޖިްއޔާމުން މާއްދާ 

ވާހަކަ ެދއްކުމަށް. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި  މިޑޭޝް ފިލްކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި

 ރައީސް.

 

 ަވރަށްހިތާމައާއިއެކު މަޢާފަށްއެެދން، ކުރީދުވަހު  އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މެންަބރު  ހައްުދންމަތީ

 ަވކިގޮަތކަށް ނިންމާފައި ނޑަށް ނާދެޭވތީ. އަޅުަގނަޑކަށްއަުޅގަ ޖަލްސާއަށް އިްބރާީހމް  ޢިލްޔާސް

ނެތްކަމެއް ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް ަގާވއިދު އެކުަލވާލި ކޮމިޓީަގިއ  އޮތްކަމަށް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހިމެނިފަިއވާތީ މަޖިލީހުން އަދަދެއްނިންމާފައި އެތަން ފުރަން އެއިުރ  އަޅުަގނުޑވެސް

ނޑު ވަރަށްބޮޑަްށވޭ.ދެެކވިފައި އޮތްހަދާން  ވާހަކަ ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަެއކަނި  ައޅުގަ

ނެތީސް މިމާއްދާއަށް ވޯޓު  ހިތަށްއެރި އެއްަޗކީ ހަމަގައިުމވެސް ެއއަދަދު އެތާަގއި

ހަމަޖެހިވަަޑއި ނުގަންަނވާކަްނ  ދެއްވުމަށް ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ހިތްޕުޅު

ލިޔެފަިއއޮތް ިޢބާރާތް އެއީ އެބޭފުޅުން  އެިގއްޖެ. އެހެންވީމާ މިމާއްދާ އޮތްގޮތް ުނވަތަ

ވީނަމަެވސް މިއަދަދު ެނތުމުގެ ސަބަބުން މިއަށް  ގަބޫލުފުޅު ކުަރއްވާ ގޮެތއްކަުމގައި 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްހެން.  ވޯޓުނުލިބިދާނެތީ، ެއއީެވސް

ންމާލާފައި ވޯޓަްށ ނުާވކަމަށްވަންޏާ ެއއަދަދަށް ނި އެހެންވީމާ، މާބޮޑު ަމއްސަލަައކަށް

އިތުރު ާތއީދު މިހާރު މިމާއްދާއަށް ލިބޭ ބާަރކަްށ  އެހުންވެސް އެީއ ފަހަރެްއގައި 

ގޮތެއް އޮްތކަމަށް ވަންޏާ އެގޮތަށް ރިޔާސަތުްނ  ވެދާނެތީ. އެހެން ހެއްދެވޭނެ 



ނޑު  ނޑުެވސް  ނިންމަވައިދެްއވުން އަުޅގަ ހުށަހަޅަން ޤަޞްތުކޮށްގެން. އާދެ އަުޅގަ

ބައެއްާމއްދާ ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓން ހުންނާނެ އެކަމަކާއި  އަދި މިނޫންވެސް ދެކޭގޮުތގައި 

ނިންމަވާފައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ބައެއް ތަންތަން  ބެހޭބައިތައް މަޖިލީހުން

ނޑު ހިތަްށއަރަނީ މިހާރުމީ އެސްޓޭޖްަގއެއް ނޫން  ދޫކޮށްލެވިފައި. އެހެންވީމާ ައުޅގަ

ނޑު ކުރިން ަގއިމުވެސް ހިތަށްވަދެފަިއ މިއުޅެނީ. އާދެ، އަޅު  ބާވައޭ ައޅުަގނޑުމެން ގަ

ޖަލްސާ ތަކުަގއި އެހެންހުރި ތަންތަން ފުރަމުންނޭދާނީ.  އޮތީ މަޖިލީހުގެ

ގޮެތއްނިންމަމުންނޭ ދާނީ. އެހެންކަމާއެކު ހުށަހެޅޭނެ ޖާގަ  އެާއއިދޭތެރޭަގއި

ނުޑ ހުށަހަޅަން އެއަދަދެއްިނންމަވާފައި، އެއަދަދަާކިއ  އޮތްކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ިހމެނިގެން މިމާއްދާއަށް ޯވޓު އައްަސާވގޮތަކަްށ  އަދަދެއްމީަގއި މީަގއި

ނޑު ެއއަދަދަކާ ބެހޭގޮތުން ެއްއޗެއް ދަންނަާވކަށް އަދި  ހަމަޖެއްސެވުން. އާދެ އަުޅގަ

 ފުުރޞަތަކަށް ޝުކުރިްއޔާ. މިވަގުތަކު ނެތިން. ދެްއވި

ނުޑވެސް ަދންނަވާލަން އާދެ،ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ެމންަބރު ައޙްަމދު  މާލޭގެ  އަުޅގަ

ވާހަކަެއއް ދެންެމ ލ. އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެވިާދޅުވީ.  ބޭނުންފުޅުވި ވާަހހަކަެދއްކެވުްނ: އާތިފް

ފެނޭ އަދަދުކުރިން ފާސް ކޮށްލަން. އަދަދު ކުރިން ފާްސ  އަޅުަގނޑަްށވެސް

ނޑުމެންނަށް ދެން މާއްދާ އަދަދާ ކޮށްލައިފިނަމަ  އި ެއުކގައި ފާްސކުރަންވެސް އަުޅގަ

 ހުށަހެޅިދާނެ، ކޮންމެ ގޮތެއްިވޔަސް އަދަދާއިމެދު ވާހަކަ ަދއްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް 

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އަދިއެއަްށވުރެ ކުރިން ކުރެވިާދނެކަމެއްވެްސ އެަބއޮތް 

ވަނަ  26ބެނުންކަމަށް ަވންޏާ. އެއީ  އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތް ައވަސްކޮށްލަން

މެންބަރު ޙުސައިްނ ރަޝީދު ޙަސަން  ދާއަށް ޮކޅުމަޑުލުގެ ިޢްއޒަތްތެރިމާއް

އެހެްނވީމާ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަީނ  ހުށައެޅުްއވި އިޞްލާޙު އަދިވެސް އެަބއޮތް

ބައްަލވާަލއްވާަފއި ނުވެއްޖެކަމަްށ  ފުރަތަމަ އެއިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އައްަސވާ ފާސްވޭތޯ

އަދަދާމެދު ވާހަކަދަްއކާފައި ފާްސާވ  ންނަވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެން މިމާްއދާގައި ިމއަ

ބަލަްނވީ. މަަސއްކަތް އަަވސް އެންެމ  އަދަދެްއގެ މަްއޗަށް މާއްދާ ފާސްކުރެވޭތޯ



ނޑަށް  ފެންނަނީ. ޝުކުރުއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި  ބޮޑަށް ކުެރވޭނެ ގޮތަކީ ެއއީަކމަށް އަުޅގަ

 ރައީސް.

 

ނޑުމެންަރއީ  ޒަތްތެރިޝުކުރައްޔާ ިޢއް އުތުުރބުރީ  މާޮޅސްމަޑުލު  މިވާހަކަ ސް. އާދެ، މިހާރު އަުޅގަ

 ހުސްތަންކޮެޅއްގެ ވާަހކަކަންނޭނގެ، އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު  ދައްކަނީ ާޝޙީން ަޙމީދު  މެންަބރު

މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރިފުޅުމައްޗަށް ހުށައެޅިފައި މިާވ  ދަންނަވާލާނަން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުން އެއަށް  ބާއްވާނީ ހަމަ ތިޔަ ޢިއްޒަްތތެރި ހުސް ތަންޮކޅެއް މާއްދާގައި

ނިންމަވަިއގެްނ  އަދަދެއް ަކނަޑއަޅުްއވާފައި އެ އަދަދެއް ހިމަނާ ގޮތަށް ކޮމިޓީން

ދެެކވިފަިއާވ  ކޮމެޓީގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ެއޮގތުން އުފުލިފައި ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ

ނ ނޑު ިއޢުތިރާޒުކުރަން. ެއއީ ައުޅގަ ޤަބޫލުކުާރ  ޑުމެންވާހަކައަށް އަުޅގަ

އެކަްނ  ގޮތުަގިއވެއްޖިްއޔާ ައޅުަގނުޑމެންގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ނުުއފުލިގެން ނުވަތަ

ނަޑއެިޅެގން ނިންމަވާފަިއވަނީ ެއ  ނުކުރެިވގެން ވެަފ އޮްތކަމެްއނޫން. އެކޮމެޓީން ކަ

ނޑަެއޅުްއވުމަކީ ަމޖިލީހުން ބަހުސްކުރައްވާފައި  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  އަދަދު ކަ

ހަމަޖެއްސެވުން.  ށް ނިންމަަވއިގެން އެައދަދު އެތާނގައި ހިމެނޭ ޮގތަކަށްގޮތަކަ

އިޞްލާޙެްއވެްސ  އެގޮުތގެމަތިން މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިއޮތް ވަރަށްރަަގނޅު

ނޑު ފާހަަގކުރަން. އަދި މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލަ އިތުރަށް  އެބައޮތްކަން އަުޅގަ

ނުޑ ެދކެނީވާހަކަ ަދއްކަން ޖެހުނު ެއްއސަބަބެއްކަ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  މަށް އަުޅގަ

ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަީކ  ވިދާޅުިވގޮތުން މި މާއްާދާއ ބެހޭގޮތުން ވާހަަކ ނުދައްކާ 

ނޑުގޮެތްއގަިއ މި މަްއދާމިގޮތައް އޮެވގެން ުނވަަތުަ ޑްރާފްޓް ކޮމެޓީން  މައިގަ

ޅުންކަމަށް، ބޭފު ހުށައެޅިފައި އޮތްގޮތަށް އޮެވެގން ވޯޓުލާން ބޭނުންފުޅު ނުވެދާނެ

ގިނަބޭފުޅުން  ހީވާކަހަލަ ގޮަތކަށް ވިާދުޅވިގޮތުން ެވއްޖިއްާޔ ވާހަަކދެއްކެވި 

ވާހަަކ  ބޭނުންފުޅުނުވަނީ މިހާރު އެއޮްތގޮތަށް ފާސްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް

އެގޮތަްށ  ނުދައްކަވާިތއްބެވި ވަރަށްގިަނބޭފުޅުންނަކީ ފަހަރެއްގައި ެވދާނެ އެހަމަ

ޢަމަލުކުރެއްވިދާނެކަމަށް  ރަީއސް ކުރިން ވިދާޅުވި ގޮތަށް  ނުވެގެން ޢިއްޒަތްތެރި



ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންކަމުަގއިވެްސ  ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާތީ ެއގޮތުގެަމތިން ޢަމަލުކުރައްވަން 

ވާހަކައިްނވެްސ އެކަން އެބަ އެނޭގ  އޭގެފަހުން ވާަހކަ ދެްއކެވި ބައެއްބޭފުޅުްނގެ

ަގިއވެސް، އާދެ ކުރީދުވަހުގެ ޖަލްާސަގއި މީެގކުރީ އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ

ވިދާުޅވިަފދައިން މި މާއްދާ އިޞްލާޙް ފާސްނުވެއްޖެ ނަމަ އެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ހުށަހެޅިފައި އޮތްޮގތަށް ވޯޓަށް ައއްަސާވ  މިހާރު ހުށަހެޅިފައިއޮތް

ނޑަައޅުްއވާ އެއަދަާދ ބެ އެއުސޫލު   ހޭގޮތުން މެންބަރުން ފާސްެވއްޖެނަމަ އަަދދެއް ކަ

ނޑަށް ނަޑއަޅުްއަވއި ގޮެތއް ނިންމަވާށޭ ބުނުންުް. އަޅުގަ  ވާހަކަދަްއކަވާ އަދަދެއް ކަ

ޢަމަލުކުރައްވާއިުރވެްސ  އެގިަފއި އޮތްގޮތުން ެވއްޖިއްާޔ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 

ުނވަތަ ކޮމިީޓއެއް ާބއްވާނީތޯ  އެފަހަރު ޢަމަލުކުރައްާވގޮތެްއ، އެއީ އެންމެފުރަތަމަ

ފާސްުކރައްަވއި ނުވަތަ ގޮެތްއ  ނޫންތޯ ބައްލަވައި ެއގޮުތގެ މަތިން ޤަރާރެއްވެސް

ތިއްބަވާނީވެްސ ފާސްކުރައްަވއި އަދި  ފާސްކުރެްއވުމަށްފަހު ކިތައް މެންބަރުންތޯ

ޢަްއޔަންކުރަްއވާނީ ޮކންބޭފުޅުންނެއްކަންވެްސ،  އޭގެފަހުން މެންބަރުންގެ ޮގތުގައި 

ބައިަބޔަށް ބައްަސވަިއގެން އެކި ސްޓެޕްަތކަްށ  ޖް ނުަވތަ އެކިއެހެންވީމާ އެކި ސްޓޭ

 އެކަމަށް ނިންމެވުމަކީ ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެއް  ބައްސަަވިއގެން ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް

 އަޅުަގނޑަށް ެއގިފަިއވޭ. އެހެންވީމާ އެއުސޫުލެގ މަތިން މިހާރުވެސް

ނޑުޢަމަލުކުރެވޭނެކަމަށް ނުވަަތ ޢަމަލުކުރެއްވުން ަރގަުޅވާ ވާހަަކ  ދެކޭ  ނެކަމަްށ އަުޅގަ

ކުރިޔަްށ  ދަންނަވަން މިފުރުޞަތަށް އެދުނީ. އެހެންކަމުން މިކަން އެގޮތުގެ މަތިން

ނޑުވެސް އެދޭވާހަކަ ދަންަނވަމުން އިށީންނާނަން.  ގެންގޮސްެދއްވުމަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ލަން ބޭނުންވަީނ ދެފާހަގަކޮށް ޢައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަުޅަގނޑު  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު

  ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތުްނ، ޑްރާފްޓްގެ ޕޮއިންޓެއް. މި މައްސަާލގައި ިމހާރު ަރޝީދު ޙަސަން  ޙުަސއިން

ދެކަމެއް ކުރުމަްށ ފުރަތަމަ ކަމަކީ މި  ހ( ގައި އޮތްގޮތުން މި ބޭނުންވަނީ) : ވާހަކަެދއްެކވުން

ނޑުމެން ނުންޭވ ކިތައް މެންބަރުންކަން އެބަ ބޭ ހުސްތަންކޮޅުގެ މައްސަަލއިަގިއ އަޅުގަ



ނޑުމެްނ  މިކޮމިޓީގައި ތިބޭނީ ަކނަޑއަޅަން. ެއގޮތަށް ަކނަޑއެުޅމަށްފަހު އަޅުގަ

ނަޑއަޅާ ދުވަހު މެންބަރުން ހޮވާނީ ކިހިނެއްކަން، އެހެންވީާމ  ނިންމަންޖެހޭ އެ ކަ

ނޑުެގ ނަޒަުރަގއި އޮތީ ހަމަ ެއކަނި މިޑްރާފްޓްގަިއ ހަީގގަތުަގއި ުއނިވެފައި  އަުޅގަ

އެ މާއްދާގަިއ ެއއަކުުރގަިއ )ހ( ގައި ހިމެނިފައި ުނާވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު އެތާ 

ނޑައެޅުމަށްަފހު އެމީހުން ހޮވާނީ  މައްސަލަ އެކަްނޗެއްނޫން މެންބަރުން ކަ

ނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ މީވަރަށް  ކިހިނެއްކަންެވސް ަކނަޑއެޅިަފއި ނެތްމައްސަލަ އަުޅގަ

ނަޑއެޅި ަބޔާންެވގެންވުން.  ސްމުހިންމުކަމެއް، އެ ޮހވާނެ ޮގތްވެ މި ާމއްދާަގއި ކަ

ނޑު އިޞްލާޙަށް ތާއީދުުު ނުކުރަްއވާ ބޭފުޅުންވެްސ  ހުށަެއޅި އެހެންވީމާ އަުޅގަ

މި ޑްރާފްޓްގައި ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ އެ  މިކަމާމެދު ވިސްނާވަޑަިއގަތުްނ އެދެން.

މައްސަލަ  ގޮތާމެުދވެްސ ފަހުން ހުސްތަންކޮޅު ފުރުމެއްނޫންަކން. އެހޮވާނެ 

ނަޑެއޅިފައި އޮތުމަީކވަރަށް  މި ގަވާއިުދަގއި އުފެދިދާނެކަން އެ ހޮވާެނގޮތް ކަ

މެދު ެއއްބަްސވެަވޑަިއ ނުގެންނެވިފަިއ އޮތުުމގެ  ބޭނުންތެރި ކަމެއް. މީަގއި ެއއަދަދާ

ގޮތެްއވެސް ިމޑްރާފްޓުަގއި މިހަމަޖެއްސިފައި ނެތީ.  ސަބަބުން އެބޭފުޅުންނަށް އެހޮާވނެ

ވިސްނާވަަޑިއގަތުން ވަރަށް ބޮޑަށް  މިނުކުތާއާމެދު މިވޯޓު ދެއްާވއިުރ،، އެހެންވީމާ

  އެދެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.
 

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ ޝުކުރިއްޔާ   ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

  ޤަތުގައި ަދްއކާކަށްބެހޭގޮތުން މާދިގު ވާހަަކެއއް ޙަޤީ މިހުސްތަންކޮޅާ  ަރޝީދު ރިޔާޟް

 އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑަށްެވސް މީަގއި ިވސްނޭ އެްއޗެްއއޮތީމާ ެއވާހަކަ ނޫން. ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ދަންނަވާލަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުަގއި. ެއއީ، އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން 

 ނީ ފަހުން ކުރަން ކުރަންޖެހޭކަމެއް ފަހުން ކޮށްފިކަމުގައި ވެއްިޖްއޔާމުން ނޫ

ކުރިން ކޮށްފިކަމުގައި ވަންޏާ އޭގެ މައްސަލަަތއް ނުކުންނާނެ. އެއީ،  ކުރަންޖެހޭކަމެއް

ނެތް ވޭތުވެދިަޔ ކަންތައްތައް ހިނގާފަިއވެްސ ހުރިގޮތް. އެހެންވީމާ،  ޝައްެކއްެވސް

މިއޮތީމިއަށް ހަމަ ަވރަށް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެްއ ހުށަހަޅާފައި. ެއއަްށ  މިހާރު



ނަޑކަށް ނިމުމަކާ ހަމައަްށ ލި ތާއީދުވެސް  ބި ެއއަށް ވޯެޓއް އަހާލަން ހަމަ ގާްތގަ

އެހެންނަމަވެސް، ކުރީދުވަހުަގއި މިބަޙުސްތަކުަގއި ބަިއވެިރެވ  ގޮސްފައި.

ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި އެހެން ބޭފުޅުންެވސް މީގައި ޚިޔާުލވެްސ  ވަަޑއިނުގަންަނވާ

ނޑަށްީހވަ އެްއކޮށްލާ ކުޑަ  ނީ މީގެ ކުރިން މިކަން ދިޔަގޮތްބަޙުެސއް ދިަޔއީމާ އަުޅގަ

 ކޮންމެވެްސވަރަކަށް އޮިޅގެން އިތުރު މައުޟޫެއއް މީގައި ނެގިގެން ެއއާ ބެހެގޮތުން 

 ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަުތ އިތުރުެވގެން ދަނީހެން. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ 

 އަޅުަގނޑުމެން މިހުސްތަނުގެ ވާހަކަޔާ މިވާހަުަކަތައް ދައްކާކަށް ޙަޤީޤަތުަގއި 

ނޑުމެން ބަލަންވީ ހުށަހެޅިފައިނު  ވެސްޖެހޭ އަދިއެއް. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 އޮތްގޮތަށް ތާއީދު ލިބޭތޯ. އޭގެ ފަހުަގއި ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑުމެން މިކަން 

 ކުރަންޖެހޭނީ. އެއީ، ކޮންެމ ގޮތެްއިވޔަސް ވެތުވެިދަޔ ތަނުގަިއ ކަންތައްަތއް

 މިއޮންނަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ނެގުން،ވެފަހުރިގޮތަށް ބަލާއިރުަގިއެވސް ފުރަތަމަ 

 އެއަްށގެފަހުަގއި ދެން އެމާްއދާއާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެުެއް ނިންމުން. އެހެންވީމާ،

 އެވޯެޓއް ނުނަގާ ޭއގެކުީރގަިއ މިހުސްތަންކޮޅު ފުރުމާ ބެހޭގޮތުން މިމަޖިލީހުގައި

ނޑަކަްށ ހިއެއްނުވޭ ެއއީ ކުރަން ެއކަށީގެްނވާ ކަމެ  އްހެން.ވާހަކަދެްއކުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތް މިކުރަނީ   މިވަގުތަށް އެކަމެއް ައވަސްކުުރމުގެ ބޭނުމުގައި އަުޅގަ

 ހުރިހާ އެންމެންވެސް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެވޭ ގޮތަށް

ެއއްެސވުމަީކ  ފެންނާތީވެ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތަށް ޯވޓަށް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް

ދަންަނވާލަން  ވަރަުަށް ބޮަޑށް ފެންނަކަމަކަށް ވާތީެވ އެވާހަކައަޅުަގނޑަށް 

  ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްުެތެރި ރައީސް.

 

 ޝުކުިރއްޔާ. ކޮޅުމަޑުުލެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދެްއކެވި ވާހަކަފުޅަކީ ހަމަ އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން.ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއްަކމަ އެހެންނަމަވެސް،  ށް އަޅުގަ

ތިއްބެވީމާ  މިފުރުޞަތުގައި ވާހަކަަދއްަކަވން އެދިވަަޑިއގެން ތިއްބެވި ޭބފުޅުން

މާއްދާ  އެބޭފުޅުން ހަމަ އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުންވެސް ވާހަކަފުޅު ދަްއކަާވފާނެއޭ.



އެފުރުޞަތު  ންވީމާ،އޮތްގޮަތއް ފާސްކުރުމާ ބެހޭގޮުތން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާފާނެ. ެއހެ

ނުޑކުރަން ރަނަގަޅުކަމެއް ނޫން.  ނާރުވާ ހުއްޓާލުން ެއއީ އަުޅަގނޑު ހިތުން އަުޅގަ

އެދިވަަޑއިގެންފައި  ބޭފުޅަކު 5އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު އަުރވަްނ މިދަނީ މިހާރު 

އެދިވަަޑއިނުގަންަނވާނެކަަމށް އަޅުަގނޑު  އެބަވޭ. ދެން، އިތުރު ބޭފުޅަކު ދެން

ނޫން. އަނެްއކާެވސް ބައެއް ބޭފުޅުން  އީ، އެކަީށގެންވާ ފުރުޞަތެއްހީކުރަނީ. އެ

އެހެންވީމާ، ވާހަކަަދއްަކަވން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން  އަތްޕުޅު ހިއްލަވާަފއިވާތަން އެަބފެނޭ.

އެބޭބޭުފޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން. އާދެ  އިޝާރާތްކޮށްލަްއވާފައި 

ނޑުމެންގެ އި މިއޮތީ ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިަމތީގަ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިަގާވިއދަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް  ވިދާޅުވިހެން ހަުަމަ ވަރަށް ާސފުކޮށް. އަުޅގަ

ފާސްކުެރވެއްީޖވިްއާޔ އަޅުަގނޑުމެން މިބަޙުސްކުރާ ހުރިހާ މައްސަުަލަ  އިޞްލާޙު

ެވސް ދާނެ. އެހެންވީމާ، ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އިސްލާޙަށް ވޯޓަށް ދެންނެވި  ނިމިގެން

 ފުރަތަމަ މިހާރު އެދިވަޑައިގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުން އިުތރު އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން އެންމެ

 ބެނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވެއްިޖްއޔާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ މިކަން މަގު ކުރުކޮށްލުުމގެ

 ގޮތުން މިއިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ަދންނަވާފާނެ. އެއިޞްލާޙު ފާްސވެއްީޖވިްއޔާ މުޅި

މައްސަލަފާސްވީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ކުިރއަްށވެސް ގެންެދިވދާނެ. 

ކުރިން މިދެްނނެވިހެން އިޞްލާޙު ފާސްކުރަްނ ފެނިވަޑައި  އެހެންނަމަވެސް،

ެއފާސްކުރުމަށް އިތުރަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ގޮތުްނވެސް  ނުގަންނަވާ ސަބަބެއް ުނވަތަ

ތު މިއަރުވަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ބެނުންފުޅު ވެދާނެތީ ފުރުޞަ އެްއޗެއް ވިދާުޅވަން

ދެކުނުބުރީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޒަށް އަުޅަގނޑު  ނިލަންދެއަތޮޅު

  އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

ނޑުެވސް އެްއޗެއް ޢައްސަލާމު ދެކުނުުބރީ  ނިލަންެދއަތޮޅު   ޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ  ހިތާ. ދަންނަވާލާނަމޭ  ުމޙަްނމަދު ރިާޔޟް މެންަބރު   ވަނަ ދެލިކޮޕީގެ 2އަޅުގަ



 ވަނަ މާއްާދގައި ޑޭޝް މިޮއތްބައި މިހެން އޮތުމަކުންނެއް މާބޮޑު މައްސަލަެއއް 26 ވާހަކަެދއްެކވުން:

ުަމަ ކުރީ ދުވަހު ރިޔާސަތުން ިވދާޅުވިގޮތަށް  އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ހަ

 26އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ދެން  އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްހެންެއއީ ހަުަމަ  ގެންދެވީމާ

ައތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި  ވަނަމާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހަޅާފައި މިވާ ިއޞްލާޙު )ތ(

މިހަުަމަ  މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ަރޝީދު އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާަބލާށޭ

ނޑުމެން ިއތުރަށް ދެ އެވާހަކަ  ންއިޞްލާޙު ފާސްކޮށްލަން އޭރުްނ އެހިސާބުން އަުޅގަ

ޑްރާފްޓުަގއި މިއޮންނަ ބަޔަކަްށވެސް ައޅުަގނޑުމެން  އަނެްއކާ  ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ.

   ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތުެތެރި ރައީސް. ދާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެވާހަކަ

 

  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 26ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްރެރި ރައީސް. މިހާރު `.  މެްނބަރު  ކޮޅުމަޑުުލގެ

  އިޞްލާޙު. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެންގެ އަޚް ޮޑކްޓަރ ހުށަހެޅިފައިވާ އަށް  ޝަރީފް ޙަްނމަދުމު

ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ވަރަށް ރަނގަޅު  ޙުސެއިން ރަޝީދު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ސަބަބަީކ، އަުޅަގނޑުމެން މިއުޅެނީ  އިޞްލާޙެްއކަމަށް އަުޅގަ

އިޞްލާުޙކުރަން ކަމަށްވެފައި، ޤާނޫުނއަސާސީ އިޞްލާޙު  ނުއަސާސީޤާނޫ

ނޑުމެން ކުރެވިފަިއވާ  ތެރެއިން އިންތިޚާބް  ަރއްޔިތުންގެ  ކުރާއިުރގައި އަުޅގަ

މުހިންމު  ދާއިރާއަކުން ބޭފުޅަކު ހުރުން މިކޮމިޓީގައި ހުރުމަކީ ެއއީ ވަަރށް

ނޑު  މެން އެގޮަތއް ެއކަންކަމެއްކަުމގައި އަޅުަގނޑު ދެެކން. ސަބަބަކީ އަުޅގަ

އިޞްލާުޙކުރުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮުޑކަމެއް ެއއީ. ެއއީ،  ޤާނޫނުއަސާސީ

މިއުޅެީނ ކުރިއަށް އޮތްތަނަށް ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު

ޤާނޫނުއަސާސީ މި އިޞްލާޙުކުރެވެން ވަރަށް ރަނގަޅު ެއއްެޗްއގެ  ވިސްނަިއގެން

ޅުަގނޑުމެން ހަދަންވެގެން ގަސްތުކޮްށގެން އުޭޅއިުރގައި އެދާއިރާތަކުން އަ ގޮތުަގއި

ވެފައިތިބި ބޭފުޅުްނެގތެރެއިން ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ބެފުޅަކު ހުރެގެން  އިންތިޙާބް

 ގެންދެިވއްޖެނަމަ އެޭބފުޅެއްގެ ިޚޔާލު އެކޮމިީޓއަށް ލިބިގެން ދިއުމަކީ ެއއީ އެކަންތައް

ުމގައި ވަުަރަށް ރަނގަޅު ގޮތެކޭ އަޅުަގނޑު ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރު



އާދެ، އަދި ހަމައެަކނި މީގެތެރޭގައި އެބަުއޅޭ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދަންނަވާނީ.

ތެރެއިންވެސް ބޭުފޅެއް އެަބއުޅޭ. އަދި ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ  މެންބަރުންގެ

އިރާ އަކުން ތެރެއިންވެސް ބޭުފޅުން އެބައުޅޭ. އެހެންވީމާ، ުހރިހާ ދާ މެންބަރުންގެ

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުެރެވމުން އެދަނީ.  އެްއވެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ވިދާުޅވެޭވކަށް  ފަހަރެއްގަިއވެސް އެްއވެސް މެްނބަރަކަށް އަުޅގަ

އެގަާވއިދު ކޮމިީޓގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނެއް ނޫޅެމޭ. އެހެންވީމާ،  ނޯންނާނެ

އް ނުވާނެޭއ. އެހެން ބުނެޭވނެ ފުރުޞަތެއް ރަނގަެޅުެ އެޤާނޫނުއަސާސީ އެހާ

ފާސް ވެއްިޖއްޔަާކއެްއ. އެހެްނވީމާ، މިއިޞްލާޙަކީ  ނޯންނާނެ. މިއިޞްލާޙު މިގޮތައް

އިޞްލާޙެްއަކމުގައި ައޅުަގނޑުދެކެން އަދި އެކަމަށް ތާއީދުކުރަން.  ވަުަރަށް ރަނގަޅު

ވޯޓު ދެްއވާއިުރަގއި  މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އެހެންވީމާ،

ހަމަ ޔަޤީންކުރަްނ މިކަމާދޭތެރޭ ވިސްނަވާ ަވޑަިއގަންނަވާނެކަމަށް.  އަޅުަގނޑަށް

  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ޝުކުރިއްޔާ 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

  ވަުަނަ މާްއދާ 26ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް.  ޢައްސަލާމްޢަުަލައިކުމް.  ދެކުނުުބރީ މާޮޅސްމަޑުލު

  ކުރިން އެމާއްާދގެ )ހ( ަގއި މިބުނާ ވޯޓަށް ެއއްެސވުމުގެ  ފާސްކުރަން  ޢަލީ ފާޢިުިޒް މެންަބރު

މެންބަރުންގެ އަދަުދ ހަމަޖެއްސުމަކީ އެމާއްދާިއގެން ކުރިއަށްިދއުމަށް  ކޮމިޓީގެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް އެކަްނ  ފަސޭހަވާނެ ނޑަްށވެސް ވިސްނޭ. އަިދ އަޅުގަ ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުެރވޭ. މިހެން ކަމާއިއެުކ  ރިހަމަާވނެކަމެއް ކަމަށްވެސްފު އެުެހެން އޮތުން އެއީ

ިއބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި  ލ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިލިޔާސް

މިފުރުަޞތުގެ ބޭނުންކޮށްލަން.  ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކޮށްލުަމށްވެސް ައޅުަގނޑު

  ޝުކުރިއްާޔ.
 

ނޑު ޢިއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ   މެްނބަރު މާލެއަޮތޅު   ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ



  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު އާތިފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން މާލޭގެ  ަޝރީފް އިްބރާހީމް

ނޑަްށ ހީވަނީ ވިދާޅުިވގޮތް ވާހަކަެދއްެކވުން: ެދންމެ އެވިދާުޅވީ ހަމަ  ރިޔާސަތުްނވެސް  އެއީ އަުޅގަ

ވަނަ  26ވޯޓަްށ އަހާލުން.  އިޞްލާޙަށް ރަތަމަ ހުށަހެޅިފައިވާއެްއވާހަަކއެއްހެން. ފު

ރަނގަުޅ  އިޞްލާޙަކީެވސް ވަރަށް 3މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މި 

ނޑު ދަންނަވާނީ. ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްވެފައި  އިޞްލާޙުތަކެްއކަމަށް އަުޅގަ

ޅާފަިއާވ ހުށަހަ ބައެއް ާމއްދާތަުަކަށްވުެރ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ިވސްނަވާފައި

އެވިދާުޅވި ފަދައިްނ  ހުށަހެޅުންތަކެއް ދެންމެ ތ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ  ޙުސެއިން ރަޝީދު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި މިއަދަދުތަކަކީ އަުޅގަ

މެންބަރުން މިކޮމިޓީގައި  ވަރަށް ބެނުންތެރި އަދަދު ތަކެއްހެން. މިއަދަދަށް

 15މެންބަރަކު  ށް އަޅުަގނޑަށްެވސް ފެނޭ. ޢިއްޒަްތތެރިހިމެނެންޖެހޭނެ ކަމަ

ނޑަށްހީވަނީ  މެންބަރުންގެ އަދަދެއް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވަނީ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަ

އެއީ ބުއްިދވެރި  އެވަުރގެ ބޮުޑކަމެއް ކުާރއިުރ މިއަދަދު ވީހާވެސް ގިނަޮކށްލުން

ފުރަތަމަ  ތާއީދުކޮށް ގޮތެއްހެން. ރަނަގޅުވާނެހެްނ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް 

 މިހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަްށ ވޯޓެއް ހަމަ ައޅުަގނުޑެވސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑު ޔަޤީްނކޮށްއަރުން ފުރަތަމަ އާދެ، ވާަހދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން                                                                                                                  މިވޯޓަުަށް ދަންނަާވނީހަމަ އަޅުގަ

ނުޑމެން ބަޙުސްކުރަމުން  އިޞްލާޙަށް. އިޞްލާޙު ފާސްވެއްީޖވިްއޔާ އަުޅގަ

މައްސަލައެއް ނިމުނީ. އެިއޞްލާޙު ފާސް ނުވެއްޖިްއޔާ ދެން  މިދާގޮުަތަށް ހުރިހާ

ނޑުމެން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮެތއް މިދައްކާ ވާހަކަިއގެ ތެރެއިން  ައޅުގަ

ނޑު މިހާރު މިފުރުޞަތު އަރުވަީނ  ގޮތެއްނިންމިގެން ދާނީ. އެޮގތައް އަުޅގަ

  މެންބަރު މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ. ފުވައްމުލަުކގެ ޢިްއޒަތްތެރި

 

  ރަީއސް، ދެްއވި ުފރުޞަތައް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި  މެްނބަރު ފުވަްއމުލަކު



  ާމއްދާތައް ފާސްުކރަމުން އައިސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ތިބެވެނީ މިގަާވއިދުގެ  އިްބރާީހމް ްނމަދުމުޙަ

ނުޑ ދެކެނީ. އާދެ، އެއީ  މީގެ ވާހަކަެދއްެކވުން:  އެންމެ މުހިންމު ހިސާބަށް އާދެވިފައިކަމަށް އަުޅގަ

 26މި ، މިޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފްޓްކުާރނެ ކޮމިޓީއަކާ ހަމައަށް އާދެުވނީ. އެހެންވީމާ

އެކޮމިޓީ އެުކލެވޭނެގޮާތއި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހިމެނޭނެ އަދަދު  ވަނަ މާއްދާގައި

އަޅުަގނޑަްށވެސް ަވރަށް ތާއީދުކުރެވޭނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން މިމާއްދާެގ  އޮތުމަކީ

ވަނަ މައްާދގެ )ހ( އާ ކޮޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން  26)ހ( އާުާ 

ނޑަށް ާތއީދުކުރެވޭ. ހު ރަޝީދު ޙަސަން ށަހަޅުއްވާފަިއއޮތް އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

އެކުެލވޭނެ އަދަދާ އަދި އެއަދަދަށް މެންބަރުން  ސަބަބަކީ ޭއގައި ކޮމިޓީ

ގޮެތއްވެސް އެބައޮތް ަކނޑަައޅުްއވާފައި. ދެން،  ޢައްޔަންކުރާނެ ނުވަތަ ހޮްއަވވާނެ

ކުެރވޭތީ އެހުށަހަޅުްއވާަފިއ ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު އެވެސް ވަުަރަށް ރަނގަޅު ގޮތެއްކަމަށް

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  26ދެން ހަމައެހެންމެ، މި  އޮތް އިޞްލާޙަށް ތާއީދު ކުަރން.

އަޙްމަދު ޝަފީގް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތ  އަށް މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 އިޞްލާެޙއްކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ފެންނާތީ އެއަްށވެސް  އިޞްލާޙުަގއިެވސް އެއީ ބޭނުން 

ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު އިޝާރާތްކުރެްއވި ފަދައިްނ  އަޅުަގނޑު ތާއީދު ކުރަން.

ިއޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ައއްަސވާ އެާފސް ނުވެއްޖެނަމަ، ދެްނ  މީގައި ހުށަހެޅިފަިއވާ

ނޑަކަށް ނޭނގޭ. އެހެންނަމަވެްސ،  މިކުރިއަށް ގެންދާނެގޮެތއް ދަންނަވާކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން  މިހިސާބުގައި ައޅުަގނޑުމެން  އަަޅއިގަެނގެން ދިޔުމަީކ މިއީ އަުޅގަ

ނޑަށް  ކުރަންޖެހިފައި އޮތް މުހިންމު  މަސައްކަތަށް މާރަނގަޅުކަެމއްކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުެވްސ ވަރަށް އެދެން ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން މިކަމާ  ނުފެންނާތީ އަޅުގަ

ސް އަޅުަގނޑުމެްނ އެންމެންނަށްވެ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަާވޑަިއގެްނ މިމާއްދާ

 މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން. ުޝކުރިްއޔާ. ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ ގޮތަަކށް ފާސްވޭތޯ
 

  ދެން މިހާރު މިިވސްނުނީ ރިޔާސަތުން ވަރަށް ައވަހަށް ވޯޓަކަށް އަޅުަގނޑަށް  އުުތރުުބރީ ހުވަުދއަޮތޅު

  ން. ދެން،ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުދީގެން ވޯޓަކަށް އަހާނެކަ އިޞްލާޙަށް  ާޖބިރުهللا ޢަްބދު މެންަބރު



މިއިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން އެހެންވީމާ، ވޯޓަކަށް އަހަންދެން  އަޅުަގނުޑވެސް ވާހަކަެދއްެކވުން:

  މަޑުކޮށްލާނީ. ަވުަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން

 

އޭަނ އަނބުާރ  ހެޅުއްވި އިްޞލާޙުވަނީމ. އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަ އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

މެންބަރުންނަްސ  ގެންދަވާފައި. ކުރީ ދުވަހު ޮއތް ޖަލްސާގައި. އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ

އަރުވަީނ  ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާލުމުެގ ގޮތުން ދަންނަވާލަން. މިހާރު ފުރުޞަތު

  މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤަށް.

 

ނޑަށް ކުރިން ލިބުނު ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ންަބރުމެ  މުލަކަތޮޅު   އާެދ، ައޅުގަ

  ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުަސއިން ރަޝީދު ފުރުޞަތެއްަގއިވެސް   ޝަީފގް އަްޙމަދު

 ތާއީދުކުރަން. ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ިއޞްލާޙަުަށް އަޅުަގނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ޙަސަން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އޮތް އަދަދާ އެޢިބާރާތަްއވެްސ އަޅުަގނޑު ވަރަށް  ުޙގައި އެަކނަޑއެޅިަފއިއެއިޞްލާ

ެއކަންކުރާނެ ގޮެތއް ޢިބާރާތްކުރެވިފައި އޮތްގޮތުން  ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ދެލިކޮޕީަގއި

ުޙސެއިން ރަޝީދު ެއވިދާޅުވިފަަދއިން ެއގެނެވޭ  ހިމެނިފައެއްނެތް. އެހެންވީމާ،

ކުރެޭވއިރުަގއި އެމެންބަރުން ހޮވޭނެގޮެތއްެވސް  އިޞްލާޙުަގއި ެއކަން ރަނގަޅު

ނަޑއެޅިފައި އޮތުމަކީ ވަުަަރށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް. އޭގެ ިއތުރުން އަޅުަގނޑު  ކަ

ވާހަކަައކީ، މިހާތަނަށް މިގަާވިއދު އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އަނެއް

ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި  މިމަޖިލީހުގައި ަޢމަލު ކުރަމުން ދިޔަގޮތުން ފަހަކަށްއައިސް

އެއިޞްލާެޙްއގެ ަކންތައް ނިންމުން އެންމެ ފުރަތަުަމަ ކުރާކަމަކީ. ޭއގެ  އޮެވއްޖެނަމަ

އަލުން އެމާއްދާާއއި ެމދު ބަޙުސްކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިކަންތައް  ފަހުގައި

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި ދަނީ ކުރިން އީ ކުރަމުން އަިއގޮތާ ޚިލާފު ގޮތަުަކަށް. އަުޅގަ

ނޑު އިޞްލާޙު އަނބުރާ  މަޖިލީހުގައި ަވގުތު ނަގާލުމުެގޮގތުން ކުރެވޭކަމެްއ. އަުޅގަ

ައވަސްކުރުުމގެ ބޭނުމުގައި. އެކަމަކު މިފެންނަނީ ލަސްވަމުން ދާތަން.  ގެންދިޔައީ

ނޑު ދަންަނވާލަން އޮތް އަެނއް  މިއީ ބޭނުންކަމެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. ދެން އަުޅގަ



ހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށްުް ގިނަ ުދވަހު ދެމިއޮވެ ިއޞްލާޙު ހުށަ ވާހަކަައކީ

އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުރިހާ  މިހާރުވަނީ ނިމިފައި.

ލިބިވަަޑއިެގންނެވި. އެހެންނަމަވެސް، އެަކމަށް ސަމާލުކަމެއް  މެންބަރުންނަށްވެސް

ޙު ހުށަނޭޅީ. އެއީ، އަަޙއްމިްއަޔތު ކުޑަވީމާ މެންބަރުން އިްޞލާ ނެތިއްޔާ ނޫނީ އަދި

އެހެންވީމާ، ެއހެނިހެން މާއްދާތައްވެސް ހަމަ ޢަމަލު ކުރެވުނު  އެކަން އޮްތގޮތް.

ނޑު  ފަދައިން މިމާއްދާއަށް ފާސްނުެވއްޖިއްޔާ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް ޮފނުވާނީ. އަުޅގަ

ކިތަންމެުކޑަ އިޞްލާޙެއް ގެެނވުނަސް ުކޑަބަދަލެއް  ނުދެކެން މިމާއްދާއަށް

ގެެނުވނަސް އެއީ އިޞްލާޙެއް. އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙު  ނިއިތުެރއްގެނެވުނަސް އު

މިއަށް ގެނެވޭނެ ބަދަލެއްނެތް. މި ފާސްނުވެ ޖެހޭނީ  ހުށަނޭޅޭ ޙާލަތުގައި އިތުރަކަށް 

އެަކން ކުރަން އޮންނަ އުޞޫލު. ެއހެންވީމާ، މިކަމަކީ  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން. ެއއީ،

 .ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާނޫން. ވަ އިތުރު ބަޙުސެއް އޮންނަ ކަމެއް 

 

ނުޑގެ ޝުކުރިއްޔާ   އުތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު ނޑު މިފްލޯރ މިނެގީ އަުޅގަ   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

  ރ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު، އަދި އަޚް،  ިއބްާރހީމް ަޝޙީދު މެންަބރު

ާތީއދުކުރުމުގެ ގޮތުން އަިދ  ދެއްެކވި ވާހަުަކަފުޅަށްނާއިބު ަރއީްސ  މިމަޖިލީހުގައި ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުެވސް  އަޅުަގނުޑވެސް ދަންކަންހުރި ވާހަުަކަ ބޮޑަށް އެ ަކވަރ ުކރެއްވީ. އަުޅގަ

އަިދ ވާހަކަފުޅު ނުަދއްަކވާ  އެބަހިތަށްއަރާ މިހާރު މިމަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަަތކާ

މިހާރު ހުށަހަޅާފައި މިއޮތް  ރުތިބި ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްަތްއ ނިމުމަކަށް އަންނައި

ނަޑައޅަން އެބަޖެހޭ ކަުަމާ  އިޞްލާޙު ފާސްނުވެއްޖެނަމަ މިމަޖިލީހުން އަދަދެއް ކަ

ނުޑވެސް މިހާރު މިނިންމީ އިޞްލާޙެއް  15ހުށަހަޅަން. އެއީ،  އެގޮތުން އަުޅގަ

ެއވާހަަކ  މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުމަށް. އެހެންވީމާ،

ނޑު މިއުޅުނީ އިނގޭތޯ. ުޝކުރިްއާޔ.ދަންނަވާލަންވެ   ގެން އަުޅގަ

 



މެންބަރަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ެއއީ ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމުެގ  މިޢިއްޒަތްތެރި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެންނަށް ތިޔައީ އިޞްލާޙެްއެގ  ވަގުެތްއވެސް ނޫން މިވަގުތަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު  ދި އަުޅަގނޑުމެން ބަލައެއްތިެއއް އަ ގޮތުަގއި ނުގަންނަްނ. އެވާހަކަ އަުޅގަ

 82ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ  ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާއަށް

ނުޑ މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ  މެންބަރުން. ދެން އަޅުގަ

ނަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު

ނުކުތާއަކަށް އެިދވަަޑިއގެންނެވި މ. އަތޮުޅެގ  އަދި އެހައް މަޑުކޮށްަލްއވާ. ނިޒާމާބެހޭ

ެއއަށް އިޖާބަ ނުދެިވ ކުރިއަށް ގެންދެވުނީާމ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑަށް

  އެކުިރއަށް ގެންދަވާ.

 

 ނުކުތާ( ނިޒާމާބެހޭ)

 

 ޒަކީ އަދަެދއް ހުށަހަޅުްއވަން އުޅެނީކަމަށް. ޝަހީދު  ައޅުަގނޑު ހީކުރީ ދެ،އާ  ެމންަބރު މުުަލަކަތޮޅު

 ހުށަނޭޅޭނެ ވާަހކަ އަޅުަގނޑު ނަްނގަތީ މިހާރު ޢަމަލު އިޞްލާޙެއް  ޝަީފޤް އަްޙމަދު

އުޞޫލުން އިްޞލާޙެއް ހުށަނެޅީ. ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާ ކަުމގަިއ  ކުރަމުންދާ ވާހަުަކެދއްެކވުން:

ނަންގަވަން. އެހެންވީމާ، އެކަްނ  ނުކުތާއެއްގެ ގޮުތަގއި ވަންޏާމުން ނިޒާމީ

 ނެތް. ނުކުރާކަމަށް ވަންޏާ މައްސަަލއެއް

 

 

އާދެ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންުްމަދު ޒާހިރު  ޝުކުރިއްާޔ.  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

    ގެންދަވާ. ކުރިއަށް

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަތެްއ މިހޯދާލީ ރަީއސް. ޝުކުިރްއޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި  އުުތރުުބރީ މިލަދުްނމަޑުލު   އަުޅގަ

  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ 26ހުށަހަޅާފައިވާ  މިހާރު  ލުބްނާ މުޙަްނމަދު މެންަބރު



ނޑަށްެވސް ފެންނަނީ  އިޞްލާޙަށް ުޙަސއިން ވާހަަކދެއްެކވުން: ޒާހިރު  މެންބަރުންގެ 23ތާއީދުކޮށްލުމުގެ ޮގތުން. އަޅުގަ

 އޮތުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް. އެއީ، މިހާރު ކޯރަމްގެ މައްސަލަަތކާއި  ކޮމިޓީއެއް 

 މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުން ދާތީ ވީހާވެސް ގިނަ މެންބަުރން ތިއްބަވާ ކޮމިޓީެއއް

 ހޮވުމަށް ފަހުގައިވެސް ާހޒިރުެވވަަޑިއގަންނަވަނީ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަްށވުރެ 

 ރު ގިނަކޮށް ކޮމިޓީތަކަށް ހާޒިރުެވވަަޑއި ގަންަނވަީނ. އެހެންވީމާ، މިހާރުއެއްމެންބަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބަލާލާިއރުވެސް އިނޭގ ކޮމިީޓ  33އޮތް ަގާވއިދުެގ 

ހިންގޭނީ ދެބަިއކުަޅ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މެންަބރުން ހާޒިރުވެގެްނކަން.  ޖަލްސާއެއް

ނަޑށް މިގޮ މިގޮތުން ތްގޮތަށް ވިސްނާފަިއ މިސަބަބުތަކަށްޓަަކިއ ބަލާއިރު އަުޅގަ

މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީއަކަށް އެންމެ ބޮޑަްށ ތާއީދުކުރެވެނީ. ވީމާ،  23އަޅުަގނޑަށް 

ނުޑވެސް ދަންނަވާލިން. ޝުކުރިްއޔާ. މިވާހަކަ   އަުޅގަ
 

ނޑުވެސް މިތެދުވީ  ޢިއްޒަތްތެރި ދެކުުނބުރީ  މިލަދުްނމަޑުލު   )ހ( ށްވަނަ ާމއްދާގެ  26ރަީއސް. އަުޅގަ

  ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ކޮޅުމަޑުލުގެ  ޔާީމން هللاޢަްބދު މެންަބރު

ނޑަށްވެސް ޤަބޫލުކުެރޭވ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއއޮތް ވާހަުަކަެދއްެކވުން: އިޞްލާަޙށް ތާއީދު ކުރަން. އަުޅގަ

 ވުރެ މިމާއްދާ ހައްާދވާ ކޮިމޓީން މިހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް މާއްދާއަށް ގޮތުަގއި ަގވާއިދު

ފެނޭ. އެއީ، މިއިޞްލާޙުގައި އެބައޮްތ މެންބަރުންގެ އަދަދު  ފުރިހަމަކަމުގައި

ނަޑއެޅިފައި އަނެްއކާ މެންަބރުންގެ އަުަދަދު ކޮންޕޯްސކުާރނެ ގޮތް ެއކުލަވާލާނެ  ކަ

ނޑު ދެކެގޮުތގަިއ  ގޮތްވެސް ަކނަޑއަުޅއްވާަފއި  އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

 ިއޞްލާޙެއް. ޝުކުިރއްާޔ. ރަށް ރަނގަޅުމިއިޞްލާޙަކީ ހަމަ ވަުަ
 

ދެން އަެނއްާކވެސް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ިމައރުވަނީ މިމަޢުޟޫގަިއ  އާދެ،  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ވާހަކަަދއްަކވާފަިއާވ މާޅޮސްމަޑުލު އުރުބުރީެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ކުރިންވެސް 

 ވަޙީދަށް.

 



 ރައީސް، ަބއެއް ބޭފުޅުްނނަށް ހީފުޅުވެ ޢިްއޒަްތތެރި ޢަލްއިކުމް. އްސަލާމްޢަ އުތުުރބުރީ  މާޮޅސްމަޑުލު

 ކަންނޭނގެ ތ. އަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން  ވަަޑއިގަންަނވާ ޢަލީ ވަީޙދު  މެންަބރު

ނޑު ތާއީދު ުނކުރާކަމަށް.  ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙަސަން ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮްތ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

އިޞްލާޙަށް. ެއއީ، އަދަދާނުލާ. އަސްލުަގިއ  އެމަނިކުފާނުގެ ތާއީުދކުރަނީ ޅުަގނޑުއަ

އެއް ޢިބާރާތު ކޮަޅށްވުރެ ތ. އަތޮުޅެގ  ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ

ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިޞްލާޙުެގ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްަޓރ ޙުސައިން

އެމާއްދާ ޮއންނަންވީވެސް ެއގޮތައް.  ޤީޤަތުގައި ޢިބާރާތް ވަރަށް ފުރިހަމަ. ޙަ

ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އަދަދު އަޅުަގނުޑ  އެހެންނަމަވެސް، މައްސަަލއަީކ އެމަނިކުފާނު

އެކުަލވާލުމަށްޓަކައި މެންަބރުން ހޮވާކަމުަގއިވާނަަމ  ދެކޭގޮުތގައި ޤާނޫނުސާީސއެއް 

ޔާީސ ވިސްނުންފުޅެއް ނޫން. ހޮވުމުގައި ގެންުގޅެންޖެހޭނީކީ ސި ހޮވަންޖެހޭ މެންބަރުން 

ޤާނޫނުއަސާީސއެއް ެއކުލަވާލުމުަގިއ ގެންގުޅުްއވަން ޖެހެނީ  ޙާއްސަކޮށް ޤައުމެްއގެ

ޑްރާފްޓްކުުރމަށް ހޮވޭ ބޭފުޅުންނަކީ ަވކި ބާވަތެްއގެ ފަންނީ  އެޤާނޫނުއަސާސީ

މިހެން ދެންނެވުމުން އެހެން ބެފުޅުންނަށް ކުރާ ބުނެވޭ  ބޭފުޅުން ކަމުން.

ނުކުރެއްވުން އެދެން. ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ަވިކ  މެއް ހީފުޅުކުރާމީސްކަ

ެއކުލެިވގެންވޭ. ެއގޮތުން ބަލާއިުރގައި މިޤާނޫނުއަާސސީ  ޚާއްސަގޮތްަތކެއް ސިފަަތކެއް

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިަވގުތު މިމަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި ދީނީ،  އެކުަލވާލުމުގައި ާޚއްަޞކޮށް

ދީނުގެ ވާހަުަކަ. ދީނީ ޢިލްމު ވެރިންނަށް  މިދެންނެވީ އިސްލާމް އަޅުަގނޑު ދީނީ

މާހިރުންނަށް އަދި ބަހުގެ ޢިލްމުވެރުންނަށް މިކަހަލަ ފާހަުަގަ ކުރެޭވ  އަދި، ޤާނޫނީ

ހުރުމަކީ އެއީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް. ސިޔާސީ ސަބަބަކަށްޓަަކިއ  ކަންތައްތަެކއް

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަތޮޅުން ކޮންެމ އަތޮޅަކުން ބޭފުޅަކު ުނވަަތ ރަ 21ރާއްޖޭގެ 

ތެރެއިން ބޭުފޅަކު ވަޒީރުންނަކީ މިމަޖިލީހުގެ ެއއްބަަޔކަށްވާީތ  މެންބަރުންގެ

ނޑަށް ދެންނެވޭީނ  އެބޭފުޅުންގެ ތެެރއިން ބޭފުޅަކު. އެހެންކަމުަގިއވާނަމަ އަޅުގަ

ވިސްނުން މިގެްނގުޭޅގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭނީ އެހެންކަމުގަިއ  އަޅުަގނުޑގެ

ޒީރުްނގެ ތެރޭން ހޮވަން ޖެހޭނީކީ އެންމެ ބޭުފޅެއްނޫނޭ. އެބޭފުޅުންެގ ވަ ވާނަމަ،



 16އެތަެކއް ބަިއވަރު ބޭފުޅުންނެއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ތިއްެބވި  އެބަތިއްަބވާ

ނޑުމެްނގެ އަތޮަޅކުްނ މިތިބެނީ އެންމެ  ބޭފުޅުން.  4އެހެންކަމުަގއިވާނަަމ އަުޅގަ

ނުޑ އެނިސްބަތުން އެބޭފުޅު ބެފުޅުން. ންވެސް އިތުރުކުރަން ޖެހޭނެކަމުގައި އަުޅގަ

 ފަހަރެއްަގއިެވސް، ތ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ދެކެން.

ނޑަްށ ތާއީދު ނުކުެރވޭ ޢިބާރާތްކޮެޅއް ނޫނޭ. ހަމައެކަނި   ޢިބާރާތްކޮޅަކީ އަުޅގަ

ނޑުއަޅުަގނުޑގެ މަްއސަލައަީކ، އަދަދެއް އެއަދަދަކަށް ާތއީުދ ނު  ކުރެވޭ. އަުޅގަ

މިހާރު  ދެކޭގޮުތގައި މިމަޖިލީހަށް ެއއްެވސް އަދަދެްއ ދެންއަލަކުންެންއ ހުށައެއްނޭޅޭނެ.

 ުހށަހެޅޭނީ. އެހެންނޫން  21ނޫިންއޔާ. ެއއިޞްލާޙާިއއެކު  21ހުށަހެޅިފައި މިވާ 

ނޑު   ކަމުގައި ވެއްޖިްއޔާ އަންނަން ޖެހޭނެ އިޞްލާޙު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުއެން  މެ ފުރަތަމައިނުންވެސް މިވާހަކަ މިގޮތަްއ ނުދަންނަާވ އިށީނީ. އަުޅގަ

ަޤއުމުެގ  ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ މިފަދަ ޙުރުމަތް ތެރިވެގެންާވ ޙައިަބތު ބޮޑުެވގެންވާ

މަޖިލީހުގަިއ  މިފަދަ މަޖިލީހެއްގައި، މަޖިލީހުގައި ދިމާވާ ކަންތައްަތކާ ބެހޭގޮތުން

އެންިގއްޖެއްޔާ ވޯޓަްށ  ިނންމައިގެން އަދި ވޯޓަށް އަަހން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކަމެއް

ޮއެވގެން ނުވާނެޔޭ. ެއއީ،  އަހަިއގެން އިޞްލާޙު ހުށަނޭޅޭ އުޞޫލެއް ބަންދުވެފައި

މެދުވެިރވެފަިއާވ  ހެދިފައިއޮތް ަގވާއިދަކުްނ އެަގވާއިދު ޢަމަލުކުުރމުގައި

ަޙއްލުކުރެވޭެނއޭ.  ގޮތައްދަތިކަމަށްވާނަމަ އެދުވަހެްއެގ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދަްއކާ 

އިބްރާހީމް ޝަޙީދު  އެހެންވީމާ، ދާދި ދެންމެއަކު ރ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

ނޑު ދެެކގޮތުަގއި ނުގެނެވޭނެ އެްއވެްސ  ޒަކީ އެގެންެނވި އިޞްލާްޙ އަުޅގަ

ކުެރވޭނެކަމަށް އޭރުްނ  ސަބަބެއްނެތް. މަޖިލީހުން ނިންމަންވީ ެއގޮތަްއ ެއކަންތައް 

  ާތއީދުކުރަން. ޝުކުިރްއޔާ. ެއގޮތައް ނީ. އަޅުަގނޑު މިއިނީއެނިމު

 

 އިތުރު މެންބަރަުކ އެދި ވަޑަިއގެންފި. އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން  އަނެއްާކވެސް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އިތުރުބޭފުޅުން މިހާރު އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެިދވަަޑއިގެން ނިންމަވާލަ 

ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކުިރއަްށ  ހެންނޫނިއްޔާ މި ނުނިމިދެއްވުން. އެ



އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  މިނެޓު ތެރޭަގއި 2އޮތް 

ނޑު މިބަޙުސް ކުރާކަށް ކުރިއަށް ެގންދާކަށް ފުރުޞަތެއް  އޭގެފަހުން އަުޅގަ

ހަމަ އިތުރުުު އެއްެވސް ޚިޔާލުފުޅެްއ ޖަލްސާގައި މިދިަޔއީ  މިނިޓު 45ނާރުވާނަން. 

ވާަހކަދައްަކވަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ މި  ގެންގުޅުުމގެ ބަދަުލގައި 

ނިންމެުވމަށް. އެކަމު އަޅުަގނުޑ ެއހެންނަމަވެސް ެއގޮތަްއ  އުުުދަނގޫ ނިންމުން

މިނިޓް ތެރޭަގއި އެިދވަަޑއިގަންަނާވ  2ކުރިއަްށ އޮތް  ނިންމާނަން. އާދެ،

ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ދެން އޭގެފަހުން އަޅުަގނޑު މި ވޯޓުނެގުުމެގ  ންނަށްބޭފުޅު

 ގެންދާނަން. މިހާރު މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު މުޙަންމަދު  ކަންތައް ކުިރއަށް

 ތާރިޤް.

 

  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ަދންނަވާލަން ޝުކުރިއްޔާ  ދެކުުނބުރީ  މިލަދުްނމަޑުލު

  ައޅުަގނުޑވެްސ ތާއީދުކުރާ ބޭނުންވަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާހަށް ުމޙަްނމަދު ތާިރޤް  ންަބރުމެ

މިގޮތައް ަބޔާންކުރުމުަގިއ ކޮންމެ ދާއިރާައކުން  ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، ިމައދަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ހަމަޖައްސާފައި މިވާ މަޤްޞަދު. އަޅުގަ މެންބަރަކު ހިމަނުއްވާ ގޮތައް

ޚިޔާލް ެއކޮމިީޓގައި ހިމަނެވުންކަމަށް.  ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ހުރިހާ ދާއިރާެއއްގެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންަދނީކީ އެމަންޒަެރއްނޫން.  އެހެންނަމަވެސް، މިމަޖިލީހުން

ފެނިގެންަދނީ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅާ އެ  ެވސް، ކޮމިޓީގައި ތިއްަބވާނަމަ ޢައްޔަންކުެރއްވި

ނުވާެނަކން. އެކަން މިހާރުވަީނ  ދާއިރާތަކުެގ އެހެން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުާޅ ެއއްގޮތް 

ނޑު އެްނމެ ބޮޑަށް ތާއީދު ކުރަނީ  ވަރަށްބޮޑަށް ސާބިުތވެފައި. ަހޤީގަުަތުަގއި އަުަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީތަކަށް ޚާޒިުރވެ  މަދުކުރަން. ކޮމިޓީގައި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އަަދދަށް ބަލާއިރު ށ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންގެ

ވިދާޅުވިފަދަިއން މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު ކޮމިޓީތަކުަގިއ  ލުބްނާ ޒާހިރު

 11ސަބަބަކީ އަދަދު އިތުރުކުރުން އެއީ، ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް.  މެންބަރުންގެ



ކޮމިޓީަގއި ހިމަނުއްވައިފިނަމަ ކޯަރމް ހަމަވާނީ ހައެއްކަ  ވަރަކަށް މެންބަރުން

ވަޑައިގެންެނވީމާ، އެހެންވީމާ، އެއީ ވަރަްށ މަދު އަދަދެއް. ދެން  މެންބަރުން

އޮތުމާއިއެކު ދެްނ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު  ކަންމިހެން

ާފސްނުވެއްޖެނަމަ އިތުރު ިއޞްލާޙެއް މިމަޖިލީހުގައި އިޞްލާޙު  ހުށަހެޅިފައިވާ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަމޭ. އެީއ، މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ  ހުށަހެޅޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ގޮަތްއބަލާފައި މިގޮތަްއ މިދެންނެވީ. ދެން އަނެްއކާެވސް  ކަންތައްތަްއ ކުރިއަށްދާ 

ސްތަނެއް ބޭންދިއިރު މި ގަާވއިދު ަގއި ވާހަަކއަކީ ހު އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމިޓީން

މެންބަރުންނަކަށް ވިސްނިވަަޑއިގެންފަެއއް ނޯންނާނެ  އެްއގޮތަކަްށވެސް ކޮމިޓީގެ

ފުލޯރގައި ިއޞްލާޙު ހުށަނޭޅޭ ގޮތައް ހަމަޖެހިގެްނ  ކަންނޭނގެ. މި މަޖިލީހުގެ

ނުޖެހި އޮީތކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެްނ  ދާނެކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އަދަދެއް

ގެންދިޔުމަށްޓަަކއި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ  ކަތް ކުިރއަށް އަވަހަށްމި މަސައް

ނޑުެވސް ތާއީދުކުރާ   ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

  هللاޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢަްއސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުއް `.   އުތުުރބުރީ ނިލަންެދއަތޮޅު

  ބޭނުންވޭ މިޢިއްޒަްތތެރި ަދންނަވާލަން އާދެ، ައޅުަގނޑު ކާތު.ވަބަރަ  ައޙްަމދު ަޙމްޒާ މެންަބރު

ވަނީ އިޞްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތެްއ ނިންމަާވފައި. ެއކަން އެހެން  މަޖިލީހުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަގުތު ސަާލމަތް ކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއި. ެއހެންނަމަވެސް، މިހާރު  ކުރަްއވާފަިއވަނީ

ހުށަނޭޅޭ  ދަނީ މި މަޖިލީހުން އިޞްލާޙްފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ފުރުޞަުތ  ކަންތައްތަކަާށއި، އަދި އިްޞލާޙް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންަތއްަތކަށް އިތުރު

 ހުޅުވާލަިއގެން މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ނަގާެލިވގެން ދާތީ. އާދެ، އަޅުަގނޑު 

ންމެވެްސ ކޮ އަދަބުވެރިކަާމއިެއކު ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސަށް ދަންނަވަނީ އާދެ، މިކަންތައް

މިއަިއ  ގޮތަކަށް ގެންަދވާ މިހާރު މިހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ައމަލުކުރެވެމުން

ބަޙުސް  އުޞޫލުގެމަތިން. ވޯޓަށް ެއްއސެވުމަށްފަހުގައި ފާސްނުެވއްެޖނަމަ އިތުރަށް

ނޑުމެން މިދަނީ މިކަމަށް 9ހުޅުވާލަން. މިހާރު  ބަޙުސް  އެއް ޖެހީންސުރެއް އަުޅގަ



 ވޭތުެވދިޔަ ތާނގަާއއި، މުސްތަްޤބަލުގައި މި ަގާވއިދު  ކުރަމުން. އަދި މި

ޤަބޫލުކުރަން.  އިޞްލާޙްކުރުމުަގއި މިގޮަތއް ވަގުތު ާފއިތުެވގެންދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑު 

ނިންމަވާފައި މިހާރު  އެހެންކަމުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުންވަނީ ފާސްކުރަްއވާ

ެގންދަވައިފިނަމަ ވަގުުތ  ޑަށްވަިކގޮތެއް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތައް ވިހާވެސް ބޮ

ނޑު މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި މިއޮްތ  ސަލާމަތްވާނެތިވެ، އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ެދއްވުމަށް ެއއަށްފަހުގަިއ  އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަމުން އެއަށް ޯވޓަށް އައްަސވާލަ

  ދެއްވުމަށް ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ވަިކގޮތަކަށް ބަހުސް ހުޅުވާލަ

 

ނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސާފުކޮށް އެްއޗެއް  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ދަންނަވާުލމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

އޮިޅގެންނެއް ޖެހިފައި އޮތް ެއއްެޗއްނޫން.  ދަންނަވާލާނަން. ހަޤީގަތުގައި މި މާއްދާގައި

ހުން އެއަދަުދ ޖަހާފައި އެއޮީތ. މަޖިލީ ހުސްގޮޅިެއއް ާބއްވާަފއި އެތާނގައި ޑޭޝް

ނަޑއެޅުމަށް ނިންމާފާއި އެއޮތީ. ނަޑއަޅަން  ކަ އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުން އަދަދެއް ކަ

އައުން އެީއކީެއއް މިއަށް އިޞްލާޙެްއ  ބަހުސްކުރަން ވާހަކަދަްއކާެނ ވަގުެތއް

ހުށަހެޅިފައިއޮތް ިއޞްލާޙް ހުށަނޭޅިއްޖެއްާޔ  ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލަެއއްނޫން. މިހާރު

ފާސްކުރާނީ. ފާސްކުރާއިުރ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ  ހުށަހެޅިގޮތައް ލީހުންމާއްދާ މަޖި

ނަޑެއޅުން އެއީ އަދި ޭއގެފަހުން ކުރަންއޮތް ކަމެްއކަން.  މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަ

ކުިރއަށްގެންދަން މިއޮތީ. އެްއގޮތަކަްށވެސް ެއީއ  އެހެންވީމާ، ެއގޮަތއް އެކަންަތއް

ގޮތައް ހީފުޅުކުރެްއިވ ކަމަށްވިޔަސް، ެއއީީކ އެ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުނީކީ ނޫން.

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ނާއިބު ރައީސް. އަިދ  ހަޤީގަތުަގއި ެއކަން އެހެނެއް ނޫން.

ވާހަކަފުޅުަގިއ އިޝާރާތްކުރެްއވިހެން  ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ

ން ފެނޭތޯ. ދެން ކުރިން ކޮމިޓީ އޮންނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހިންެގވުމުަގއިެވސް

އޭގެަފހުން ދެން ކޮންކޮން  ކޮމިޓީގައި ތިބޭނީ ކިާހ މެންބަރުންނެއްތޯ.

ޮހވިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުްނ  މެންބަރުންނެއްތޯ. އޭގެ ތިން އިސްޓޭޖެްއގައި

ެއކަން ެއޮގތައް ކުިރއަށްގެންދަން  މިކަންވެސް ަކޑަެއޅިފައި ިމޮއތީ. އެހެންވީމާ،



ނޑުޚިޔާލްކުރެވިަފއި މި ފުރުޞަުތ މިއަރުވަނީ ިއޞްލާޙް  އޮތީ. ދެްނ މިހާރު އަޅުގަ

ހުޞައިން ރަޝީދު ޙަސަނަށް.  ހުށަހަޅާފައިވަ ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އެބޭފުޅުން  އެއަށްފަހު ހައްދުމަތީ މެންބަރު އިލިޔާސް ިއބްރާހީމަށް.

ނޑު މި ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކަންތަ  ގެންދާނަން.  އް ކުިރއަށްޥާހަކަދެއްކެވުމަށްފަހު އަުޅގަ

 ޙަސަން. ކޮޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުޞައިން ރަޝީދު

 

ނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރާނީ އަޅުަގނުޑގެ ޢައްސަލާމް  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު   ޢަލައިކުމް. އަުޅގަ

  ވާ ކަމަށްގުިޅގެން. ވާހަކަެދްއކެވި ބޭފުޅުންނަށް އަރާފައި  އިޞްލާޙާއި ރަީޝދު ޙަަސން  ހުޞައިން

ޤަބޫލުކުރެޭވ ބައެއް އޮޅުންތަްއ ސާފުކޮށްިދނުމަށް. އަޅުަގނޑަްށ  އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް މިއިޞްލާްޙ  ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން މެސެޖްފޮނުއްވަމުން އެަބގެންދަާވ. އަދި ައޅުގަ

މި  ބަދަލު ކުރެއްވުމަްށވެސް އެދިަވޑަިއގަންަނވާ. ހަޤީގަތުަގއި އެކި ގޮްތގޮތައް

ނޑު އިޞްލާޙަށް ހަމަެއަކނި ކުރިކަމަކީ މިހާރު ޑްރާފްޓުގައި އޮތް. )ހ( ަގއި  އަުޅގަ

ނޑު ޢިބާރާތުގެ އިތުަރށް އިތުރު ޢިބާރާތެއް  އޮންނަ ފުރަތަމަ ޢިބާރާތް މައިގަ

މީަގއި ިހމެނޭ އަދި މިކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭނެ މެންބަރުންގެ އަދަދު  އިތުުުރުކުރުން. އަދި

ލީހުެގ ްޑރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން ފޮނުިވ ިޢބާރާތުގައި ަބެއއްކަހަލަ މަޖި އިތުރުކުރުން. މި

ހުރިކަމަށް ބައެއްބޭުފޅުން އެބަވިދާުޅވޭ. ނަމަވެްސ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުީރ  އުނިކަން

ނުޑ މާބޮޑު  އެ  ޢިބާރާތް ރަނގަޅުވާެނކަމަށް. އެހެންވީމާ، ެއ ޢިބާރާތާމެދު އަުޅގަ

ނޑު ޮއންނާނީ. އޭގެއިތުރަށް  ބަދަލެއްނުގެނަސް ޢިބާރާތް އޮތްގަުޮަތއް އަުޅގަ

އިތުރުކުރީ މީގެ މެންބަރުން ހިމެނޭނެ އަދަދު. ދެން އަޅެ އޭެގއިތުރަށް  އަޅުަގނޑު

 އިތުރުކުރީ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނެ، ނުވަތަ ިއންޠިޙާބުކުރާނެގޮތް. ދެން  އަޅުަގނޑު

 ބާރާތްއަޅުަގނޑަށް ަބއެއްބޭފުޅުްނ ޙިޔާލް ދެއްވަމުން އެަބގެންދަވާ މި ޢި

ނުޑ ދަންނަވާނީ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔއޭ ތިޔަ  ބަދަލުކުރުމަށް. އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ   އެންމެބޭފުޅުން ދެއްވި ލަފާފުޅަށްޓަކައި. ނަމަވެސް، އަޅުގަ

ނޑިވަުޅަގއި ައޅުަގނުޑ އެ ޢިބާރާތް ބަދަލުުކރަން ބޭނުންވެއްޖިްއޔާ   މިދަ



 ހަޅާފައި ިމއޮތް ޢިބާރާތް ނޫނިއްޔާވަގުތުަނގާނިްއޔޭ. ހަޤީގަުތގަިއ އަޅުަގނޑު ހުށަ

ނުޑގެ   ޑްރާފްޓުަގއި ޢިބާރާތް ރަނގަޅުނުާވކަމަށް ވެއްޖިްއޔާ ިތބޭފުޅުން އަުޅގަ

ނުޑ  އިޞްލާހަށް ވޯުޓ ނެދެްއވީމާ އެކަްނ ފުރިހަމަވާނެ. ހަމަގައިުމވެސް އަުޅގަ

 ރާކަށް.މިތަނަށް އިތުުުރު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅައިގެން މިކަން މިވަގުތު ބަދަލުކު ނެތިން

 އަނެއްބޭފުޅުން މިވިދާުޅވަނީ އަޅުަގނުޑގެ އިޞްލާުޙގައި އެބަ ހަވާލާދޭ ކޮންމެ

ނޑަކަށް ނޭނގޭ ކޮންބޭފުޅެއްކަެމއް.  ދާއިރާއަކުންނޭ. ދެން އެބޭފުުޅން ވިދާޅުވޭ. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ. އޭަގިއ  93ނޯޓެއްފޮނުއްވާަފއި މިވިދާުޅވަީނ ބަލާށޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުއެވިދާުޅވަނީ ހި ވަަނ  93ޤާޫނނުއަސާސީ  މެނެނީ ތިންދާއިރާ ކަމަށޭ. އަުޅގަ

ނޑު ޭއގައިބުނަނީ ަރއްޔިތުްނގެ ޙާްއޞަ މަޖިލިސް  މާއްދާ ބަލައިފިން. އަުޅގަ

މިއޮންނަނީ  އެކުެލވިގެްނވަނީ ތިރީގަިއވާ މީހުންގެ މައްޗަށޭ. ދެން )ހ( ގައި

ޤާނޫނުގައިާވ  މެންބަރުން.ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 

ހޮވާ މެންބަރުން  ގޮތުގެ މަތިން ބާއްވާ ޢާންމު އިންތިޚާބަކުން މާލެ އާއި އަޮތޅުތަކުން

ޮކންމެދާއިރާއަކުން ހޮާވ  މިގޮތައް. ދެން އަދި އެ ެއބައޮވޭ ބުނެފައި ިމގޮތުން

ރުންެގ އެދާއިރާައކުން ހޮވާފައިާވ މެންބަ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ ަރއްޔިުތން މަޖިލީހަށް

އަޅުަގނޑު މިދާއިރާއިން )ނ( ަގިއ  އަދަދާއި ެއްއވަރު އަދަދެކޭ. ދެން މީގެން

ނޑު ފާހަގަކުރަނީ ޭއަގއި އެބުނަނީ އަޮތޅުތަކުގެ އަދަދާއި އަިދ  ހަޥާލާދިނުމުން އަޅުގަ

ެދގޮތަކަްށވެސް މާނަކުރެވިދާނެ. މިތަނުެގ  ހ.ށ.ނ. ގައި ބުނާ އަދަދެވެ. ހަޤީގަތުަގއި

ނޑު މާނަކުރަނީ.  ނުޑ މިބުނަނީ އަތޮޅުތަކުންދާއިރާއޭ އަުޅގަ ކަމަށް ައޅުގަ

ޮއވެދާނެ. އޮޅުންއަރާ އޮޅުްނ  އެހެންވީމާ، ވާހަކަަދއްކާނެ ޖާގަ ބައެއްބޭފުޅުންނަށް

ުކރިންދެންނެވިހެން މިހާރު  އަޅުަގނޑު މިސާފުކޮށްދިނީ. އަޅުަގނޑު ކުރިކަަމކީ

ފުރާލާފައި އަދި އެ އަދަދަށް  ޑްރާފްޓުަގއި އޮތް ޢިބާރާތުަގިއ އޮތް ހުސްތަންކޮޅު

ނޑަށްހީވޭ ނަޑއެޅީ. އަުޅގަ ނޑުގެ ވާހަކަ ތަންކޮެޅްއ  މެންބަރުން ހޮވާނެގޮތް މިކަ އަުޅގަ

މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުިވ  ދިގުވާހެންެވސް. އެކަމު ރ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑަްށ ހީވޭ ކޮންމެވެސް ނުޑ  ވިދާޅުވުަމކާއި އަުޅގަ އެްއޗެއް އަުޅގަ



ފިލުވާދިނުމުގެ ގޮތުން.  ޖެހޭނެހެން. އެއީހަމަ އެމަނިކުފާނަށް ކަމެއް އޮޅުންބުނެލަން

ހުށަހެޅިއިރުަގިއ  މީހުންގެ އަދަދު 23އަޅުަގނޑު ެއއްގޮަތކަށްވެްސ މި 

ހަޤީގަތުަގއި އަޅުަގނުޑ  އެްއގޮތަކަްށވެސް އެކަން ބިނާކުރީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކުނޫން.

ނޑު އެކަްނ  ދެއްޤަބޫލެއްނުކުރަން އެްއވެސް ިސޔާސީ މަޤްޞަ އޮެވގެންކަަމށް އަޅުގަ

ވަރަށްބޮޑު ނިޔަތެއްަގއި. ައޅުަގނުޑ  ހުށަހެޅީ. ހަޤީގަތުގައި އަުޅަގނޑު އެކަްނކުރީ

ކޮމިީޓގައި ވިހާިގނަ ދާއިރާތަކުންމީހުން  ބޭނުންވީ މިޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފުޓްކުރާ

ކުރަނީ  މީހުންނަށް މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލް ބައިވެިރކުރުވަން. އެާދއިރާަތކުގެ

ނޫނިއްޔާ އިންތިޚާބް ކުރެވިފައި ތިއްެބިވ  އެދާއިރާތަކުން ޢައްޔަުނކުރެިވފައި

ޑްރާފްޓުކުރާ ކޮމިީޓގައި އެދާއިރާތައް ތަމްސީްލ  މެންބަރުންކަމަށް ވާތީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑު  ދުށީ. އެްއގޮތަކަްށވެްސ ސިޔާސީ ބޭނުމަކުނޫން.  ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމަށް ައުޅގަ

ބޭފުޅުން ނޫނިއްޔާ ަވކިފަންނެއްގެ ބޭފުޅުން  ހަމައެކަނި ާޤނޫނީ މީގަިއވާގޮަތކީ

ނަޑކަށް  ޑްރާފުޓްކުރާ ކޮމިީޓގައި ތިބުަމކުން މާބޮޑު ފައިދާެއއް ކުރާެނހެނެއް އަުޅގަ

އޮވެދާނެ. ނަމަވެސް ީމގަިއ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް  ހިއެއްނުވޭ. ކުރާނެފައިދާެއއް

އި ތަފާތު މީހުންގެ ޙިޔާލު މީގަިއ މީހުންނާ ކަންނޭނގެ ތަފާތު ފަންނުތަކުގެ

އައުން. އޭރުންަކންނޭނގެ ޢަމަލީގޮތުން  ހިމެނިގެން ޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފުޓްވެގެން

ަމއްސަލަތައް ޑްރާފުޓްކުރާ  މިޤާނޫނުއަސާސީ ތަންފީްޒ ކުރާއިުރގައި ދިާމވާ

ޢިލްމުގެ ބޭފުޅުން އޭތި  ސްޓޭޖްގައި ފާހަަގވެގެންދާނީ. ހަމައެކަނި ޤާނޫނީ

ކަންތައްަތއް އެހެން  ޓްކުރަްއވާ ކަމަށްވާނަަމ ފާހަގަނުކުރެްއވޭނެ ަބއެއް ޑްރާފު

ެއްޑރާފްޓުކުރާ ކޮމިޓީަގއި  ދާއިރާތަކުެގ ބޭފުޅުން އެހެްނ ޢިލުމުތަކުގެ ބޭފުޅުން

ނޑު ޤަޫބލުކުރަން. އަޅުަގނުޑ  ހިމެނުމުން އެކަންވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ލިޔެފަިއއިްތ  ން ހޮވުމަށްއެގޮަތއްހުށަހެޅި އެިއޞްލާޙްަގއި މެންބަރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގަިއ  އުޞޫލު ެއގޮތައް ހުށަހެޅި އަެނއްސަބަބަކީ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަން ޤަބުލުކުރެވޭނެ ގޮަތކީވެްސ ެއއީ.  އެންމެ ފަސޭހައިން އަުޅގަ

ފުޅުްނ ހިމެނޭގޮތަްއ އޮތުން. ދެން ބައެއްބޭ ކޮންމެ ދާއިރާައކުން މެންބަރަކު



ފަރާތުން މިވެނި އަދަަދަކށް ބޭފުޅުން މިތަނުގައި  އެބަވިދާުޅވޭ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ބޭފުޅެކޭ ވަޒީރުްނގެ މިތައް ބޭފުޅުން އެބަތިއްބަަވއޭ.  އެބަތިއްެބވިއޭ. އެކަމަކު އެންމެ

ތިބެންޖެހޭނީ. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އާނއެޭކ.  އެހެންވީމާ، އެނިސްބަތުންނޭ

ނޑުމެން ހޮވަންޏާ  ޕްރޮޕޯޝަނަލް އެހެންވިްއޔާ ރެޕްރެންޒެންޓޭޝަން އުޞޫލުން އަޅުގަ

މީގަިއ ހިމަނަންޖެހޭނެ. ވ. އަތޮޅުން މީހެްއެގ  މާލެއިން ވަރަްށގިނަ މީހުން

ިހމަނަންޖެހިދާނޭ. އެހެންވިމާ، އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނެގ  ހަތަރުބައިކުޅަ ެއއްބަިއވެސް

މާ، އެގޮަތކަްށ ނޫނޭ. ހިމެނިފައިއޮތް އިނގޭތޯ. އެހެންވީ އެކަންތައް ކުރާނެގޮެތއް

ބޭފުޅަކާިއ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބު ނުކޮްށ  ދާއިރާތަކުން ދާއިރާައކުން

ނުޑ ހިތަށް އެރީ.  ޢައްޔަނުކުެރވިފައި ތިބި ބޭުފޅުންވެސް ހިމެނޭގޮތަށޭ އަުޅގަ

ނޑު ނުޑގެ ނިޔަތް ވަރަ ހަމަގައިމުވެސް އަުޅގަ ށް ޙާލިޭސ ޔަީޤންކޮށްދޭ ހިތްވޭ އަުޅގަ

އެްއވެްސގޮަތކަށް ސިޔާީސ ބޭނުމަކަށް ޫނނޭ މިގޮތައް ހުށަހެޅީ.  ވަރަށް ރަނަގޅޭ.

  ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް

  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ   މެންަބރު ހައްުދންމަތީ

  ަގާވއިދު ކޮމިޓީން އާދެ، ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ، ޖެހިއްޖެ. އެއީ މަޢާފަށްއެދެން  ިއބްާރހީމް އިލްޔާސް

އޮތް ޑްރާްފޓުގަިއ ާވގޮަތއް އެ އަދަދެއްެނތި ހަމައެކަނި އަދަދުގެ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ެއއަށް ލިބެންޖެހޭ ވޯޓުތަކެއް. އާދެ، އަިއސްޮއތް އިޞްލާޙުގައި ވޯޓު  މައްސަލާަގއި

ދިމާވެދާެނ  ެވގެން ދެން ދާއިރުަގއި އެއްެސްއވުމަށްފަހު އެގޮްތ ފާސްނު

ނުޑ  މައްސަލައަކަށްަޓކައި އަޅުަގނޑު އެހެން ދެންނެވީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހުށަހެިޅ  ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އަުޅަގނޑު އޭރު ދެންެނވި ދެންނެވުމަށް ނުވަތަ

ޢިްއޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑގެ ައޙް. އާދެ، މާޅޮސްމަޑުލު ެދކުނުބުރީ

ައޅުަގނޑު އަިދ  ންބަރު އަލީ ފާއިޒް އިޞްލާެޙއްގެ ގޮުތގައި ާތއީދުކުެރއްވީމަ އެީއ،މެ

ހުށައެއްނާޅަމޭ ދަންނަވަްނ  ބޭނުންވާގޮތްނޫން ކަމަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެއް 

ނޑުމެްނ  ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފު އެދުމާއިެއކު. އާދެ، ައޅުަގނޑު ހިތަށް މިއަރަނީ އަުޅގަ

ނަޑަކށް އެޅިފައިތިބޭތީ ވަިކގޮތަކަށް މުޅި ނިކުންނަ މައްސަލަތައް އެަބއުޅޭ.  ތަްއގަ



ނަޑކަށް ހިއެއްނުވޭ މިއަދު މިއުޭޅ  އެކަހަލަ ކަމެއް ކަންނޭނގެ މިއުޅެނީ. އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ މާބޮޑު ޙިޔާްލތަފާތުވުމެއް ުއޅޭހެނެއް.  މައްސަލަތަކުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި 

ންނަށް ފޮލޯ އަްޕުް ކުރަމުން އަންނާތީ އަޅުަގނޑުމެ އެހެންނަމަވެސް، ވަިކގޮތެއް

ނޑުމެންނަށް  ދިމާވާ މައްސަލަތަކެއް އުޅެީނހެން. މިއީ ކުރުގޮތް ހޯދައިގެން އަޅުގަ

ހައްލުކުރުމަށް ވުރެން މާބޮޑަށް ބައެއްކަހަލަ  ކުރިމަތި ވެފައި އޮންނަ މައްސަލަތައް

ނޑުެމންނަށް އު ޕޮއިންުްޓް ތަކުަގއި ައކުރުަތކުަގއި ޅެންޖެހުމުގެ ހިފިގެން އަުޅގަ

ެއކަން ހުއްުޓވޭނެ ގޮެތްއގެ ވާހަަކ  ގޮތުން ާވގޮތްތަެކއް އެބަހުރި. އާދެ،

އެހެންނަމަވެސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ  އަޅުަގނަޑކަށް ދަންނަވާކަން ނޭނގެ.

ކޮމިޓީެއއް ހޮވަންޖެހިގެން ކޮމިޓީއެއް އޮންނާނެތޯ  ކުއްލިައކަށް ދިމާވާ ކަންތައްަތކުަގއި

ކޮމިީޓގެ އަދަދު ނިންމުމާއި، ދެން އޭގެފަހުަގއި މެންބަރުން  އޭގެފަހުަގއިނިންމުމާއި، 

ތަފާތު މައްސަލަެއއް މިއަދު މިއުޅެނީ. ކުރިއަށްއޮތް ތާނަގިއ  ނިންމުމާއި މުޅިން

ޤާނޫނުއަސާީސ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެކެވި އެހުންނަ ޙިޔާލުތަކާިއ  އަޅުަގނޑުމެން

ކުރަން ކޮމިޓީ ޮހވުމުަގއި އަޅުަގނޑަްށ ހީވަީނ ބެޭހގޮތުން ޑްާރފްޓް  ކަންތައްތަާކއި

ތަފާތުހެން. އަެނއް މައްސަލަ އާއި މިމައްސަަލއާއި. އެހެންެވގެން އޭުރ  ވަރަށް ބޮޑަށް

އަދަބީެގ ވާހަކަ ދެންނެވުނީ. އާދެ، ކޮންެމއަަކސް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި  އަޅުަގނޑަށް

ހޭޮގތުން މި ބަޙުސްކުރެޭވ ފާްސވެއްެޖކަމަށް ވަންޏާ މިމާއްދާއާިއ ބެ އޮތް އިޞްލާހު

ުް  މައްސަލަ  ޙައްުލެވގެން ދާެނކަމަށް ފެނުމާއެއްކޮށް. އަިދ ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް

ނޑު ދެކެން. އާދެ،  އެހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާުޙ ވަރަށް ފުރިހަމަކަމަށް އަޅުގަ

 އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ގަާވއިދު ކޮމިޓީ އެުކލެއްިވއިރުެވސް ކޮންމެ

 އަކުްނ މެންބަރަކު. ޮކމިޓީއެްއވެސް ނެްނގެވި. އެެހންވީމާ، މިފަދަ އަދި ދާއިރާ

 އެއަްށވުރެން މަތީ އެއަށް ވުރެން މުހިންމުުު ކަންތައްތަކެއްކުރާ ކޮމިީޓއަކަށް 

ނަޑައޅުއްވާަފިއވާ ގޮްތވެސް   އަޅުަގނޑަްށވެސް ހީވަނީ މިައދަދު ރަނގަޅުހެން. އެކަ

އެތާނަގިއ   ޅު މެންބަރު އެވިާދޅުވިފަދައިން ތ. އަތޮ ރަނގަޅުހެން. އާެދ ޢިއްޒަތްެތރި

ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ޮހވަންީވ  އަދަދެއް ނުޖަހާ ޑޭޝްޖަހާފައި



ވަކި ގޮތެއް ަކނަޑއަާޅ ދެންނެވިފައި ނުވަނީ.  ގޮތާމެދު ކޮމިޓީން މާބޮޑަށް 

ޔާލުެވްސ ދޭތެރެ ވިސްނުނު ނަމަ މިކަމުގެ ޚި އެހެންނަމަވެސް އޭުރވެސް ައދަދަކާ

ނޑުެވސް ދެކެން. އާެދ،  އެކޮމިޓީެގ ބޭފުޅުންވެސް  ުކރައްވާނެކަމަށް އަުޅގަ

އެހެންކަމާއެކު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މިމާއްދާއަށް . އަޅުަގނުޑވެސް ޭއަގއި ހިމެނޭ

ޑރ.ޙުސައިން ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިޞްލާުޙ  ކޮޅުމަޑުލުގެ މެންބަރު އާދެ،

އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަްށ އޭގައި އޮތް އިމްާލ  ވަރަށްވެސް ރަނަގޅޭ. އާދެ،

ަފހަތުން ދެވަނަ ފޮޅުވަުތގަިއ މިއިންނަނީ ވަޒީރުްނގެ  ކުށަކަށްވުންުް އެކަީށގެްނވޭ

ތެެރިއން. އެހެންވީމަ، ެއގޮތެއް ަކމަށް އަޅުަގނޑު ެދކެން  މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ

ޑު ަދންނަވާނީ ހަމަ އެމާއްދާ ތެރެއިން.އާދެ،އެެހން ގޮތްގޮތުން އަުޅގަނ މެންބަރުންގެ

ފުރިހަމަކޮށޭ. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެްއ  އެވަނީ ވަރަށް

 ވާހަކަފުުޅގަިއ ވިާދޅުވި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމާއި އެހެން ކަންތައްތަުކަގއި  މެންބަރަކު

 ދެ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެިކއެކި ެމންބަރުން އެކި ޢިއްޒަތްތެރިްނ މިކަމާމެދުގައި. އާ

 މިހިނގާ ކަންތައްތަުކަގއި ޚިާޔލުތަކާއި އަދި މިކަމަށް ހުްސކުރެވޭ ަވގުތާ މިކަމަށް 

 ދެވޭ ސަމާލުކަމާ އާދެ މީަގއި އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެކި ބޭުފޅުން އެކި ވަރުވާނެހެން.

 އެގޮތުން ައޅުަގނުޑވެސް ފާހަގަކުރަން ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވަުަރަށް

 އިަގއި އެޭބފުޅުންގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ޭހދަކުރައްަވިއގެން ވަރަށް ބޮޑަށް މިމައްސަލަ

ިއޞްލާޙުކުރުމާ އަދި މި   ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެްއަވއިގެން މިޤާނޫނުއަސާސީ

މަަސއްކަްތ ކުރަްއވާކަން. އާދެ،  ގަާވއިުިދުެގ މައްސަލަާއއި މިކަންތައްތަުކގައި

ވަރަށް އިޚުލާސްތެރިކަމާއެުކ  އަޅުަގނުޑގެ ހިތުގެ އަޑިްނ އެހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙ  ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މި

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ވަރަށް ފުރިހަމައޭ އަުޅަގނޑު ެއއަްށ  ހަމަގައިމުވެސް އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރާނަމޭ. ޝުކުރިްއޔާ.

 



ނޑުމެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އަހާ ހިސާބަށްކަމަށް އަޅުަގނުޑ  ންނަށް މިއާދެވުނީއާދެ، މިހާރު އަޅުގަ

ވޯޓަށް ދަންނަާވލުމުގެ ކުރިން އިދާރީ  ދެކެން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ެއންމެ ފުރަތަމަ

ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މޭޒުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ތިޔަ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢި ދަންނަވާލާނެ. އެ ދަންނަވާލާއިރު ދެންމެ ލ. އަތޮޅު

ކުެރއްިވ އިމްލާ ކުށެްއގެ ގޮތަށް ލިެޔވިފަިއވާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  އެއިޝާރަތް 

މެންބަރަކާއި އެތަންވެސް ެއގޮތަށް ރަނގަޅުކޮްށލައިގެން ދަންނަވާލާނީ.  ތެރެއިން

 މިހާރު އިދާރީ މޭުޒން އެ އިޞްލާޙު ދަންނަވާލާނެ. އެހެންވީމަ،

 

 

 

 

ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވާ، އައްުޑއަތޮޅު މެންބަރު  މެންބަރު ކޮޅުމަޑުލު ްއވުްނ:މޭުޒން އި އިާދރީ

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( މި ދަންނަވާ  26ތާއީދުކުރަްއވާ އިޞްލާަޙކީ  އިބްރާހީމް ޠާހިރްުް

 އިޞްލާޙުކޮށްލުން. މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ފާޅުކުރާ ޚިޔާލުތަކުގެ މަްއޗަށް  ގޮތަށް

މަޖިލީހުގެ ިނންމުންތަކާއި ކަމާުގޅޭ  އުސޫލުތަާކއި ނޫނުއަާސސީގެ ޤާ، ބިނާކޮށް

ޤާނޫުނއަސާީސގެ މާއްދާތައް ޑްރާފްްޓކޮށް،  ،އެހެނިހެން ކަންކަން ދިރާސާކޮށް

ކުރުމަށް މަޖިލީހުން އެދޭ އެހެނިހެން  އެކޮމިޓީން، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށާއި

، ތެރެއިން ހޮވޭ މެްނބަރުންގެ ޖިލީހުގެމަ، ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މަޖިލީހަށް، ދިރާސާތައްކޮށް

ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއެްއ  ދިރާސާކޮށް، މެންބަރުންގެ މައްޗަްށ އެކުލަވާެލވޭ 23

، ދާއިރާއިން 21އިންތިޚާބުުކރެވޭ  އޮންނަންވާނެެއވެ. މިކޮމިޓީ ެއކުލަވާެލވިގެްނވާނީ

ންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ަވޒީރުންގެ، ދާއިރާއަކުން މެންބަރަކާއި  ކޮންމެ

މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ މެންބަރަކު ހިމެނޭ  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ، މެންބަރަކާއި

 ގޮތަށެވެ.

 



 

ވަަނ  26ަގވާއިުދގެ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީގެ  އާދެ، ދެންމެ ތިޔަ ެއއްސެިވ އިޞްލާޙު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެްއވުްނ ޢިްއޒަތްތެ މާއްދާއަށް ގެންަނވަުަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ

 އެދެން.

 

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު: ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން. މައްސަލަ

  އިބްރާހީްމ ޠާހިރު. އަްއޑުއަތޮޅު މެންބަރު މެންބަރު: ތާއީދުކުރެްއވި

 82  ދަދު:ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 79  ދެްއވީ: ވޯޓު

 2     ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

  

ވަނަ މާއްާދއަށް  26ގަާވއިުދގެ  ވީމާ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަުތން، މިއިޞްލާޙު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނުޑ ޯވޓަށް ދަންނަވާލާނީ ިމގެނެވުނު އިޞްލާޙާެއުކ  ގެންނަން ފާސްވީ. ދެން އަުޅގަ

ދެލިކޮޕީގައި އޮްތގޮތަށް  ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ  ވަނަ މާއްދާ 26ގަާވއިދުެގ 

މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުމަށް. އާެދ،  ފާސްކުރަްއވަން ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި

ވަނަ މާއްދާ ގަާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕގަިއ  26ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން އިނގޭޯތ. ގަވާއިުދގެ 

 ވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރިފާސްކުރުމަށް ފެނި އެާވގޮތަށް މި ގެނެވުނު އިްޞލާޙާއެކު

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެެދން.

 



 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 82  ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 79  ދެްއވީ: ވޯޓު

 2     ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

 

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން  އެކު ވަަނ މާއްދާ އިޞްލާޙާ  26ވީމާ، ގަާވއިދުެގ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަުތން 

ދަންނަވާލަނީ ގަާވއިދުެގ ދެވަަނ  ފާސްވީ. އާދެ، ދެން މިހާރު އަޅުަގނުޑ މަޖިލީހަށް

އިދާރީ މޭުޒން ތިޔަބޭފުޅުންނަށްުް  މާއްދާ ވަނަ މާއްދާ. އެ 27ދެލިކޮޕީގަިއވާ 

 ރުވާނަން.ބެހޭގޮތުން ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު އަ ދަންނަވާލާނެ. އެއަށްފަހު އެ ާމއްދާާއއި

 

 ަވނަ މާއްާދއިްނ ފެށިެގން ެއބާބުެގ ނިަޔލަށް ހުރި 27ަވނަ ބާބު  5 ގަވާއިުދގެ          .3

 ގޮެތއް ިންނމެވުން. މާއްދާތަކާމެދު

 

 

މާއްާދ  ވަނަ 27 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮތް ޮގތަށް[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 

ވަނަ  27ގަާވއިދުގެ ެދވަަނ ދެލިކޮޕީގައި  އާދެ،މިހާރު ދެންމެ އެ ދަންނަވާލެވުނީ ވާހަަކދެއްެކވުން: ތުންރިޔާސަ

އެާމއްދާާއއިމެދު ބަހުސްކުރުމުގެ ަވގުުތ  މާއްދާ ލިޔެވިަފއިާވގޮތް. ެއހެންވީމާ،



އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން އިޝާރާތްކޮށްެލއްވުްނ  މިހުޅުވާލެވުނީ. ވާހަކަދަްއކަން 

  ދެން.އެ

 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

އެންމެ ފުރަތަމަ މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ކޮުޅމަޑުލުގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  އަޅުަގނޑު  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ރަޝީދު ޙަސަނަށް. މެންބަރު ޙުސައިން

 

ނޑު މި ެމންަބރު ުޙސައިން  ކޮޅުމަޑުލު  މިމާއްދާގެ   ބޭނުންކުރާނީ  ފުރުޞަތު އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާުޙ ދަންނަާވލަން. އާދެ، މިމާއްާދގެ  ހ() ޙަަސން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަށް އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާއްދާތަްއ  ހ(ގައި ޑްރާފްްޓަގއި މި އޮންނަނީ މިހާރު) 

ާވ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި  24އެކުަލވާލުމުގަާއއި ފާްސކުރުމުގަިއ މި ަގވާއިުދގެ 

ނޑު ަކނަޑއަޅާ ނަޑއަޅާ މިންގަ ަމއިަގނޑު އުސޫލުތަާކއި  ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުން ކަ

ބަލަްނވާނެެއެވ. ދެން މި މާއްދާގެ  އެމާއްދާތައް ތަޢާރުޟުުުުނވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ

ކޮންސްޓްރަްކޝަންގައި އުޅޭކަމާމެުދ  )ހ( ގައި ޢިބާރާުތގެ ކުޑަ ަމއްސަލަެއއް ޭއގެ

ނަމަވެްސ  އެނިގަވަޑއިގަންަނވާނެ. ދު ަބއްލަވާ ބޭފުޅުންނަށްމިމާއްދާގެ )ހ( އާއި މެ

ނޑުުު ުއސޫލަކީ  މަތިން  ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ  24މީގައި ހިމެނޭ މަިއގަ

ނޑު ުއސޫލުތަކާ ފާސްކުރާ ނޫނީ ޑްރާފްޓްކުރާ މާއްދާ ތަޢާރުޟު ނަޑއަޅާ މަިއގަ  ކަ

 ޖެހެނީ. ކޮންމެހެން ނުވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނީ އިނގޭތޯ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބަލަން

 ޔަޤީންކުރާކަށް ނުޖެހޭ އެކަން ތަޢާރުޟުވޭތޯ ނުވޭތޯއެްއ އިނގޭތޯ.ވޭތޯ ުނވޭތޯ 

 ބަލައިލަން މިޖެހެނީ. މިހާރު ތަޢާރުޟުވިޔަސް ަމއްސަލަެއްއނެތް މީގައި މިއޮންނަ 

 ގޮތުން. ެއގޮތަށް މާނަކުރެވިާދނެ އަދި ނުވިޔަސް މަްއަސލައެއްނެތް. ކިހިނެތްތޯ

ނޑަށް ހީވަނީ މީގައި މަޤްޞަދަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި އެކަން އޮތީ ބަ  ލަން މިޖެހެނީ.އަޅުގަ

ނަޑއަޅާ  ވަަނ  24މިތަނުގައި ލިުޔއްވި ބޭފުޅުްނވެސް ިވސްނާފައި ެއއޮތީ ެއކަ



ނޑު އުސޫލުތަާކއި ) މާއްދާގެ ނޑައަޅާ މައިގަ ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ ަމތިން މަޖިލީހުން ކަ

ނެ ގޮތަކަށް ެއަކންކުރުން. އެހެންވީމަ، ޑްރާފްޓްކުެރވޭ މާއްދާެއއް ތަޢާރުޟުނުވާ އެ

ނޑުމެން ހަމަ  އެއީ ނޑު ިމގެނައި ިއޞްލާޙަކީ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ އަުޅގަ އަުޅގަ

ހުންނަ އެއްެޗއްސާެމދު ތަފާތު ގޮތަުަށް މާނަކުރަމުން މިދަނީ. އަދި  ލިޔެފައި

 ހ(ގަިއ ޖުމްލަ ކޮންސްޓްރަކްޓްުް ކުރެވިފައި އޮްތގޮތުން ) ޚާއްޞަކޮށް މީަގއި

އެބަުއޭޅ ބަހުރުވަިއގެ ބަުހގެ ުކޑަުކަޑ މައްސަލަެއއް އެކަން  ލިޔެވިފަިއ އޮްތގޮތުން

އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ.އިސްބަާޔއި ޚަބަރުަގއި ދިމާވުމުެގ ކުަޑކުަޑ  ބައްލަަވއިލެްއވީމަ

ނޑު އެައަކށް ނޫން ޙަޤީޤަތުގަިއ  މައްސަލަެއއް ުި އަުޅގަ އުޅޭނެ ނަމަވެްސ މީގައި

ނޑުުު މިބުނަނީ ހުށަހަޅާ އިޞްލާުޙ ނޫނީ މިހުށަހަ އިޞްލާޙު ޅަނީކީ. ައޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއާވ  24އިޞްލާޙު ވާްނޖެހޭނީ މަޖިލީހުން  ޑްރާފްޓްކުރެވޭ

ނުޑ އުސޫލުަތކާ ތަޢާރުުޟނުވާ ގޮަތކަށޭ ެއގޮތަށޭ  ގޮތުގެ މަތިން ނަޑއެޅި ަމިއގަ ކަ

ނޑުުު ހުށަ ވާންޖެހޭނީ.އެއީ   27ހަޅާފައި މިވަނީ މީަގއި ައާސސީ އިޞްލާޙަީކ.އަުޅގަ

ނުޑ މިހުށަހަޅަނީ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގައި  އޮންނަ އިޞްލާަޙކަށް ައުޅގަ

ެއކުލަވާލަންވާނީ ނުވަތަ ފާސްުކރަންވާނީ މގަާވއިދުެގ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްާދއެއް

ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށްފަހު  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ 24

ނޑުމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އުސޫލުތަކާ އެމާއްދާެއްއ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުެގ  ވާ މަިއގަ

 ޝުުކރިއްޔާ. މަތިންނޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް

 

ނޑު  އުުތރުުބރީ  ހުވަުދއަޮތޅު   ފުރުޞަތަކަށް އެދި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ޢަދުާނނު މެންަބރު    ( ގައިހ)  ވަނަ މާއްދާގެ  27ަގާވއިދުގެ   ދަންނަވާލީއަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ލިޔެފަިއާވ ދެވަނަ ޑްރާފްޓްގަިއ  ބަޔާންކުރަންބޭނުންވެފަިއވާ ޢިބާރާތް ާވހަކަެދއްކެުވން: ޙަލީމް

ގޮެތއްވާތީ. މި މާއްދާެގ )ހ(އަށް ޑރ.ޙުަސއިން  އޮތްގޮތުން ކުޑަކޮްށ އޮޅުްނއަާރކަހަލަ

ނޑު ރަޝީދު ޙަސަން ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ މެްނ އިޞްލާޙު އެ އިްޞލާޙުން އަޅުގަ

ސާފުކޮށް ދެްއޭކތީވެ އެ އިޞްލާޙަްށ  މާއްދާއަށް ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ



ގޮތުން ެއވާހަކަ ދަްއކާލަން. އެހެންކަމަްށާވތީވެ އަޅުަގނުޑ އިތުުރ  އީދުކޮށްލުމުގެ ތާ

ުޙސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ޮކޅުމަޑުލުގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ބޭކާރުނުކޮށް ޑރ. ވަގުތު 

އިޞްލާޙަށްުް  ގެ(ވަނަ މާއްާދެގ )ހ 27ަގވާއިުދގެ  މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަކަދަންނަވަން.  ތާއީދުކުރާ

 

 ދައްަކަވއިފި ތާއީދުވެސް  އަޅުަގނޑު ަދއްކަންހުރި ވާހަަކ ދެބޭފުޅުންވެސް ެމންަބރު އަްޙަމދު  މުލަކަތޮޅު

 ބޮޑަށް  ވަަރށް ދޫކޮށްލީ.  ތުއެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑު ފުރުޞަ ކުރަްއވައިފި. ާވހަކަެދއްކެުވން: ޝަފީޤް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ވަނަ 27 މިގަވާއިުދގެ މި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު ެމންަބރު  ކޮޅުމަޑުލު

  އިޞްލާޙެއްުް ހުށަހެޅިފައި. ާއދެ، އެއީ މާއްދާގެ )ހ( އަށް މިހާރުވަނީ  ޝަރީފް މުޙަްނމަދު

ރަޝީދު.  މަުޑލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ.ޙުސައިންުްއަޚު ކޮޅު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރަނގަުޅ  އާދެ، އެ އިޞްލާޙުުު ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ެއިވދާޅުވި ވަރަށް

 އިޞްުްލާޙެއްހެން. ދެން އޭގައި ެއކިޔަމުން ދާއިރުަގިއ ކުޑަކުޑަ ތަންކޮެޅއް 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާ ތަންކޮަޅކީ ވަނަ މާއްދާގެ  27 އަޅުަގނޑަށް އެަބޮއވޭ އެއީ ައޅުގަ

ގައި ޤާނޫނުއަސާީސެގ މާއްދާގެ އެކުަލވާލަންވާީނ އަދި ފާސްކުރަންވާީނ  )ހ(

ބަދަލުަގއި އަދި ެއތާ އޮތުން އެއީ ވަރަށް މުހިންުްމު ތަންކޮޅެއްހެން  ނުވަތަިއގެ

ނޑަށް ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ެއއީ ނުވަތަ އެ ދެ މާނައެއް އޭގެން އަުޅގަ

ންވީާމ، އެ ނުކުތާ ައޅުަގނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެ ނަގަިއގަުަނެވޭތީ.

ޤާނޫނުއަސާީސެގ މާއްދާ އެކުލަވާލަންވާީނ އަދި ފާސްކުރަންވާނީ  އެހެންވީމަ،

ުްލާޙު އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަމުން އަދި  އެތަންކޮާޅއި އެުކަގއި ެއއިޞް

ން އަުޅަގނޑު އިށީނދެުެލާނަން ތާއީުދކުރާ ާވހަކަވެސް ދަންނަވަމު މި އިޞްުްލާޙަށް

ުީސް. ޝުކުރިއްޔާ   ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީ

 



ނޑުވެސް މިފުރުަޞތުގެ`   ދެކުނުުބރީ ނިލަންެދއަތޮޅު   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ، އަދި އަުޅގަ

  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 27މިހިފަނީ ތ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ބޭނުން  ޢަްބދުއްލަތީފް މެންަބރު

ިއޞްުްލާޙަށް ތާއީުީދުކުރުމުގެ ގޮތުން. އަދި ވަގުތު ސަލާމަތް  އަށް ގެންނެވިފަިއވާ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ދުމުޙަްނމަ

ނުޑގެ ޚިޔާުލވެސް ދަންަނާވ ދެވޭތޯބަލަން. އާެދ  ކުރުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ މިއިޞްލާޙުގައި ިމވާ  އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ

ކޮމިޓީގައި އިޞްލާާޙއިުި މި އިްޞލާޙާއި ގެންނަންވެަފިއާވ  ޓްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޑްރާފް

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ އަދި ބަހުގެ  އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން

ބަލަންޖެހޭނެ. އެގޮތުން ބަލާއިރުަގއި ތ.އަތޮުޅެގ  ގަާވއިދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް

ުހގެ ގޮތުންނާއި އަދި އެގެްނނަވާފަިއވާ އިޞްލާޙަކީ ބަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ސާދާ އިޞްލާޙެއްކަމުަގއިުް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ  އަުޑއަހާލުމަށް ފަސޭހަ ވަރަށް 

ނުޑ  އަދި ހަމައެފަދައިން އެ  ެއކުލަާވލަންވާނީ ނުވަތަ ފާސްކުރަްނާވނީ އޮތްތަން އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑު މާނައެްއވެސް ނެގޭ އަދި ފާސްކުރަންވާނޭ.  ދެކޭގޮުތގައި އެއިން

ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އެތަްނ  މަ، ތ.އަޮތޅުގެއެހެންވީ

ނުޑ ވަަރށްބޮޑަށް ޔަޤީންކުރަން.  އެމަނިކުފާނު އިޞްލަުޙކޮށްލަްއވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އެ އިޞްލާުޙ އެގޮތަށްުް ގެންަނވައިފިަނމަުަ މި އިޞްލާޙަށް  ހަމަ އެގޮތައް

ނޑުމެންުެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ ވާހަކަ ަދންނަވަން.  އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރާ  އަދި އަުޅގަ

އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އިތުރު ވާހަކަފުޅެއް ނުަދއްަކވާ މި އިޞްލާޙަީކ  މެންބަރުންވެސް

އިޞްލާޙެްއކަމަށް ބަްއލަވާ މި އިޞްލާޙު ފާސްކުެރްއވުމަށް މަސަްއކަތްޕުުޅ  ރަނގަޅު

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީންކުރަން. ުޝކު ކުރަްއވާނެ  ރިއްޔާ.ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ަމްއސަލައަކަށްފަހު( ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައިކް)

 



ައޅުަގނޑު ދެން އެހެން މެންބަރަކަށް  މެންބަރު ދެން އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާނީ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ަމއްސަލަެއްއ ޗެކޮށްލާފައި. މާލޭެގ  ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ފަހަެރއްަގއި މަިއކްގެ

  އަޙްމަދު އާޠިފް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މި މައިުކގެ އަޑު އެބަހުިރ. އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ   ައްޙމަދު މެންަބރު މާލޭ

ފަހަރެއްގައި ހަމަ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވި  ޙަޤީޤަތުގައި ފުރުޞަތަކަށް ެއދިލީ  ވާހަަކދެއްެކވުން: އާޠިފް

ން ރަޝީދު އިޞްލާޙު އަނބުާރ ޙުުުސަ ކޮޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

ބިރުން ވަރަްށ ކުރިން ދަންނަވާލާނަމޭހިތާ. އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި  ގެންދަވާފާނެތީ

ވާހަކަ ދެެކވުނުއިރު އެ މާއްދާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތުގެ މަތިންޭނ  މީހުންގެ ތެރޭގައި

ނޑަީކވެސް.  އޮންނަންވާނީ ެއގޮތަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ވާހަކަދެްއކި މީހެއް އަުޅގަ

އެ މާއްދާތައް ތަޢާރުޟު ނުވާ ގޮުތގެ މަތިންތޯ  ޓްަގއި އޮންނަށް ގޮތުން ޑްރާފް

ނޑަައޅާ ބުނެޭވގޮތެއް މިބުނަނީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފަިއވާ މައިަގނުޑ  އޮތުމަށްވުރެ ކަ

ނުވާގޮުތެގ މަތިންނޭ އޮތީމަ  އުސޫލުތަާކއި އެ ާމއްދާައށް ތަޢާރުޟު

މާއްދާެއއް ޑްރާފްްޓ  އަޅުަގނޑުމެންުްުެނަށް ޔަީޤންކޮށް ބުނަން އިނގޭ 

އުސޫލުަތކާިއ  ކުރަންވާނީެވސް އެކުަލވާލަންާވނީ ފާސްކުރަންވާނީވެސް މައިަގނޑު

ނަޑއެިޅގެންުް ބުނަން އެގޮތަށް ބޭނުްނވާތީެވ.  ޚިލާފު ނުވާ ގޮެތއްކަން ހަމަ ކަ

ނުޑވެްސ މިހުށަހެޅުމަ ތާއީދު ކުރަން ބޭނުން ދެން  އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

 އީުދ ލިބިފައިވާތީ ިމ ފުރުޞަތު މިހިސާބުން ދޫކޮށްލާނަން އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ތާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއުީސް.

 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

ނޑު ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި އުތުުރބުރީ  ތިލަދުންމަތީ ުީސް، ައޅުަގނޑުގެ އަޚު މުޢީުޒގެ މައިކް ައޅުގަ   ރައީ

  ާވ ގޮތެއް ނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް އުތުރުވީމަދެން އަޅުގަ  ކޮށްލާނަން.  ައޙްަމދު ަސމީރު މެންަބރު



ތަންކޮޅެއް ދުރުންހެން ހީވަނީ ދެއްތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި  ކަންނޭނގެ އަޑު ދާނީވެސް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ދައްކާއިރު  ވަނަ މާއްދާގެ 27ރައީުީސް  ވަަނ  27ވާހަަކއަށް އަުޅގަ

ންބައެއްތޯ މި މާއްދާގެ މަތިންތޯ ބަލާނީ ކޮ މާއްދާގެ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮެތއްގެ

ނުވަތަ ެއކަން ކަަޑއަޅާނެ ގޮެތއް ބުނެދެވިފައިނެތީމަ މީ  ކަޑަެއޅިފައިނެތީމަ

ިއޞްލާޙު ކުރަމުން ދާއިރުަގއި ނިކުމެދާނެ މައްސަލައެްއ  ފަހަރެއްގައި ގާނޫނުައސާސީ

ފާހަގަުކރެވޭ އަދި ހަމަ އެާއއި ެއުކގައި މިދެންނެވި ގޮތަށް  ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް

މާއްދާަތކަށް ގެންނަށް އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމުން އެ ތަޢާރުޟުވާ  ނޫނުއަސާސީގެޤާުާ

ފްލޯރގައި ވިދާޅުވުމަށް ފަހުަގއި ދެން ައންނާނެ މައްސަލަތަކަީކ  ކަމަށް މަޖިލިސްގެ

ނޑުމެންނަށް މިކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަްއ އިތުރު އިޞްލާޙެްއ  މިހާރުވެސް ުުގަ އަޅު

ިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންވި އެހެންނަމަވެްސ ިޢއްޒަތްތެ ދެންމެ ރ.އަތޮޅުގެ

ެއކުަގއި މ.އަތޮޅުގެ މެންބަރު ެއވިދާޅުިވ ފަދައިން މިހާރަކު  ހަމަ އެއާުާއި

ހުށަހެޅުމުގެ ފުުރޞަތެއްނެތް އެކަން ިމއޮުޮީތ މަގު ބަންދުވެފައި.  އިޞްލާޙެއް

ވަަޑއިގަތުމަކީ ހަަމ ޤާނޫނުއަާސސީއަްށ ދާއިރު މިކަންތައްތަކާމެދު ިވސްނާ އެހެންވީމަ،

ނޑަށް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރުމަތިން މިކަންތައްތައް ވަރަށް  މުހިންުްމުކަމެކޭ. އަޅުގަ

 ތަކުރާރުކޮށް ދެންނެިވއްޖެވެްސމެ އަދި ލ. އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުވެސް މީގެ 

 ކުރީގެ ޖަލްސާތަކެްއަގއިެވސް ވަރަށް ގިނަފަހަރު މަތިން މިވާހަކަތައް 

 ނީ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ އުސޫލީ ވަރަށް ބޮޑެތި ދެންނެވިފައިވަ

 އުނދަގޫތަެކއް ޮގއްޖެހުންތަެކއް ދިމާވާނެހެން ހަމަ މިކަންތައްތައް ިމގޮތަށް

ނޑު އަދި ހަމަ ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރި ކަމާއިއެކު   އޮްއކަމަށްވަންޏާ. އެހެންވީމަ،ައޅުގަ

 ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާއްދާތައް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީުީްސގެ ައރިހުން ދަންނަވަން

 އިޞްލާޙުކުރުމާިއ ހަމައަށް ދިއުމުގެ ކުރީަގއިެވސް ިމ މާއްދާތަކަށް ހުށަހެޅޭ

 އިޞްލާޙުތަކަށް އެ އިޞްލާޙުަތކަށް އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ ޙާުާލަތްތައް އަންނައިރު 

ނުޑމެންގެ މަސައްކަތަށްުް  އެކަންތައްަތއް ކުރެވޭނެ މަެގްއނެތް ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

 ވަރަށް ބޮޑު ހުރަސްަތކާއި ކުރިމަތިވާނެ. އެހެްނވީމަ، ިމކަންތައްތައް އިތުރަށް 



ނޑު އުންުްމީދުކުރަން.އެހެންވީމަ،ކޮމިޓީއަށް އަދި   ރަނގަޅު ކުެރވޭނެ ކަމަށް ައޅުގަ

 މީގެ އިތުރުންވެްސުެ އިޞްލާުޙ ޤަބޫލުނުކުރުމުގެ ވާހަކަ އަްނނައިރު އެ އިޞްލާެޙއް 

 ވަނަ  27ުޙ ޤަބޫލުނުކޮށްުްފި ކަމުގަުަިއާވނަމަ ނުވަތަ ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި އިޞްލާ

 ވަނަ ާމއްދާައއި ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށް  24މާއްދާގައި މިބުނާ ގޮތުގެ މަތިން 

ުި  އެކަންތައްަތއް ހުށަހެޅިފައިާވ ކަމަށްވާނަމަ ފަހުން މަޖިލީސްގެ  ފްލޯރގައި

ންަނވާނެ އިތުރު ހާމަކުރެވުމަށްަފހު އިތުރު ފުރުޞަތެއް ލިބިވަަޑއިގަ އެކަންތައްަތއް

ުް ހުށަހަޅައި ދިނުމަކަށް.  އިތުރު  ފަރާތްތަކަށް މެންބަރުންނަކަށް އެކަންަތއްތައް

ނުޑމެންނަށް އުނދަގުތަކާއި ުކރިމަތިވާނީ. އެހެންވީމަ،  އެހެންކަމަވަންޏާމު އަުޅގަ

ނޑު  މިކަންތައްތަކާއި ވިސްާނވަަޑިއުި ގަތުމަށް އެދޭވާހަކަށް ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަ

 ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރި ޝުުކރިއްޔާ ބޭނުންކުރީ ގެމިފުރުޞަތު

  

ނޑުމެން  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން  ވަނަ މާއްދާގެ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅި 25  އިއްޔެ ފާސްކުރި  އާދެ، އަުޅގަ

 ަު  އެމައްސަަލއެއް ފާސްވުާމއި ހަމައަށްދާނެގޮތްުް ވަރަށް ތަރުތީބުކޮށް ލިޔެވިފައި

ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު  ށަހެޅުމުގައި ިމވާ ގޮތަކީ އިޞްލާޙު އެބަހުރި ދެން އިޞްލާޙު ހު

ުހށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙާމެދު  ހަމަ އެކަށީގެްނވާ ފުރުޞަތު އަރުވާަފއި ެއ ފުރުޞަތުަގއި

ިއޞްލާޙަށް އިޞްލާޙެްއ  ބަހުސްކުރާނެ ަވގުތުެވސް ަހމަ މިތާނގައި އެރުޭވ އެ 

އެބަދަލުކުރުމަްށ  ބަރަކުގެންނަން މިތާނގައި ވާހަަކދެއްކިގެްނ ެއގެންނެވި މެން 

އެހެްނވީމަ،  އެދިަވޑަިއގަންނަވަންޏާ އެބަަދލުކުރެވޭނެ ފުރުޞަތުވެސް އެބައޮތް.

ޮއްއވަ  އިޞްލާޙު ފޮނުްއވުމުަގއިެވްސ ވިސްާނވަަޑއިގެްނ ތިއްަބަވއިގެން ެއވަގުތު 

 އިޞްލާެޙއް  ފޮނުއްވާ ެއކަމާއި ދޭތެރޭަގއި ބަހުސްކުރައްވާ ވާހަކަ ދަްއކަާވ ހެއްދެވުން

ެއކަހަލަ  އަންނަން ދަތިކުރަން އެްއވެްސ ކަމެއް ރިޔާސަތުން ުނވަތަ އިދާރީ މޭޒުން

 ކަމެއް މިހާތަނަށްވެސް ކޮށްފައެއް ނޯންުްނާނެ އަދި މިހާރުވެސް މިދަންނަވަނީ

ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމުގެ ޚާއްސަކޮށް ެއކަމަށް އަހަންުްމިއްޔަތުކަންދީގެްނ 

ތަކާއި ހުރިހާ އެއްަޗކަްށވެސް ެއއަށް ދޭންޖެހޭ ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި ިއޞްލާޙު މެންބަރުންގެ



 ަވޒަންކޮްށގެން އެާއއެީކގައި ކަންަތއް ކުރިއަށް ގެްނދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަެގއް

 ވަޙީދު. އަރުވަން. މާޅޮސްމަޑުލު އުތުުރބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ

 

  ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ހަމަުަުަ ކުރީަގއިވެސް  ފަހަރުވެސްޢިއްޒަތްތެރި ރައީުީްސ، މި  އުތުުރބުރީ ެމންަބރު  މާޮޅސްމަޑުލު

ކަހަލަ ވާހަކަެއްއ ތ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޑރ.ޙުސައިންުް  ދަންނަވާލި ވަީޙދު ވާހަަކދެއްެކވުން: ޢަލީ

ނޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ  ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ައޅުގަ

ނުޑ ފުރުޞަތަކަށްއެވާހަަކ ދަން ވާހަކަށް އެދުނީ.  ނަާވލަންވެގެން އަުޅގަ

 އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑެގ ކުރިން ވާހަކަދެްއކެިވ ަވރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން 

 އެމަނިކުފާނުގެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރެްއވި އަދި ޭއގެ ެތރެއިން އެމަނިކުފާނުގެ

ިޢއްޒަތްތެިރ  ވާހަަކއިން ެއއީ ތ.އަތޮޅުގެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދު ކުެރއްވި އެއްބޭފުަޅކު 

ޝަރީފް އެމަނިކުފާނު އެގެންެނިވ މުހިންމު ނުކުތާއަކީ  މުޙަންމަދު މެންބަރު

އެއިޞްާލޙަށް އިތުރު އިޞްލާޙަކާނުލާ ވޯޓުނުދެވޭނެ ކަހަލަ  އަޅުަގނޑަށް މިހާރު

ކުރިމަތިކުރެްއވި. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މި އިޞްލާޙުގައި މިހާރު  މައްސަލަެއއް

ޤާޫނނުއަސާސީގެ ާމއްދާެއއް ެއކުލަވާލަންވާނީ ުނވަތަ  ވެއްެޖއްޔާ ބުނާގޮތުން

އަުޅަގނޑުެމން ޢާންމު ދިވެހިބަހުގައި ބައެއްފަހަރަށް ބޭނުންކުރާ  ފާސްކުރަންވާނީ.

ދޭތިންކުރެ ކޮންމެވެސް ެއކަްއޗެުެއް. މާނަައކީ އެކުަލވާލާއިރުތޯ ނުަވަތ  ގޮތުަގއި ެއއީ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި  ފާސްކުރާ  ެއކުލަވާާލއިުރވެސް މާނައަކީ ޑްރާފްޓް އިރުަގއިތޯ. އަުޅގަ

ކުރާއިުރވެސް އަދި ފާސްުކރާއިރުވެސް ފާސްކުރަްނވާީނ އަޅުަގނޑުމެން އޭެގ 

ނިންމާފަިއވާ ރޫޙާެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން. ދެން ޙަީޤޤަތުގައި ޑރ.ޙުަސއިން  ކުރީަގއި

ނުޑ ޙަސަން އިޞްލާޙަށް ތ.އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންނެވި އަ ރަޝީދު ުޅގަ

މިރޫޙުަގއި. ޙަީޤޤަތުގައި ޑްރާފްްޓކުރާ ކޮިމޓީން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ތާއީދުކުރީ

 ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބައެއް އެހެން ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ އެ  އިޞްލާޙާ

 އިޞްލާޙުަގއި ބުނަމުންދާ އެްއޗަާކއި މި އިޞްލާޙާ ހުރި ތަފާތު. ތެދެއް މި ވަރަށް 

 ފުރިހަމަ.މިއިން ވަރަށް ހަމަ ރީތިކޮށްުް ބުނެދޭ އެންމެފަހުގެ ތަފާތު މި ވަރަށް



ނޑުމެންނަށް   ނިންމުން. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިޮއތީ އަުޅގަ

ނޑު ދެން ރަނގަޅުވާނީ ވާަހކަ   މައްސަލައަކާ ކުރި މަިތވެފައި.އެހެންވީަމ،އަުޅގަ

ނޑު ނުދެއްކިްއޔާ ކަންނޭނގެ ގަޑިޖެހެންވެސް ވަރަށް ަކއިރި   ެވއްޖެ. އަުޅގަ

ދާދި ދެންމެއަކު ހއ.ިޢއްޒަތްތެިރ  ގެ ކުިރން އިށީންނާނަން. 11:31ޔަޤީންކުރަން 

ނޑުމެން މި ކުރިމަތިލަނީ  މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު އެވިދާުޅވިފަދައިން އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި މިހެން ދިމާވާ  ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ހަދާ

އިޞްލާޙެއް ނުގެެނޭވ  ން ދުވަހަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށްމައްސަލަތައް އެދުވަހު

މިކަހަލަގޮތަކަށް ގަާވއިދު  ކަމުގަިއވާނަމަ ޤާނޫނުއަސާީސ ހަދާ ނިމިގެންދާއިރު

ބާއްވަންޖެހިއްޖެޔޭ ީމ  ތަންނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ބާއްވަން ޖެހުނީއޭ ނޫނިްއޔާ

ސޫެލއްނޫން. އު އިންސާނިުީ ުއސޫލެއްނޫން. މިއަދުެގ މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާނެ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ކިތަންމެ ގިނަފަހަރަކުވެސް  މިދައްކަންޖެހެީނ  އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ސަމީރު ނޫނަސް  މިވާހަކަ. އަޅުަގނަޑކީެވސް ހއ.ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ައޙްމަދު

މީހެއް  މިމައްސަލަ ތަކުރާރުކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ހުށަހަޅަމުންދާ 

ނޑު ނެތްކަމެްއގަިއ  ެދކޭގޮުތގައި މި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހަމަނުބައި  ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވާހަކަދެްއކި ނަމަވެސް ކުެރވޭނެ ކަެމއްނޯންނާނެ.

ނުޑ  ގޮތަކަށް ނުރަނަގޅުގޮަތކަށް ނިމިފައިވެސް އޮންނަންޖެހޭނީ.އެހެންކަމާއެކު  އަުޅގަ

މެންބަރު ޙުސައިްނ  ޮތޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރިދަންނަވާލަންޖެހެނީ މިހާރު މިއޮތްގޮތުން ތ.އަ

ނޑު ތާއިދެއްުނކުރަމޭ އަދި ޑްރާފްޓްގަިއ  ރަޝީދު ޙަސަންގެ އިޞްލާޙަަކށްވެސް އަުޅގަ

 އޮތްގޮަތކަށްވެސް ާތއީދެއް ނުުކރަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑަށް ޝުކުރިއްޔާ   ދެކުުނބުރީ މިލަދުްނމަޑުލު   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި 27ގޮތުަގއި ަގާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީން  ޤަބޫލުކުރެވޭ ޔާމީން هللا ޢަްބދު މެންަބރު

ވަނަ މާއްދާެގ  27މަފްޙޫމް އެއަށްވުރެ ސާފުކޮށް އެއަްށވުރެ ވަރުގަަދއަށް  އެބުނާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ކޮޅުމަޑުލު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން  )ހ( އަށް



ނޑަށް ެއއިޞްލާޙަްށ  އިޞްލާުޙގައި ހިމެނިފައިވޭ. ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ހަމައެއާއެކު އަުޅގަ

ނިންމުނު ކަމަށްވާނީ މަޖިލީހުން އޭތި  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ާމއްދާެއއް 

ސްޓޭޖުަގއި އެިކގޮތަށް އެކުަލވާލެވިދާެނ  އެކި ފާސްކުރުމަށްފަހުގައޭ އެކުަލާވލާއިރު

ވަަނ މާއްދާަގއި އެ ބުާނ  24ަގވާއިުދގެ  އެހެންނަމަވެސް ެއކުލަވާެލވޭ އެްއޗަކީ

އޮންނަ މާއްާދެއއްކަމަށްވަންޏާ ެއއަްށ  އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ެއކުލަވާލެވިަފއި

އި. އެހެްނވީމަ، ެއއޮތީ ަކނޑައެޅިފަ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި  27ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 

ނުފެނޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްާދެއްއ  އަޅުަގނަޑކަށް މާބޮޑު މައްސަލައެްއކަމަކަށް

އޮތުމަކުންނެއް. އެކުަލވާލެވިދާެނ  އެކުަލވާލަންވާނީ ނުވަތަ ފާސްކުރަންވާނީ މިހެން

ކަންކުރަްނވީގޮްތ ހަމަ މި މާއްދާެގ  ޖާގައެބައޮތް އެކުަލވާލެިވއްޖެ ކަުަމަށްވަންޏާ

ލިޔުްއވާފައި. ިމއިން އެނގޭ ެއއްަޗީކ  މި ަގވާއިދު ހަދާ ޮކމިޓީން މިއޮތީ)ށ(ގައި 

ެއވާނީ ެއފާސްކުރެިވގެން ކަމަްށ  އެކުަލވާލެވުނު ކަމުަގއިވީނަަމވެސް ޤާނޫނަކަށް 

މާއްާދެގ )ށ(ަގއި ލިެޔވިފައި.  ވަނަ 27ފާސްކުރާއިރު މިކަންކުރާެނގޮްތ މިއޮތީ 

ނޑަށް ތ.އަތޮޅުެގ ޢިުި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީުދ  ްއޒަތްތެރިއެހެންވީމަ، އަުޅގަ

އިޞްލާޙު ފެންނަ  ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(އަށް ގެންނަވާަފއި ޮއތް 27ޙަސަން 

ސަމީރު ދެއްކެިވ  ވާހަކަދަންނަވަން. ެއއާއެކީ ހއ.ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

 ވާހަކަފުޅަށް ޑރ.ޙުަސއިްނ ރަޝީދު ޙަސަންއަށް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް 

ކަެމއްކަމަށް  ދާނެ މަގު އޮްތަކމަށް ވަނީވިްއޔާ ެއއީ ވިސްަނން ޖާގައޮތްމިކަންކުރެްއވި

ނޑު ހިތަށް އަަރނީ އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެކަން ގެންޮގސްދެްއވާެނ  ވަންޏާ އަުޅގަ

 މެންބަރު ޒަތްތެރިޢިއް ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(އަށް ކޮޅުމަޑުުލގެ 27ކަމަށް. ކޮންމެއަކަސް 

 ނަވާފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ރަނގަޅު ރަޝީދު ޙަސަން ގެން ޙުސައިން

 އިޞްލާޙެްއކަމަށް ފެންނަ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން.

 

ނުޑވެސް މެްނބަރު  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ފުރުޞަަތކަށް އެދި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ



 ރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަންކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިްއޒަތްތެ ދަންނަވާލީ  ޙިްލމީ ވާހަަކދެއްެކވުން: ޙުަސއިން

 ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާަޙށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން.ދެން އެ އިޞްލާޙަށް ވަރަށް 

ނުޑގެ  ވާހަަކ  ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެވސް މިހާރު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވތީ އަުޅގަ

ުުގެ ވާހަކަ ކުުރކޮށް ކުރިްއާޔ ޝު ލާނީ.އިތުރު ަވގުތުުު ނުނަގާ އަޅުަގނޑު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

ވާހަކަދައްަކވަން އިުތރު އެްއވެސް ބޭފުަޅކު  މިހާރު މި މާއްދާއާއި ބެޭހގޮތުން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަޅުަގނޑު މިާހރު މިވާހަކަ ދެއްކުމުެގ  އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމަ،

.އަޮތޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންނެވިއިރު ޏ ފުރުޞަތު މިހާތަނުން މިހެން ހަމަ

ނުޑ ހަމަ ވަރަްށ  އުފުއްަލވާލެްއވިތަން ޕުޅުއަތް އަޅުަގނޑަށް ފެިނއްޖެ. އަުޅގަ

އެކަީށގެންވާ ފުރުޞަތު އެުރިވފައި އޮްއވާ ނިންމާލަން  މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން

އެހެން ނުހައްދަވާށޭ  އެގޮތަށް   އުފުއްލަވާ ލަްއވާގޮތް ހަމަ ދެންނެވީމަ އަތްޕުޅު

އިންނަމީހާ މިކަން ދިގުކުރަްނ  ރިޔާސަތުަގއި ހެއްދެވުމުން މިވާ ގޮތަކީ 

ނޑުުު ިމުކރާކަމަކީ މެންބަރުންނަށް  މަސައްކަތްކުރަީނއޭ ހީާވގޮތެްއ މިވަނީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  އިޙުތިރާމްކުރުން. އެހެންވީމަ، މެންބަރުންވެސް

ުެދެ ައޅުަގނުޑވެސް އެދޭކަމެއް. އެހެންވީމަ،  ވުން ެއއީގޮތަކަށް ަބއްލަަވއިގެން ގެން

 މަޞީހަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.هللا ޢަބްދު އަޅުަގނޑު ޏ.އަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މިހެން މިއަރާ އުުޅމުގައި ޝުކުރިއްޔާ  هللاމެްނބަރު ޢަްބދު ފުވަްއމުލަކުުު

  ކޮންމެެވސް އެއް އުސޫލަކުން ވަގުތު ނިންމަވާލަްއވާ ަގނޑުމެންނަށްއަޅު  ުމޙަްނމަދު މަޞީހު

ނުޑމެންނަށްވެސް ފަސޭހަވާނެ. މީގެ ކުރީަގއި  ގޮތަކަށް ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަނަ  26އޮންނަނަމަ އަުޅގަ

ދެމިނެުެޓެއްާހިއރު ދެއްވި. އޭރު ާވހަކަފުޅު ދައްކަވާަފއި  މާއްދާގައި

މިކަހަލަ ކަމެއްގައި ެއ ކްލޯޒްކުަރއްާވއިރު ހަމަ  ރީހީކޮްށެގންހު އެހެންވީމަ،އަޅުަގނޑު

ނޑު ެއ ކްލޯްޒކުރަްއވަން ޚިޔާލުކުެރްއވީމަ  ވަގުުތކޮެޅއް ދެްއވާނެކަމަށް.ައޅުގަ



ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަްށ ހުށަހެޅިފައިުި މިއޮތް  27އުޅުނީ މި  ދަންނަވާލަން

ންވާނީ ނުވަަތ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްާދއެއް ެއކުލަވާލަ އިޞްލާޙުަގއި މިއޮންނަނީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން  24 ފާސްކުރަންވާނީ މި ގަވާއިުދގެ 

އިނގޭތޯ މަޖިލީހުން  މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މަޖިލީހުގައ ބަހުސްކުރުމަށްފަހު

ނޑު ުއސޫލުތަކާ އެމާއްދާއާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތެްއގެ މަތިންނޭ.  ފާސްކޮށްފައިވާ މަިއގަ

ނޑު މިބަލާލީ  މައޮތީ ދެން މިހެން ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ގައި ކީކޭޯތ  24އަޅުގަ

ފާސްކުރާ ވާހަަކއެއް. އެ މާއްދާ ދެން އަޅުަގނުޑ  އޮތީ.އޮްތއިރު ެއއަކު ނުބުނޭ

ނޑުމެން އޭަގއި މިބަލާ ކަމަކީ )ހ(  ކިޔާލިއިަރކު ފާސްކުރާ ވާހަކަެއއް ނުބުނޭ. އަޅުގަ

ްއކަތާ ގުިޅގެން މެންބަރުންެގ އިޞްލާޙުކުރުމުެގ މަސަ ގަިއ މިބުނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް މަޖިލީހަށް 

ުއސޫލުތަކާިއމެދު ބަހުސްކުރުމުެގ  ހިމެނެންވާނެ އަސާސީ ސިަފތަކާއި އަސާސީ 

މީގައި މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ  މައްސަލައޭ.އެހެންވީމަ،އެހެން އޮްއވާ މިހާރު

ނ ތަޢާރުޟުުނވާ ގޮެތއްެގ މަތިންނޭ އެހެން އޮތީމަ  ޑު ުއސޫލުތަކާއި އެާމއްދާއާމައިގަ

ވޯޓުދިނުމުގައި ވަރަށް ދަތިތަކެއް އެބަދިމާވޭ.  އަޅުަގނޑަށް މި އިޞްލާަޙށް

ނޑުމެން  ހަމައެފަދއިން ފާސްކުރަންވާނީއޭ މިހެން ދަންނަވާއިުރވެސް އަުޅގަ

އްތަެކއް މި ލިމިޓްކޮށްލަނީ. ކަންތަ އަމިއްލައަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ވަރަށް ގިނަ

ނޑަށް ދަތިތަކެއް ުހރުމާއެއްކޮށް ޯވޓަކަްށ  އެހެންވީމަ، ެއކަންތައްތަުކގަިއ އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ އެދަތި އޮތްވާހަަކ ޢިްއޒަތްތެރި  ފަހަރެއްގަިއ ައއްަސވާފާނެތީެވ އަުޅގަ

ނޑު ށް މިފުރުޞަތަށް އެދުނީ ވަރަށް ބޮޑަ ރައީސަށް ދަންނަވާލުމުގެ ގޮުތން އަޅުގަ

މިހެން ދިމާވާ ކަންތައްތަުކަގިއ  މަޢާފާއެކީަގއި އަދިެވސް ދަންނަވާލާ ހިތްވޭ

މިމަޖިލީހުެގ ަވގުތު ނިންމަާވ  އޮޅުންއަާރގޮތް ުނވާނެގޮތް ހެއްދެވުމަށްޓަަކއި

ނޑުމެންަނށް މިދެންނެވީ ކޮންމެވެސް ޮކންސިސްޓަންޓް ގޮތަކަްށ  ލެއްވުުމގައި އަުޅގަ

އިޝާރާެތއް ލިބޭނެޔޭ މިހާރު  ނޑުމެންނަށްވެސްގެންގޮސްެދއްަވއިފިްއޔާ އަުޅގަ 

 ުޝކުރިްއާޔ. އެއުުޅްއވަނީ ކްލޯްޒކޮށްލަްއވަްނކަން. ވަރަށް ބޮޑަށް



 

އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަށް ހަމަ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ރިކޮްށ ހިތައިގެން ގެންދެވޭޯތ ޙުރުމަތްތެ އެބޭފުޅުންގެ އިްޙސާސްތަކަްށ ވީހާވެސް

ނޑުމެންނަށް އާދެވިަފއި ިމވަނީ  އަޅުަގނުޑ މަސަްއކަތްކުރާަނން. މިހާރު އަުޅގަ

ނިންމާލެވޭ ހިސާބަށް. އެުެހެންވީމަ،  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލްސާގެ ދޮޅުގަިޑއިރު

 31މެންބަރުންނަށް ރިޔާސަތުން އަރުވާ  އާދަިއގެ ގޮތުގެމަތިން ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި

ހުސްަވގުތުޮކޅު މިާހރު ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންަބރުންނަުަށް އަރުވާނަން.  ގެމިނެޓް

ަގއި  11:11އަޅުަގނޑު މިއަދު ނިންާމލަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ޖަލްސާ  ދެން

ށް މިމާލަުަމަށް ވަދެވަަޑއިގެްނ  11:11ހަމަ ވީހާވެސް ގިނަ މެންބަރުން  ފެށޭތޯ

ނޑަްށ ެއކަންވާނެ  ފެށޭތޯ 11:11 ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ެގންގޮސްދެްއވުމަށް އެިދ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދަންނަވަން.  އަދި އިންޓަވަްލެގ ފަހުން މެންބަރުން ހަމަނުވެގެން އަުޅގަ

 ޖަލްސާކުރިއަށް ނުގެްނގޮްސ ހުއްޓާލަންޖެހޭނެގޮތެއް ުނވާނެ ގޮތަްށ ހުރިހާ

 ކަ މިއަދުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެްސ މަސައްކަތް ކޮށްދެްއވާނެަކމަށް އެދޭވާހަ

ނޑުމެންގެ   އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

 ގައި. ޝުކުރިއްާޔ. 11:11ޖަލްސާ ފަށާނީ 

 

 ]ށް 11.11ން  11.31އިންޓަވަލް [

 

 ިޙޔާލުކުރަން. އަޅުަގނޑު ޖަލްސާ ފައްޓަން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

 އާދެ. މިޖަލްާސގެ އިންޓަވަްލ ފަހުުުގެ ޖަލްސާ ކުިރއަށް ގެންދަން ފައްޓަނީ. ދެން `  ވާހަަކދެއްެކވުން: ތުންރިޔާސަ

އެބަތިއްބެވި.  ވާހަކަފުޅު ދަުައްަކވަން މިހާރު އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ބަެއްއ މެންބަރުން 



ނޑުމެންގެ ކުރިމަތިގައި މިއޮތް ނޑު އެދެން ިމހާރު އަޅުގަ  އަށް ާމއްދާ ދެން އަޅުގަ

ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްުްލާހާއި ައދި މާއްދާޔާ ބެހޭގޮތުން ވާހަަކ ދައްކަން އޮތް

ުައި ގެންެނވުމުން  މިހާރު އެދިވަޑައި ގަންނަވާ ޭބފުޅުން އެފުރުޞަުަތަށް މިހާރު އެދިވަޑަ

ނޑުމެންނަށް ވޯޓާ 11ކުރިއަށް އޮތް  ހަމައަށް ދެވޭޯތ  ވަރަކަށް ިމނެޓުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. އްކަތް ކުރަން ައޅުަގނޑު ޤަސްތުކުރާ ވާހަކަމަސަ

 

  ައޅުަގނޑު މިފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ. އުތުުރބުރީ  މާޮޅސްމަޑުލު

  މީގެކުިރގައި ވާހަކަދެްއެކވި ޏ.އަތޮުޅގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މިއަދު  ާޝޙީން ަޙމީދު މެންަބރު

 މަސީޙު ދެއްކެވި ާވހަކަފުޅާ ގުޅިގެން ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ނުވަތަ ކަމެއް  هللاޢަބްދު ން:ވާހަކަެދއްެކވު

 24ވަނީ  ސާފުކޮށްލެވޭތޯ. އާދެ، އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިާދޅުވެަފއި

ޖެހޭތޯ  ވަނަ މާއްދަިއގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތިން މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްކުރަން 

ންތޯ އެއީ ވިސްނާަލން ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށް. ާއދެ، އަޅުަގނޑުމެން މީެގ ނޫ ނުވަތަ

ވަނަ ާމއްދަިއގެ )ހ( ވަނީ ފާސްކޮށް ނިންމައިފައި. އެާމއްދަިއ  24 ކުރީަގއި

އޮްތގޮތަށް ބަްއލަވައި ލެްއވުމުންެވސް ފެނިވަަޑއި ގަންަނވާނެ މީގަިއ  ފާސްކޮށްފައި

ނޑު އުސޫުލތަކަކާއި ބެ މަޖިލީހުން ހޭގޮތުން ބަހުސްުްުް ކުރަން އެބައޮތް ކަމަށް މައިގަ

ނޑަެއޅުމަށްވެސް އެބައޮތްކަން އެ  އަދި ހަމަ  ވަނަ 24އެއާިއއެކު އެ ގޮތްަތކެްއވެސް ކަ

ކުެރވިފަިއ  މާއްދައިގެ )ހ( ގެ ޢިބާރާތުންވެސް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ިމގޮތަށް ޑްރާފްޓް

ކޮމިޓީއަށް  ރާފްޓް ކުރާމިވަނީ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ ދިރާސާކޮށް ޑް

ނުަވަތ  ފޮނުވާއިރު ާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީ ބައްޓަން ކުރާނެ މައިަގނޑު ގޮތެއް 

ނޑަައޅާ ފައި ެއ ޑްރާފްޓިންގ ނޑަެއޅުމަށް ނުވަތަ ގޮެތއް ކަ ކޮމިީޓއަށް  އުސޫލުތަެކއް ކަ

ާސގަިއ މަޖިލީހުގެ ޖަލް އެމަސައްކަްތ ހަވާލުކުރުމަށް. އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތަގއި ެވއްިޖއްޔާ

ދެއްވާނެ. އެހުރިާހ  ވަރަށް ތަފާތު ގިނަ ޙިޔާލުތަކެއް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ހަމަ

ނަޑއަަޅއިގެން ނުވަަތ  ޙިޔާލުތަކެއް ގެ ތެރެއިން ެއޮކމިޓީއަށް ފެންނަ އުސޫލުތަކެއް  ކަ

ނޫންހެން. ޢިއްޒަތްތެރި  އުސޫލެއް ަކނަޑއަަޅއިގެން ގެންދާގޮތަކަށް ގެންދިއުމެުެއް 



ވާހަކަދެއްެކވި އިުރވެްސ  ވަނަ މާއްދަިއގެ ދަށުން 24ކަ ފުޅުގައިެވސް މެންބަރުން ވާހަ

އެކުަލވާަލންޖެހޭ ޑްރާފްޓް ނުވަތަ  ވާހަކަދަްއކާފަިއވަނީ ޑްރާފްޓިްނގ ކޮމިޓީއިން އެ

ބައްަލވަންޖެހޭ މައިަގނޑު އުސޫލުތަެކއް މި  ޑްރާފްޓްތަށް ތަުައްޔާރު ކުުރމުގައި

މަްއޗަށް ޑްރާފްްޓ ކުރާގޮތަށް މަސަްއކަްތ  ގެމަޖިލީހުން ނިންމަވައިފައި ެއ ގޮތެއް 

މާއްދަިއގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއ  ވަނަ 24ހަވާލުކުރާގޮތަށް. އެހެންވީމާ، މި 

 އެނުކުތާތަާކއި ެބހޭގޮތުން ނުވަތަ އެުއސޫލުތަކާިއ ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގައި  ވާގޮތުްނވެސް

ނަޑއަޅުްއވަން ޖެހޭ. އެަކނޑަ  މަތިން  އަޅުްއވަވާ ގޮތްތަެކއްގެ ބަހުސް ކުރައްވާ ގޮތެއް ކަ

ނޑަެއޅޭނީވެްސ ފާސްކޮށްގެން ކަމުަގއިވާީތ  ޑްރާފްޓެއް އެކުަލވާ ެލވޭނީ. ައދި ގޮތެްއ ކަ

ނަޑެއޅިގެން ފާސްކުރާ ވާހަކަ ޭއަގއި ލިޔެފައި ނެތްކަމުަގއި  އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ކަ

އެހެންވީމާ، ެއ  ވިޔަްސ ކުރަންޖެހޭނެ ނުވަަތ ކުރެވޭެނ ކަމެްއކަމުަގއި ަބލަންޖެހޭނެ.

ަޖވާބެއް ެދވިއްެޖ  ޢިއްޒަރްތެރި މެންބަރު ނެންގެވި ނުކުތާއަށް ކޮންމެވެސް ަވރެއްގެ

 ކަމަށް ބަލާ އަޅުަގނޑު އިށީްނނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑުެވސް ހަމަ ޙިޔާލުތަކެއް އަޅުަގނޑު  އުުތރުުބރީ ހުވަުދއަޮތޅު   ފުރުޞަަތކަށް އެދުީނ ދެން އަޅުގަ

  ދެން އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑގެ ޙިޔާލުތަށް މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހުރީމައި  ބިރުޖާ  هللاޢަްބދު މެންަބރު

ނޑު  ސާފުވެއްޖެ ވާހަކަެދއްެކވުން:  މަޖިލީހުގައި މިހާރު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިުރ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 .ުކރުކޮށްލާނަން މިވަގުތު އިށީންނާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވާހަކަ

 

  ނުޑގެަރއީސް އަުޅުުގަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ދެކުުނބުރީ  ލަދުްނމަޑުލުމި

  ބެހޭގޮތުން ވާހަކަާޔއި މިއުޅޭ ގައި )ހ( މާއްދަިއަގއި ވަނަ 24 ބޭނުމަކަށްވީ  ޔާމީން هللاޢަްބދު މެންަބރު

ފުުޅަގިއ މި ަގވާއިދު ކޮމިޓީެގ  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްެކވި ވާހަކަ ޏ.އަތޮޅުގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެދުމަށް. ެދން އެމަނިކުފާނު ެއކަން  މުޤައްރަރުން ެއއްެޗއް ސާުފކޮށްލަ ދެްއވާތޯ

ނޑަށްެވސް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި ވެއްިޖއްާޔ  ސާފުކޮށްދެއްަވއިފި ދެން އަުަޅުުުގަ

ލުތަާކ ލެްއވުމުަގއި. އޭގެ ައސާސް ތަކާއި އުސޫ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ފުރަތަމަ ެއކުލަަވއި



ނަޑއަޅާެނޭޔ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި 24ބެހޭގޮތުން  މިބުނަނީ އެއަށް ގޮތްތަެކއް ކަ

ވާހަަކއަކީ އެުއސޫލުތަކާއި އަސާސްތަާކިއ  ވަނަ މާއްދަިއަގއި މިބުނާ 27ދެން 

ހުންނަ މާއްދައިތަށް އެކުެލވިގެްނވަނީ.  ތަޢާރުޟު ނުވާނެ ގޮތެްއގެ މަތިންނޭ ދެން

ނޑަށް މިހާރު އިތުރު މައްސަލައެއް ުއޅޭކަމަްށ  މިމައްސަލަިއގައި އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ނުފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.

 

  ފުރުޞަތަށް ުޝކުރުުު ދަންނަވަމުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އާދެ، ެދއްވި މެންަބރު  ހައްުދންމަތީ

ނުޑގެ  ިއބްާރހީމް އިލްޔާސް ުުގަ ނޑު ، ާއދެ ވާހަކަ ވީާހެވސް ކުރުކޮށްލެވޭތޯ ބަލާނަން. އަުަޅު   އަުޅގަ

 ބޭނުންވަނީ މި މާއްދާއަށް މިހާރު ކޮޅުމަޑުުލގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދަންނަވަން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ހުށަހަޅުއްވައިަފއިވާ އިޞްލާަޙށް އަޅުަގނުޑވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަމޭ. ދެން

ްއޒަތްތެިރ ޢި އެހެންނަމަވެސް މި ފުރަތަމަ ފޮޅުވަުތގަިއ މިއަންނަ އާެދ، ތ.އަޮތޅުގެ 

އެތާ "އަދި"  އަނެއް މެންބަރު މިވާހަކަ ވިާދޅުވެއްޖެ. އާދެ، "ނުވަަތ" ޮއތުުުމަށްވުރެ

ނޑަށްވެސް  ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެޚިޔާުލ  މިހެން އޮތުން ފުރިހަމަވެގެްނ ދާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް މާއްދާ މިހާރު ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ައއިސްފަިއ  ފާޅުކޮށްލަން. އާދެ، އަުޅގަ

އެ އިޝާރާޔްުް ކޮށްދެްއވި  ގޮާތއި ބަލާފައި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ދެންމެއޮތް

އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެްސ  ފަދައިން ވަރަށް ބޮޑު އުސޫީލ ތަފާތެއް މި އިޞްލާުޙގައި

ވަޑައިގަތުން ބޮަޑށް އޮތީ މިގޮތަށް ކަމަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހި

ނޑު އަޅުަގނޑަށް އިހްސާސް މިއަްށ ތާޢީދުކުރަން. އަދި  ކުރެވޭތީ އަުޅގަ

މިދާ ދިއުމުގަިއ ބަެއއްކަހަަލ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ހިންގުމުެގ އާދެ މަޖްލީސް ހިނގަމުން

ނޑުމެންނަށް. އާދެ، ވަރަށް ތަކުރާރުކޮްށ  ދަތިތަށް އެބަ ދިމާވޭ ވަރަށް ކުދިކުދި އަުޅގަ

ންވެ މިކަަހލަ މައްސަލައެއް މެުދވެރި ދައްަކވާ. އެހެ މިވާހަކަ އެކި ބޭފުޅުްނވެސް އެބަ

ނުޑ،  ވުމަށްވުރެ މިހާރު މިއޮތް ގޮތްވެސް ރަނގަުޅކަމަށް ފެންނާތީ މިއިޞްލާޙު އަޅުގަ

ުނވަތަ" އެއޮތްތަން "އަދި" އަށް ަބދަލު ކޮށްލުން އެއީެވސް " އާދެ، މިދެންނެވީ އެ

ނުޑ  ދަތިކަމަކަްށ ވެދާނެތީ މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށްވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ



ކޮްނމެއަކަސް މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިގެން އައިސްަފިއ  ތާއީދުކުރާނަން. އާދެ،

މެންބަރުން ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހި ވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް  އޮތްގޮތަްށވުރެން މިގޮތް

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުާރ  އަޅުަގނޑަށް އިހްސާސް ކުރެޭވތީ މި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 ޝުކުިރްއޔާ. ން.ވާހަކަ ދަންނަވާލަ

 

އަނެއްާކވެސް އެިދވަަޑއިގެންަފއި ވާތީ އެ  އާދެ މިއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއިވ މެންބަރު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނުޑގެ ައތުގަިއ ވާހަަކ ދެްއކެވުމަްށ  މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުާވނަން. މިހާރު އަުޅގަ

ބަރުގެ އިތުރުން އެންމެ ބޭފުޅަކު. ޢިއްޒަތްތެރި މެން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވަނީ މި ދެންނެވި

ނޑު  އަެންއކާވެސް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ދަންނަވާލާނަން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ޤަސްތުކުރާ ވާހަކަ. މިފުރުޞަތު ނިންމާލަން  އަޅުގަ

 

ނުޑ  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ެމންަބރު  ކޮޅުމަޑުލު   ވަނަ މާއްދަިއގެ )ހ( ައށް ހުށަހެޅި 27އަުޅގަ

  ުގޅިގެން ވަރަށް ގިަނ ބޭފުޅުން ވަރަށް އަުަގުުުހުިރ ވާހަކަފުޅުތަށް އިޞްލާޙާ  ަރޝީދު ޙަސަން އިންޙުސަ 

އަދި ހަމަ އެާއއި އެްއކޮށް އެ މާއްދަިއގަިއ ލިޔެވިފަިއވާ އެްއޗެްއެގ  ދައްކަަވއިފި. ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެކަީށގެންާވ  ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާ ތަކަކާއި މެދު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަރަށް ސަބަބުން

ފުރުޞަތުގަިއ  ގޮތުަގއި ބަހުސްކޮްށވެސް ދެއްަވއިފީމު. އާދެ، ައޅުަގނޑު މި

ނުޑގެ ފުރަތަމަ  ބޭނުންކުރާނީ އެގޮތަށް ފާުޅކުެރވުނު ބަެއއް ޙިޔާލުަތކާއި ގުިޅެގން އަުޅގަ

ޤަސްތުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުްނ  ހުށަހެޅުމަށް މި ވަރަށް ކުޑަކުަޑ އިޞްލާޙެއް ގެންނަން

ނޑު މިއެގޮ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުަގއި މިއޮންނަނީ  ތަށް ހުށަހަޅަމުން.އާދެ މިހާރު އަޅުގަ

ުެ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާެއއް ެއކުލަވާލަން ވާނީ ނުވަތަ ފާސްުކރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ

މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ކުރުމަށްފަހު  ވަނަ މާއްަދއިގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން 24

އުސޫލުތަާކއި އެމާއްާދއެއް ތަޢާުރޒުނުވާ ގޮުތެގ  ވާ މައިަގނޑުމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި

ލިޔެވިފައި އޮްތގޮތުންވެސް ަބއެއް ބޭފުޅުންނަށް އެަބ  މަތިންނޭ. އާދެ، މީގައި މި 

މާއްދާއެއް ޑްރާފްޓް ުކރާއިރުަގއިެވސް ނުވަތަ  ހީފުޅުވެއްޖެ މާއްދާަޔކާމެދު،



މާްއދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  ވަނަ 24މިޖެހެނީ  ފާސްކުރާއިރު ަގއިެވސް ފުރަތަމަ

މިތަނުގަިއ މިވާ ޖުމްލަިއގެ މާނަައީކ  މަތިން އަނެއްާކވެްސ ބަހުސް ކުރާށޭ.

ީމގައި ބުނަން ބޭނުން ވެފައިވާ އެްއޗަކީ ިމ  ޙަޤީޤަތުގައިުި ެއެއއްނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ  ފާސްކުރުމާމެދު ޫނނީ ޑްރާފްޓް ކުރުމާމެދު ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ެު ނަޑއަޅާަފއިވާ ގޮުތގެ  ވަނަ 24މިކުރާ ކަމަކީ މި ގަާވއިދުގެ ާމއްދާގެުެ )ހ( ަގިއ ކަ

ނޑު އުސޫލުަތާކ  މަތިން ބަހުސްތަކެއް މިކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހިމެނޭނެ މައިގަ

ނުޑެގ  ބައިތަކާއި ބެޭހގޮތުން. އެހެންވީމާ، އެ ބަހުސް ކުރުމަށްފަހު ދެން އަުަޅުުުގަ

ނޑު  ނިންމުން ހުށަހެޅުން މިއޮތީ ބަހުސްކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މަިއގަ

އޮތިމަިއ ބައެްއ ބޭފުޅުން ވީދާޅުވަީނ ކިހިނެއްހޭ ފާސްކޮށްަފިއ  އުސޫލުތަާކއޭ. އެހެން

ނޑު ދަންނަވާީނ  އޮންނަކަން އިނގޭނީ. ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް މި މާނަ ކުރެވެނީ. އަޅުގަ

ކަށް އާޙިުރގެ ނަތީޖާއަކަށްވާނީ މަޖިލީހުން ބަހުސްކުރުމުގެ ައއުޓްކަމް އަ މަޖިލީހުގައި

ަކނަޑއެޅުމޭ. މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްކުރަނެ ގޮތް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ގޮތްތަެކއް

ކިހިނެްއކަން ފާސްުކރެވެނީ. އެހެްނވީމާ، މަޖިލީހުަގއިުި ބަހުސް ކޮށްލާފަިއ  އެބައިނގޭ

ނައެއް ނޯންނާނެ. ަވކި ގޮތެއް ަކނޑަާނޅާ ބަހުސެއް ކުރުމުގެ އެްއެވސް މާ އެއިން

ނޑު ދަންނަވާނީ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމުގެ އެންމެ  އެހެންވީމާ، ޭއގެ ޖަވާުބގައި ައޅުގަ

 ބޭނުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ހިމަނަންޖެހޭނެ އަސާސީ އުސޫލުތަކާ  ބޮޑު

 ން ސިފަތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމޭ. އެނިންމާ ނިންމުމަށް މިތާނގައި މިބުނަނީ މަޖިލީހު

ނޑުމެންނަށް އެބަ  ނުޑ ުއސޫލުތަކޭ. އެފާްސކުރެވޭެނ ގޮްތ އަުޅގަ  ފާސްކޮށްފައިާވ މަިއގަ

ނޑަށް ޖަވާބު ދެިވްއޖެ ކަމަށް ހީކުރަން. ދެން   އިނގޭ. އެހެްނވީމާ، އެބަޔަްށ އަޅުގަ

މާއްދައި ލިޔެވިފައި އޮްތގޮތުން ބައެްއ  މިތަނުގަިއ މިހާރު މި  އެހެންނަމަވެސް

ވަަނ  24ކިހިނެއްބާއޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަނެއްާކވެސް  ޅުންއަރާ މިބޭފުޅުންނަށް އެބަ އޮ

ަމތިން ބަހުސްކުރަނީ ބާއޭ. އެފަދަ ބޭފުޅުންގެ ެއ ހީއަްށ  މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ

ޤާނޫނުއަސާީސެގ  މި ގޮތަށް  އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ހުށަހަޅަނީ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން

ވަަނ  24ވަތަ ފާސްކުރަންވާނީ މި ޤަވާއިދުގެ އެކުަލވާލަންވާީނ ނު  މާއްދާއެއް



ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތިން މަޖިލީހުގަިއ ބަހުސްކޮށް މަޖިލީހުން ) މާއްދައިގެ 

ނުޑ ުއސީލުތަކާ އެމާއްާދއެްއ ތަޢާރަޟުނުވާުާ ގޮުތގެ މަތިންނޭ.  ފާސްކޮށްފައިވާ  މަިއގަ

ނޑު މިގެންނަ އިޞްލާ މިގެނެވުނު ޙަކީ ބަހުސްކޮށް އިޞްލާޙަކީ ދެވަަނ ފަހަރަށް އަޅުގަ

 ކުރުމަށްފަހު އެ އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި ބަހުސްކޮށް އޭރުން އެކަން އެއޮތީ ނިމިފައި ބަހުސް

ނޑު ުކރިން ލިޔުނު އިރުަގއި   އޮތްކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ދޭހަާވނެ. ދެން އަޅުގަ

 ބަހުސްކުރުމަށް ފަހުގައޭ ލިުޔމުގެ މާނަޔަީކވެސް އެކަން ނިމިފައި އޮންނަ ގޮެތއް 

 ނުމަށްޓަކާ. ނަމަވެސް އެކި ބޭފުޅުންނަށް އެިކ ގޮތްގޮތަށް މާނަކުެރވޭތީ ދޭހަކޮށް ދި

ނޑާ ަވރަށް ގިނަބޭފުޅުން ދެއްެކިވ  މިހާރު މިގޮތަށް މި އިޞްލާޙު ކުރެވެނީ. ދެން އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި  ވާހަކަެއއް މިތަނުަގއި މިއޮންަނ ނުވަތަިއގެ ބަދަލުަގއި އަދި ޖެހުމާ މެދު.

ނޑުމެން ޙާސިލްމި ނުވަތަ އޮްތ ނަމަވެ ކުރަން ބޭނުްނާވ  ސް އަިދ އޮތްނަމަވެްސ އަުޅގަ

ނޑު ަކއިީރގަިއ  މަޤްޞަދު ޙާސިލް ކުރެޭވ. ެދން އެކަމު ވަރަށް ގިނަ ބޭފުުޅން އަުޅގަ

މިދެންނެވީ އެްއވެްސ  އެބަބުނޭ މި ނުވަތަ ނުަނގާށޭ. މި ނުވަތަ އޮތުމަުކން

މައްސަލައެއް މިމާއްދަިއގެ )ށ(  މައްސަލަެއއް ނުނިކުމެއޭ. ސަބަބަކީ ނިކުންނަން ހުރިހާ

ނޑު އެަބ  ގެ ދަށުން އެބަ ކަވަރު ކުރެޭއ އެއަށް ހައްލު އެބަހޯދައޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ެއކުލަަވލަން ވާނީ އަދި ދެން  ހިތަށް އަރާ އެންމެ ރަނަގޅު ވަނެ ބާަވއޭ މި

ސް ހަަމ އޮންނަޮގތަށް ބާއްވަން. ެއވެ ސްލޭޝްއެއް ޖަހާފައި އަދިެވސް ނުވަތަވެސް މިތާ

އެ ހަމައެަކނި އެއް ލަފްޒު މިތާނގަިއ  ރަނގަޅު ގޮެތއް ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ.

ނޑު ބެނުންވަނީ އަދިވެސް މިތާނަގއި ނުަވތަ އޮންނަން. އެހެންވީމާ،  އޮންނަންޏާ އަޅުގަ

މިހުީރ   މަޖިލީހުން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އަޅުަގނޑު ދެން އެވަހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން

ރުހިގެން. އެކަމަުކ  އްދައިގައި ދެލިކޮީޕަގއި އޮްތގޮތަށް ބާްއވަންވެސް ހަމަމިހާރު މާ

ނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަކަށް ވާީތ  އެކަން އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ޮގތުން އަޅުގަ

ނޑު އުްނމީދު  ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. މަޖިލީހުުުން މިކަން ބަލައި ގަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

ނުޑމެން ބަހުސް އަސަލާމްޢަލައިކުމް، ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ދެކުުނބުރީ  ތިލަދުންމަތީ   މިހާރު އަުޅގަ



  ވަނަ މާްއދާގައި ޮކޅުމަޑުލު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 27މިދާ  ކުރެވެމުން  ނަީސރުهللا ައބްދު  މެންަބރު

ނޑަްށވެސް ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ރަނގަުޅ  ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްަވއިފަިއވާ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ވަރަްށ އަޅު

އިތުރަްށ  ކަމަށް ފެންނަ ހުށަހެޅުއްވުމެސް ކަމަށްވާތީ ެއކަމަށް ތާއީދުކޮށްލުމުގެ

ސަމީރު  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ ހއ.ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

 ވިދާޅުވެަފއިވާ ވާހަކަފުޅަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލަށް އައި ެއއްެޗއް 

 ވާތީ. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްާދއެްއ އެކުލަވާަލއްވަން ވާނީ ދަންނަވާލަން ބޭނުން

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން 24ނުވަތަ ފާސްކުރަންވާނީ މި ގަވާއިުދގެުެ 

ނޑު އުސޫލުތަށް   މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މަިއގަ

 ތިންނޭ. މިހެން އޮތީމައި އެކަންކުރާނެ ަބއެއް އެމާއްދާޔަށްުް ތަޢާރަޒް ުނވާ ގޮތުގެ މަ

ނޑު ހިތަށް އެރީ މީގައި ނުސިދާ ގޮތުނަވެސް   ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވުމާއި ގުިޅެގން އަޅުގަ

 ކަންކުރަނެ ބައެުެއް އެބައޮޭތ ގެނެވިފައި. ޤާނޫުނއަސާީސެގ މާއްދާއެއް އެކުަލވާލަން

ނޑުމެން މިކަނ  ަޑއަޅާ ކޮމިޓީ. ދެން އެ ވާނީ އެކަންކުރާނީ އެކުަލވަލުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިމަޖިލީހުން.ދެން ފާސްކުރަންވަނީ  ކުޅެވެން އޮތްަބއެއް ނަމަ ދެންކުޅޭނީ އަުޅގަ

މީގައި ނެތްނަމަވެްސ  އެކަންެއއި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.އެހެންވީމާ، ސީާދކޮށް

ނޑަށް ފާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއކަން ބަޔާންވެފައި އެަބއޮތް. މިކަން ހަގަ ކުރެވޭީތ ައޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންީވ. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 މިހާރު އެްއވެސް ޢްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު ދައްކަާވކަށް އެދިަވޑައި  އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ހުށަހެޅި  އޭނަ ގެންފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ތާއިދު ލިބިފަިއ  އިޞްލާޙަށް ފަހުން ެއގެންނެިވ އިޞްލާޙަްށވެސް އެްއވެްސ ފަރާތަކުން

ފާސްކުރަން  ނެތުމާ އެކުގައި އޭނަ ހުށަހަޅުއްވާ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު އެއޮްތގޮތަށް

ނޑު ސާފުކޮށްަލން ބޭނުންވޭ ދެންމެ އެ  ތާއީދުލިބިފައި ވަނީ މިހާރު. އާދެ، އަުޅގަ

ތާއީދުކުރި  ނަސީރު ދެންމެهللا ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުތިލަދުންމަތީ 



ުާ  ތާއީދުކުރެްއވުމަކީ ޮކޅުމަޑުލުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަހުން ގެންނެވި ިއޞްލާޙާ

 އެުކގައި ކުރެްއވި ތާއީެދއްތޯުޯ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ.

 

 އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. ރި ތާއީދެއްއާދެ، ެއއިޞްލާޙާ ެއއްކޮށް ކު  ދެކުުނބުރީ  ތިލަދުންމަތީ
  ނަީސރުهللا ޢަްބދު މެންަބރު

 ވާހަކަެދއްެކވުން:
 

އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހެޅި އެއަށް ތާއީދު ލިބިއްޖެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ  އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު މިހާރު  ނަވާލާ ދަން މިޤަސްތުކުރަނީ ވޯޓަްށ ދަންނަވާލަން. އާދެ، ވޯޓަްށ އަުޅގަ

މިހާރު  އިރުަގއި މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ަވޑަިއގެން ތިއްބެވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު

މެންބަރުން. ދެން  78ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިގެން ިތްއބެވީ 

ނޑު ވޯޓަށް މިދަންނަވަނީ  މާއްދައިގެ )ހ( އަްށ  ަވނަ 27އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އެ ބަދަލް ގެނެވުނު  ވާ އިޞްލާޙަށް. ެއ އިޞްލާޙު މިހާރު އެންމެ ފަހުންހުށަހެޅިފައި

ދަންނަވާލާނަން. އިދާރީ  ގޮތާއި އެުކަގއި ތިަޔ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް 

 މޭޒުން އިްއަވވާލަ ދެއްަވވާނެ.

 

 

ސަން ހުށަހަޅުއްވާ ރަޝީދު ޙަ ކޮޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މެުޒން އިްއެވވުން: އިާދރީ

ވަަނ  27ާތީއދުކުރައްވަީނ  ނަސީރުهللا ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޢަބްދު

ހ(، ޤާނޫނުއަސާސީެގ ) 27މާއްދާގެ )ހ( ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުން. 

ވަނަ މާއްދާގެ  24ިމަގވާއިދު  މާއްދާއެއް އެކުަލވާލަންވާނީ ނުވަތަ ފާސްކުރަންވާނީ،

ުތގެމަތިން މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށް، ަމޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިާވ ގޮ )ހ( ގަިއވާ

ނޑު   ުއސޫލުތަކާިއ، އެާމއްދާެއއް ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮުތެގމަތިންނެވެ. މައިގަ

 

 



 ނުކުތާ( ނިޒާމާބެހޭ)

 

  ރަީއސް، ވަރަށް މަޢާފާއެކު ދަންނަވަން. އިޞްާލޙު ހުށަހެޅުމުގެ ޢިުިއްޒަތްތެރި  އުތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު

  މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ރައީސް މަރުހަލާގައި  ޢަލީ ވަީޙދު ންަބރުމެ

ފުރުޞަތުަގއި ތ. އަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުވަނީ ލިޔުމުން އިޞްލާޙު  ދެއްެވވި ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުކުރެވޭ ވަުރެގ  ފޮނުްއވަވާަފއި. މި މަޖިލީހުގެ އެހެން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ހުށަހަޅުއްވާ

ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ މުޅި މި މަޖިލިސްގެ އެހެން  ކަމެއް ހަމައެކަނި އެންމެ

ބޭއިންސާފެއް. މުޅި އުސޫލު އެްއ ފަރާތަކަށް ބުރަވެ އެއް  މެންބަރުންނަށް ކުރެވޭ

ކޮށްލާަކހަލަ ކަމެއް އެމަނިކުފާނު ލިޔުމުން ފޮނުއްވާފަިއވާ  ފަރާތަކަށް ބަންޑުން

ަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިމަޖިލިސްގެ މެްނބަރުންގެ މޭޒުޮކޅުތަކަްށ އަޅު  އެހިސާބުން

އެހިސާބުން އެ ިއޞްލާޙު އެއޮތީ އަިއއްސަ. ެއހެން ކަމުގަިއވާނަމަ އާދަާޔ  ގެނައުމުން

 ބާރެއް ލިބިފައިވާ އިޙްިތޔާރެއް ލިބިފަިއވާ ބޭފުޅަކަށް މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ މުޅި ޚިލާފު

 ނަމުގައި ފޮނުްއވާަލއްވާަފއި ފަހުން ހަމަ ގަާވއިދު އެމަނިކުފާނު ިއޞްލާޙެއް

އޮތީ  ބޭނުންފުޅުގޮތަކަށް އިޞްލާޙް ކުރަްއވަމުން ކުރަްއވަމުން ެގންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު

 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މެންބަރަކަށް މީ  118މުޅި މަޖިލިސްގައި ހިމެނޭ 

 ސް. މީ ހުރިހާއަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭޭނ އުސޫލެއްނޫން ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީ

ނުޑގެ ިނޒާމީ  މެންބަރުން ވިސްނާ ަވޑަިއަގންނަވަން ޖެހޭނެ ކަމެއް، މީ އަުޅގަ

 ނުކުތާއަކީ. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 އާދެ މި މަޖިލިސްގެ ޖަލްސާއެއްަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް މިވާަމަކދެއްކި. މެންބަރުން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނުދަންނަވަން ވޯޓަކަށް ދަންނަަވއިގެްނ  އެއްބަްސވެ ވަަޑއިގެންފައި ަވނީ އަޅުަގނޑު

އިޞްލާޙެށް ހުށަހަޅުއްާވ ބޭފުޅަުަކު މިާތެގ  ފާސްކޮށްފައޭ އެީވކީ. އެހެންނަމަވެސް

ުބރަވެަވޑަިއގެން އެބޭފުަޅކު އަިމއްލަފުޅަށް އިޞްލާޙެްއ  ދެކެވޭ ވާަހކަތަުކގެ މައްޗަށް

ލާޙު ގެންނެވުްނ ަޤސްތުކުރަްއާވ ެއގެންނެވި އިޞްލާޙަށް ެއ އިޞް ގެންނަވަން އެ



ރަނގަުޅކަމަށް. އަދި އެއީ އުޞޫލީގޮތުން އެ ބަދަުލވެސް ނުާވ، އެހުރިހާ  އެންމެ

ހަމަ މިތާ ދެއްކިފައި އޮތީ ޖަލްސާތަކަށް ހުރިހާ ޖަލްސާއަށް ހަމަޔަށް  ވާހަކަެއއް

އަޑުައއްަސވަމުން ގެންދާވާ އަދި ޖަލްސާގެ ަޔުއމިއްޔާތައް ބައްަލވަމުން  ވަަޑއިގެން

 ބޭފުޅުންނަށް މިކަން މިގޮތަށް ނިމިފައި އޮތްކަން އެިގވަަޑއިގެންަފއި  ގެންދަވާ

ނުޑ ހަމަ ކުރިންވެްސ ދެންނެވިހެން މިހާރު މި  އޮންނަވާނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަހަން ޤަސްތުކުރަން. އާދެ، ދެންމެ ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެިރ  އިޞްލާޙަށް ޯވޓަށް

ުަ  27ވަަނ ދެލިކޮޕީގެ  2 ގެހުށަހެޅުނު އާދެ، ގަާވއިދު މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ވަނަ

ޙުެސން ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވ  މާއްދާގެ )ހ( އަށް ޮކޅުމަޑުުލގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ނަސީރު ތާއީދުކުރެްއިވ هللا ޢަބްދު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ބަރުން ވޯޓު ޢިްއަޒތްތެރި މެން އިޞްލާޙު މި މާއްދާއަށް ގެްނނަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

  ދެއްވުން އެދެން.

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ކޮޅުމަޑުލު ހުށަހެޅުްއވި މެންބަރު: އިޞްލާޙު

 ނަސީރުهللا މެންބަރު ޢަބްދު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  މެންބަރު: ތާއީދުކުރެްއވި

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 78  ދަދު:އަ ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 71  ދެްއވީ: ވޯޓު

 6     ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

  



އިޞްލާޙު މާއްދާއަށް ގެނައުމަްށ  އެހެންވީމާ، މަޖިލިސްގެ އަްޣލަބިއްޔަތުން މި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ަދންނަވާލާނީ މިގެނެވުނު އިޞްާލޙާ އެުކގައި ަގވާއިުދގެ  ފާސްވީ. ދެން އަުޅގަ

ވަަނ  27އާދެ، ގަާވއިުިުދގެ  ން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ.ވަނަ މާއްދާ ފާްސކުރަްއވަ  27

އިޞްލާޙާމެދު އެ ާމއްދާ  ވަނަ ދެލިކޮީޕަގއި ވާގޮުތގެ )ހ( އަށް ގެނެވުނު  2މާއްދާ 

  ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 78  ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 73  ދެްއވީ: ވޯޓު

 4     ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

  

ަވނަ މާއްދާއަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާއެކު މަޖިލީހުގެ  27ަގވާއިުިުދގެ  ވީމާ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ފާްސވި ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެުެ ކުރިމަްއޗަްށ  އަޣްލަބިއްޔަތުން

ވަނަ ދެިލކޮޕީަގއި ވާގޮތަށް. އާދެ،  2ވަނަ މާއްދާ  28ގަާވއިުިދުެގ  ނީުީހުށަހެޅޭ

 މޭޒުން ދަންަނވާލަދޭނެ. އެމާއްދާ އިދާރީ
 

 

މާއްާދ  ވަނަ 28 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮތް ޮގތަށް[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 



 

  ޚިޔާލުާފޅުކުރުމުގެ ވަގުތު ހުުޅވާލަން. ދެ، މި މާއްދާއާމެދުއާ  :ވާހަަކދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

މިއަުރވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީެގ  އާދެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަތު އަޙްމަދު މުޢިއްޒަށް.

 

 ޤަބޫލުކުރަން މަިއަގނޑު އުޞޫލުަތކަށް  ޢިއްޒަުަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުެވސް މެްނބަރު  އުތުުރބުރީ ތިލަދުންމަތީ

އިދާރާގެ ތެުެޭރގަކަން މި ވާހަކަދެެކވެްނޖެހޭނީ އިޞްލާޙުތައް  ތަބާވެގެން މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްެކވުން: އަްޙމަދު

ވަަނ  24 ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފަިއވާގޮތުން 28ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ. 

ތަޢާރުޟުާވ  މާއްދާގެ ދަށުން މަޖިލީހުން އެްއ އިެރއްަގއި ނިންމާފަިއާވ ނިންމުމަކާ

އަޅުަގނުޑ  ގޮތަކަށް މަޖިލީހުންުް ކަމެއް ފާސްކުރުމުގެ ބާރެއް މަޖިލީހަކަށް ނެތް.

ައޅުަގނޑުމެްނ  ދަންނަވާފާނަން މިސާލެއް މިައހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މިސާލަކަށް

މަޖިލީހުންުް  ސީ ޕާޓީ ޤާއިމުކުރަން ފެންނަކަމަށް ޚާއްޞަމިނިންމަނީ ސިޔާ

ނަތީޖާ  މިނިންމަނީ ނިންމާފައި ޕާޓިގެ ކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުްނ ނުރަނގަޅު

ފަހުޮކޅު  ނިކުންނާތީ ބައެްއ މެންބަރުން މާއްދާ މި ހުށައަޅަނީ ިމައންނަ އަހަރުގެ

ވަަނ  24 އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީގެ ސިާޔސަތަށް ފަހިނޫން މާއްދާތަކެއް އެހެންެވއްޖިއްޔާ

ނޑުމެން   މާއްދާގައި ބުނާ މައިަގނޑު އުސޫލުތަކާ ބެހޭޮގތުން އަޅުގަ

 ވާހަކަދަްއކަންވީތޯ، ނޫނިްއޔާ މާއްދާތަކެއް ހުށަހަޅަިއގެން ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަން 

ނޑަށް ީހވަނީ  ކުރެވިދާނެތޯ އަލުން ބަހުްސ ހުޅުވާލަންވީތޯ، އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑު އަސޫލުތަ  ވަނަ މާއްާދއިން ަކވަރު ކުރޭހެން. 27ކަށް ތަާބުވމުގެ އުސޫލު މައިގަ

 ވަނަ  28އޭަގއި އެބަބުނޭ، ެއއުސޫލާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތިންނޭ ފާސްކުރާނީ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  24މާއްދާއަކުންނެއް މަޖިލީއަކަްށ ބާރެއް ލިބިއެއްނުދޭ 



ނޑު އުސޫލާއި ތާޢާރުުޟވާ ފަދަ ގޮތަ ކަށް ެއއްެޗްއ ނިންމާފައޮތް މައިގަ

 މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާުާ ގޮތެއް މަޖިލީހަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު  ފާސްކުރާކަށް.

ނޑުދެކެނީ. އެހެންވީމަ  ނޑަށް 27އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ  ވަނަ މާއްދާޔަށް އަުޅގަ

 ހީވަނީ ފުދޭހެން، މަޖިލީސުން ނިންމާފައިވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު މަޖިލީސަށް 

 ތަކަށް މި މާއްދާ ފާސްކުރާކަށް ައޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ ކަންތައްދާގޮުތގެ ނެތްގޮ

އެފަދަގޮަތކަށް  މަތިން، ދާގޮތަށް ރިއާޔަށްކޮްށ ޙާލަތަށްބަލާފަ ކަންތައް ބަދަލުކުރެވޭނީ

ވަނަ 28ާމއްދާޔާ  ވަނ27ައޮންނަންޖެހޭނީ، އެހެންނޫނީ އަނެއްކާ ޖެހޭނީ ަގާވއިދުގެ 

 ާދން. ޝުކުރިއްޔާ.މާއްދާ އުނިކޮށްގެން ކުރިޔަށް

 

ނޑު މިަގވާއިުިުދގެ `.  ުމޙަްނމަދު  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު   އުނިކުރުމަށް މިހާރު ވަނަ މާއްދާ 28އަުޅގަ

މުޢިއްޒު ެއވިދާުޅވެފަިއވާ ވިދާުޅވުމަކަްށ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ޝަރީފް

ވަނަ މާއްދާ މި  28ބަހެއްުނެވވޭނެ. ސަބަބަކީ އެއް އަޅުަގނަޑކަށް އެްއގޮތަކަްށެވސް

ނިންމަވާފައި އޮތްގޮަތކީ މިހާރު ވަރަށް ރަގަނުޅ  ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން މިހާރު

 ެއކުލަވާލުުމގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުަގއި އަދި  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙގެ މާއްދާތައް

އްދާ އޮތުމަކީ މި މާ ައޅުަގނޑުމެނަށް އަްސލު އެކަމުގެތަޭރަގއި މަސައްކަްތކުަރއްާވއިރު

ނޑަށްފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ މިގޮތަށް އޮތުން  ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އަޅުގަ

 ދަންނަވާލިން. ޝުކުރިްއޔާ. އެއީ ވަރަށް ރަގަނޅު ކަމެއްަކމުގައި ފެންނާތީ އެވާަހކަ

 

  މާއްާދއާ ގުޅޭ ޮގތުންުް ވަނަ 28ޢިއްޒަުަތްތެރި ަރީއސް  ޢައްސަލާްމޢަލައިކުމް.     އުތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު

  ގެ ިޢއްޒަުަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށައަޅުްއވާފަިއވާ ހއ.   ޢަލީ ވަީޙދު މެންަބރު

ނުޑ ތާއިދު ކުރެވޭ. ެއއީ އެމާއްދާ އުވާލުްނ، ައޅުަގނޑަށް ީހވަީނ  އިޞްލާޙަށް ވާހަކަެދއްެކވުން: އަުޅގަ

އިށީިނއްޔާހެން ރަނގަުޅވާނީ.  ސަލާމަތްކުރުުމގެ ޮގތުން ވާހަކަނުދައްކާ ވަގުތު

ުައި  އެމަނިކުފާނު ވަރަށް ރީތިކޮށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަރަށް ބިނާކުރަނިވި ގޮތެްއގަ

ވިާދުޅވިުި. ޙަޤީޤަތުަގއިެވސް  އެމާއްދާ ުއވާލަން މަނިކުފާނު ހުށަުަހެޅުއްވި ސަބަބު



ނޑު ވަރަްށ  އެކަން ެއގޮތަށް ދިމާވާނެ، ވޭތުވެ ދިޔަ ތަނުގައި  އަޅުގަ

ދިމާވެފަިއވަނީ،  ތެރިކަމާއެ ތާރީހަށްަޓކައި ދަންނަވާލާހިތްވޭ، ިމގޮތަށްއިޙްލާސް

މެންބަރެއްގެ  އަޅުަގނޑު ަރއްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހަށް އެންމެ ފުރަތަުަމަ

ދިނުްނ  ހައިސިއްޔަތުން ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި އޭރު ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ވޯޓު

ނޑު   ދެންެނވިން އޭރުެވސް އެހެންޤާނޫނުއަސާސީން ފާސްކުރި ވޯޓުދިނުން އަުޅގަ

ކިހިނެއްޯތ  ބަޔަކު ހިޔާލު ބަދަލުކޮށް ވާހަކަދައްކާ ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އޮްތއެްއޗަކަށް،

 އަޅުަގނޑަށް ވޯޓް ދެވޭނީ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެފުރުސަތު އޮންނަނަޖެހޭނެ.

ނޑުމެނަށް ފުރުސަތު ނުލިބި، ނަމަވެސް  ނަމަވެސް އެފަސްއަހަރު ދިަޔއީ އަުޅގަ

އަހަރު އަުޅަގނޑު އަނެްއކާ އެނބުރި  5ވާގިފުަޅއި ެއކު ޖެހިގެން އައި  ގެهللاމާތް

ނޑުެވސް އެނަސީބު  ލިބުމުގެ ސަބަބުން ހަމަ އެމައްސަލަ އެހެން ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަ

 ކުރިމަތިކުރީމު. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަލުން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ހަމަ ކުރީގައި

ނޑުމެނަށް އަުލން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުން ބާތިލުކޮށް އަ  ުޅގަ

އިޞްލާޙު ހުށައެޅުމުގެ، ނޫނީވިއްޔާ ބަހުސްކުރުުމެގ ފުރުޞަތު ލިބިގެން 

މިހާރު ނިމިފައިއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ މިއޮތީ. އެހެންވީމަ، ހއ. ެގ  އެންމެފަހުން

ނ( ނުކުމެ ނުދާނެ މައްސަލައެއް. ެއސަބަބަށްޓަަކިއ ) މެންބަރު ވިދާޅުވީ އެ

  ޝުުކރިއްޔާ. ާތއިދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

 

ނޑު މިހާރު މިބަލައިލަނީ މި  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު  އާދެ މިހާރު އަޅުގަ

މިއެދިވަޑަިއގެންެނވީ އެންމެ މެންބަރަކު  ދައްކަވަން ބޭނުންފުުޅވޭތޯ. ާއދެ، މިހާރު

ނުޑ، ާއދެ، އިތުރު ެއބަފެނޭ. އެހެންވީމަ،  ޅުަތއްއަތްޕު އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ކުރިއަށްއޮތް ދެތިން މިނެޓެއްގެ  އަޅުަގނުޑއެދެން ކުރިންވެސް ދަންނަވާލިހެން ދެން

ުައަށް  ތެރޭގައި އެ އެދިަވޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުންގެ  ނޑާއި ހަމަ އިޝާރާްތ ައޅުގަ

ނޑު  މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ އަްއޑުއަތޮުޅގެ ފޮނުވާލަ ދެއްވުން. އާދެ، ިމހާރު އަޅުގަ

 ޝަރީފަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް



 

ނޑުމެން ފާސްޮކށްފިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދާދި ދެންމެއަކު މެްނބަރު އިްބރާހީމް  އައްުޑއަޮތޅު  އަުޅގަ

ފާސްކޮށްފައިވާ މައިަގނޑު އުސޫލުަތކާއި ެއްއޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނޭ  މަޖިލީހުން ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ޝަރީފް

ވަނަ މާއްދާަގއިވެސް މިބުނަނީވެްސ  29އެކުަލވާލެވޭނީ.  ވާލަންވާނީ،އެކުލަ  މާއްދާ

ުީ އަދި މަޖިލީހުންވެސް  އެވާހަަކ، ެއއް ވާހަކަެއއް ިއޞްލާޙުވެސް ހުށަހަޅަންވަނީ

އެގޮތަށޭ. އެހެންނޫންކަމަށް ވަނީވިއްޔާ މަޖިލީހުން ވަކި  ފާސްކުރަންވާނީެވސް ހަމަ

އެްއ ބޭނުމެއްނެތް. މާއްދާ އޮތުމުެގ މާނަ އުސޫލުތަެކއް ަކނަޑއެޅިފައި 

ނުޑ އުސޫލުތަާކއި ތަޢާރުޟުނުާވ ގޮތުގެ މަތިން އަދި  އެކުެލވެންވާީނވެސް މަިއގަ

ކުެރވެްނވާނީވެްސ ެއގޮތަްއ.  ފާސްކުރެވެްނވާނީވެްސ ެއޮގތައް. ިއޞްލާޙު

އަެނއްމާްއދާއާ ތަޢާރަޟުވެ އޭެގ  އެހެންނޫނިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ އެއް މާއްާދއާއި

ިމގޮތައް ޑްރާފްޓް ކުެރވިފަިއ  ސީ ެގއްލޭނެ. އެހެންވެގެން މި މާއްދާކޮންސިސްޓެން

ބާްއވަްނވެގެން ޑްާރފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން އޭެގ  އޮތީ. އެއަްށވުރެ ތަންކޮެޅއް ލުއި ގޮތަކަށް

ިލޔެފައޮތް ޢިބާރާތް ެއގޮތައް ލިޔެަފއި އޮތީ.  އަސްލު އޮރިޖިނަލް ދެލިކޮޕީގައި

ވަނަ ާމއްާދ  28މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަީތ  އެްއއަށްވުެރވެސްމާ ހަރުކަށިޮކށް

ނޑު ވޯުޓ ނުދިނީ އެހެންެވގެން. ެއަކމަކު ހަމަ ފާސްކުރިތާ  ފާސްކުރަން. އަުޅގަ

ވަަނ  28ެއއުސޫލެްއ ަކމަކު ނުދާނޭ.  މިނެޓެއްގެ ފަހުން އަޅުަގނުޑ މިދަންނަވަނީ

 އަޅުަގނޑުމެން ބާްއވާނެ ކަމެއްނެތޭ. ެއހެންވީމަ، ެއއީ ކޮންެމވެސް ެއއްގޮަތއް  މާއްދާ

ވާހަކަ ެދއްީކއާ ކަންނޭނގެ ރަނގަޅުވާނީ. މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން ނިންމައިގެްނ 

ނޑު ުއސޫލުތަކާ އެްއގޮތައް ައިދ  މިތިބީ ނޑައަޅާ އުސޫލުތަާކއި، މަިއގަ މަޖިލީހުން ކަ

ގޮތެްއގެ މަތީންނޭ މާއްދާތައް ޑްރާފްްޓ ކުެރވެންާވނީ. އެހެން ކަމަށްވަީނ  ފާސްނުވާ

ންފާސްކުެރވޭ އެީތަގއިވެްސ ެއއް މާއްދާ އަނެއް މާއްދާއާ ތަޢާރަޟުނުާވ ދެ ވިްއޔާ

މަތިން އަދި ަމއިަގނޑު އުސޫލުތަާކވެސް ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮުތގެ  ގޮތެްއގެ

ނޑު  މަތިންކަމުގައި މަޖިލިސްެވްސ ފާސްކުރަންވަނީ. އެހެްނނޫނިއްޔާ މަިއގަ



ކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުަގނޑުމެން އަެނއްާކވެްސ ފާސް އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރަން

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑުެވސް އުތުުރބުރީ  މާޮޅސްމަޑުލު  ފުރުޞަތަކަށް ެއދުނީ ދެންމެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުގަ

  އަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ހަމަ އެ  ސ. ޝާހީން ޙަީމދު  މެންަބރު

ނޑުދަްނނަވަން ވާހަކަތަްއވެސް  ވާހަކަެދއްެކވުން: ބޭނުންވެަފވާތީ ެއީއ މި މާއްދާ މިގޮަތއް  އަުޅގަ

ކުރީަގއި އަުޅަގނޑުމެްނ ވާހަކަދެއްކި ފަދައިްނ  ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި ިމވަނީވެްސ. މީގެ

ނޑު އުސޫލުތަެކއް މެންބަރުން ބަހުސް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެދަށުންވެސް 24 މަިއގަ

ނަޑއަޅުްއވާ ތަށޭ ދެންހުިރ ކަމަށްވަންޏާ ެއއާިއ އެްއގޮ ކުރަްއވާ ގޮތްަތކެއް ކަ

ނޑުމެން ނޑުމެން  ކަންތައްތަްއވެސް އަުޅގަ ގެންދަންވާނީ. ދެން އަޅުގަ

ދެކެނީ އުސޫަލށް ތަބާވާއިުރ ބަެއްއ  ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނުޑވެސް 

ނޑުމެން އުސޫލުތަެކްއ  ބަދަލުތައް ގެންނަން ބޭނުންވި ކަުމގަިއވިަޔސް އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ ކަމަށްވަންޏާ ެއ އުސޫ ދެންހުރި މާއްދާތަކެއް  ލަތަކާއި ެއްއގޮުަތައް ކަ

ކުެރވެންޖެހޭނެކަމަށް. ހަމައެއާިއއެުކ  ބަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަމަށް ނުވަތަ ޑްރާފުޓް

ބަދަލުކުރަން މާ ފަސޭހައިން ނުވަތަ  ވިސްނަންޖެހޭ އަނެއް ތަންކޮަޅކީ އެ އުސޫލު

ފަހަތަށްޖެހޭ  އަބަދު އަުޅަގނޑުމެން މާކައިރި ަކއިީރގައި ބަދަުލކުރަންޖެހޭނަމަ

 ފަހަތައް...

 

އިދާރީ މޭޒުން އެ ވިދާޅުވީ.  އާދެ، މުޅި ސިސްޓަމް އެކީ ޝަޓް ޑައުންވީ ކަމަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

  އެހެންވީމަ، ުކޑަކޮށް މަޑުކޮށްެދއްވުން އެދެން.

 

 ސިސްޓަމަށް ދިމާވި ަމއްސަލަައކަށްފަހު( މައިކް)

 މިހާރު ރ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު ވާހަކަފުޅުކުރިއަށް  ،އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

  ގެންދެވުން އެދެން.



 

 ައޅުަގނޑު މިހިސާުބން ކުރިއަށް  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އުތުުރބުރީ  މާޮޅސްމަޑުލު

ނުޑ ދަންނަވަން ގެންދެވޭތޯ ޝާހީން ޙަީމދު  މެންަބރު  ޅުނު ވާހަަކއަކީ އުސޫލުތަެކއް އު ބަލާނަން. އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމަށްފަހު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަނެއްކާ ެއ އުސޫލަތައް ބަދަލުކުރަން އަލުން ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ  ކަ

އަންނާނެގޮަތއް މިކަންތައް ނުވަތަ ގެެނވޭނެ ގޮތަްއ އަޅުަގނޑު މި މާއްާދ  ޙާލަތައް

ނޑުމެން އުނިކުރާ ފަަހތައް ފިަޔވަޅު ައޅަން  ކަމަށްވަންޏާ މާގިަނގިނައިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޑިވަުޅވެސް އަިއއްސާނެ. ދެން އަުޅގަ ބަލަންވީ ެއ  ޖެހިދާނެ ދަ

ނަޑއަާޅއިރު ވީހާވެސް ދުރަށް ވިސްނާ ީވހާވެސް ރަގަނޅަކަށް ެއ   އުސޫލުތަެކއް ކަ

ނޑަެއޅުމަށް. ެއ އުސޫލުތަކެއް އެގޮަތއް ަކނަޑއެޅުމަށްފަހު އެގޮތަކަށް  އުސޫލުތަެކއް  ކަ

 ނޑުމެން ތަާބވެގެން ކުރިއަްށގެންދެވޭތޯ ބަލަންީވ. އެހެންވީމަ، ެއގޮތައް އަޅުގަ 

ނޑަށް ދެއްެނޭވނީ މި މާއްދާ އުނިކުރެއްވުމަީކ މާރަނގަޅު ގޮތެްއކަމަށް  ބަލާއިރު އަުޅގަ

  ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނަކަން. ެއހެންވީމަ، އެ ވާަހކަ ދައްނަވާަލން.

 

އެދިަވޑަިއގެންފަިއ އޮތް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ  އާދެ، މިހާރު ވާހަކަ ދަްއކަަވން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަަޑިއގެންނެތް. އެހެންވީަމ، ައޅުަގނޑަށް ހިތާމަޔާިއއެުކ  މިތަންވަޅު ޖަލްސާަގއި

ފުރުޞަތު އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަްށ މިހާރު ދެންުް ގެއް  ދަންނަވަންޖެހެނީ އެ

އެދި ވަަޑިއގެންފަިއވާ ބޭފުޅަކުނެތް.  ވާހަކަދައްަކވަން ލުނީއޭ މިހާރު ދެން އިތުރަށް  

ނޑުމެން އެހެްނވީމަ، މިގެންދާ ގޮތުން ވިްއޔާ މާއްދާއަށް އެންމެ  މިހާރު އަޅުގަ

ދަންނަވާާލނަން. ދެން އެއަށްފަހު  ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް

ދާއަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފަވާ މާއް ވަނަ 28މާއްދާއަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމަ، 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  އިޞްލާޙު، އެ އިޞްލާަޙކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ

އިޞްލާޙަްށ ތާއީދު ކުރައްވަީނ  މުޢިއްޒު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙެއް. އެ

ނުޑ ކުޑަކޮށް ޝަްއކުަގިއ  ރ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. އަޅުގަ



ވަޙީުދ ދާއިދެއް ނުކުުރއްާވ،  ދެގެން މިދަންނަވީލީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޢަލީއި

  ތާއިދުކުރެްއވި ޢަލީ ވަޙީދު އެެހންތޯ.

 

 ައޅުަގނޑު ާތއިދުކުރިން އިނގޭތޯ. އާދެ،  އުތުުރބުރީ ެމންަބރު މާުާޮޅސްމަޑުލު
 ވަީޙދު ވާހަަކދެއްެކވުން: ޢަލީ

 

 ޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ާތއިދުކުރަްއވާފަިއވަނީ، އެހެންވީމާ،އަތޮ ރ. އާދެ ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ރިޔާސަތުން 

ުްޗެއްނޫން،  މިހާރު އެ އިޞްލާޙުކޮށް އަުލން އިބާރާތްކޮށް ދަންނަވާލަން އޮތް އެއް

 އެހެންވީމާ، އެިއޞްލާހު މިހާރު އަލުން އިބާރާތަކުން ދަންނަާވލާ އެްއޗެްއ ނޫންވީމަ 

 ވަނަ  2ވަނަ މާއްދާ ިމހާރު ގަާވއިދުެގ  28ާއދެ، ެއއީ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލާނަން.

ުައި  ދެލިކޮޕީގައި އޮތް މާއްދާ އުިނކުރަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާކަަމށް، މިހުށައަޅުްއވާފަ

ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވުން  އޮތް އިޞްލާޙު މި ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

 އެދެން.

  

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 މުޢިއްޒު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު: ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލަމައް

  މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު: ތާއީދުކުރެްއވި

 

 75  ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 15  ދެްއވީ: ވޯޓު

 59     ނުދެްއވާ: ވޯޓު



 

  

ފާސްނުވި ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ، ދެން  ވީމާ، މި މާއްދާ އުނިކުރުމަށް މަޖިލީހުން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަނަ މާއްދާ އޮތްގޮތަްއ  28ދެލިކޮޕީަގއި  ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނީ ގަާވއިުދގެ ދެވަނަ

 28ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުމަށް. އާދެ،  ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި އޮތްގޮަތއް ފާސްކުރަން  ނަ މާއްދާ މިހާރު ގަާވިއދުގެވަ

 ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 76  ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 57  ދެްއވީ: ވޯޓު

 18     ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

  

ވަނަ މާއްދާ ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮަތްއ  28ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީގެ  ވީމާ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެ. އާެދ، ދެން މަޖިލިސްގެ ކުރިފުޅުމަްއޗަށް މި މަޖިލީހުގެ

 މޭޒުން  އިދާރީ ަވނަ މާއްދާ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި ވާގޮތައް 29ހުށަހަޅާލަނީ ގަވާއިދުގެ 

  އެ މާއްދާ ދަންނަވާލާނެ.

 

 

މާއްާދ  ވަނަ 29 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮތް ޮގތަށް[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 



 

ނޑު  ަވނަ މާއްދާމެދު ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ ަވގުތު މިހާރު މިހުޅުވާަލން. 29 ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން  އެންމެ އަުޅގަ

 ޝަފީޤަށް. ފުރަތަމަ މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތް މެްނބަރު އަޙްމަދު
 

ނޑު ވަނަ 29އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ، `.   ެމންަބރު އަްޙަމދު  މުލަކަތޮޅު  މާއްދާއަށް އަުޅގަ

  އިޞްލާޙަކީ ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައި މިއޮީތ. އަޅުަގނޑު ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝަފީޤް

ވަނަ ފޮުޅވަތުަގއި ަބޔާންވެފަިއވާ ފަްނނީ މީހުންގެ ޕެނަލެްއ  6މާއްދާގެ  މި 

ރައީސް އެކުަލވާާލ މި ޢިބާރާތައް އިޞްލާެޙްއ ހުށަހަޅާފައި މިއޮތީ.  މަޖިލީހުގެ

ނޑު މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ ފަންނީ  މިމާއްދާގެ މިދެންނެވި ޢިބާރާތައް. އަުޅގަ

ރާސާކޮށް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަްޝަވރާގެ މަތިން މަޖިލީުިހުގެ ދި ޕެނަލެއް މީހުންގެ

 އެކުަލވާލުން. ދެލިކޮޕީަގއި މިއޮންނަނީ އެއްވެސް އެެހން ފަރާތެއްގެ ލަފައެއް ރައީސް

ނޑު   އިރުޝާދެއްނެތި ހަމަ ސީދާ ރައީސަށް އެބާުާރުދީފައި ވަީނ. އެކަމަކު އަުޅގަ

އި އޮންނަ އުސޫލުން ކަންތައްަތއް ފާހަގަކުރެވުނީ މުޅި ޮއޑީަގިއ ޙަސަނުގެ ދެފަ

ދިޔުމުގެ ހިތި ތަޖުރިބާ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިދަނީ ދެކެމުން. އެހެންވީމާ،  ވަމުން

ރަނަގޅެއްނޫން ެއގޮތް ޤަބޫލެްއވެސް ރަތްޔިުތންނުކުރޭ. އެހެންވީމަ،  އެގޮެތއް

ނޑަށް ފެންނަ ރަނގަޅު ގޮތަީކ  އަޅުަގނޑު ނޑު ބުނީ އަޅުގަ ދެޭކގޮތް އަުޅގަ

އެހުރިހާކަމެއް އޮުތމުގެ ބަދަލުގައި ގިނަ އެ ހަމަ ބައެއްގެ މަޝްވަރާ،  ކަށްއެކަުަ

ނޑު  ލަފާ އޭަގއި ހިމެނިގެންދާ ގޮތް ައޅުަގނޑަށް ކަމުދާތީ، އެގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަެއޅުމުަގއި ދިރާސާކޮްށ ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީގެ  ހުށަހަޅާފައި މިއޮތީ މި ޕެނަލް ކަ

ނުޑ މަތިން ަކނޑައަ  ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ  ޅާގޮަތއް. އެހެންވީމާ، ެއ އިޞްލާޙު އަުޅގަ

  ޝުކުރިުައްޔާ. ހުށަހަޅަން.

 

ނޑު  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދެކުނުުބރީ  މާޮޅސްމަޑު  އާެދ، މިފުރުޞަތުަގއި އަުޅގަ

 ދުިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ އެްއޗެއް ދަންނަވާލާނީ މިހާރު މ.އަތޮޅުގެ ިއބްާރހީމް ޢަފީފް  މެންަބރު



ވަނަ  6ވަނަ މާއްދާގެ  29ބެހޭގޮތުން. އާދެ،  ޝަފީޤު ހުށަހަޅައިފަވާ އިްޞލާޙާ ވާހަކަެދއްކެުވން: 

ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިއޮންނަނީ ފަންނީ މީހުންގެ ޕެނަލެއް  ފޮޅުވަތައް އޭނަ އިޞްލާޙު

ކޮމިޓީގެ މަްޝވަރާގެމަތިން މިމަޖިލީހުގެ ރައީްސ  ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓް ކުރާ

ބަދަލުކުރަން. އާދެ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ  އެ ޢިބާރާތް އެގޮތައް، އެކުަލވާލަން

ކުރެވިފައި އޮްތގޮތުންެވސް އެ ޢިއްޒަތްތެރި  ވަނަ މާއްދާ ޑްރާފްޓް 29މިހާރު 

ހާސިލުވާގޮަތއް ޑްރާފްްޓ ކުރެވިފަ ެއއޮތީ. އާދެ،  މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ މަޤްޞަދު

ވަނަ މާއްާދަގާވ  31މިއޮންނަނީ މިަގވާއިުދގެ  މިމާއްދާަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން

ޑްރާފްޓްކުާރ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް  ގޮތުގެމަތިން ެއކުލަވާެލިވ ދިރާސާކޮށް

މަްއޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކުރިއަްށ  ހަލުވިކަމާިއއެކު އަދި ފަންނީ އަސާސްތަކެްއގެ

ފަންީނ  މަަސއްކަާތއި ުގޅޭގޮތުން ގެންދެވޭެނގޮތް ހަދައިދިނުމަށްޓަކައިުި ކޮމިޓީގެ

ޕެނަލަކާ އެ ކޮމިޓީގެ އިުރޝާދުެގ  ލަފަޔާ އެހީ ފޯރުކުރުމަށްޓަކަިއ ފަންނީ މާހިރުންގެ

ނޑަށް ީހވަނީ މަޝްވަާރގެުެ ބަދަލުަގިއ އިރުޝާދު މިތާނގަިއ  މަތިން. އާދެ، އަުޅގަ

އެހެންީވމަ، ކޮންމެހެން ދެވަނަ  އޮތްކަމުަގއި ިވއަސް އެއް ާމނައެއްހެން އެދޭހަވަނީ.

މިހާރު މިއޮތް ޢިބާރާތުންވެްސ  މިޓީގެ މަޝްވަާރެގ މަތިންނޭ ނަޔަސްފަހަރަށް ކޮ

ކޮންމެހެން ގެންނަން ނުޖެހޭކަމަށް  އެކަން ހާސިލުވާނެކަމަށް ފެްނނާތީ އެ އިޞްލާޙު

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިުައްާޔ.

 

ުުބުރީ ެމންަބރު  އަިރއަތޮޅު ނޑު ެއއްެޗއް ދެކުނު   ްނ ތެދުވީ މިދައްަނވާލަ އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

އަޙްމަުދ ޝަފީޤު ހުށަހެޅުއްވު  މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މުަލކަތޮޅުގެ މެންބަރު ިއބްރާީހމް ވާހަަކދެއްެކވުން: ޤާިސމް

ހުށަހެޅުަމށް ކޮންމެސް ވަރެއްެގ  ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރަން. އެހެނީ އެކަމަކު އެ

ނޑު ދަންނަވާލަން ނޑު ބޭނުންޭވ، އެީއ އަުޅގަ  ބަދަލެއް ގެނެސް ެދއްވާޯތ ައޅުގަ

ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުންނޭ  މަޝްވަރާގެ މަތިން އޮތުމުެގ ބަދަލުގައި ޑްރާފްޓް ކުރާ 

ނުވަތަ ޑްރާފްްޓ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާ ހިތްޮއތީ. އެްއގޮތަކަްށވެސް މަްޝވަރާ

އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ.  ކުރަްއވާފަިއވާ އިރުޝާދު މި ޢިބާރާތްތައް މިގޮތައް ހުރުން



ން ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަްއ ނިުކންނަމުން އަންނަކަން ސަބަބު އޭގެ 

މުޖުތަމަޢު މިއަދު ޤަބޫލުކުރޭ. އެހެންވީމަ، މިބާވަތުގެ ކަންތައްަތއް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެން ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  ވީހާ ސާފުކޮށް  ނޑަެއޅިފަިއ އޮތުމަކީ އަުޅގަ ކަ

ނޑުމެން  މިވާހަކަ ނޑަެއޅި އަުޅގަ ވަަނ  133ގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ މިދެންނެވީ ކަ

ސާފުކޮށް ޞަރީޙަ ބަހުން ހުރިހާ ވޯޓެްއ ލާންޖެހޭނީ ސިއްރުންނޭ  މާއްދާގަިއ ވަރަށް 

ވަނަ  94އޮންނަންވާނީ ިސއްރުންނޭ އެހެން ބުނެފައި ަވނިކޮށްވެސް  އިންތިޚާބުވެ

މި ރައްޔިތުްނގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ  91ޤާނޫނުއަސާީސގެ  މާއްދާގައި 

މާއްދާގައި ެއގޮތަށް ސިއްރު ވޯޓެއް ނެތްކަމަށްވާީތ  ބު ކުރުމާބެހޭއިންތިޙާ

ބަހުސްތަކެއް ހިނާގ އެކަންތައްަތއް ނިމި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަރަށްބޮެޑތި

ފާހަަގކުރޭ. އެހެްނީވމަ، މިދެންނެވި ގޮތަށް  ގޮސްފަިއާވގޮތް އަުޅަގނޑުމެްނގެ ތާރީޙު

ތާއީދު ނުކުރެވޭތީ އެހުށަހެުޅއްިވ  އަޅުަގނަޑކަށް މަޝްވަރާ ނުވަތަ އިރުޝާދު މިބަސް

ނުޑ  ފަރާތުން މިދެންނެވި ގޮތަށް ިއއްތިފާޤުން އެ ކޮމިީޓގެ އިއްތިާފޤުން އޮތުމޭ އަުޅގަ

މިޮގތަށް އެކަން އިޞްލާޙު ކޮށްދެްއވުން އެދި މުލަކަތޮޅުެގ  ދަންނަވާލާ ހިތްވަނީ. ވީމާ

ނޑު އެދި ދަންނަވަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، ދެއްިވ އަރިހުން އަޅުގަ

 ުޝކުރިއްޔާ. ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް

 

ނޑު ާތއިދުުކރަން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މެންަބރު ައޙްަމދު  މާލޭ   އަުޅގަ

އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްާވ ހުށަހެުެޅުއްވުްނ  މުލަކަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތަތެރި މެންބަރު  ވާހަަކދެއްެކވުން: އާޠިފް

ޅުންެގ ވާަހކަ މިތާގަ އެަބ ފާހަގަކުެރވޭ ކޮެމޓީއެްއގަިއ ތިބެންވާީނ ބޭފު އެއީ އެކި 

މީހުންނެއްކަން ވަިކފާޑެއްގެ ޢިލްމުވެރިން ުނވަތަ ވަކިކަހަލަ ދާއިރާަތކުްނ  ކޮންކަހަލަ

ެއގޮތަށް މާނަުކރައްާވއިރު އޭތި އަިދ އެްއވުރެވެސް ބޮޑަްށ  ހޮވިފައި

އެކަނި ރައީސަށް ފަންނީ މީހުންކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ހަމަ  ހަނިވެގެންދާނެހެން

ަބއެއް ލަްއވަން ވެއްެޖއްޔާ.ުާ އެހެންވީާމ، މީގަ މިބުނާގޮތަށް  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

އެކަްނކުރާަކމަށް ވަންޏާ ހަމައެކަނި  ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޑްރާފްޓް ކުރާ



ނޑަްށ ފެނޭ. އަުޅގަ ރަނގަޅުވާެނ ަކމަށް ރައީސް އެފަދަ ކޮމިޓީެއއް ޮހށްވެވުމަްށވުރެ

ެއ  ދެން އަޅުަގނޑު އަބަދުވެްސ ކޮމިޓީ އަކަށް ލާން ެއންމެ ބޭނުންވަނީ

 މަސައްކަތާިއގެންުް ރަނަގޅަްށ އުޅެންބޭނުންވާ ނުވަތަ އުޭޅނެ އެކަމަށް ކޮންސާރން

 ވާނެ ކަހަލަ މީހުން. ވަކިކަަހލަ ފާސްތަކެއް އޮތް މީހުންނަށްވުރެ. އެހެންނަމަވެސް

 ަޗކީ ފަންނީ ލަފާކަމަށް ވާތީ ފަންނީ ކޮންމެވެސް ބޭނުންވެގެން މިއުޭޅ ެއއް

ނުޑެވސް ޤަބޫލުކުރަން. ދެން  ބޭނުންކަމެއް  ހުނަރުތަކެއް ހުރުންވެސް ކަމަށް އަުޅގަ

ުު  އިތުރަށް ފާހަގަ ކޮށްލަން އަޅުަގނޑު  ބޭނުންވާ ޮޕއިްނޓަކީ މި އިޞްލާޙު

ފުރަތަަމ  އިޝަީފޤު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ިއޞްލާޙުުުގަ  ހުށައެޅިފައި އޮްތއިރު

ުަ ފޮޅުވަުތގަިއވާ ފަންނީ 29ވިދާޅުވެަފއި މިއޮންނަނީ   ވަނަ ާމއްދާގެ ަހވަނަުަ

 މީހުންގެ ޕެނެލްއެއް، ެއގޮތަށް. ދެން އިޞްލާޙުުުގައި ވިދާުޅވެފަިއވެސް މިއޮންނަނީ

 ފަންނީމީހުންގެ ޕެނެލެއް. އެހެންނަމަވެސް ޑްރާފްޓުަގިއ މިއޮންނަނީ ފަންނީ 

ނުޑގެ ހިތަށް ވަްނނަނީ މާހިރުން އޮތްތަން މާހިރުންގެ ޕެނެލެއް. އެ  ހެންީވމަ، އަުޅގަ

 މީހުންގެ ގޮތަށް މާނަކުރެްއިވގެން ނުވަތަ ެއގޮތަށް ފެނިވަަޑއިގެންަފއި އޮތީހެން 

 ހީވާކަހަލަ ގޮަތކަށް މިކަްނ ގެންނަވާަފއި މިއޮންނަނީ. ޝަފީޤު ގެންނަވާަފއި

 ަހމަ މާހިރުން އޮތްތަން  މިއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ އޮޅުމެްއކަމަށް ވަންޏާ އެ

 މާހިރުންނަށް ނުވަތަ މީހުން ކަމަށް ބަދަލުކުރައްވަންޏާ މީހުންކަމަށް ބަދަލު

 ކުރަްއވަންވީ. އެކަން ޝަފީޤު ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ވިދާުޅވެ ދެްއވިްއޔާ ވަރަށް 

     ރަނގަޅު. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް.

  

ުު ހުށަހެޅި ޢިއްޒަތްތެރި  އުުތރުުބރީ ހުވަުދއަޮތޅު  ރަީއސް. އާދެ، ިމމާއްދާއާބެހޭ ގޮތުން އިޞްލާޙު

 އިތުރު ފުރުޞަަތކަށް އެދިފަިއވާތީވެ ަބއެއް ބޭުފޅުން އެބޭފުޅާގެ  ފަރާތަށްވެސް  ާޖބިރުهللا ޢަްބދު މެންަބރު

އެދެމުން ދާތީވެ، އެފަރާތުގެ އަދި ޙިޔާުލ  ޙިޔާލު އިތުރަށް ބަދަލުވާން ފުރުޞަތު ވާުާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ސާފުކޮށްލާފައި މުޅިން ފުރުޞަެތއް ދެްއވައިިފއްޔާމުން  އޮތްގޮތް އަުޅގަ

 ބޭނުންވަނީ. އިށީންނަންުް  ިމވަގުތު އަޅުަގނޑު ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުންވާތީވެ



  

އިޝާރާްތ ކޮށްލެްއވި ފަދައިްނ  އާދެ، ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުގެ ވާހަކާަގއި  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަނެްއކާވެްސ  ޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤުމުލަކަުަތޮޅުގެ ޢިއް 

ނުޑމެން އަމަލު ކުރަމުން  އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާތީ ދެން މިހާރަކަށް އައިސް އަުޅގަ

ުު ހުށައެޅުއްވި ބޭފުޅަުކ ދެވަނަފަހަރަށްވެސް  މިގެންދަނީ އެއިޞްލާޙު

 އިއެދިަވޑަިއގެންފިއްާޔ ފުރުަޞތު ކުރިން އެުރވުމަށް. އެީއވެސް މަޖިލީހުގަ 

 ވާހަކަދަްއކަވާ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހަފުޅުވާނެ ގޮތަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި.

 އެހެންވީމާ، މުލަކަތޮުޅގެުެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤަށްުް ފުރުޞަތު

  އަރުވަން.

 

 ވާހަކަފުޅު  ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފަިއާވ އިސްލާޙާ ބެހޭގޮތުން މެންބަރުން އާދެ، ެމންަބރު އަްޙަމދު  މުލަކަތޮޅު

 އެބަ ވިާދޅުެވްއޖެ ދެލިކޮޕީގައި މިމާއްދާ މިއޮްތގޮތުންވެސް  ދެއްކެިވއިުރގައި ާވހަކަެދއްކެުވން: ޝަފީޤް

ފުރިހަމަވާކަމަށް. އެަކމަކު އަޅުަގނޑު އެކަްނ  މިއިޞްލާޙުުު އިޞްލާޙާ ނުލާވެސްުްުް 

މިޓީެގ ފަންނީ މާހިރުންގެ ޕެނެލަކާ އެކޮ ޤަބޫލެއްނުކުރަން. އާދެ، ދެލިކޮޕީގައި

ޑްރާފްޓް ކުރަންޖެހޭ  އިރުޝާދުގެ މަތިން ބުނެފައި އެއޮންނަނީ ެއއީ

އެހެންނަމަވެސް ެއ  ޑްރާފްޓްކުރުންތައް ެއއިރުާޝދުގެ މަތިން ގެންދާގޮތަށް.

ނަޑއެުޅން މިއޮންނަނީ ދެލިކޮޕީ މިޮއންނަނީ ސީދާ ރައީސަްށ  މާހިރުންގެ ޕެނަލް ކަ

މިހުށައަޅަނީ ެއގޮަތށް އެކަން ނުބާއްވަން.  ވަޤުފު ކޮށްފައި. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު

މީހުންނޭ އެީއ ލިޔުމުެގ ކުެށއް.  ދެން އަޅުަގނުޑގެ މި ިއޞްލާޙުގަިއ ފަންނީ

މީަގއި މިއޮތް ގޮތަށް ފަންނީ  އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ ައޅުަގނޑު ނިޔަތް އޮތީ ހަމަ

ނޑު ން. ބަދަލެއް ނުގެންނަ މާހިރުންގެ ޕެނަލެއް އެގޮތަްށހަމަ. އެއަކަށް އަުޅގަ

 ޖެހޭނީ... އަޅުަގނުޑގެ ބަދަލަކީ މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީުީ އެކަން ކުަރން

 

 ގެްނދަވާ. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން



 

 ނުކުތާ( ނިޒާމާބެހޭ)

 

  މަ އެއީނުބާ ފޮުޅވަތުން ބެލުނީ މާފްކުރައްވުްނއެދެން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑަށް މެންަބރު ައޙްަމދު އާޠިފް  މާލޭ

އޮތް  ފަންނީ މާހިރުންކަމަށް ދެންނެވުނީ. ޝަފީުގވެސް ިތވިދާުޅާވގޮތަށް އެޖެހިގެން    ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރަނގަޅަްށ  ފޮޅުވަތުަގއި މިއޮންނަނީ ފަންނީ މީހުންގެ ޕެނެލްއެއް. އެހެންވީމަ، އެތަން

ނޑަށް ަލފާކުރެއްވެނީ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ  ސް.އޮތްކަމަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑަށް އޮޅުމެއް.

 

  

  އާދެ، ޝަފީޤު ކުރިއަށް ގެންަދވާ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

  މަްއސަލަެއއް ނެތްަކމަށް ދެކެން. ދެން ލިބުނު މިޙިޔާލުތަކާ އެކަމުަގއި  ެމންަބރު އަްޙަމދު މުލަކަތޮޅު

ނޑު މިތެދުވީ. ެއއީ ގެންނަ މަތިން ުކޑަކުޑަ ަބދަލެއް މަޝްވަރާގެ ާވހަކަެދއްކުން: ޝަފީޤް ންކަމަށް އަުޅގަ

ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިީޓގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން  ފަންނީ މީހުންގެ ޕެނަލެއް ދިރާސާކޮށް

މަތީން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެކުަލވާލާ ެއގޮތައް.  ބަުަދަލުގައި މިކޮމިޓީ ދެޭކގޮތެްއގެ

ކުރާ ކޮމިޓީން ޑްާރފްޓް މަޝްވަރާކޮށް ދިރާސާކޮށް  ެއކޮމިޓީން އެދެކޭގޮތޭ މިބުނަނީ.

އަޅުަގނޑު ިމގެނައީ.  ދެކޭގޮތެްއގެ މަތިން ރައީސް ެއކުލަވާލާ ގޮތަށް. އެިއޞްލާޙުުު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ޖާބިރުުު ކުރިން هللا މެންބަރު ޢަބްދު  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ިޢއްޒަތްތެރި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އެްއޗެއް ވިދާުޅވާނަމޭ.  ެދއްެކވުމަށްފަހު ވިދާޅުވެަފއިވަީނ، ޝަފީޤު ވާހަކަފުޅު

 އެދެން. އެހެންވީމަ ކުރިއަށް ގެންދެވުން

 



 ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މުލަކަތޮޅު މެންަބރު އަޙްމަދު ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  އުުތރުުބރީ ހުވަުދއަޮތޅު

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަދަންނަވަ ޝަފީޤް  ާޖބިރުهللا ޢަްބދު މެންަބރު  ން.ދެންމެުެ އެހުށަހެޅުއްިވ ގޮތާ އަުޅގަ

ވަރަށް ސާފުކޮށް މީގަިއ އެކަހަލަ ޕެނަލްއެއް މި މަޖިލީހުގެ މަޝްުްވަރާެގ  އެއީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށްެވސް ފެންނާތީ މިހާރު ދެންމެ ހުށަހެޅުއްިވ ގޮްތ ވަރަށް  މަތިން  އޮންނަން އަުޅގަ

ނޑު ާތއީދުކުރާ  ވާހަކަ  ސާފުކަމަށް އަޅުަގނޑަްށވެްސ ފެނޭ. ވީމާ، އެގޮތަށް އަުޅގަ

 ންނަވަމުން އިށީންނަންުް. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.ދަ

  

ނޑު  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ފުރުޞަތަކަށް އެދި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 މި ހުށައެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެހެން އެްއޗެއް  ދަންނަވާލީ ުޙސަިއން  މެންަބރު

  ައޅުަގނޑަށްވެސް އިނގޭ މިހާރު މިވާހަކަ ދައްކަން ވާކަށެއްނޫން.ދަންނަ :ާވހަކަެދއްކެުވން ޙިލްމީ

ނޑަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ  މިޖެހެނީވެސް އިޞްލާޙާ ގުިޅގެންކަން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ނަޑށް ފެންނަ އުޞޫލީ  ޑްރާފްޓް ކުރެވިަފއިވާ ާމްއދާޔާ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ެޗއް ހަމަ އިޒުނަފުުޅ ެއއް މައްސަލައަކާ ބެޭހގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ

 ދަންނަވާލަން ެވގެން. އެއީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮންނަ ގޮތުން އަދި  ދެއްަވއިފިއްޔާ

 މިމަސައްކަތްތައް ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުުު ކުރެއްވުުމގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިަފއި 

ނޑު  ނަޑއެޅޭ މަިއގަ  މިއޮތްގޮތުން މަޖިލީހުގައި ކުެރވޭ ބަހުސްތަކެްއގެ މަްއޗަށް ކަ

އުޞޫުޫލުތަެކއްގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް ދެން ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީްނ 

ކުރުމުގެ މަސައްަކތް މިއޮންނަނީ ރޭވިފައި. ދެން މި މާއްދާގަިއ  ޑްރާފްޓް

ިމއޮތް މާހިރުންގެ.. އާދެ، ފަންނީ މާހިރުންގެ ޕެުެނެލްއަކީ ެއ  މިބަޔާންކުރެވިފައި

ނުޑ ކޮމިީޓއަށް ލަފާދޭ އަދި  ޑްރާފްޓިންގ ެއޑްަވއިސްދޭ ޕެނެލްައކަށް ވާތީ އަުޅގަ

ެއއްވެްސ ކަަހލަ އިންޕުޓެއް ުނވަަތ  މި ފަންނީ މާހިރުންގެ ޕެނަލްގެ  އަރަނީ ހިތަށް

ެލވެލްަގިއ ނުލިބިފައި ހަމައެކަނި  އެހީއެއް މުޅި މަޖިލިްސގަިއ ކޮންސެޕްޓުއަލް

ނަޑއެ މިޑްރާފްޓިންގ ސްޓޭޖަށް ލިބޭއިރު މައިަގނޑު ުް ކަ ޅިފައި އޮތީަމ އުޞޫލުތައް

ނޑަށް ފާހަަގ  މިއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްބާއޭ. އެހެންވީމަ، ހަމަ އެތަންޮކޅު އަުޅގަ



ނޑު  ފުރުޞަތަކަްށ އެދި ދަންނަވާލީ.  ކޮށްލެވޭތީ ދަންނަވާލަްނވެގެްނ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

  

 ގިނަ  ުސވާލުތަކަށް މަިޖލީހުގެ އެކަމަށް ރަްއވާއާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކު ވާހަަކދެއްެކވުންުެ: ރިޔާސަތުން

 ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަުފޅުތަކަށް ސާފުކޮށްދެއްވުުމގެ ގޮތުން އެްއޗެއް ދަންަނވާލާނެ

ނުޑމެން މަޖިލިސްގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ރ.އަތޮުޅގެ   ފުރުޞަތު ފަހުން އަޅުގަ

ނޑު އަރުާވނަން. ނޑު އަިދ އަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ހަމީދަށް އަޅުގަ ޅުގަ

ނޑުމެްނ  އިތުރު ވާހަަކއެއް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ. މި ގަާވއިދުެގ މިހާރު އަޅުގަ

ވަނަާމއްދާއަށް. މި ަގވާއިުދެގ  31މިހުށަހަޅާފައިވާ މާއްދާ ފަށާއިުރުު މި ހަވާލާ ދެނީ 

މަތީންޭނ ކިޔާފައި މިއޮންނަނީ.  ވަނަުަ މާއްދާަގއި މިަބޔާންކުރަނީ ާވގޮތުގެ 31

 31ފާހަގަކޮށްލެއްވުްނ އަޅުަގނުޑ އެދެން  ސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންއެހެންނަމަވެ

އެކުލަވާެލވިފަިއވާ ކޮމިޓީއަކަށް ލިބޭ ބާރުަތއް.  ވަނަުަ މާއްާދގައި ިމއޮންނަނީ މިހާރު

ވަނަުަ މާއްދާަގއި. އެހެންވީމަ، ިމީއ  26މިއޮންނަނީ  ކޮމިޓީ އެކުަލވާލުމުގެ ވާަހކަ

ުުގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތަްއާޔރު ކުރެވުުނއިރު ލިެޔވިފަިއވާ ކުށެއް. މި ަޤވާއިދު

މަތިން އެކުލަވާލި ކޮމިޓީެގ ބަދަލުގައި އެތާނގަިއ  ވަނަުަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ 31

މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކުަލވާލެވޭ ކޮމިީޓއެްއ  ވަނަުަ 26އޮންނަން ޖެހެނީ 

އެަތން ރަނގަޅު ކޮށްލާފަިއ  މާއްާދައށްުް ވޯޓަށް ދަންނަާވއިރު ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި

އާދެ، އަޅުަގނުޑ  އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލިން.  މިހާރުުު ކުރިން ދަންނަވާނެ ވާހަކަ

މިތަރުތީބު  މިހާރު މި ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އާުާދެ، ކުރިންެވސް ދެންނެވިހެން

 ކުޑަކޮށް ބަދަލުކޮށްލާަފއި އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީްސގެ 

ޢިއްޒަތްތެިރ  ަގވާއިދު ކޮިމޓީން މިކަމުގައި ގެްނގުޅެފަިއާވ ޙިޔާލުތައް ޚައިޞިްއޔަތުން

އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެިރ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލުމަށްޓަކާ މާޅޮސްމަޑުލު

ނޑު ފުރުޞަތު  އަުރވާނަން. މެންބަރު ޝާހީން ހަމީދަށް އަޅުގަ

 



  އޮނަތިރީސްވަނަ މާްއދާއާބެހޭ  އާދެ ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  އުތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު

  ޑްރާފްޓް ކުެރވިފަ މިއޮްތ ދެލިކޮޕީއަށް ބައްލަވާަލްއވާއިުރ ދެ ގޮތުން ޝާހީން ޙަީމދު  މެންަބރު

ުނވަތަ ދެ ޕެނެލެއްގެ ވާަހކަ އޮތްކަން ފެނިަވޑައި ގަންަނވާނެ. އެ  ކޮމިޓީއެއް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެޕެނެލް އެކުލަވާލުމާބެހޭ ޮގތުން ވާހަކަދެއްެކިވޔަްސ  އެ  ގޮތުން ނުވަތަ ދެޕެނެލާބެހޭ

ސާުފވެަވޑަިއގެްނ ނެތީ ކަންނޭނގެ. އެްއ ޕެނެލެއް ކަމަށް  ފަހަރެއްގައި

ފަާރތުން ބަލާފައި އެވަނީ ުދސްތޫރީ މާހިރުން އެީއ  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގެ

ށް ނުވަތަ ގޮތުަގއި އެބޭފުޅުްނގެ ލަފާ ލިބޭނެ ގޮތަ ކޮންސިޑަރަލް އެްކސްޕާޓްސްގެ 

ނުޑ  ލިބިދެވޭ ގޮތަކަށް ޕެނެލެެއއް ބޭއްވުން. އެ ޑްރާފްޓިންގ ޮކމިޓީން އެ މައިގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް ިމ  އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮތަށް ޑްރާފްޓް ކުރެވެމުން ދާއިރު އަުޅގަ

ޑްރާފްޓް  އަނެއް މާއްާދޔާ ތަޢާރުޒުުނާވ ގޮތަކަށް މި  ވާހަކަދަްއކަނީ ެއއް މާއްދާ

ދާއިރު މިހާރު  ޑްރާފްޓް ކުރެވެމުން  މި ގޮތަށް  ޖެހޭނެ ކަމަށް. ކުރެިވގެން ދާން

ޮކމިޓީ ނުވަތަ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން އެކުލަވާލާ ގޮތަްށ  ޑްރާފްޓިންގ  އަޅުަގނޑުމެން

  އެކްސްާޕޓުންގެ އެހީ ހަމަ ލިބުން މުހިންމު ކަމަށް ގިނަ ބަލާއިރުވެސް އިތުރު

މާހިރުން ނުވަތަ   ދުސްތޫރީ   ބޭފުޅުންވެސް ޤަބޫލުކުރަްއާވނެ. އެގޮތުން

ސިސްޓަމް ތަކުގަިއ  ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ެއކްސްާޕޓްސްގެ ލަފާ ހޯދައިގެން އެކި 

ގޮތަކަށް ބެލުމަށްފަހު  ޤާނޫނީ އެކި ނިޒާމުތަކުަގއި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާ އެ ހުރިހާ

  ށްުއސޫލަ  ފާސްުކރައްވާަފއިވާ  އެއަށް ކޮންސިސްޓެންޓް ވާގޮަތކަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުން

ތަޢާރުޒުނުވާ ގޮތަކަށ މާއްާދތައް ޑްރާފްޓް ކުރުމުެގ   ވާ ގޮތަކަށް  ކޮންސިސްޓެންޓް

  ވިސްނާފައި ެއވަނީ  އަެނއް ޕެނެލެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނުޑމެން  ބޭނުމުގައި. ދެން

ލިޔެަފއިވާ ގޮތުްނ އެކޮމިޓީަގއި އިރުޝާުދގެ ަމތިން ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް  އެމާއްދާަގއި

މިީޓއެއް ެއއީ ޑްރާފްޓްސްމަނުންގެ ކޮމިޓީއެއް. އެކޮމިޓީގެ ބޭނުމަކީ، ެއ ކޮ އެކުަލވާލެވޭ

ބޭނުމަކީ ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީގައި ދެކެވޭ ވާހަކަަތކަށް ބިނާކޮށް ޑްރާފްޓް  ޕެނެލްގެ

ކޮމިޓީއަށް އަލުން ހުށައެޅުން. މީެގ ެއއް ބޭނުމަީކ ހަމަ އެކަމުެގ ޑްރާފްްޓ  ކޮށްގެން

އެރަނަގޅަށް ޑްރާފްްޓކުރެިވ ވީހާެވސް އަވަހަަކްށ  މާހިރުންެގ މެދުގައި  ކުރުމުގެ



ވީހާވެސް ހަލުިވކޮށް އެމަސައްކަތް ގެންެދޭވނެ ގޮތައް ކޮމިޓީއަށް  އެމަސައްކަތް

އަޅުަގނޑުެމން ކޮމިޓީަގއި ގަާވއިދު ހެދި ކޮމިޓީގަިއ ވާަހކަދެކެވުުނ  ހުށައެޅުން. އާެދ،

ޓީެގ މަސައްކަުތގެ ތެޭރގަިއ ކޮމި ވިސްނާަފވަނީ ެއ ދިާރސާކޮށް ޑްރާފްޓް ކުރާ  އިރު

އަކުރުން ައކުރަށް ޑްރާފްޓް ކުރުން  ޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފްޓްކުރުްނ ކޮންމެހެން އޭގެ

 އެކަމަށް އެންމެ   ކުރުުމގެ މަސަްއކަތް ކޮންމެހެން ނުުުހިމެނޭ ގޮތަށް. އެޑްރާފްޓް 

 އެކަީށގެންވާ މާހިރުން ބޭނުން ކޮށްގެން އެޑްރާފްްޓކޮްށ ހުށަހެޅީމާ އެއާމެދު 

 ވާހަކަދަްއކާ އެއަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖިއްޔާ އަނެްއކާ ބަދަލެއް ގެނެސް މި

 މަޖިލީހާ ހަމަޔަށް ފޮނުވޭނެ ގޮތަކަށް. ވީހާެވސް ހަލުވި ގޮތަކަށް އެކަންަތއް 

ގެންދެވޭނެ ގޮތަުަށް. އެހެންވީމާ، މިދެ ޕެނެލްގެ ވާހަަކ މި ދެޕެނެލް އަކީ 

ނޑު ނެލެއް. އެ ދެޕެނެލުންވެސް މަސައްކަްތ ދެމަސައްކަެތއް ުކރާ ދެ ޕެ މައިގަ

 ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް އެީހވެދިނުމުެގ ގޮތުން. ދެން މީގައި  ކޮށްދޭނީ

ނަޑއެިޅގެން ނުހިމެނުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މީގެ އިތުރުން ެއ ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ އެ   ކަ

 ސެކްރެޓަރީ  ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓް ކުާރ ކޮމިޓީއަށް އެހީތެރިެވ ދިނުމަށްޓާކާ

 ޕެނެލެއްވެސް އޮންނާނެ. ެއއީ ކޮންމެހެން ލިޔަންޖެހޭނެ އެއްެޗއް ކަމަކަްށ ނުފެންނާތީ

 އެ ސެކްރެޓަރީުީ ޕެނެލް އަކީ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމުގެުެ ބެއްލެވުމުެގ ދަށުން އެ 

  ކޮމިޓީއަށް އެހީތެރިކަން ލިބޭެނ ޕެނެލެއް ކަމަށް ވާނެތީ. ުޝކުރިއްޔާ.

 

ހާމަކޮށްދެްއވި ވާހަަކފުޅާ ގުޅާަލއިގެން އަިދ  އާދެ، މަޖިލިސްެގ ނާއިބު ަރއީސް އެ  ދެއްެކވުން:ވާހަކަ  ރިޔާސަތުން

އާދެ، މި ވާހަކަ ކޮމިޓީގެ ވާހަކަ ދެެކވެމުން  އިތުރު އެްއޗެއް ދަންނަވާލާަނން.

ދެންނެވި އެ ިވދާޅުވިފަދަ މާހިރުންނަކީ  ދިޔައިރުެވސް ޙިޔާލުކުެރވިފަިއ އޮތީ އެ

ިނއަނާ ކޮމަންވެްލތު ޕާލަމެންޓްރީ އެސޯސިއޭަޝން ފަދަ އެ ތަންތަނުން ޔޫ ޔޫރަޕިއަން

ފެންވަރުގެ އެކަހަަލ ބަޔަކު ހޯދުން. ޙަޤީޤަތުަގއިުަ އެދެފަރާތުންވެްސ  ޤަބޫލުކުރާ

މަޖިލީހުން ބޭނުންވާނަމަ އެކަހަލަ ޙިދުމަތްދޭން އެމީހުން ތައްޔާރަްށ  މިހާރު ވަނީ މި

އަށް ދާދިފަހުން ވަޑަިއގެްނ އުޅުްއވި ޔޫރަިޕއަން ކޮށްދީފައި. މިރާއްޖެ ތިބިކަން ހާމަ



ނޑުމެންނާ  ޔޫނިއަންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ެމންބަރުންގެ ވަފުދުން މަޖިލީހުގެ އަުޅގަ

ުްފައިވޭ. ހަމަ ެއގޮތަްށ  ބައްދަލުކުރި ކުރުުމގައި އެޭބފުޅުން އެކަން ހާމަކުރައް

ްއވާފަވޭ. އަިދ ޕާލިމެންޓްރީ އެސޯސިއޭޝަނުންެވސް އެކަްނ ހުށައްޅު ކޮމަންވެލްތު

ަދއުލަތްތަކުްނވެސް އެކަހަލަ ަޝއުޤުވެިރަކން ހުރެގެން އެ ިޙޔާލު  ބައެއް އެުކވެރި

ދެން ޑްރާފްްޓކުރާ މީހުންވެސް ބޮޑަށް ހޯދޭނީ ކުރިން ދެންނެވި  ހުށަހަޅުއްވާފަވޭ.

ެއކަމުގެ ފަންނީ މީހުން. އާދެ، ދިވެހި ބަހަށް ގެނައުމުަގއި ރާއްޭޖެގ  ގޮތަށް ބޭރުގެ

އަދި ބަހުގެ ގޮުތން އެކަށިގެްނވާ މީހުންވެސް އެކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭނެ.  ބާކާރުތަޖުރި

ޙަޤީޤަުތގައި މިާމއްދާަގއި ބޮޑަށް ބުެނވިފަިއ މިއޮތީ އެމީހުންނަށް  އެހެންވީމާ،

ގޮތް ހަމަޖައްސައިދީ އިދާރި ގޮތުްނ އެމީހުންގެ ކަންތަްއ  އެކަންކުެރވޭނެ

ެއއީ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް ކުރަންވާނެ ކަމެކޭ ެއކަންތައްަތްއ ކުރުން  ހަމަޖެއްސުމާއިުާ

ުަ މިކަމަށް. އެހެންވީމަ، އެތަްނކޮޅު ހަމަ ދަންނަވާލަން.  ބުނެފައި މިއޮތީ. ޙަޤީޤަތުަގއި

މިގޮތަށް ީމހުން ޙިޔާރު ކުރުުުމުަގެވސް ެއއީ ދިރާސާކޮްށ  އެހެންނަމަވެސް

ޢިއްޒަތްތެިރ  އެޕްޫރަވލްއެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިީޓގެ

ފާސްކުރައްވާިފއްާޔ އެކަންދާނީ ެއގޮތަށް. ީމ ޙަޤީޤަތުގައިުަ މިކަާމ  މެންބަރު

ިވސްނިފައި އޮްތ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، މިަކމުގައި މެންބަރުން ވޯޓް  ދޭތޭރޭގައި

ދެންނެވި ނުުުކުތާއަށް. ދެން މާހިރުންނަކީ އެކްސްޕާޓުންގެ މާނައަށް  ދެއްާވއިރު މި

 ން ބޭނުންކުެރވިފައި އޮތް ބަހެއް. ފަންނީ މީހުންނަކީ އެރޮނުގގައި ކުރަންވެގެ ބޭނުން

 ހަރަކާތްތެރިވާ އެކަުމގެ އެރޮނގުގެ މީހުންނޭ ބުނަންވެގެން ބުނެވިފައި އޮތް ބަހެއް.

ނުޑ މިދަންނަވާލީ. އާދެ،  ދެން މިދެބަސް މާނަ ކުރެވިފަ އޮތް ގޮތްެވސް އަުޅގަ

ލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތި މިހާރު

 އަޙްމަދު މުޢިއްޒަށް. މެންބަރު

  

  ާތއީދުކުެރވޭ އަޙްަމދު ޝަފީޤު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށްުް އަޅުަގނޑަށް އުތުުރބުރީ  ތިލަދުންމަތީ

 މަތިން  ކުީރގެ ދެ ޖަލްސާގައި ިހނގައްޖެ މި އެިކކޮމިޓީގެ މަްޝވަރާގެ މީގެ ައޙްަމދު މުިޢއްޒު  މެންަބރު



ހަވާުލވާންޖެހޭ ބައެއް ާމއްދާތަށް ފާސްނުވެ. މިސާލަކަށް  ނިންމަންޖެހޭ އެގޮތަށް : ވާހަކަެދއްެކވުން

ނަޑއަޅާނީ އިދާރީ ކޮމިީޓެގ  ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ަވގުތު ނުވަތަ އެޖެންޑާ ކަ

 ެއއިްޞލާޙުުުތަކެއް ފާހެއްނުވި އޭރު މަޖިލީހުގެ ވިސްނުންފުޅު މަޝްވަރާގެ މަތީންނޭ.

ޢަމަލީ ކަމަކަށް ނުވެދާނެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަސަްއކަތްފުުޅ  ގެންގުުޅްއވީ އެއީ

ނޑަށް ހީވަނީ  ގެންދަން ދަތިފުޅު ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނާ  29ވެދާނެ. އެކަމަކު އަޅުގަ

ފަރާތްތަެކއްވެސް ހިމެނޭ. މަޖިލީހުން ބޭރުފަރާތްތަކެއްެވްސ  ކޮމެޓީގައި ބިދޭސީ

ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީގެ.  ސައްަކތާއި ުގޅޭ ބަޔަީކ ދިރާސާކޮށް މަ އެހެންކަމުން ހިމެނޭ.

ރަީއސަްށ  އެކޮމިޓީެގ މަޝްވަާރގެ މަތިން މިކަންތައް ގެންެދއްވުމަކަށް 

ނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފެނޭ ހަމަ  ދަތިފުޅުވާނެކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ޕެނެލާއި، މީހުންގެ ފަްނނީ ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާ މަތިން

މީހުންެގ  އެކުަލވާލާނެ ފަންނީ މާހިރުންގެ ޕެނެލާއި، ޑްރާފްޓްތައް އެކުަލވާލާނެ ފަންނީ

  ޕެނަލް އެކުލަވާލުމުގެ ކަންތައް ކުރެޭވގޮތައް ާބއްވަން. ުޝކުިރއްޔާ.

 

  ަވނަ 29ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޑްރާފްުޓގެ  ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އުތުުރބުރީ  މާޮޅސްމަޑުލު

  މ. އަތޮޅު ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް މާއްދާއަށް.  ޢަލީ ވަީޙދު މެންަބރު

އިޞްލާޙަްށ މިހާރުވަނީ ތާއީދު ލިބިފައި. އެހެންވީމާ، ތާއީދު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ހިތުްނ މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެްއކުމުެގ ބޭނުމެއް ހޯދުމަށްޓަކައި މަކަށް އޮތްކަ އަުޅގަ

ނުކުރަްއާވ  ނުފެނޭ. ހަމަ އެއާިއއެުކވެްސ ދަންނަވާލާ ހިތްވޭ، އެމާއްދާއަށް ތާއީދު

ވިދާޅުވީ  ވާހަކަ ވިދާޅުވަމުން ބ. އަޮތޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޢަފީފް

ބޭނުން  އެއްމާއްާދއަށް ާތއީދު ނުކުަރއްވަނީ އެމާއްާދއަށް ޚާޞިލުުކރަން ބޭނުންވާ

އެހެންކަމުގަިއ  މާއްދާއިން ނުވަތަ މިގަާވއިދުން ކަވަުރކުރެޭވ ކަމަށް. ޖެހިގެން އަންނަ

އެމަނިކުފާނުވެސް މި  ވާނަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާާލ ހިތްވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އުޞޫލަށް ތާއީދު ކުރައްވަނީ. އެހެންވީމާ، އދ. އަތޮޅުގެ 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ  ލުން ީވވަރަކުންޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވިފަަދއިން އަ



ތިންއަތަށް. އަދި ދާންވީގޮތެއް ނޭނޭގ  ދެންލިޔެވޭ އެްއެޗއްަގއި ީވވަަރކުން ދެއަތަށް

އެއްކަްއޗެއް ިކޔޭަކހަލަ ގޮތަކަށް ލިޔެވޭތޯ.  މިންވަރަށްުް ނުލިޔެ ހަމަ އެންމެންނަށް

ން ވަރަށްބޮޑަށް މެންބަރު އަރިހު އެހެންވީމާ، ބ. އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި

އިތުރުކުަރންވީ. އޭރުން އިތުުރ  މަޢާފަށްއެދެމުން ދަންނަވާލަން. މިބައިހަމަ

މައްސަލަެއއްނެތް. ުއނިކޮށްލުމުން ފަހަރުގައި  ތަފްޞީލުވެގެން ފުރިހަމަވެގެްނ ދިޔައީ.

ތަޢާރުފަކަށް ބޭނުމެއްނުވާނެ. މި ބާވަތުެގ  އެމައްސަލަ އަަޔސް އަންނާނީ. އިތުރު

ެދކެވުުނ  ވަނަ މާއްާދއާއި ބެހޭގޮތުން 133ޤާޫނނުއަސާސީ   ާކއި ބެހޭގޮތުންކަންތައްތަ

ނަޑީކެވސް މިއީ މިކަމުަގއި ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އަދި  މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

ނޑު ކިބަިއގައި އެ ޝުޢޫރު އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ  އަދަށްވެސް އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވޭ މިމާއްދާ މި ދަންނަވާލާ ހިއްވޭ އަުޅގަ

ހިތްވޭ ޢިްއޒަތްތެިރ  ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙް ކުރިައށް ގެންދަވަން. ދެން ދަންނަވާލާ

ނޑަށް ވަރަށް ގަިއ  ރައީސް. ބަެއއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދަްއކަާވއިރުަގއި ައޅުގަ

ޙްމަދު ޢާތިފް މެންބަރު އަ އަޙްަގއި ދަންނަވާލަން މިއުެޅނީ. މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނަތީޖާެއއްެގގޮތުން މ. އަތޮޅުެގ  ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ނެންގެވި. ހަޤީގަތުގައި

ނުތަަނވަސް ކަމެއް ލިބިުެވަަޑިއގެްނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ

އޮްތއޮތުންވެސް އަނބުާރ  އެމަނިކުފާނު އަޞްލު ރަނގަޅަށް ހުށަހަޅުްއވާފައި 

ޖެހިއްޖެކަމެއް. އަނބުރާ މާލޭގެ  އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަންބަދަލުކޮށްލެއްވި. މިއީ 

ނުޑ ދަންނަވަން މިއުޅެނީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކަން ރަނގަޅުކޮށްެލއްވީމާ. އަުޅގަ

ިނޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ނަންގަާވއިުރގަިއ  އެހެން ބޭފުޅުންވެސް ވިސްނާ ވަަޑއިގަންަނވަްއޗޭ

އޮންނަ ކަެމއްަގއިެވސް ނިޒާާމއިބެހޭ  ޅުއެފަދަ ގޮތްަތއް. ހަޤީގަުތަގިއ މިއީ ރަނގަ

ރަނގަޅަްށ އޮންނަ ކަންތަްއވެްސ  ނުކުތާއެޭކ ވިދާުޅވުމުން ވާޮގތަކީ އަެނއްކާ 

ޕާލަމަންޓްރީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮަމންވެލްތު  ނުބައިހެން ހީވަނީ.

ދިވެިހ  އެސޯިސއޭޝަނުން. އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން އަޅުަގނޑުމެންގެ މި

ނޑުމެން ޤާނޫނީއަސާސީ ހެދުމުގައި ، މުޖުތަމަޢު  އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢު. އަޅުގަ



ނޑުމެްނގެ  ނުޑ ދަންނަވަން ކޮަބއިބާއޭ އަުޅގަ  ލަފާހޯދަން މަޝްވަރާ ހޯދަން. އަުޅގަ

 ރަޙްމަތްތެރި ސިވުލީ އަޒީްޒ މުސްލިމް މީހާ. މިދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކަައކީ،

ނޑުމެން ކިެޔވީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހޭތޯޭއ ދެން މިހާރު މިހިސާބު  ން އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމ  ކޮންއެްއޗެއްޯތއޭ. އަޅުަގނޑުެމން މިވޭތުވެދިޔަ މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

 ހާޞިލުކުރީ ކޮންކަމެއްތޯއޭ. އަޅުަގނޑުމެން ތެރޭަގއި ޤައުމަކުންނެއްނޫން. މި 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަވާހަކަ. އައްޝޭހުންނާއި އަލްއުސްާތޒުންނާއި   މަޖިލީހުން އަުަޅުގަ

 ޤާނޫނީ މާހިރުންނާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާިއ، މި ހުިރހާ ބޭފުޅުން ތިއްބާ 

ޔޫނިއަނު އާއި ހިސާބަށް ފަހަތައްދާން.   އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭތޯއޭ ޫޔރަޕިއަން

ޔޫރަިޕއަން ޔޫނިއަނުަގއި ކޮމަންވެލްުތ  އަޅުަގނޑު ނުބުނަށް ފަހަރެއްަގއިެވސް

ބައެއް ހިސާބުަތކުަގއި ރަނގަޅުކަންަތއް  ނުވަތަ ދެންެވސް ދުނިޔޭގެ ޕާލިމެންޓްރީގައި

ނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެކަމަކާއި ހިސާބަށް  ނެތެކޭނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

މީގެކުރީަގިއވެސް ައޅުަގނުޑ ހަނދާން ބަލިނޫން  ދާއިރު ދާން އެބަޖެހޭތޯއޭ.

ނޑުމެން ކޮންމެ ީސ ހިސާބެއްަގއިެވސް ވެިރކަމުގެ ޤާނޫނުއަސާ ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުުކރަން އެޤާނޫނުއަސާސީ ިއރާދުކުރެއްިވއްޔާ ާމ  ހެދި އަޅުގަ

ޔޫރަިޕއަްނ  ވާހަކަައކީ، މިއުޅޭ ރަނގަޅެއްނޫން. އެހެންނަމަެވސް ދަންނަވަން

މީހެްއގެ  ޔޫނިއަންސުން ސީދާ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެއްނުކުރޭ އިސްލާްމނޫން އެއްވެސް

ލާމެއްކަމަށް ނުާވެއއްވެސް މީހެްއގެ ލަފާ. އިސް ލަފައެއް މިކަމަށް ހޯދާކަށް. އެމީހަކީ

ެއްއވެސް ކަެމއްގެ ަމްއޗަށް މަޝްވަރާ ލަފާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާީސގެ

ނޑުމެން ިއރުޝާދެއް ބޭނުންނަމަ  އިރުޝާދު ހޯދާކަށްވެސް ބޭުނމެއްނޫން. އަުޅގަ

ރުއާން ދިވެހިރާއްޭޖގައި އެބަތިބި ޤު ލަފައެއް ބޭނުންނަމަ މަޝްވަރާއެއް ބޭނުންނަމަ

އެނިގވަަޑިއގަންނަާވ ޤުރުޢާން ތަފްޞީލް  އޭެގޒާތުަގއި ިދވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރަން

ދެނެވަާޑިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ  އެނިގވަަޑއި ގަންނަވާ ހަދީްޘ އިލުމު

އަހަރެމެންގެ އާރާިއ ބާރު އޮތްހާ ހިނދަކު  ދިވެހިރާއްޖެ އަިދވެސް ހިންަގމާތޯއޭ

ލިޔުުމގެ ތެރެއަށް ުނަވންނަގޮތަކަށް ކުިރއަށް  ތިއްެކްއވެސްޣައިރު މުސްލިމުންގެ 



ނޑު ުހރިހާބޭފުޅުންނަށް ކުރާ  ގެންދެވޭތޯ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރޢީސް. މިއީ އަުޅގަ

ނޑަްށ  އިލްތިމާސެއް. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިތޔަދެްއކެވި ވާހަކައިން އަުޅގަ

  5:9ންނާއި، މާހިރުންނާއި، ނުވަތަ ފަންނީ މީހު ވަރަށް ސާފުވެއްޖެ ކޮބަިއކަމެްއ އެ

ކޮށްދިނުމުގައި އަޅުަގނުޑގެ އެްއވެސް ިހޔާލް ތަފާތުވުމެއްނެތް.  އެތަރުޖަމާ

ނޑު މިހާރު އަޅުަގނުޑގެ ނުޑގެ އެދުމަކީ ދިވެހިރާއްެޖއިން އަުޅގަ  އިލްތިމާސަކީ އަުޅގަ

ލުްނ އުޞޫ ކުރިއަށްމިއޮތްތާ ހަދަން މިއުޅޭ ޤާނޫނުއަސާސީ އަކީ ެއއީ، ޑިމޮކްރާތީ

ބަަޔކުނޫން.  ހެދިކަމުގައި ިވޔަސް. ޑިމޮްކރަސީއަކީ ެއއީ ކޮންމެހެން ވަކިކަހަލަ

އެހެްނ  އަޅުަގނޑު އަބދުެވސް ބުނަން ޑިމޮކްރަސީައކީ ެއއީ ަރއްިޔތުންގެ ވެިރކަން

އޭގެމާނަައކީ،  ބުނަންބުނާ އެއްޗެްއކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ެއހެންވީމާ

ޕާލިމަންޓްރީ  ޔޫނިއަނަކުން ނުނިްއޔާއި ކޮމަންވެލްތު ކޮންމެހެން ވަކި ޔޫރަިޕއަން

މިބުނީކީ.  އެސޯިސއޭޝަނުން ބަޔަކު ހޯދަންދޭންޖެހޭ ބައެއްގެ ވާހަަކއެއް ނޫން

ނޑުެމންގެ ތެރޭގައި އެބަިތއްބަވާހެްނ އެވަރުގެ ލޯޔަރުްނވެްސ  އަޅުަގނޑަށްީހވޭ އަުޅގަ

  އަދި ޝޭޚުންވެސް އަދި ޙާފިުޒންވެސް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

ނޑު މިފުރުޞަތު ބޭނުންކުރާނީ މ. އަތޮޅުގެ ޢައްސަލާމް ެމންަބރު  މަޑުލުކޮޅު   ޢަލައިކުމް. އަުޅގަ

  މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިމިވާ ިއޞްލާޙަުަށް ޢިއްޒަތްތެރި  ަރޝީދު ޙުަސއިން

ޅުއްވާފަިއވާ މިާވ ހުށަހަ ކުރެްއވުމުގެ ގޮތުން. އާދެ، އަޙްމަދު ޝަފީޤް ތާއީދު ވާހަަކދެއްެކވުން: ޙަސަން

ނޑު ދެޭކޮގތުގައި ވަރަށް މުހިންމު އިޞްާލޙެއް. އަދި ޙަީޤގަތުަގއި  އިޞްލާޙަކީ، އަުޅގަ

މިޕެނަލްތައް ޮހވާނީ. މިހާރު ކުރިްނ  މިތަނުގައި މި ކުރެޭވކަމަކީ، ކިހިނެއްތޯ

އެޕެނެލްތައް ޮހވާގޮަތއް. ހަމަސީދާ ފުރިހަމަ  ހަމަޖެހިފައި މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅު ބަޔަކު މިޕެނެލްތަކަށް  ރު އެމަނިކުފާނަށް އޮެވެގންބާ

ެއބައޮވޭ ދެޕެނަލެއް. ެއއީ ފަންނީ މާހިރުންގެ ޕެނެލެއް.  ޢައްޔަން ކުާރގޮތައް. މީގައި 

ނޑަށް މި އިނޭގ ގޮތުަގއި ލަފާދިނުމަށް. މިބޭފުޅުން މި  ބޭނުންކުރެވެނީ މިހާރު އަޅުގަ

 ނަންޖެހޭ ބައިތަކާިއ، އަދި މީގެ ޮކންޓިނެންޓާއި ބެހޭގޮތުންޤާނޫނީއަސާސީަގއި ހިމަ



 ލަފާހޯދުމަށް. ދެން މި ހިމެނެނީ ފަންނީ މީހުންގެ ޕެނަލެއް. މިއީ މާހިރުންކަމަކަށް

 ވާންނުޖެހޭ މިހާރަކު. އެއީ، ހަމައެކަނި ޑްރާފްޓުކުރަން ެއނގޭ މީހުންނަށް ވީމައި

 ދޭ ސުވާލަީކ އަޙްމަދު ޝަފީޤް މި ނިމުނީ. ދެން ކޮންމެއަކަސް މިތާނގައި މިއުފެ

 ތަޢާރުފު ކުރައްވާ ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިތުރުކުރެވޭ ކަމަކީ 

 މިޕެނަލްތައް. ފަންނީ މާހިރުންގެ ޕެނަލާއި، އަދި ފަންނީ މީހުންގެ ޕެނަލް ހޮވުމުގައި 

 ންޖެހޭނީ މިހާރު ކިހިނެއްތޯ އަމަލު ކުރާނީ. އަޙްމަދު ޝަފީޤް ވިދާޅުވަނީ މިކަން ކުރަ

 މި ގަވާއިުދގެ ދަށުން އެކުަލާވލެވޭ ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓުކުާރ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަާރގެ

 މަތިންނޭ. ނޫނިއްޔާ އެ ކޮމިީޓން ދެކޭގޮތެްއގެ މަތީންނޭ. ނޫނިއްޔާ އަދި ފަހަރެްއަގއި 

ނޑު   ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުންނޭ. ކޮންމެ ގޮތަކަްށ މިކަން ނިމިގެްނ ދިޔަނަމަވެސް އަުޅގަ

ދިރާސާކޮށް  ދެކޭގޮުތގަިއ މީގަިއ ވަރަށް ުމހިންމުކަމެއް މަޖިލީހުން އެކުަލވާލާ ބަެއއް 

ކަމަށްވިޔަްސ  ޑްރާފްޓުކުރާ ކޮމިޓީއަީކ. އެހެންވީމާ، މިކޮމިޓީއަށް މަޝްވަރާ ދިނުމަށް

މީހުންދޭ  ކޮމެޓީން ކުރާ މަސަްއކަތަްއ މަޝްވަރާ ދިންކަމަށް ިވޔަސް. ނޫނީ

ނޑަައޅާ ބަޔަކީ އެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ޑްރާފް  ޓު ކުރަން ކަމަށްވިޔަސް. ެއ ކަ

 ކޮމިޓީން އެޕްރޫވްކުރާ ހުއްަދކުރާ އެމީހުން ރުހޭބަޔަކަށް ވާންއެބަޖެހޭ. ސަބަބަކީ 

 މިކޮމިޓީއަކީ ޑްރާފްުޓކޮށް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީައކީ މި މަޖިލީހުން ހިމެނޭ މަޖިލީހުގެ 

 ކަްތ ކުރިއަށް ގެންިދޔުމަށްމެންބަރުންގެ ބައެއް. އެހެންީވމާ، އެބޭފުޅުންގެ މަަސއް

 ނޫނިއްޔާ އެގެންދާނެގޮެތއް ަކނޑަެއޅުމުަގއި އެބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ހޮވާ 

 ބައެއްކަމަްށވިޔަްސ އަިދ ޢަްއޔަނުކުރާ ަބއެްއވިޔަސް. ވާންޖެހޭނެ އެބޭފުޅުންނަށް

 ނިއްޔާޤަބޫލުކުރެވޭ ބަަޔކަށް. އެހެްނނޫނިއްޔާ މައްސަލަަތއް ނިުކންނާނެ. އެހެންނޫ

 ވާނީ އެބޭފުޅުންނަށް ޑިކްޭޓޓް ކުރެޭވ ކަހަލަގޮަތކަށް. އެހެންވީމާ، އެރޫޙުަގއި 

 އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެ ައޙްމަދު ޝަފީޤް އިޞްލާޙް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތީ. ދެން

ޔޫނިއަނުްނ  އަޅުަގނޑު ުކޑަކޮށް ހައިރާްނެވއްޖެ ކީްއވެބާއޭ ކޮމަްނވެލްތާއި، ޔޫރަޕިއަން

ކުރަންމިެޖހެނީ މިހާރު. ނޫނިއްޔާ   ފެންވަރަކަށް ހުރިހާކަމެއް ައޅުަގޑުމެންޤަބޫލުކުރާ 

ނޑު  ހުރިހާކަމެއް ނޑުމެން ކުރަން މިޖެހިފައި މިއޮތީ. އަޅުގަ އެގޮތަށްތޯއޭ އަުޅގަ



ނޑު އިތުަރކަށް މިކަމާ އެއްޗެއް  ވަރަށް  ހައިރާންެވއްޖެ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި. އަުޅގަ

ނޑު ބުާނނީ ކަ  ންހިންގުމަށްވެސް ބޭރުެގ މީހުން. ކަންހިންގާނެ ނުބުނާނަން. އަޅުގަ

 ގޮތްވެްސ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބުނެދޭން ބޭރުމީހުން ގެންނަށް ޖެހިފައޭ މިޒަމާނުަގއި.

ހަމަގައިމުވެސް  ޔޫރަޕިއަން ޔޫިނއަނުންނާއި، ައދި ކޮމަންވެލުތުގެ އެހީ ހޯދަްނޖެހުމަކީ

ުްވާ ކަެމްއނޫނޭ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝު   ކުިރއްާޔ.އަޅުަގނޑު ހައިރާން

 

 އަނެއްާކވެސް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މުލަކަތޮުޅ މެންބަރު އަނެއްާކވެސް  މިހާހިސާބުން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނުޑ ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. އާެދ،  އެނދިވަަޑިއގެނފައި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

  އަޙްމަދު ޝަފީޤް މުލަކަތޮޅު މެންބަރު.

 

  މިފަދަ އިޞްލާޙްތައް ކުީރގައި ހުށަހެޅިގެން ނިމިދިޔަ ޮގތައް އާދެ،  ރު އަްޙަމދުެމންބަ  މުލަކަތޮޅު

ގިނަބަޔަކު ުރހޭގޮތައް މިކަންކުރެވޭތޯ ަބދަލެއް ގެނައީެވސް.  ވިސްނާފައި، ާވހަކަެދއްކެުވން: ޝަފީޤް

 މި މަޖިލީހުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަަތަކށް ވިސްނާއިރު، އަދި އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު

 ރުން ދެކެވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތް، މެންބަރުންގެ ލަފާ އަޅުަގނޑަށް ލިބުނުއިރުަގއި މެންބަ

އަޅުަގނޑު ގެަނއި އިޞްލާޙް. އިޞްލާޙަށް ގެނައި ކުޑަިއޞްލާޙް އެ މާކަމުދާ 

ނުވި. އޭަގއި ރަނގަުޅގޮތަކީ ކުރިން އޮތްގޮްތ ކަމަށް ގިނަބޭފުޅުން  ކަމަކަށް

ައކީ ދިރާސާކޮްށ ޑްރާފްޓުކުރާ ކޮމިޓީެގ ދެންއޮްތ އަނެްއވާހަކަ މަޝްވަރާކޮށްބެލީ.

އޮތީަމިއ. ކޮންމެގޮތެްއވިަޔސް ކޮމިީޓގެ މަޝްވަރާ ހޯދާނީ  މަޝްވަރާގެ މަތިންނޭ

 ުީޤާނޫނ ބައްދަުލވުމެްއގައި. އެެހންކަމަށްވަންޏާ އެކޮމިީޓގެ ބަްއދަލުވުމެއްަގއި ކޮމިޓީގެ

ނޑަެއޅިފައި ޮއންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ރާ ލިބިގެންދާއިުރަގއި މަްޝވަ އަދަދެްއވެސް ކަ

ނޑު  އެކަީށގެންވާ ރަނގަުޅގޮތެްއަގިއ ކަމަށް މި ވިސްނެނީ. އެހެންީވމާ، ފަހުން އަުޅގަ

ނުޑ އަނބުރާ ގެނެސްފިން.  ހަމަ މިހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ގެނައި އިޞްލާޙް އަުޅގަ

ރަނަގޅުގޮތްކަމަށް ދަންނަވަން.  އެހެންވީމާ، އެންމެފުރަތަމަ ިއޞްލާހް އޮތްގޮތް ެއއީ،

  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.



 

އަލަށް އެދިވަަޑިއގެންފަިއވަނީ ތިންމެންބަރުން. ދެން ކުރިން ވާހަކަފުޅުދެއްެކިވ  މިހާރު  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. އެހެްނީވމާ، ދެން އެހެންވީމާ  ދެ

އެބަތިއްެބވި. އެހެންވީމާ، އިތުރުބޭފުޅުްނ  ންފަސް ބޭފުޅުން ވާހަކަުފޅުދައްަކވަ ޖުމްލަ

ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމުގަިއވާނަމަ އަޅުަގނުޑ  އެބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަން

ވޯޓަށް އަހާލަން ނިންމާލެވޭތޯ ބަލަންކަމަށް.  ގަސްދުކުރަނީ މިއަދު ގަޑިޖެހުުމގެ ކުރިން

ގޮަތއް ިވސްނަިއވަަޑއިގެްނ ވާަހކަފުޅުތައް އެ އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންގެ

 5ގައި ަޖލްސާ ނިންމާލުމުގެ  12:31 ކުރުކޮށްލުމަށް އެދި ގާްތަގނޑަކަށް

މިއަުދ ވޯޓުެނގުމުގެ ކަންތަްއ  މިނެޓެއްހާއިރު ކުރިން ފުުރޞަތު ދެއްަވއިފިްއޔާ

ގަސްދުކުރާތީ ެއވާހަކަ  މާއްދާއާިއ ބެހޭގޮތުން ވޯުޓނަގާފައި ނިންމާލަންކަމަށް

ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިްއޒަތްތެރި  އާދެ، މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީދަންނަވާލިން. 

 މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދަށް.

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ  ޝުކުރިއްޔާ  ެމންަބރު ރިޔާޟް  ކޮޅުމަޑުލު   29ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ެއ ަތންކޮޅެއް ތަފްޞީުލކޮށް  .މާއްާދގެ ަބއެްއ ކަންަތއްތައް އޮޅުްނއަރާތީވެ ވަނަ ވާހަކަުފޅުެދއްކެުވން: ރަޝީދު

ނޑަްށ ފެންނާތީ އެވާހަކަ ދަންަނވާލީ. އެހެންނަމަވެސް ރ.  އެކަންއޮންނަން އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅުންނާިއ، ޙުަސއިން ރަޝީުދެގ  އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީުދގެ

ނޑަށް ވަރަށް  ިއއެުކ ބޮޑަށް އޮޅުންފިަލއިފި. ދެން ެއއާ ވާހަކަފުޅުން އެކަން އަުޅގަ

ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަޑައި ގަންނަވަީނ  އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ ިމ ޑްރާފުޓުކުރާ

އެކޮމިޓީައށް ހޮވިވަޑަިއގަންަނާވ  ކޮންބޭފުޅުންނެއް ކަމެއް. ހަމަޔަޤީނުންވެސް

ދަންަނވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކެއއް އެަބއޮތް.  ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި އަޅުަގނޑު

ވަނަ  133އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ  މީގެކުރިން، މިފަންނީ ބޭފުޅުންނަކީ

އެމާނަކުރުުމގައި ީމގެުކރިންވެސް ވާހަކަެދއްެކިވ  ވަނަ މާއްދާ އާއި 34މާއްދާ އާއި 

ނޑުމެންނަްށ  ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެކަން ވިސްޭނބަޔަކަށް ވެއްިޖއްޔާ ޭއގެ ނަތީޖާ އަޅުގަ



ނުޑމެން އަދި ތާނަ ލިޔަ ވަރަށް ގޯްސވާނޭ. ންކިަޔން އެގުނަސް އޭެގ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޭގެ އޮޅުންަތކެއް އަރާނެކަމަްށ  މާނަކުރުމުގައި އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެުެހެންީވމާ، ފަންނީ ބޭފުޅުންނޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަން މިހާރު

ތަންޮކޅެްއ ތަފްޞީލުކޮށް ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަެއއްޗެިހ  ވިދާޅުާވ ވިދާޅުވުުމގެ

ނޑަށް ހީވޭވަރަްށ  ކުރަންތަރުޖަމާ އެނގޭފަދަ މީހެކޭ. އެހެން އޮތުމަކީ އަޅުގަ

އެއީ، ޭވތުވެދިޔަ ތަނުަގއި ކަންަތއްަތއް ވެަފއިހުރި ގޮަތއް  މުހިންމުކަމެއްހެން.

ނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް އެކަން ފާހަގަުކރެވޭތީެވ، އެވާހަަކވެްސ  ބަލާލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުން. މިހާރު  ދަންނަވާލަން އެކަމަކު މީގެން ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް  އަޅުގަ

ރައީްސގެ ވާހަަކފުޅުންވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ހާމަވެގެން ހިގައްޖެ.  ޢިއްޒަތްތެރި

ދިވެހިން ނޫންކަން. ޔޫރަޕްގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގެ ބަެއއްކަން.  މިބޭފުޅުންނަކީ

ނޑަށް އެހެންކޮންމެެވސް ބައެްއކަން. އެހެންވީމާ، އެވަރުން އަ އެހެންނޫންނަމަ ުޅގަ

ނުޑގެ ނޑަްށ ލިބިއްޖިހެން.  ހީވަނީ އަުޅގަ ުސވާލަްށ ކޮންމެވެްސ ޖަވާެބއް ައުޅގަ

  ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދި ޝުކުރިއްޔާ   هللاމެްނބަރު ަޢބްދު ފާދިއްޮޕޅު   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ވަނަ މާްއދާއާއި ބެހޭގޮތުން ުކަޑ  29ބަޙުސް ކުރަމުންދާ މި  މިހާރު ދަންނަވާލީ ވާހަކަެދއްކެވުްނ: ޢަލީ

ސާފުކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި. އެހެންނަމަވެްސ، ދާދި ދެންމެއަކު ރ.  މަޢުލޫމާތެއް

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާޙީން ޙަމީދު އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް  އަތޮޅުގެ

ުުރުޞަތައް ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުުރދަ ސާފުކޮށްދެއްަވއިފި.   ންނަވަން.ދެްއވި ފު

 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއެއް އެީއ،  ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން މިހިސާބުން އަޅުގަ

ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ކުރިން ުހށަހެޅުއްވި އިޞްލާހަށް  މުލަކަތޮޅުގެ

އިޞްލާޙެއް  ޞްލާޙަށްއުޅެނިކޮްށ އަނެއްކާ ތެދުވެަވޑަިއގެން އި  ތާއީދު ނުލިބި އެއަށް

ފުރަތަމަ   ގެންނެވީމާ އެިއޞްލާޙަށް ތާއިދު ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު



އަނެއްކާ ތެދުެވވަަޑއިެގން ފަހުން ގެންނެިވ  ހުށަހެުެޅުއްވި އިޞްލާޙު ފަހުން

އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް އަދި  އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެންދަވަިއފި.

ނުޑ  ނުލިބި އެވާހަުަކަ  އޮތީ ތާއީދު ނޑު ދަންނަވާލާނަން. އާދެ ދެން އަުޅގަ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއް ރަޝީުދ  ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ވަޒީރުން 

  ޙުސައިން.

 

 ރަީއސް، ައޅުަގނޑަށް ހަމަ މ. އަތޮޅުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގެ ެމންަބރު  ވަީޒރުން

  އެހުށަހަޅުއްާވ ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ރޫޙަށް ތާއީުދ ކުރެވޭ. ދެން އަޙްމަދު ޝަފީޤް  ުޙސަިއން ޢަބްުދއް ރަީޝދު

އޮތުމުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިދެ ޕެނަލް އުފެދިފައި އޮތުން ެއއީ  މިހާރު މިއޮތް ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެން   ފާސްވުމުން ލާޒިމުވާ ކަމެއްހެން. ދެން އެހެންވީމާ، މިމާއްދާ

ބޭނުްނވަނީ މިވެނިކަހަލަ އިޤްތިޞާީދ މާހިރެއް ބޭނުންފުޅެއް  އެކޮމިޓީއަށް މިސާލަކަށް

އެލަާފ ދެއްވުމަކީ ހަމަ އެކޮމިޓީެގ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިްނ  މިވެނިކަހަލަ ގޮތަކަށް.

ރައީސަްށ އެރުވީމާ ެއގޮތަކަށް އެެޕނަލް ދާނީ ބަދަލުވަމުން  އެލަފާ މަޖިލީހުގެ

ކަޑައެޅިަފއި.   ހީަވނީ. މީހުން އެޕެނަލް އެއޮތީ އެއަދަދާ ސް ައޅުަގނޑަށްއަބަދުވެ

ނޑަށް ހީވަނީ އެފަހަރަުކ  ދެން، ޕެނަލް ދާނީ އެބުރެމުން އެބުރެމުންނޭ އަޅުގަ

ފަހަރެްއގައި ޖެހިދާނެ މިވެނިކަހަލަ ބޭފުޅެއްގެ ނަން ފަންނީ  ހަމަ ވަރަކަށް.ބޭނުންވާ

ނަޑކަށެއްުެ  .ދިމާލަކުން ގެްނނަން މީހަކު މިވެނި އެގޮތަށޭ ދާނީ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

ޑްރާފްޓުކުރި ކޮމިޓީެގ ލަފާ ނުލިބި އެކަން  މީގައި މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ލަފާފުޅު

ނޑަަކށް ހިތަކަށް ނުވިސްނޭ އެްއޮގތަކަށްވެސް ޑްރާފްޓިން  ކުރެވޭނެ ގޮެތއް އަުޅގަ

ަރއީސް އަރިހުަގއި މިވެިނ ކޮމިޓީންނޭ ވިދާުޅވާނީ  ކޮމިޓީގެ ލަފާލިބިގެންނޭ ޑްރާފްޓިން

މިވެިނ މިވެނި ކަހަލަ މީހަުކ ބޭނުންފުޅެވޭ. އެކަމަުކ  މާއްދާއެްއ ޑްރާފްޓުކުރުމުށްޓަަކއި

އެމީހުންގެ ސީ.ވީ. އާ ހަމައަށްޮގްސ އެކަމާ ހަމައަށް އަދި،  އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ

އެއް ުނވެްސއާދެ ވާހަަކއެއް ކޮމަންވެލްތު ޕާލަމެންޓުެގ ވާހަކަ  ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަްނގެ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަށް ހަމަ ރަގަޅު އިންޓަރނޭޝަނަލް  މީގެ ތެރެއަކު. އަުޅގަ



ހޯދަންޖެހިދާނެ އިނގޭޯތ ހާލަތެއްަގއި. ރާއްޖޭގެ މީހުންެވސް  މާހިރުންވެސް

އެހެންވީމާ، އެީއކީ ނޫންކަންނޭނގެ މަްއސަލައަކީ. ކޮމިީޓއަށް  ހޯދަންޖެހިދާނެ.

ެއލަފާ ދެއްވުމުެގ ފުރުޞަތު ުހޅުވާލާފައި އޮތުން ހަމަ  ގޮަތކުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރުވެސް  އެގޮތަށް އޮެވގެން ނޫނީ މިކަމެއް ނުއެއް ހިނގާނެ. އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީތަކުަގއި ވާަހކަދައްކަމުންޮގސް ވަކި  ހިނގަނީ އެގޮތަށް.

އެބަ ބޭނުންވޭ. އަނެއްކާ މި  އަޅުަގނޑުެމންނަށް ޓެކްނިކަލް އެހީ ހިސާބަކަށް ދާއިރު

އެބަ ބޭނުންވޭ. އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެކަން  މާހިރުންގެ އެހީ

ދެްއވަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ެއގޮްތ ކަންނޭނގެ މިޕެނަލް  ހަމަޖައްސަވާ

 ޕެނަލް އުފެދުން. އެމައްސަަލއަީކ، މިމާއްދާއިްނ ކަވަުރކޮށް ނިމޭކަމެކޭ  2 އުފެދުމާއި

ނޑު  އަޅުަގނޑު ހިތައް އަރަނީ. މިއަކު މާބޮޑު ސުވާެލއް މައްަސލައެއް އޮެތކޭ އަުޅގަ

ހިތަކަށް ނުވިސްނޭ. އަުޅަގނޑަށް ވިސްނޭގޮުތަގއި މ. އަތޮުޅ މެންބަރު 

ހުށަހެުޅވުމުަގއި އިޞްލާޙު މިއަށް ގެނައުމަކުްނނެއް މިއަކަށް މާބޮޑު  އެހުށަހަޅުއްވާ

ނޑަށް ވިސްނޭ ގޮުތގައި. ައޅުަގނޑަށް ހަމަ މައްސަަލއަކަްށ ނާދޭ އަ ބަދަލެއް ުޅގަ

އޮތުންވެސް އެންެމ ރަގަޅު. ައޅުަގނޑަށް ވަަރށް ތާއީދުކުރެވޭ އެގޮތް.  އެގޮތަށް

 ރަީއސް ޝުކުިރްއޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި

 

މިމައްސަލައިަގއި މީގެކުރިން  އާދެ، މިހާރު އެދިވަޑަިއެގންފައި ވަނީ ހަމަ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ތެރޭަގއި މިގޮތަށް  ކަދެްއކެިވ ބޭފުޅުން ދެން މިދިޔަ ަވގުތުކޮުޅގެ ވާހަ

ނޑު ކުރިން  އެދިަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުްނެގ އަދަދު ވަރަށް އިތުުރެވްއޖެ. އަުޅގަ

ނޑު  ހީކޮށްހުރީ މިނިންމާލެވޭނެކަމަށް އެކަމަކު މިހާރު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ހިެއއްނުވޭ ިމއަުދ މިމާއްދާ ނިންމާލެވޭ  ފުރުޞަތު އަރުަވއިފިއްާޔ ައޅުގަ

ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާދެ، މާލޭެގ  ވަރުވާނެ ހެނެއް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ

  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާތިފް.

 



  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އާދެ ައޅުަގނޑު ކުރިން މުލަކަތޮޅު ޝުކުރިއްޔާ  ައޙްަމދު  މާލޭ މެންަބރު

ދައްކަވަިނކޮށް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ގެނެްސގެން ދެއްެކވި ވާހަަކ  މެންބަރު ވާހަކަ ވުްނ:ވާހަަކދެއް  އާތިފް

އެކަމަށްަޓކަިއެވސް އަނެއްާކވެސް މަޢާފަށް އެދެން އެބަޖެހޭ. އާދެ،  ހަލާކުވެފަިއއޮތީ

ރަނގަޅު ކޮށްލަްނކަމަށް އުޅެގެން މާރަަގޅު ނަތީޖާއެއްނޫން އެތަނުން  އަޅުަގނޑު

މިއިޞްލާޙު ކުރެވެން އުޭޅއިރު، ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު  މާއްދާއަދި، މި ނުކުތީކީ.

ހިތަށްއަރާ. އަޅުަގނުޑގެހިަތށް އެބަވަދޭ މިފަންނީ  އެބަޙާސިލުވޭތޯ އެހެންވެސް ެއބަ

އިރުޝާުދގެ މަތިން އެކި އެކި ޑްރާފްޓުތައް  މާހިރުންގެ ޕެނެލަކާއި ކޮމިޓީގެ

މީހުންގެ ޕެނަލްއެށްބާއޭ މިހާރު  ހަމައެކަނި އެކުާލވާލާނެ ފަންނީ މީހުންގެ ޕެނަލްއެއް

މިއެޕްަލއިވަނީ. އެަކހަލަ ގޮތަކަށް އަެނއްާކ  މަޖިލީހުގެ ރައީސް ެއކުލަވާަލއްވާ ަބއި

އެްއޗެހިވެްސ ހިތަށް އެަބއަރާ. ދެން، އަެނއްކާ ދެންމެ  މާނަ ކުރައްވަފާނެބާ އެކަހަލަ

ދެއްކެވި ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއް ރަޝީދު އެ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ

ނޑު ހިތަށް އެބަވަދޭ ޕެނަލްެއއް ހަމަޖައްސައިފިިވއްޔާ އެފިކްސްްޑ  ވާހަކަފުޅުން އަުޅގަ

ެވދާނެބާއޭވެސް. އެހެންާވގޮތް ވެއްިޖއްާޔވެސް ެއއީ،  ނުވަތަ ދާއިމީ ެއއްަޗކަށް

ެއވިާދޅުވާހެން އިޤްތިޞާީދ ބަޔަުކ ހޯދަންވާއިރު އެހެން  ކުޑަކޮްށ ނުރައްާކކަމެއް 

މީހުންތަކެްއ އެއަށް ލެވިފައި ތިބެއްިޖއްޔާ އަެނއްކާ އޭތި  ނީފާޑެއްގެ ފަން

ނުޑމެން އުޅެންޖެހިދާނެ. މިކަހަލަ ގޮތްގޮތް ވެދާނެބާޭއ  ބަދަލުކޮށްނުލެވިގެން އަުޅގަ

ޕެނަލްެއއް ޮގތަށް އޮިވއްޖިްއޔާ. އެހެންނުްނ، މާހިރުނާއި ނުވަތަ  އެބަ ހިތަށްއަރާ

އެފަހަރަކަށް ޯހދަން ބޭނުންވާ ބަޔަކު  އެގޮތަށް އޮެވއްޖިްއޔާ ފަންނީ މީހުންނާއި

ނޑު އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެނަށް ހޯދިދާނެކަމަްށވެސް އެބަ ހިތަށްއަރާ. ދެްނ، އަުޅގަ

ކަހަުަަލ   ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ެއއްޕޮއިންޓް ރީތި ރީތިކޮްށ ދަންނަވާލެވޭ ބޮޑަށްުެ

ޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑު މިސާލެއް ދަންނަާވނީ، އަ ވާހަކަެއއްނޫން މީއީކީ. ދެން،

ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން މިކަހަލަ ބަޔަކު ހޯދާލެވިދާނެ  މާހިރުން ނުވަތަ އެކްސްޕާރުޓން

ކޮންމެފަދަ ބަޔަކުވެސް. އެއީ، ެއއްކަލަ އެކްސްޕާޓުންޭނ  ހަމަކޮންމެފަދަ ތަނަކުންވެސް

ިޑގްރީާއއި މި އެްއިޗއްސަީކ  ހުންނާނެ. ސީީވވެސް ކިޔާފައި. އެމީހުންގެ ހަމަ



ގަނެގެންވެސް ހުްނނަ އެއްޗެހި. އަޅުަގނޑުމެން އެ ގަެނވޭވަރު ަޤއުމު  ންތަންތަނު

ހުންނާނެ. އަދި، އެއީ ކިތަންމެ ދުނިޔެއަްށ މަޝްޙޫރު ޤައުމެއް  ޤައުމުވެސް

މިސާލަކަށް ޫޔރަޕުންވެސް ހަމަ ގެެނވިދާނެ ަވގުންގެ ަބޔަުކވެސް.  ކަމަށްވިޔަސް 

ކަމެއްވެސް. ރީތިކޮށްނެއް ނޫނޭ  ކުރެވިދާެނ މިކަހަުަލަ ކޮންމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެން އެަބދެކެމު އެކިެއކި ފަހަރު  މިކަހަުަލަ ވާހަކައެއް ދަންަނަވންޖެހޭތީ އަޅުގަ

ނޑުގެ ޤަުއމު ޤައުމުގެ މީހުން  މަތިން އިންތިޚާބު މޮނީޓަރކުރަން މިހިސާބުގަ

ކަމާިއ ދާެއއްެޗހި. އެްއވެސް މައްސަަލއެއްނެޭތ. ވަރަށް އޮމާން އައިްސގެން އެބުނެަފއި

ނޑުމެންނަށް  އަމާންކަމާއި ހަމަ ނުލާހިކު ރީތި ވާހަކަެއއް ދައްކާފައި އެދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބަޔަކު  އިންތިޚާބުތައް ހިނގާގޮތް އެަބފެންނަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކޮންމެތާކުން ކޮންމެފަދަ ބަޔަކުވެސް. އެހެންީވމާ، އެގޮތައް ެއކަން  ގެނެވިދާނެ

ނޑު މިާތއީދުކުރަނީ  ދޫކޮށްލެވިފައި އޮތުން އަުޅަގނޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ އަޅުގަ

ނޑު ގޮތެްއަގއި  ކޮމިޓީގެ ލަފަޔަާކއެުކގައި ރަީއސަކަށް ހޮއްަވވަން. އެއީ، މައިގަ

  މިދަންނަވަން އުޅޭ އެްއޗަކީ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު

 

ނޑު ދަންަނވާލަން އުޅުނު ާވހަކަތަކުގެ  .ޝުކުިރއްޔާ ަރއީސް އާދެ،  ދެކުނުުބރީ މާޮޅސްމަޑުލު  އަުޅގަ

 ވާހަކަ ވަޒީރުްނ މަޖިލިސްގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ތެރެއިން ބައެއް  ިއބްާރހީމް ޢަފީފް މެންަބރު

 ޢަބްދުއްރަޝީދު އެވިާދޅުވީ. އާެދ، އަުޅަގނޑުމެން ުކރީގައި މިބަޙުސްކުރި މެންބަރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ ެއއީ  11ސާތައް ބޭްއވުމާއި ގަާވއިދުެގ އެަޖލް ވަނަ މާއްދާ 7ގަާވއިދުގެ 

ހުށަހެޅުމަށް. މިމާއްދާތަކާއި މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން މިބަޙުސްކުރާ  ހަށް މައްސަލަމަޖިލީ

ތަފާތޭ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅެނީ. ެއއީ، އެާމއްދާތަކަކީ ހަމަ  މާއްދާއާއި ވަރަށް

ނަޑއަާޅނީ މަޖިލީހުގެ  ވަޤުތު މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާވާނެ ދުވަހާ ސީދާ ކަ

ބާރެއް ދެވިފައި. ދެން  ރައީސްޭއ، އެހެން އޮތީމާ ރަީއސަށް ވަރަށް ބޮޑު އިޚްިތޔާރަކާ

ރަޝީދު ޙުސެއިން  އެހެންނަމަވެސް، ދެންމެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއް

އެކޮމިީޓގެ  އެވިދާޅުފަަދއިން މިފަންނީ ލަފާ އަރުވާ ކޮމިީޓގެ މީހުންނަކީ އެއީ



ގޮތުން މިބޭފުޅުން  މެންބަރުން ބޭނުންވެގެން ރައީސް އެކޮމިޓީއަށް އެހީތެރިވެެދްއވުމުގެ

ނޑު ދަންަނާވނީ އެބޭފުޅުން  މިހޮއްވަވަނީ. އެހެންެވއްޖެކަމުަގއި ވާނަމަ، އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން  ހޮއްެވވުމުަގއި ހަމަ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާ ލިބޭނީ ހަމަ ވާހަކަެއްއ ކަ

ނޑުމެން ލި ދެްނ އެހެންނަމަވެސް،  ބިފަިއ ނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް.މިހެން އަޅުގަ

ެއވިދާޅުވަީނ އެގޮަތއް ެއކަން  ބައެއްބޭފުޅުން ެއއްކަލަ ކުރީގެ ތަޖުރިބާޔާ އެއްކޮށް

އެހެންވީާމ، ކޮމިޓީެގ މަޝްވަރާގެ މަތިންނޭ  ދާނެކަމަކަށް އެކަން ލަފަެއއް ނުކުރެވެޭއ.

އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުަގނޑު ަރނގަޅުވާެނއޭ.  ހަމަ މިތާނގައިވެސް އޮތުން

ހަމަގައިމުވެސް ިމގަާވއިދު ޮކމިޓީގައި  މިދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މިޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިީޓގެ މަޝްވަރާގެމަތިން  މިކަމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްެކުވނުއިރު

ނޑު  ރައީސް ެއކަންކަން ކުަރއްވާެނކަމަށް މާބޮޑަކަށް ހަނދާނެއް ައޅުގަ

ވިސްނުންުހރީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތް. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެއިރުހަމަގައިމުވެސް ނެ

ހޮއްވަވާނީ އެީއ، އެކޮމިޓީގެ ލަފަޔާ  ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިީޓއަށް މީހުން

  ދަންނަވާލަން މިފުރުޞަތު ހޯދާލީ. އެުކގައި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ
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 މިމަޢުޟޫގައި މުޅިން ައލަށް ވާހަކަފުޅަކު ދައްަކވަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އާދެ،  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އެދިަވޑަިއގެންފި. އެހެނަމަެވސް، ަގޑި ވަރަށް ުކޑަވެަފއި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ،

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރާވހިތްވެސްވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިދެންއަންނަ ދުވަހުގެ 

ނޑު ދަންނަވާލަންހުރި ބައެއް ވާހަކަތައް  ބާްއވާފައި. އެއްޖަލްސާ މިހިާސބުން އަޅުގަ

ޖަލްސާ ގަޑިޖެހުނީމާ ނިންމާލުން ރަނގަޅުވާނެހެން.  ދަންނަވާލާފައި މިއަދުގެ

މިމަޢުޟޫަގއި  ޙުސްކުރެވޭދަންނަވާލާނީ، މިހާރު މިބަ އަޅުަގނޑު ެއްއވާހަކަެއއް

މާއްދާ ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަބުނޭ  ވަނަ 28އަޅުަގނޑުމެން މީެގކުރިން ާފސްކުރި 



އެބަބުނޭ، ޤާނޫނު  ށް ާސފުކޮށްވަރަ ވަނަ މާއްދާވެސް 27އަދި އޭގެ ކުރީ ފާސްކުރި 

ނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކާ އެްއގޮްތވާގޮުތގެ މަތިން މަޖިލީހުންނޭ.  ފާސްކުރާނީ މިތަނުން ކަ

ނޑުމެން ެދން ފާސްކުރި މާއްާދގަިއ މިބުނަނީ  ުއޞޫލެއް  ކުރިން އަނެއްާކ، އަުޅގަ

ުެއްޖީިވއްޔާ ނަޑއެޅިފައި ޮއއްާވވެްސ ފަހުން، މަޖިލީހުން ފާސްވެފައި ވެ  ކަ

 އެހިސާބުންވެސް އަެނއްާކ ހަމަ ބަދަލުކުރުމުގެ އިޞްލާޙުވެސް މަޖިލީހަށް 

 ލިބިގެންެވއޭ. ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ހޯދަން މިއުޅޭ އަދި މީގައި މިބަޔާންކުެރވޭ

 ކުގެ މަތިން މިކަން ުހންނާނީ މިހެންނޭ ބުނެ ޕެނަލަކީ އެމީހުން ޤާނޫނީ ުއޞޫލުތަ

ނޑުމެންނަށް ލަފައެއްދޭ ބައެއް. އެކަމަކު، އެނިންމާނީ  އެްއޗެއް ލިޔެލާ އަދި އަުޅގަ

 ހަމަ މަޖިލީހުން. ޑްރާފްޓުކުރާ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަކުންެނއްެވސް ނޫން. އެހެންވީމާ،

 ރެައށް އަތުވެދާނެ އެްއޗެކޭމިއީ ެއއްގޮަތކަށްވެސް ޭއގެ ުނފޫޒެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެ

ނޑު ހަމަ ގައިމުވެސް އެދޭކަމެއް ނޫން ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި   ހީކުރެއްވުން ެއއީ އަުޅގަ

ނުޑމެން ހަމަ ޑްރާފްޓްކުރާ  މެންބަރުންގެ އަރިހުން. ދެން އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

 ގެކޮމިޓީގެ މަޝްވަާރގެ މަތިންެވސް އަދި، އެހެން ވިދާުޅާވއިުރގައި އެކޮމިޓީެއއް އޭ 

ނޑުމެން ދެން ީމގެފަހުން ުއފައްދަން މިއުޅޭ އިދާރީ  މަޝްވަރާ ހޯދަން ޖެހޭނީ އަުޅގަ

 ކޮމިޓީގެ މަްޝވަރާެއއް ނޫްނ ބާަވއޭވެްސ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ. މަޖިލީހުގެ

 އިދާރީކަމެއް ހިންގާނެ ަބޔަުކ ހޯދަން މަޝްވަރާ ހޯދަން ޖެހޭނީ ޑްރާފްޓުކުރަން 

އިދާރީ ކޮމިޓީތޯ، ެއވެްސ ހަމަ ވިސްނާލެއްވުން މިތަނުންނެގި ކޮމިޓީތޯ ނުވަަތ 

 ކަެމއްހެން ހީވަނީ. ެއހެންވީމާ، މިމައްސަލަިއގާ އަިދ ކުރިއަށް ބަޙުސްކުރަން  ރަނގަޅު

 ބާއްވާަފއި މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް ނިންމާލާނީ. އާދެ، މިހާރު 

 ޮކމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އޭެގކުިރން ދަންނަވާލަން، ގަވާއިދު

 މާއްދާތަކުގެ ތެެރއިން ވަރަށް ގިނަ މާއްދާ މިހާރުވަނީ އަލުްނ ޑްރާފްޓް ކުެރވިފައި.

ޑްރާފްޓު  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މާލަހެއްުނެވ އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ައރިހަށް އަލުން

 ޖަލްސާއެއް  ގެކޮމިޓީ ކުރެވުނު މާއްދާތައް ފޮނުވާލާނަން. ދެން، މިއަދުވެސް ގަވާިއދު

ނަޑއެޅިަފިއ. ޖަލްސާ އޮންނާނީ ހަވީރު   ާވއިރު މަޖިލިސް  4:31ބޭއްވުމަށް ވަނީ ކަ



އެތަނަށް  ކުރާޭގގެ ކޮމިޓީރޫމުަގއި. އެހެންވީމާ، ަގވާއިދު ކޮމިީޓގެ އެންެމހާ މެންބަރުން 

ނޑުމެންގެ ދެން އޮންަނ މިމަޖިލިސްގެ ޖަލްސާ  ވަަޑއިންދެްއވުން އެދެން. ައޅުގަ

 ެއްއ ޖަހާއިރު. އެހެންވީމާ، 9ާވ އާދީއްތަ ުދވަހު  19މަހުގެ އޮންނާނީ މި

       ދަންނަވާލުާމއެކު ިމއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަލަނީ. މިވާހަކަތައް
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