
الحود هلل والصلة والسالم ، بسن هللا الرحون الرحينޖަލްސާ ފެށްޓެވުން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަނަ ބާބުގެ  4ގަވާއިދުގެ  .2މަޖިލިސް ފެށުނީ. على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله. 
. ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖަލްސާފެށުނީ މާއްދާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން. ރިޔާސަތުން

އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރްޚަބާ ދަންނަވަން.  ވަނަ ޖަލްސާޔަށް 25ޚާއްސަމަޖިލީހުގެ 
 ވަނަ ބާބުގެ މާއްދާތަކާއި މެދު ގޮތެއްނިންމެވުން. 4އެޖެންޑާގައި މިއޮތީ ގަވާއިދުގެ  އާދެ މިއަދުގެ

ނޑުމެން އެންމެފުރަތަމަ ފަށައިގެންނަން މިއޮތީ  އެހެންވީމާ  ވަނަ މާއްދާ. 24ގަވާއިދުގެ އަޅުގަ
ދަންނަވާލާނަން. އިދާރީ މޭޒުން  ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ތިޔަބޭފުޅުންނަށް 24އިދާރީމޭޒުން ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާ  24ދެލިކޮޕީގައި އޮތް ގޮތަށް  އިއްވުން: [ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ
 ވަނަ  24ވަނަ ދެލިކޮޕީގައިވާ  2ން: އާދެ، މިހާރު ގަވާއިދުގެ ވާހަކަދެއްކެވު އިއްވެވިއެވެ] ރިޔާސަތުން

މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާއާއިމެދު ބަޙުސް ކުރުމުގެ ވަގުތު ހުޅުވާލެވުނީ. ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅު
ހުށަހެޅިފައިވޭ. ދެން އެހެންވީމާ މިވަގުތުކޮޅަށް  އިޞްލާޙެއް 2މިހާރު ގެނެސްފައިވާނެ. މިއަށް 

ގެންދިއުން އެދެން. އަދިއެއާއި އެކުގައި މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުންވެސް  ށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުންއިޞްލާހަ
ދެއްވައިގެން  ދެއްކެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ބޮޑަަަށް ރަނގަޅީ އިޞްލާހަށް ފުރަތަމަ އިސްކަން ވާހަކަފުޅު

ވެވަޑައިގަންނަވަން ބެފުޅުންނަށް ބައިވެރި ވާހަކަދައްކަވަމުން ގެންދިއުމަށް. އެހެންވީމާ މިހާރު މިބަޙުސް
ނޑު އިޞްލާޙު  1އެންމެފުރަތަމަވެސް މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކަމުގައިވާ މުލަކައަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ހުށަހަޅާފައިވާ  ޢަލައިކުމް. އާދެ، އަޅުގަނޑު ޝަފީޤަށް. މުލަކަތޮޅުަު މެންބަރު އަޙްމަދު ޢައްސަލާމް 
ކުރިން މިއިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން  އިޞްލާޙާމެދު ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި މިވާގޮތުން މެންބަރުން  24ޖެހުނުސަބަބު މިހާރު ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، މި 
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެވޭ މުއްދަތު ނިމޭއިރު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  ގެ )ރ(އިޞްލާޙު ފޮނުވުމަށް މިމާއްދާ

ރައީސް  އިޞްލާޙުތައް އެއްކުރުމަށްފަހު މެންބަރުންނަށާއި ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުގެ ލިބިފައިވާ
ޙުތައް ކޮމިޓީއަށް އިޞްލާ އިޞްލާޙުތައް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މިތަނުގައި މެންބަރުންނަށާއި ދިރާސާކުރާ

ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކޮށް ނިންމާފައި  ފޮނުވާވާހަކަ އައުމުން ސުވާލެއް އެބައުފެދޭ. ޑްރާފްޓްކުރާ
ރ( ގައި ބުނާފަދައިން ރައީސް ފޮނުވާވާހަކަ މީގައި ) މެންބަރުންނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން މިމާއްދާގެ 

ންނަށް އެ ޑްރާފްޓް ލިބުނީމާ ރ( ގައި ބުނެފައިވާފަދައިން މެންބަރު ) ބަޔާން ވެފައިމިއޮންނަނީ. ދެން
އަނެއްކާ ޑްރާފްޓް  މެންބަރުން ފޮނުއްވާ އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް ހުށަނޭޅި މަޖިލީހުގެ ބަޙުސްނުކުރެވި  އެއަށް

ކުޑައޮޅުންއަރާތީވެ، މީކިހިނެއްތޯ މިވަނީ  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާވާހަކަ )ޅ( ގައި އައިމާ މިވާގޮތެއް
ޞްލާޙުތައް މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފައި އަނެއްކާހަމަ ޑްރާފްޓް އެއި ހަޤީޤަތުގައިވެސް މެންބަރުންނަށް

ޑްރާފްޓް  ފޮނުވަނީ ބާވައޭ. ނޫނިއްޔާމުން މިމަޖިލީހުގައި ބަޙުސް ކުރެވެމުން ދާއިރުގައިވެސް ކޮމިޓީއަށް



ވަކިގޮތަކަށް ބަޙުސް ކޮށްނިމުމަށް  ކޮމިޓީއަށް އިޞްލާޙުތައް ފޮނުވަނީތޯއޭ، ނޫނިއްޔާމުން މަޖިލީހުން
އެއޮޅުން ނުފިލާތީވެ މިއިޞްލާޙެށް އަސްލުގައި ހުށަހަޅަން  ގައިތޯއޭ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަނީ.ފަހު

ނޑު ބޭނުންވޭ މިކަން  ޖެހިގެންމިއުޅެނީ.  އެހެންވީމާ އިޞްލާޙާއި މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެކުރިން އަޅުގަ

ނޑު މަޖިލީހުގެ  ނާއިބުރައީސް އަދި،  ޢިއްޒަތްތެރި ސާފުކޮށްލަން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ
އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން  ރ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާޙީން ޙަމީދު އަރިހުގައި

ދެއްކެވިއިރު އެޚިޔާލު ގެންގުޅުއްވިގޮތް ހާމަކޮށްލަދެއްވުމަށް.  އެމައްސަލައިގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ
ޝާހީން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ގަވާއިދު ކޮމިޓީގައި މެންބަރުއުތުރުބުރީ ޝުކުރިއްޔާ  މާޅޮސްމަޑުލު

ނޑުމެން ނޑު ގޮތެއްގައި އަޅުގަ ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިސްނަވާފައިވަނީ  ޙަމީދު ވާހަކަދެކެވުނުއިރުގައި މައިގަ
 ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމުން ޑްރާފްޓްކޮށް  ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ ޑްރާފްޓްކޮށް

 އެޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލާ އޭގެގިނަ މާއްދާތަކެއް އެކުލަވާލާަާ މެންބަރުންނަށް  ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން

 ފޮނުއްވުމަށް. ވަކިވަކި މާއްދާތަކަށް ބަދަލު ތަކެއް ގެންނަވާއިރުގައި މަޖިލީހުގައި 

ސިސްޓެންސް ކޮން އަދިގެންނަމުންދާއިރުގައި އެއާއި ދިމާނުވާ ބައެއްކަންތައްތައް ހުރެދާނެތީ ނުވަތަ
އެއިރުން އެދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން  ނުވެދާނެތީ އަނބުރާ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލާކަހަލަ ގޮތަކަށް.

އަކަށްބަލައި ރަނގަޅުކޮށް، ކުރިއަށް  އެކޮންސިސްޓެންސެއް ނުވަތަ އިންކޮންސިސްޓެންސީ
ސް ޙާލެއްގައި އެއީވަކި އެކޮމިޓީއިން ޖައްސާފައިމިއޮތީ. އެއްވެ ގެންދެވޭނެގޮތެއް ރޭވުމަށްޓަކައި އެކަންހަމަ

ނޑައަޅާފައި އޮންނަގޮތެއްނޫން. ނުވަތަ އެމަޤްޞަދުގައި ކޮށްފައި  ހުރިހައި ކަމެއް  ނިންމުމަށް ކަ

ފޮނުވާގޮތަށް  އޮތްކަމެއްނޫން. އެހެންވީމާ، އެމަޤްޞަދުގައި ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއަށް
އެދެއްވި ޖަވާބަށް އެފާހަގަ  ޅު މެންބަރު އަޙްމަދު އާދެ،ލިޔެވިފައި އެވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. މުލަކަތޮ
ނޑަށް ހަމަފެންނަނީ )ޅ( ގައި  ކުރެއްވި ޚިޔާލަށް ވިސްނާއިރުގައި، ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ

 ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މިހެންވެ މިޢިބާރަތް އުނިކޮށްލަން. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި  މިބުނާ ދިރާސާކޮށް

ބޭނުމެއްނެތް.  މެންބަރުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމުގެ އެހިސާބަށް
ގޮތެއްނިމުމަށްފަހުގައި ޑްރާފްޓްކޮމިޓީއަށް  މަޖިލީހުގައި އެގޮތަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަށް ބަޙުސްކޮށް

ރުގައި ޢިބާރާތް ބަޔާން ވެގެން އައިސްފައި އޮތްއި ފޮނުވުން ބޭނުންތެރީ. އަދި މިއަކުރުގައި
ވަރަށް ޝަރީޙަކޮށް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ ހުރިހައި މެންބަރުންނަށް  މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާވާހަކަ 

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށްވެސް މިފޮނުވިފައިހެން މިފޮނުވޭއިރުގައި

 ތަކާއި މެދުގައިއޮންނާނީ. އެހެންވީމާ ޑްރާފްޓްކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށްވެސް އިޞްލާޙު

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ޑްރާފްޓަކަށް ހުށަހެޅޭ  ވިސްނާވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގެންނަވާނެ. އަޅުގަ
ކުރީގައި އެހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މަޖިލީހަށް.  އިޞްލާޙު ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް އަލުން އަބުރާ ފޮނުވުމުގެ

ނޑު ނުދެކެން މިޙާލަތުގައި މިސާބުގައި މެންބަރުންނަށް. އަޅު  އެހެންވީމާ، އެފޮނުވަންޖެހޭނީ ގަ



 އަނެއްކާ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމެ ބޭނުމަކަށެއް. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން  އެޑްރާފްޓްތައް

އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަފައިވާ  ވަނަ 2ވާހަކަދެއްކެވުން: ދެން އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ގަވާއިދަށް 
ޙަސަންއަށް. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން  ރު ޙުސައިން ރަޝީދު ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ
ނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރާނީ ފުރަތަމަ ރަޝީދު ޙަސަން  ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޢަޅުގަ

މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރުމުގެ  ވާހަކަދެއްކެވުން: މުލަކަތޮޅުގެ 
 2އަނެއްކާ  އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިފަދައިން މިއިޞްލާޙުތައް މިޢުޞޫލުން ލިބުމަށްފަހުގައި އާދެ، ގޮތުން.

ކުރާކޮމިޓީއަށް އެފޮނުމުގެ މާބޮޑު  ވަނަ ފަހަރު މަޖިލީހަށް އެކަން ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ދިރާސާ
އިމެދު މެދު ވަހަކަދެކެވުނު އިޞްލާޙު ތަކާ ބޭނުމެއްނޯންނާނެ. މިކަމާއިމެދު މިއިޞްލާޙުތަކާއި

ނޑު މިހުށަހަޅާ ވާހަކަދެކެވުނު އިޞްލާޙަކީ  ކުޑަބައްދަލުވުމުގައިވެސްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައި. އާދެ، އަޅުގަ
ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އަކުރެއް  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެފަހަތަށް އަދިމިހާރު އޮތް )ކ( ގެކުރިއަށް 24

ތަށް މިހާރުވެސް ދަނީ ޢަމަލުކުރެވެމުން. އެއްގޮ އިތުރުކުރުމަށް. އާދެ، އަޅުގަނޑު މިހުށަހަޅާ އިޞްލަޙާއި
މިކުރާގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް  އެހެނީ މިހާރުވެސް ޢަމަލު 

އެބަބާއްވާ.  ލިބުމަށްފަހުގައި، އެއިޞްލާޙު ހުށަހެޅި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބައްދަލުވުމެއް މަޖިލީހަށް
ކޮންސިސްޓަންޓް އިޞްލާޙުތަކެއްތޯ. އަދި  ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް އެއީ އެބައްދަލުވުމުގައި މިބަލަނީ

އިޞްލާޙުތަކުތެރެއިން ހުށަނާޅާ ހަމަޖެއްސިދާނެ އިޞްލާޙުތައް އަނބުރާ  އޭގެތެރެއިން އެހުށަހަޅަފައިވާ 
ލާޙުތަކެއް އިޞް ފުރުޞަތުވެސް އެމެންބަރުންނަށްދޭ. އަދި، ގުޅޭގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުރިހާ ގެންދިއުމުގެ

ކުރިންފާސް ކުރެވިފައި އޮތްމާއްދާއަކާއި  އެއްކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންދޭ. އަދި،
ކޮންސިސްޓްނޫން ހުށަހެޅުންތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް  އަޅާބަލާއިރު ގުޅުންނެތް ނޫނީ

އޭގެ  ށަހެޅުންތަކުގެ އަދަދު މަދުވެގެން ދިޔުން.ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ހު ލިބިގެންދޭ. މީގެ
އަދިއޭގެ އިތުރަށް ހުށަހަޅާ  ސަބަބުން މަޖިލީހުގެ މިފްލޯރގައި ބަޙުސްކުރުމުގެ ވަގުތު ސަލާމަތްވެގެންދޭ.

ރަގަނޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ލިބިގެންދޭ.  އިޞްލާޙުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި އޭގެ ފެންވަރު
ނޑު ހުށަހަޅާފައި  މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާގޮތް ގަވާއިދުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި  މިވާ އިޞްލާޙަކީއަޅުގަ

ނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި މިއީ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް  ހުށަހެޅިފައިވާ  އިޞްލާޙެއް. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ދުގައި އެގޮތް ގަވާއި ކަމުގައި މެންބަރުން ބަލައިގަންނާނެ. ސަބަބަކީ، މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ގޮތް 
ނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި މިއޮތީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ހިމެނިފައި ނެތީމައި މިގޮތަށް އަޅުގަ

هللا މުޙަންމަދު `. ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުއް ޝުކުރިއްޔާ. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު
ނޑު ޝަރީފް ވަނަ މާއްދާގެ  24ކޮޕީގެ ވަނަ ދެލި 2ވާހަކަދެއްކެވުން: މިގަވާއިދުގެ  ވަބަރަކާތު. އަޅުގަ

ހުށަހެޅިފައި  ހ( އަށް އެއްވެސްކަހަލަ އިޞްލާޙެއް އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ފަރާތްޕުޅުން) )ހ(. މިހާރު
ނޑު ވަނަ  2ހުށަހަޅަން. ދެން  ނުވޭ. އެހެންވީމާ، )ހ( މިހާރުވެސް އޮތްގޮތަށް ފާސް ކުރަން އަޅުގަ



ގޮތަށް މުލަކައަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް  އިވާވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގަ 24ކަމަކަށްއޮތީ މިމާއްދާގެ 
ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއްކަމަށް އެއަށް ތާއީދު ކޮށްލަން. އަދި،  ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް އެއިޞްލާޙުއެއީ

ވަނަ މާއްދާއާއި )ޅ( އަދި  24ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ކޮޅުމަޑުލުގެ މެންބަރު
ޤަބޫލުކުރެވޭތީ  އިޞްލާޙު އެއީ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށްއެހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  )ކ(

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ައއްޑުއަތޮޅު މެންބަރު އިބްރާހީމް  އެގޮތަށް އަޅުގަ
: އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.

ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އެދުނީ މާއްދާ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން
 ހުށަހެޅުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު މަޤްޞަދެއް އެބައޮތް. ޤާނޫނޫއަސާސީ ފަދަ މުހިންމު  މިގޮތަށް

ތަކަކާއި  އޮންނަ އުޞޫލު މަސައްކަތެއް ކުރާއިރުގައި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ އެޤާނޫނުލިޔެފައި
ސްކްރީން ކުރުމަކީ ވަރަށް  ހަމަތަކާއި އޭގެ ކޮންސެޕްޓް ތަކާއި އަދި ތަޢާރުޟުވާ އެއްޗެއް ނޫންތޯ

މިހާރުވެސް މިއޮންނަ ޤާނޫނު އަސާސީގައި  މުހިންމުކަމެއް. އެގޮތަށް ސްކްރީން ނުކޮށް އަތުވެއްޖެނަމަ
އްދާއޮޅި އެއްމާއްދާއާއި އަނެއްމާއްދާ ތަޢާރރުޟުވެ އަނެއްމާ ވާގޮތަށް މާނަ އަރާރުންވެ އެއްމާއްދާއާއި

 މައްސަލަތަކެއް ނިކުންނާނެ. މިހާރު ޤާނޫނު އަސާސީއެއް ޑްރާފްޓް ކުރާއިރު އެއީ  މިކަހަލަ ކިތަންމެ

މަސައްކަތް ކުރައްވާ  ވަރަށް ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ކަމަށްވާތީ، އެކަމުން އެޑްރާފްޓް ކުރުމުގައި
ޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި އޮތްގޮތުން  ނިގޮތާއި އެޑްރާފްޓްއޮތް ގޮތާއި މުޅިފަރާތްތަކުން ވިސް

އުނުއިތުރެއް އަތުވެދާނެ ނުނީ މާ އަރާރުންވާނެ މައްދާއެއްތޯ ރައްޔިތުންގެ  އެހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކީ އެއަށް 
ސެޓިަިންގ  ފޯމަލްމަޖިލީހަށް ވުރެކުޑަ ކޮމިޓީއަކުން ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް، އިން  ޚާއްޞަ

ނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އެނޫން ގޮތަކައް ހުށަހެޅޭ  އެއްގައި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ނިންމިދާނެހެން. އެގޮތަށް  އިޞްލާޙުަުތައް މިތަނަށް އައިސްގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް

ނޑުމެން އަމަލު ނުކުރެވޭތީ ން މިއުޅޭ މައްސަލަތައް މިނުކުންނަނީ. މިހާރުވެސް ނުކުމެގެ  އަޅުގަ
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޕާލަމެންޓްރީ އުސޫލުތަކާ ދުނިޔޭގެ އެހެން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،

ބަޔަކަށްވާތީ އެއްބަޔަކު  ތަޖުރިބާކޮށްފަހުރި ގޮތްތަކާ ޚިލާފުގޮތަކަށް މިހާ ހިސާބަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ މީހުން
ކޮމިޓީއެއް ހެދުމުގެ މާނަވެސް މުޅިން ގެއްލި  ނޑުމެންނަށް ޝައްކު ކުރެވޭތީއަނެއްބަޔަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއެއް ހެދުމަކީ އެއްވެސް ބޭނުންތެރިކަމެއް ނޫންކަމަށް މިފެންނަނީ. އެހެންކަމަށް  އަޅުގަ
 މިޓީ އަނެއްޚާއްޞަ މަޖިލިސްަް ކޮމިޓީގެ ގޮތުގައި އޮވެގެން އެކަންކުރަންވާނީ. ކުޑަ ކޮ ވަނީވިއްޔާ މުޅި

ކޮމިޓީއެއް ހަދާއިރު  ކޮމިޓީ ޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީ ހެދުމުގެ މާނައެއް ނެތް. އެފަދަ
ބައެއްކަމުގައި ބެލެންވާނެ. މި މަޖިލީހުގައި  އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަކީވެސް އިތުބާރުހުރި

އެކަމަށް އެންމެ ލަޔާގާތްތެރި ބޭފުޅުންކަމުގައިވެސް ކޮމިޓީއެއް ވާނީ  ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެފަދަ
ނޑު  ދެކެން. ހަމަ އެޔާއެޔާއެކީ އެންމެފަހުގެ ނިންމުން މިއޮންނަނީ ޚާއްޞަަަ މަޖިލިސް  އަޅުގަ



ޤާނޫނުއަސާސީގެ މުޅި  ކަމަށްވާއިރުަު އެބޭފުޅުންގެ ރިކޮމަންޑޭޝަނާއެކު އަދި އެބޭފުޅުން ވިސްނަވާގޮތާ
ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމުގައިވެސް އަޅުގަނޑު  ލާޙުަު ގެނައުމަކީ މުހިންމު އަދިދެލިކޮޕީއަށް ބަލައިލާ އިޞް

ނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ މިހާރު މިހުށަހެޅިފައި އޮތް  ދެކެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް ހަމަ މިހާރު  އިޞްލާޙަކަށް  އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރެވެއޭ މިދެންނެވީ އަޅުގަ

އަރާރުންވެ އެއްތާކު  މަލުކުރާގޮތަށް އަމަލުކުރަންވެއްޖިއްޔާ ކުރީވެސް ޖެހުނުތާ ޖެހޭނީ. އެ މާނައަ
އަޅުގަނޑުމެނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ.  އަނެއްތާކު މައްސަލަތައް ނުކުމެ. އެތައްއެތައް ކަންތަކަކާ

ޒިވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު ޖަލްސާޔަށް ހާ ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
 އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރުން ދެން 69

ދަންނަވަން އޮތީ  އަޙްމަދު ސަމީރު. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ
ނޑަކަށް ނެތޭ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީ އިޞްލާޙުަު ހުށަހެޅުމުގެ އެއީ ލިޔުމުން  ރު ފުރުޞަތެއް އެއަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް އިޞްލާޙުަު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ  ނުފޮނުވާތީ. ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނޑު މިދަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ތަންތަންކޮޅަށް  އެބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙުަުތަކު ތެރޭގައި އަޅުގަ
މާއްދާޔާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވާލަން  ވަނަ  24ގަތުމަކީ އެދޭކަމަކަށް ވާތީވެ ބައެއްވާހަކަތައް ވިސްނާވަޑައި

ނޑު ޤަސްދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން  ވަނަ 24އަޅުގަ
ނޑަށް އޭގަ ބައެއް މިހާރު މި މަޖިލިސްގެ ކޮމިޓީން ކަންތައްތައް  ނިންމާފައިވާ ގޮތަށްވުރެން އަޅުގަ

ނޑު ލިޔެވިފައި އޮތް ބައެއްގެ ގޮތައް އެބައޮތް އެއީ )ހ( ގައި ޤާނޫނު  ހުރުމަށް ފާހަގަ  ކުރެވޭތީ އަޅުގަ

މަޖިލީހުން ގޮތްތަކެއް  އަސާސީއަށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުަުތަކާމެދު މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކޮށް
ނޑައެޅުމައްޓަކައި މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަންވާ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކޮންމެހެން ހިމަނަންވާނެ  ނީކަ

އުސޫލުތަކާމެދު ބަހުސްކުރެވޭ މައްސަލައޭ. މިހެން އޮތިއްޔާ މިހާރު  އަސާސީ ސިފަތަކާއި މައިގަނޑު
 ފުރިހަމަވާނެކަމަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަވެސް ދަންނަވަން. ދެންހަމަ މިޔާއެކުގައި )ށ( އޮތްގޮތަށްވުރެން

މައްސަލައެއްވެސް  ސް އެބައުޅޭ، )ށ( ގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެގައިވެސް އަދި )ނ( ގައިވެ
އެމައްސަލަޔަކާމެދު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި  ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބަހުސްގެ ވަގުތު ހުޅުވާލުމުން މެންބަރުން

 މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދޭންވާނެއޭ. ދެން މިޔާއެކުގައި )ނ(،)ނ( ޚިޔާލުފާޅުކޮށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު
 މާއްދާއެއްގެ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުަުކުރަން  ގައި އެބައާދޭ ޤާނޫނުގެ

ނޑަށް ނޑުމެން މިއުޅެނީ، އެހެންވީމާ، އެތަނުގައި އިންނަންވާނެކަމަށް އަޅުގަ ބުއްދި ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޅުގަ
ނޑުގެ ބަދަލުވާންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މީވެސް  ނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ދެންހަމަ )ރ( ގައިވެސް މީގައި  ބުއްދިޔަށް ވިސްނޭތީވެ އެކަންވެސް އަޅުގަ
ނޑަށް ކުޑަ އިޞްލާޙެއް އޮތުމާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން. ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓް  ލިޔުއްވާފައި އޮތަނަށް އަޅުގަ

ޑްރާފްޓެއް މަޖިލީހުގެ  ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލާ ނިމުމުން އެ ކޮމިޓީ މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާތަކެއް ކުރާ



ރައީސަށް ލިބުމުން މެންބަރުންނަށް އެ ޑްރާފްޓް  ރައީސަށް ފޮނުވަންވާނެ. އަދި، އެ ޑްރާފްޓް މަޖިލީހުގެ
މެންބަރުން އެ ޑްރާފްޓަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުަުތައް މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުވުމުން

 ދުވަހަށްވުރެން ދިގުނޫން މުއްދަތެއް  14ދުހަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި  3ފޮނުވުމަށްޓަކާަި  ށްރައީސަ

ނޑު އޮތީ ނޑުގެ ވިސްނުމުގައި )ބ( މި މާއްދާ އުނިކުރަން އަޅުގަ ވިސްނިފައި.  ދޭންވާނެއޭ. އަޅަގަ
ނޑު  އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބައެއް އިޞްލާޙުަުތައް އަޅުގަނޑު ހުރީ އެދެނީ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

މިކަމާމެދު ވިސްނާ ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް. އަދި، ހަމަ  މިއިޞްލާޙުަުތައް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުން
ނޑު މިދެންނެވި )ނ( ގައި ޤާނޫނުގެ މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާތަކެއްގެ  އެޔާއެކުގައި މި މާއްދާގައި އަޅުގަ

ނޑަށް  ށް އެތަނަށް އައުން އެއީއަންނައިރު އެތަނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއެއްކަމަ ވާހަކަ އަޅުގަ
ނޑު  ހީވާގޮތުން އަންނަންޖެހޭނެ ބަދަލެއްކަމަށް ފެންނާތީވެ އެވާހަކަވެސް ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ރިޔާޟް ޝުކުރިއްޔާ  ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
ނޑު ކަށް އެދުނީ ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ބައެއް ކަންތައްހުރީމަ އެކަންތައްތައް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ.  ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ
ވާހަކައިން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަަަރަކު ދެއްކި 3އޭގެތެރެއިން ބައެއްކަންތައްތަކަކީ މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް

ނޑަށް ވަރަށް ބޮ ނޑު ދަންނަވާލަންއަޅުގަ ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ  ޑަށް ސާފުވެއްޖެ. ދެން އަޅުގަ
ގައި އެބުނެފައި އޮންނަ އެއްޗެއް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 24ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފުރުޞަތެއް ދެއްވީމަ 

ނިންމިދާނެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ  އެހެން އޮތުމުން މީގައި ވަކިފަރާތަކަށް އެބައި
ބޭނުންނޫން އެއްޗެއްކަމަށްވެސް. ދެންހަމަ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ ނުވަތަ  ކީވެސްަް އެއީ ކޮންމެހެންއެއްޗަ

ނޑުމެން  ޑްރާފްޓްކުރާ  ބައެއްގެ ވާހަކަވެސް މިމާއްދާއިން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އައިއްސަ އޮތީ. އަޅުގަ

އިޞްލާޙުަުތަކެއް  ހާރު ކަހަލަ ނުދަންނަ މީހުންނަށް މީތި އޮޅުން ވަރަށް ކައިރީގައި އުޅެނީ. ދެން މި
ނުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް އެއެއްޗިހި  ހުށަހެޅިފައި އެބޮތް އެ އިޞްލާޙުަުތައް އަދި މިއޮތް އިޞްލާޙުަު

ނޑުމެންނަކަށް ނޑަކަށް  ދޫކޮށްލި ކަމުގައިވިޔަސްވެސް އަޅުގަ މާބޮޑު މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަކަށް އަޅުގަ
ތުރު ކުރިޔަސްވެސް މީގައި މައްސަލައެއް އޮތްކަމަކަށް އެބައިތައް އި ނުފެނޭ މިމާއްދާޔާ ދޭތެރޭގައި އަދި

ނޑަކަށް   ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން މި އިޞްލާޙުަު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި  ޢިަިއްޒަތްތެރި ދެމެންބަރުން މިކަމާވިސްނަވާފައި އަޅުގަ
ދޫކޮށްލަފާނެކަމަށް. ދެން، ހަމަ އެޔާއެކުގައި  ހަޅުއްވާފައި އޮތް ދެ އިޞްލާޙުަުއެދެބޭފުޅުން ހުށަ

ނޑުމެން ޤަަަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ޢިަިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ، ރައީސް  އަޅުގަ
ނޑުމެނަށް އެގޭކަމެއްނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހެން، އޮތަށްަް  ކަންތައްކުރައްވާނެ ގޮތަކީ  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނޭގޭނެ. އިޞްލާޙެއް  ހަމަ ކޮންމެސްތަނަކުން ގެނެސް އެއަށް ލިކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަ

އަދި އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން އެކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް މީގައި އޮތުމަކީ މުހިންމުކަމެއްނޫ.



ލާޙެއްވެސް ފަހަރެއްގައި އިޞް މެންބަރުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުަުފިޔަވައި އެހެންދިމާލަކުން އަންނަ
ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީވެސް ބޭނުންކުރައްފާނެ މީކީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބޭނުންކުރައްވަފާނެ ނޫންނަމަ މި 

ނޑުމެން އެކަމަކާ ވިސްނަންޖެހޭނެ  ނޑުމެން ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް މީގައި މިބައި  އަޅުގަ ކަމެއްނޫން. އަޅުގަ
އިތުރުވެގެންދާނީ  ސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވަގުތުތަކެއްހެން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގައިވިޔަސްވެ  ހިމަނަަަން

ނޑަށް ހީވަނީ  ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އެ އިޞްލާޙެއް ބޭނުންކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަޅުގަ
އަދި ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީ ބޭނުންކުރައްވާނެ. އެހެންވީމާ،  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްވެސް އެ ބޭނުންކުރައްވާނެހެން

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެވިދާޅުވިފަދައިން އެ ޑްރާފްޓް މިއޮތްގޮތަށް  އްޒަތްތެރިއައްޑުއަތޮޅު ޢި

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްދާން ފަސޭހަވެސް ވާނެކަމަކަށް ފެންނާތީވެ ނޑު  ފާސްކުރުމަކީ އަޅުގަ އަޅުގަ
ށްދާކަމަށް ދިގުކުކޮށް ބަހުސަ އެކަމަށް ތާއިދުވެސް ކޮށްލަން މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން. ދެން ވަގުތު

ނޑުގެވެސް އެބަހުރި އެ އިޞްލާޙުަުތަކާ އަދި ހުށަހެޅުންތައް އެބަހުރި އަދި މީގަ އޮޅުންއަރާ  އަޅުގަ
ނޑަށް ހީވަނީ މިއަދުވެސް  ކަންތައްވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަގުތުތަކެއް ބޭކާރުވެގެން  ރައީސް ކަންތައްކޮށްފާނެކަމަށް ނުވަ  ހިގައިދާނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ހާސްވެ  ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ކަންތައްކޮށްފާނެ ކަމަކާބެހޭކޮތުން އެކަމާ އަޅުގަ
ތަނުގައި ކަންތައްތައް ކޮށްފައިހުރި ގޮތްގޮތަށް  ކަންބޮޑުވުމެއް މާނައެއްނެތް. މީގެ ކުރިންވެސް ވޭތުވެދިޔަ

ނޑުމެންގެއަޅާބަލައިލާއިރު އަޅު  ހިތަށް އެކަންތައްތަކާ އެއްޗިހި ވިސްނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަަަނޑަށް  ގަ
ނޑަށް އޭގެ ފެންނާތީވެ  ތަފްޞީލަކަށް ދާކަށްނެތިން. އެހެންވީމާ، މިއިންގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން އަޅުގަ

ނޑު އެގޮތަށް ރިއްޔާ ތާއިދުކޮށްލަން. ޝުކު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެގޮތަށް ހުށަހަޅާ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ
ނޑު  ޢިއްޒަތެރި ރައީސް. މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް ޝުކުރިއްޔާ ޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

އޮތް ވާހަކައަކީ މި މާއްދާގެ )ޅ( އަށް މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދަންނަވާލަން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނޑުމެން ޝަފީޤު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުަު ފާސްވާ އަޙްމަދު  ކަހަލަ ގޮތެއްވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަަަ

ނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ  މިހާރުއޮތް އިބާރާތަށް ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ
ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް  ދަންނަވާލަން. އާދެ )ޅ(ގައި އުނިކޮށްލަން މި ހުށަހެޅޭ ތަންކޮޅަކީ 

އިބާރާތަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިފައިވާ އިޞްލާޙުަުތައް  އަށް އޮންނައެހެން އޮންނައިރު އޭގެކުރި 
 މެންބަރުންނަށާއި އެގޮތައް އޮންނަނީ، މެންބަރުންނަށާއި ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓްކުރާ  އެއްކުރުމަށްފަހު

 މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ކޮމިޓީއަށް އެތަންކޮޅު އުނިކޮށްލައިފިއްޔާ ދެން ކިޔަންފަސޭހަވާނީ މެންބަރުންނަށް
ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު މިހުށަހަޅާލަނީ. ދެން  އިޞްލާޙުަުތައް ފޮނުވަންވާނެއޭ. އެޑިޓޯރިއަލް އިޞްލާޙެއްގެ

ވިސްނާއިރު އެކަހަލަ ބަދަލެއްގެނައުން އެދެން ކުރަންޖެހޭނެވެސް  ޙަޤީޤަތުގައިަި ކަންހިގަމުންދާގޮތަށް
ނޑަށް ހީވަނީ ފާސްވެގެން ހިނގައްޖިއްޔާަާ. ދެ  ކަމެއް އެހެން  ން، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާ އަޅުގަ

ވާންޖެހޭނެކަމަށް  ޕޮއިންޓަކީ މި ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާގޮތް އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް



ނޑުމެންނަށް ހީކުރެވޭ ހީކުރެވުން އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވަންނަނީ ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ  އަޅުގަ
ންމެ އެއްޗެއްވެސް އެކުރިން ކުރެވިފައި އޮންނަ ޑްރާފްޓަށްވުރެ ކޮ އެއްޗަކަށް އިމްޕްރޫމަންޓެއް ގެންނަ

ނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ވަގުތު ނުގެއްލޭނެ  ތަންކޮޅެއް ކަމަށްވަންޏާމުން  ރަނގަޅުވާނެކަމަށް އަޅުގަ
ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް  މިފަދަ ކުދިކުދި އިޞްލާޙުަު ގެނައުން މީ ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށްަް އަޅުގަ

އޮންނަގޮތް ރަނގަޅުކަމުގެ ވާހަކައާ މިކަހަލަ އެތައް  ގެއްލޭކަމުގެ ވާހަކައާއި ޑްރާފްޓްގައި ވަގުތު
 މިނެއްޓުން އެހެން ނަންގަވަމުން  15މިނެއްޓުން  11އަނެއްކާ ތި ބޭފުޅުން  ވާހަކައެއް ދެއްކުމަށްޓަކާ.

ބޭފުޅުން މި ހުށަހަޅުއްވާ  ގެންދަވާކަމަށްވަންޏާ މާބޮޑު މާނައެއްނެތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް
މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގަވެސް އެހެންކަމަށް  އިޞްލާޙުަުތައް ދޫކޮށްލައްވާފައި އަވަސްކުރައްވަން

ނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލުމަށްޓަކައި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަ
`. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން  ޢިއްަްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑުވެސް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ ރައީސް. ކޮޅުމަޑުލުގެ  އަޅުގަ
މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް  ޢިއްޒަތަތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ހަސަން އަދި މުލަކަތޮޅު

މަޤްޞަދުގައި. އާދެ، މުލަކަތޮޅު މެންބަރު  ށްލުމުގެ ހުށަހަޅުއްވާއިވާ ދެ އިޞްލާޙަށްވެސްަް ތާއިދުކޮ 
އިޞްލާޙަކީ އެއ )ޅ( މި މާއްދާގެ )ޅ( ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓްކުރާ  އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

 އުނިކޮށްލުމަށް. އާދެ، ހަމަ އެޔާއެކު މާލޭގެ ޢިއްޒައްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާތިފް  ކޮމިޓީއަށް މިތަންކޮޅު

އަންނަންޖެހޭނެ  އްވު ހުށަހެޅުއްވުމަކީ މިގޮތައް މިބަދަލު އަންނައިރު ހަމަ ކޮންމެހެންަްަް އެހުށަހެޅު
އިޞްލާޙުތައް އިޞްލާޙު  ބަދަލެއް. އާދެ، އޭރަށް މި ޢިބާރާތް އޮންނާނީ ރައީސަށް ލިބިފައިވާ

ގައި އިޞްލާޙުތައް ފޮނުވަންވާނެ. އާދެ، ކުރީ ކުރުމަށްފަހު މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެ
މެންބަރުންނަށާއި ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މިހެން އޮތުމުން  އޮތްގޮތައް އެއްކުރުމަށްފަހު

 ދޭހަވޭ މެންބަރުންގެ އިތުރު އަދި ބޭފުޅުން ކޮޅެއް ނުވަތަ ބޭފުޅުންތަކެއް ދިރާސާކުރާ  މިއިން އެބަ

ނޑަށް  އްޗެތިކޮމިޓީގައި އެބަ ތިއްބަވާ އޭގަ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުންނަށް އެއެ ފޮނުވާލެއްވީމައި އަޅުގަ
ލިބިވަޑައިގެންފަހެން އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ކޮންމެހެން  ހީވަނީ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށްވެސް

ނޑަކަށްވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އާދެ، ދެން ކޮޅުމަޑުލުގެ  އޮންނަންޖެހޭނެ  ޢިބާރާތްކޮޅެއްކަމަށް އަޅުގަ

މިހާރުގެ  ޝީދު ޙަސަންަް ހުށަހަޅުއްވައިފަވާ އިޞްލާޙަކީ ހަމަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަ
ކަންތައްތައް ގެންދަވާ އުޞޫލު ކަމަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލީހުގެަް ކަންތައްތައް ޑްރާފްޓްގެަެ

އެއީ ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަށްވެސް ފެންނާތީ އެ ހުށަހެޅުއްވި  ވާތީވެ ހަމަ ގަވާއިދުގައި މިބައި އޮތުމަކީ
 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ށަހެޅުމަށްވެސްަްހު

ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަވަދެއްކެވުން: އާދެ، މިހާރު މި ގަވާއިދުގެ މިމާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން
ހެންވީމާ، ކުޑަވަގުތުކޮޅެއް ނިމުނީ. އެ އެދި ވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ



ނޑު މި ކޮމިޓީވަގުތު ނިންމާލަން ޤަސްދުކުރާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަށް.  ބަލައިލުމަށްފަހުަު އަޅުގަ
ވަނަ މާއްދާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުގެ  24ހިސާބުން މި ގަވާއިދުގެ  އާދެ، ދެން އަޅުގަނޑު މިހާ

 ން، ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން ކުޑަ ވާހަކައެއްނިންމާލާފައި ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަ ބަހުސްގެ ވަގުތު

ނޑު ދަންނަވަން އެއީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙު، އެއީ މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުގަ
ފާސްވެއްޖެނަމަ އެއާއި ގުޅިގެން އިދާރީ ގޮތުން  ގެންނަވާފަވާ އިޞްލާޙު މިމާއްދާގެ )ޅ( އެ ގެންނަން

ނޑުމެން ގެންނާނަން. އެއީ،  ންނަންޖެހޭއެޑިޓޯރިއަލް ގޮތުން ގެ  އިޞްލާޙު އެ މާއްދާއަށް އަޅުގަ
 އަޅުގަނޑުމެން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް. ދެން ހަމަ އެހެން މިތާނގައި ހއ. ގެ  މީގެކުރިންވެސް

މާއްދާއެއް އޮތްކަން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު އިޝާރާތްކޮށްލެއްވި )ނ( ޤާނޫނުއަސާސީގެ
ކުށެއްކަހަލަ ގޮތައް. އެހެންވެ،  މަ އަޅުގަނޑުމެން އަތުން ގިސްފައި އޮތްަް ޢިމްލާއެއީ ހަ

ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ، ދެން އެހެންވީމާ، މިހާރު  އެތަންކޮޅުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅުކޮށްލާނެ
ނޑު ވޯޓަށް   ނީ ދަންނަވާލާނީ. ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާ  އަޅުގަ

ވޯޓަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙުތަކަށް. އެހެންވީމާ، އިސްލާޙުތައް މިހާރު ދަންނަވާލާފައި އެ
އިއްވެވުން: މުލަކަތޮޅު މެންބަރު  ދަންނަވާލާނީ. އިދާރީ މޭޒުން އިޞްލާޙް ދަންނަވާނީ. އިދާރީ މޭޒުން

 24ން ތާއީދުކުރައްވަނީ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަ  އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާ ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު
ޑްރާފްޓްކުރާ" ކޮމިޓީއަށް މި އިބާރާތް އުނިކުރަން. ރިޔާސަތުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ "ދިރާސާކޮށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެންނަން ފެންނިވަޑައި ގަންނަވާ  24އިޞްލާޙު ގަވާއިދުގެ  ވާހަކަދެއްކެވުން: މި
ހުށަހެޅުއްވި  [ވޯޓުދެއްވުން] ވޯޓުގެ ނަތީޖާ: މައްސަލަޥޯޓު ދެއްވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ.  ބޭފުޅުން

މެންބަރު: ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު  މެންބަރު: މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް. ތާއީދުކުރެއްވި
 28ވޯޓު ދެއްވީ:  69ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން. ހާޒިރުވެވަޑައިގެން

ވާހަކަވަދެއްކެވުން: ވީމާ، މި އިޞްލާޙު ފާހެއް ނުވި. އާދެ، ދެން  ޔާސަތުންރި 41ވޯޓު ނުދެއްވާ: 
 ގަވާއިދުގެ މި މާއްދާއަށް އައިސްފައިވާ ދެވަނަ އިޞްލާޙު އިދާރީ މޭޒުން އެ  ދަންނަވާލާނީ މި

ޙަސަން ހުށަހަޅުއްވާ  ދަންނަވާލާނެ. އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން: ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު
ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް އަދި  24ޅުމަޑުލު މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފްަް ތާއީދުކުރައްވަނީ ކޮ

ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށް މިހާރު އޮތް )ކ(، )އ( އަށް  މިހާރު އޮތް )ކ( ގެ ކުރިއަށް ތިރީގައިމިވާ
 ށް މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ޑްރާފްޓަ )ކ( 24ބަދަލުކުރުން. 

ޑްރާފްޓަށް އިޞްލާޙު  އިޞްލާޙުތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމުގެ ކުރިން
ހުރި އިޞްލާޙުތައް އެއްކޮށްލުމުގެ އަދި މި  ހުށަހެޅި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވާހަކަދައްކާ އެއްކޮށްލެވެން

މަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެއްބަސްވެ ދޫކޮށްލުމުގެ އަދި ކަ މަޖިލީހަށް ހުށަނާޅާ ދޫކޮށްލެވިދާނެ
 އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން އުސޫލީ ގޮތުން އެއްގޮތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބައްދަލުވުމުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ



އިޞްލާޙު  ބައިވެރިންނަށް އެއްބަސްވެވޭ އިޞްލާޙުތައް އެއްގޮތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމަށް
ކޮށްދޭންވާނެއޭ. މިގޮތުގެ މަތިން  ގެ ބައްދަލުވުމެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިޒާމުހުށަހެޅި މެންބަރުން

ބައްދަލުވުމުގައި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއެކު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކެއް މި
ގައިވާ  )އ( ދޭންވާނެއޭ. އަދި އެ އިޞްލާޙުތަކާމެދު ދިރާސާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މި މާއްދާގެ ފުރުޞަތު

ތިއެއްސެވި އިޞްލާޙު  ގޮތުގެ މަތިން ލިބިދޭންވާނެއޭ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ދެންމެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން.  މިމާއްދާއަށް ގެންނަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން

ޅުއްވި މެންބަރު: ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ނަތީޖާ: މައްސަލަ ހުށަހެ ޝުކުރިއްޔާ. [ވޯޓުދެއްވުން] ވޯޓުގެ
 ޙަސަން ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު: ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފް  ޙުސައިން ރަޝީދު

ރިޔާސަތުން  23ނުދެއްވާ:  ވޯޓު 36ވޯޓު ދެއްވީ:  69ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 
ފާހެއްނުވި. ދެން، އަޅުގަނޑު ވޯޓައް ދަންނަވާލާނީ  ލާޙުވެސްވާހަކަދެއްކެވުން: އެހެންވީމާ، މި އިޞް 

 ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ހުށަހަޅާފައި އޮތްގޮތައް އެމާއްދާ ފާސްކުރަން  26 ވަނަ ދެލިކޮޕީގައި 2ގަވާއިދުގެަެ 

ބޭފުޅުން ވޯޓުދެއްވުން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބެފުޅުން ވޯޓުދެއްވުމަށް. އާދެ، އެކަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ
ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ދެން. ޝުކުރިއްޔާ. [ވޯޓުދެއްވުން] ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:އެ
 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އެހެންވީމާ، މަޖިލިސްގެ  12ނުދެއްވާ:  ވޯޓު 56ވޯޓު ދެއްވީ:  69

ދެން، އަޅުގަނޑުމެން  ސްވެއްޖެ.ވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތައް ފާ 2އަޣްލަބިއްޔަތުން ޤަވާއިދުގެ މިމާއްދާ 
ވަނަ މާއްދާ  25އެހެންވީމާ، ގަވާއިދުގެ  ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން. އާދެ، 25ކުރިއަށްދާނީ ޤަވާއިދުގެ 

މޭޒުން ދަންނަވާލާނެ. އިދާރީ މޭޒުން އިއްވުން: [ޚާއްޞަ  މިހާރު ޑްރާފްޓްކުރެވިފައި އޮތްގޮތް އިދާރީ
 ވަނަ މާއްދާ އިއްވެވިއެވެ] ރިޔާސަތުން  25ޕީގައި އޮތް ގޮތަށް ދެވަނަ ދެލިކޮ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ

ކުރެއްވުމުގެ ވަގުތު. ދެން،  ވަނަ މާއްދާއާމެދު ބަޙުސް 25ވާހަދެއްކެވުން: އާދެ، މިހާރު މިހުޅުަުވާލަނީ 
ނޑުމެން ފޮނުވާފައިވާނެ. މިއަށްވެސް  އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅު މައްޗަަަށް  2އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، މިއިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދިޔުން  އް ހުށަހެޅިފައި އެބަވޭ.އިޞްލާޙެ
އެއްޗެއް  އަދި، މާއްދާއާއި ދޭތޭރޭގައިވެސް ޚިޔާލުފުޅު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޭނުންފުޅު އެދެން.

ކަފުޅުތައް އިޞްލާޙަށް ވާހަ އޮތީވީއްޔާ ވިދާޅު ވެވިދާނެ އެހެންނަމަވެސް، ބޮޑަށް ރަނގަޅީ ފުރަތަަަމަ
އިޞްލާޙާގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭގޮަަތައް  ހަމައެކަނި އިޞްލާޙަކާމެދު ދައްކަވަމުން ގެންދެވުން.

ހުޅުވާލަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އިޝާރާތްކޮށްލުން އެދެން.  ގެންދިޔުން. އެހެންވީމާ، އެފުރުޞަތު
ނީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސެއިން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަ  އެންމެ ފުރަތަމަ

 ޙަސަން. އެއީ، އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެންބަރެއް. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ރަޝީދު

ރަޝީދު ޙަސަން  ޢައްސަލާމުޢަލައިކުމް. އަޅުގަނޑު ވާނީ މިމާއްދާއަށް އިތުރު އަކުރެށް ޙުސައިން 
ނޑު ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުށަހެޅި  ނަ މާއްދާއަށްވެސް ހަމަވަ 24އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި. އެއީ  އަޅުގަ



ނޑު ދެންނެވި ފަދައިން މިހާރު  އިޞްލާޙު. އާދެ، މިއިޞްލާޙު މިގޮތައް ހުށަހަޅަން ޖެހުނީ ކުރިން އަޅުގަ
ށް މަޖިލީހަ ކުރަމުންދާގޮތަކީ ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ އިްޞލާޙުތައް މަޖިލީހަށް އައުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުން ޢަމަލު

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅި  ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކާމެދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން
އެއިޞްލާޙުތަކެއް މިމަޖިލީހަށް ހުށަނާޅާ ހަމަޖެއްސިދާނެތޯ  ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން

 ހުރި އިޞްލާޙުތައް އެއްކޮށްލެވެންއެއިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިރުގައި އެއްކޮށްލެވެން  ބެލުމަށާ، އަދި،

އިޞްލާޙުތަކުގެ  ހުރިތޯބަލާ މިގޮތައް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކުގެ އަދަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ
ވާހަކަދެކެވުނުއިރު އަޅުގަނޑު  ވަނަ މާއްދާގެ ބަޙުސްގައި 24އަދަދު މަދުކުރުމުގެ މައްޗައް. އާދެ، 
މެންބަރުން މިކަން ފާސްނުކޮށް ދެއްވާފައިވަނީ.  މަޖިލީހުގެމިވާހަކަ ދަންނަވާލިން. ނަމަވެސް، މި 

މާއްދާގައިވެސް މިޕްރޮސެސް މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ވަނަ 25އެހެންވީމާ، ހަމަ މި 
ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު މަޖިލީހުން ފާސް ނުވާނެކަމަށް ބަލާ އަނބުރާ ގެންދަން.  ގަސްތުކުރަނީ އަޅުގަނޑު

ނޑު ޤަބޫ  ސަބަބަކީ، ނޫންކަމަށް  ލުކުރާގޮތުގައި މިމަޖިލީހުން މިހާރު ޢަމަލުކުރާގޮތް ރަނގަޅުއަޅުގަ
ނޑު ނޑު ހުށަހެޅި  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޤަބޫލުކުރެއްވުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ގަސްތުކުރަނީ އަޅުގަ

ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން މީގެފަހުން  ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންދަން. ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު
މިކަހަލަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިގެން ނުރަސްމީކޮށް  ތައް ހުށަހަޅާ މެންބަރުންގެ މެދުގައިއިޞްލާޙު

ނޑު ޤަބޫލެއް  މިކަހަލަކަމެއް ކުރެއްވުމަކީ  އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަކަށް އަޅުގަ
ބައްދަލުވުމަކަށް.  އްވާ އަދި، އެކަންވާނީ މަޖިލީހުން ވަކި ގޮތަކަށް ފާސްކޮށްފައި އޮއްވާ މިބާ ނުކުރާނަން.

ނޑު މި އަނބުރާ ގެންދަނީ. ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދެންމެ  އެހެންވީމާ، އެރޫޙުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑު 24މަޖިލީހުން  ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ވޯޓުނުދެއްވުން މާނަ ކުރެވިގެންދާނީ  ވަނަ މާއްދާއަށް އަޅުގަ

މެންބަރުން  މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބޭއްވުމަކީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ  އެކަހަލަ
އެރޫޙުގައި އަޅުގަނޑު އަނބުރާ  އަޣްލަބިއްޔަތު ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމެއްނޫން ކަމުގައި. އެހެންވީމާ،

ނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު މިގެންދަނީ. އާދެ، މީގެ ފަހުން މިކަހަލަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ މީހުންގެ  އަޅުގަ
ނޑު އަނބުރާ  ބާއްވައިގެންބައްދަލުވުމެއް  ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ނުވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވަރަށް ޕްރޮޑަކްޓިވް  މިގެންދަނީ،  އަޅުގަ

ދު މަދުވެގެން އަދަ ޔޫސްފުލް ހުށަހެޅުމެއް. ސަބަބަކީ މީގެ ސަބަބުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކުގެ
މިއިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ މީހުންގެ މެދުގައި  ދިޔައޭ. އަދި، އޭގެ ސަބަބުން މަޖިލީހަށް އަންނައިރުގައި

އޮވޭ. އެއްވެސް ބޮޑު ސަޕްރައިޒްއެއް ހައިރާންކަމެއް  ހަމަގައިމުވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް
 މަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމުގައިއިޞްލާޙުތަކާ މެދު ވާހަކަދެކެވި ހެދު ނާންނާނެކަމަށް ހުށަހަޅާ

އިޞްލާޙުތަކާމެދު  މަޖިލީހަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ އެންމެންވެސް އަދި، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި
ފާހަގަކުރެވޭނެ. ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު  ވާހަކަދައްކަވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް



ނޑު ހުށަހެޅި  ނޑު ކުރިން ހުށަހެޅި  އިޞްލާޙުހިތާމައާއިއެކު އަޅުގަ އަނބުރާ މިގެންދަނީ. އަޅުގަ
މަޖިލީހުން ފާސްނުކޮށް ދެއްވުން އޭގެ މާނައަކީ މަޖިލީހުން ޤަބޫލުފުޅު  ހަމަމިގޮތައް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު

މިއިޞްލާޙު  ކަމެއް ނޫނޭ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މިދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއިން ހައްދަވާ ޑްރާފްޓައް ކުރައްވާ
އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ  މަކީވެސް އަދި، އެއިޞްލާޙާމެދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭހުށަހެޅު

ހުށަހެޅި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ކުޑަ ބައްދަލުވުމެއް  ކުރިން ނުރަސްމީކޮށް މަޖިލީހުގެ އިޞްލާޙު
ނި އިތުރުކުރުމަކީ. ކޮންސިސްޓަންޓްކުރުމަކީ ނޫނީ ބަދަލުކުރުމަކީ ނޫނީ އު  ބާއްވައިގެން އެއިޞްލާޙުތައް 

ނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެންނަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، މުލަކަތޮޅު  އަޅުގަ
އަށާއި )ކ( ށް ޝަފީޤް  ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 25މެންބަރު އަޙްމަދު އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ، 

ނޑު އިޞްލާޙެއް ށަހެޅި އެދެއަކުރުގައިވެސް ޢިބާރާތް ހު ވާހަކަދެއްކެވުން: މިދެއަކުރަށް އަޅުގަ
އެކަށީގެންވާ ވަގުތު. ދެން ބަލަންވީވަރަށް ނުބެލުން އެކަށީގެންވާ  ކުރެވިފައިވާ ގޮތުަުން މިއޮންނަނީ

ނޫން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްވެސް މެންބަރަކަށް އޮޅިވަޑައިގެންފައި އޮންނާނެ އެއްޗެއް ވަގުތު
ނޑައެޅިފައި އޮތުމަކީއެގޮތަށްަް އެހެން އޮތީމަ އެތާނގައި ވަ މުޙިންަްމު ކަމެއްކަމަށްަް  ގުތެއް ކަ

ނޑުމެން ތެރޭގައި މިއޮތް ރޫޙާއި، އަދި ރާއްޖޭގެ  ބަލާފައި ހުށަހެޅީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަ
ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު  ސިޔާސީ މަސްރަޙަަަށް މިއަންނަމުންދާ

ނޑަށްހީވަނީ ޚިޔާލު އަނބުރާ ގެނެސް އަވަހަށް މި  ންނަބަދަލުވަމުން އަ   މިންވަރަށް ބަލާފައި އަޅުގަ

މާއްދާތަކަށް  ފާސްކުރުމަށް ބާރުއެޅިއްޔާ ބޮޑަށް ރަނގަޅު ވާނެކަަަމަށް.ގަވާއިދުގެ އެހެނިހެން
ރި އޮތްކަމަށްވިޔަސް އެބަހު ވިސްނާލާއިރުގައި މިގޮތަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތޭ މިޢިބާރާތް މިގޮތަށް

ނޑުމެން އެކަން ކުރަން ބޭނުންވެަެއްޖެއްޔާ ވަގުތު ގެއްލުވާނުލާ އެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އެއީ  އަޅުގަ
އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ހަދާލެވެނެ ގޮތްތަށްވެސް.އެހެން ހުރުމާވެސް  މާނަހުރި ގޮތެއްގައި މާނަހުރި

ނޑުަު ގަސްތުކުރަނީ މިއިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެންނަަަން.ދެން އެކީގައި ނޑުަު އަޅުގަ ތަކުރާރުކޮށް  އަޅުގަ
އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންވާ އަވަސް  ދަންނަވާލަން މި އެކަށީގެންވާ ވަގުތު މިހެން އޮތްކަމަށްވިޔަސް

ކަންތައްވެސް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަ އެރޫޙުގައި އެ  މިނުގައި ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ
 ޏާ ވަރަށް ރަނގަޅޭ.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުންއެކަންދާކަމަށް ވަން  ހިތްވަރުގައި އޮގޮތަށް

އެ ހުށަހެޅުއްވި  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، މިހާރު މިގަވާއިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު
މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން  ދެފަރާތުންވެސް އަނބުރާ ގެންދަވައިފި.އަދިވެސް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި

އެހެންވީމަަަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.ދެން އަޅުގަނޑު  އިގެންފައި އެބައޮތް.ދެން އަޅުަުގަނޑުއެދިވަޑަ
ޙަޤީޤަތުގައި ފުރުޞަތު އަރުވާނެ ތަނެއްވެސް ނެތްމެ އެހެންނަމަވެސް ބައެއް  އެދެން ހަމަ އެބޭފުޅުން

ނޑުަު ހީކުރަނީ  ބޭފުޅުން  ގިނަ މިހާރު ފުރުޞަތު އެބަ ދޫވެސްކޮށްލައްވާ އެހެންވީމަ އަޅުގަ

ރިޔާޟް ރަޝީދު.  މެންބަރުންވެސް އެގޮތަށް ބައްލަވާނެކަމަށް.އާދެ،ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު



ނޑުވެސް ފުރުޞަތު މިވަގުތު  ކޮޅުމަޑުލުގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ
މިޑްރާފްޓް އިން ގޮތް އެއީ ގަސްތުކުރަނީ.އެަެހެންވީމަ،  ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ދޫކޮށްލަން

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.އެހެންވީމަ، އެގޮތަށް ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމާ  ގޯސްގޮތެއް ކަމަކަށް  އަޅުގަ

ނޑު އިޢުތިރާޒެއް ނުކުރަން. ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑުވެސް އެދެނީ.  ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ
ނޑު އެ ތާއީދުކޮށްލަންކަމަށް މިފުރުޞަތަށް އެދުނީ.މިހާރު  ގޮތަށްއައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު އިބްރާހީމް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި هللا ދޫކޮށްލީ އެހެންވީމަ. ފާދިއްޕޮޅު މެަެންބަރު ޢަބްދު ދެން ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ތ.އަތޮޅު ރައީސް. މެންބަރު  އަޅުގަ

ބަދަލެއް ގެނައުމަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ޢިބާރާތަށް ކޮންމެވެސްޙުސައިން ރަޝީދު 
ދޫކޮށްލައްވައިފި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް ތ.އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު

. ޝުކުރިއްޔާ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ މިފުރުޞަތުގައި ވަކިވެލާނަންަް.
 ރައީސް. އަޅުގަނޑުވެސް މި ޑްރާފްޓްގައިވާ އަޙްމަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ގޮތަށް  ޢިއްޒަތްތެރި

މިއާއެކުގައި މިމާއްދާގެ  މިމާއްދާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވޯޓަށް އަހައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅަން އަދި
ޑްރާފްޓެއްގެ ފުރަތަމަ  )އ(ގައި ވަކި ހިސާބަކުން އެބައާދެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

ނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުންމިދަނީ ދެން  ވާހަކަ.އެހެންވީމަ،ކޮންހިސާބަކުންބާއޭ ދެވަނަ ޑްރާފްޓަށް އަޅުގަ
 އިޞްލާޙަށް.އެހެންކަމަށްވަންޏާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓަށޭ އެބައާދޭ  މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި

ނޑަށްމިމާއްދާގެ ތެރޭގައި.އެހެންވީމަ،އެއީ ލިޔު  ފާހަގަކުރެވޭތީ އެވާހަކަ  މުގެ ކުށެއްކަމަށް އަޅުގަ
ހުށަހެޅީ މާއްދާއަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ  ދަންނަވާލަން.އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި މިމާއްދާއަށް ބައެއް

ނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަޖިލީހުގެ  ގޮތުގެ ތެރޭގައި މާއްދާއަށް  އިތުރުކުރަންވީ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ކޮމިޓީން  އަށް އިތުރަށް އެސަބަބު ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އިންނަ ބައެއް ނީނދޭ. އެއީރައީސް
ހުށަހެޅުމަށް އެބަ  މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތައް ޤަބޫލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ ރައީސަށް 

ތަންކޮޅަށް އެބަލައިނުގެން ސަބަބު އެ ބުނުއްވާ.އެހެންވީމަ،އެހުށަހަޅުއްވާއިރު އެހުށަހެޅުއްވި ސަބަބު
ވާހަކަދަންނަވާލަންަް. އެހެންވީމަ، މިއީ ލިޔުމުގައި ހުރި  ނާންނާތީ އެތަންކޮޅު އިތުރުކޮށްލަން ފެންނަ

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންވީމަ، މި ޑްރާފްޓް ހުށަހަޅުއްވަފައިވާ ގޮތަަަށް  ކުށެއްކަމަށް އަޅުގަ
 ކުރިއްޔާ. މާލޭ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަޅުގަނޑުވެސް ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝު ފާސްކުރުމަށް

ނޑު މިއިން އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އިސްމާޢީލް   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަ

ގޮތެއް  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވާނެ.އެހެންނަމަވެސް މިމާއްދާއާމެދު
ނޑަށް ފެންނަ ކަމެއްގެ  ކަމެއްކަމަށް ނިންމެވުމުގައި މެންބަރުން ވިސްނާވަޑައިގަތުން މުހިންމު  އަޅުގަ

ބޭނުންކުރަނީ.ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި މިހާރު  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މިފުރުޞަތުގެ
ނޑަށް ހަމަގައިމުވެސް މިއޮތް ނެތްކަމެއް  ޑްރާފްޓް ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށް ސާފުކޮށް އެނގެން އަޅުގަ



މާއްދާއެއްވެސް އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް  ލުކުރާނެގޮތް. ފަހުންވެސް ވޯޓު ދިނުމާބެހޭވޯޓުދިނުމުގައި ޢަމަ
ނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ އެއްޗަކީ މިހާރުވެސް މި ގަވާއިދު  އޭގައިވެސް ބަޔާންވެފައި ނެތް. އަޅުގަ

ނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހިނގާދިޔަ ދިގު ބަހުސެއްގައި އަ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  ޅުގަ

ވޯޓުދިނުމުގެ  މިހާރު ނިންމާފައި މިއޮތީ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގައި އެއްގޮތަށްވުރެ ގިނަ ގޮތަށް
އެމައްސަލައާއި މެދުގައި  މައްސަލަ.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ފަދައިން

ނޑު ވާހަކަދެކެވެމުން ދިޔައިރުވެސް ބަހުސްކުރެވެމުން ފާހަގަކޮށްލި ނުކުތާއެއް  ދިޔައިރުވެސް އަޅުގަ
 ދިނުމުގައި އެއްގޮތަށްވުރެ ގިނަގޮތްގޮތަށް ވޯޓު ދިނުމުގައި ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން  ތަފާތުަި ގޮތްގޮތަށް ވޯޓު

ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  ފޮނުވާފައި އޮންނަގޮތަށް ބުރަދަނެއް ވަކިން ލިބޭގޮތަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ކަންތައް
އާދަޔާ ޚިލާފު ބާރުތަކެއްގެ ކަމުގައިަި.މާނައަކީ  ޓް ކޮމިޓީއަށް ލިބޭއާޚިރުގައި އެކަން ނިމިގެންދާނީ ޑްރާފް
ނިންމާފައި ފޮނުވާގޮތް ފާސްވުމުގެ ފުރުޞަތު އެހެން  ވުން ގާތްގޮތަކީ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން

ނޑު މިފާހަގަކޮށްލީ މިހާރު މި  އިޞްލާޙުތަކަށްވުރެ މާބޮޑުތަން ބޮޑުވެގެންދާނެއޭ.މި ހަފްތާ އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް ގަވާއި ފާސްކުރެވޭ ނޑުމެން އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރީމަ މިހާރުވެސް އަޅުގަ  ދުގައި އަޅުގަ

އޮވެފައި އެ  ފެންނަމުން މިހިރަ ދަނީ އިޞްލާޙުތަކުގައި ދެ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ ތިން އިޞްލާޙެއް
 އެހުރިހާ ވޯޓު ޑްރާފްޓްގައި  ވަކިވަކި އިޞްލާޙުތަކަށް ލިބޭ ވޯޓު ބަަައިބައިވެގެންދަނީ އެހެންނަމަވެސް

ނޑު އޭރު އިތުރަށް  އޮތްގޮތަށް އެއްވެގެން މި އަންނަނީ.ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލާގައި އަޅުގަ
ދިގުނުކުރީ ގަވާއިދު ފާސްކުރުން އަވަސްކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައި.އެއީ  އިޢުތިރާޒްކޮށް އިތުރަށް ބަހުސް

ނޑަށް  ނޑަކަށް އެހާ  ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދެންނެވޭނީ މި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގައި  އަޅުގަ  އަޅުގަ

ގެންނަން ވަކި ގޮތަކަށް  މުހިންމުކަމެއް ނޫނޭ ކޮންމެހެން ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީ އޮތްގޮތަށް ބަދަލެއް ކޮންމެހެން
ނޑުމެންނަަަށް އެކަމަކުން ދައްޗެއް ނެތޭ.  ބާރުއެޅުން ޖުމްލަކޮށް މަޖިލިސް ހިންގޭކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑު މިހާރުވެސް ގެންނަން ބޭނުން  މެންބަރުންގެ އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި  ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށްަް ގަވާއިދާ ދޭތެރޭ ކަމަކީ ވިސްނާނަޒަރަކުން  ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއަކާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ފާހަގަކުރައްވާނެ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް  ނުވިސްނޭނެަެއެވެ.ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން
ނޑު ދިގުނުކުރަން.އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މާގިނަ ވާހަކަތަކެއްދައްކާ ބަހުސް އަޅުގަ

އެމިންވަރަކަށް އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ދުލެއްނުދެއްވޭނެ.ވަކި  މާއްދާއަކަށް ގަވާއިދަށް ދޫދޭ ގޮތަށް
ނޑު ފާހަގަކޮށްލަ ޚިޔާލުފުޅުތަކެއްގައި  ން ބޭނުމީ ވަކި ގޮތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭނީ.އެހެންވީމަ،އަޅުގަ

ވޯޓު ނެަެގުމުގައި  މިމާއްދާގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ ވޯޓު ނަގާނެގޮތް މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި
ނޑުމެންނާ ކުރިމަތިވާނެއޭ  ބަލާނެގޮތެއް އަދި ވޯޓު ދިނުމާބެހޭ މާއްދާގައިވެސް ނެތޭ އެމައްސަލަ އަޅުގަ

ވަރަށްފުންކޮށް  ދައުރަކީ ކޮބާކަމާދޭތެރޭ  އޮތްތަނުގައި.އެހެންވީމަ،ޑްރާފްޓިންގް ކޮމިޓީގެ  ކުރިއަށް
ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހެއޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޅުގަ



އަދަބުވެރިކަމާއެކީގައި ދަންނަވާލަން މި ވޯޓު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ވަރަށް
 ވާއިދުގައި.އެ މާއްދާއާއި ހަމައަށް ދިޔައިމަ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ވަގުަުތު ގަ ނެގުމުގެ ވާހަކަ އެބައޮތް

މަޖިލީހުން  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއޭ.އަދި މަޖިލީހުން ހަމަ އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރައްވާފައި އެ
ހަމަޖެހޭނެ.އެހެންވީމަ،އެވަގުތު އެވާކަ ދެންނެވުން  ފާސްނުވެއްޖެއްޔާ އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރަންދާގޮތަށް

ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާލޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފަށް.  ނގަޅުވާނެ.މިހާރު އަޅުގަނޑުރަ
ނޑުވެސް ހިތަށްއަރާ ވަރަށް  މާލޭ މެންބަރު  އަޙްމަދު ޝުކުރިއްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް  މެންބަރު އާޠިފް ވާހަކަދެއްކެވުން: ގިނަ އެއްޗެހިތަކެއް ދެންމެ މާލޭ ޢިއްޒަތްތެރި
އެހެންނަމަވެސް އެތަނަކު ނެތް ވޯޓު ނެގުމުގައި  އެވިދާޅުވީ. ވޯޓު ނެގުމާ ބެހޭގޮތުންވެސް އެބައޮތް ބައެއް

ތަންތަންކޮޅު މިހުންނަނީ.އެހެންވީމަ، ދޫކޮށްލެވިފައި ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން  ޢަަަމަލުކުރާނެގޮތެއް.ކުދިކުދި
ނޑުމެން މެންބަރުން މި ހައްދަ 25 އަވަސްކޮށްލުމުގެ  ވައިަިގެން ގެންނަވާއިރުވެސް.ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު  މަޤްޞަދުގައި އަނެއްކާ ވޯޓު ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން އޮތްބައިވެސް ފާސްކޮށްލައިފިއްޔާ އަޅުގަ
ސަމާލުކަމެއް ނުދެވިވެސް ނިމިގެންދާނީ. ކުދިކުދި ތަންތަންކޮޅު  މިދައްކާ ވާހަކައަށްވެސް އެއްވެސް

 2ކޮމިޓީން  ދަންނަވާއިރުގައި މިމާއްދާގެ )ޅ( ގައިވެސް މިބުނަނީ ދިރާސާކޮށް ޑްރާފްޓްކުރާ ސާލަކަށް،މި
ފޮނުވާ އިޞްލާޙްތައް މަޖިލީހުަުގެ  ވަނަ ފަހަރަށް އެކުލަވާލައި ޑްރާފްޓާއި، އެ ޑްރާފްޓަށް މެންބަރުން

ކަމަށް މިފެންނަނީ މަޖިލީހުގެ ކުރަންޖެހޭ މީހެއް ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅާ މިހެން މިއޮންނަނީ. މިކަން
ނޑު ހިތަށް ވަންނަނީ ނޑުމެންނަށް  ރައީސް. އަޅުގަ މީގައި މިއޮތްގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

އެބައިނގޭ ޑްރާފްޓަށް މެންބަރުން ފޮނުވާ އިޞްލާޙުތަކޭ މިބުނާއެއްޗަކީ،  ކަންހިނގާ ގޮތައް ބަލާއިރު
މިބުނާ  އިޞްލާޙްތަކުގެ ނޯޓިސްކަމަށް މިވަނީ. މީގައި މެންބަރުން ހުށަހަޅަން ޤަސްދުކުރާ ޑްރާފްޓަށް

އެކަންކުރަންވެސް އެބަޖެހޭ.  ގޮތުން ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅެންވެސް އެބަޖެހޭ. ކޮންމެވެސް މީހަކު
ކުރިއަށްދާން އޮތީ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަންވެސް  ދެން އިޞްލާޙުތަކަށް މެންބަރަކު ދާއީދުކުރަންޏާ

އަދިވެސް އެއްފަހަރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޑްރާފްޓުކުރާ  ވިފައި މިއޮތީ.ޢިބާރާތްކުރެ
ނޑަށް  މިތަނަށް ފޮނުވާ އެއްޗަކީ، މާފުރިހަމަ އެއްޗެއްކަމުގެ ދަޢުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތްކަމަށް ކޮމިޓީން  އަޅުގަ

ނޑުމެން އަމުދުންވެސް އިބްރާހީމް މާޢީލް އެވިދާޅުވާހެން އިސް  ފެންނަނީ. އެހެންވީމަ، އިޞްލާޙު އަޅުގަ
ނޑުމެން ކަންފަސޭހަ މިކޮށްލި  ޤާނޫނުއަސާސީ މަސައްކަތް ކުރާއިރު ގަވާއިދުވެސް ފާސްކޮށްލަން އަޅުގަ

ނޑަށް ދެންނެވޭނީ. ޝުކުރިއްޔާ  ފަދައިން އެކަން ކޮށްލާ ނިންމާލެވޭކަން ނޯންނާނެކަމަށް އަަަޅުގަ
ބެހޭގޮތުން  ދެ، މިހާރު މި ގަވާއިދުގެ މިމާއްދާއާއިރައީސް. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާ ޢިއްޒަތްތެރި

އަރުވާ ނިމުނީ. ދެން އިތުރު  ވާހަކަދައްކަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު
މިމާއްދާއަށް ޚިޔާލްފާޅު ކުރުމުގެ ބައި ނިންމާލައިފައި.  ބޭފުޅަކު އެދިވަޑައިގެންފައި ނެތީމަ. ގަވާއިދު

ފަދައިން މިމާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެއިޞްލާޙްވެސް ހުށަހެޅުއްވި ދެ  ގަންނަވާނެ ދެން އެނގިވަޑައި 



 2ޤަވާއިދުގެ  މެންބަރުން އަނބުރާ ގެންދެވީ. އެހެންވީމަ، މިހާރު ވޯޓަށް ދަންނަވާލުން އޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި
އްޒަތްތެރި ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢި ވަނަ މާއްދާ އެއޮތްގޮތައް ފާސްކުރަން  25ވަނަ ދެލިކޮޕީގައި 

ޝުކުރިއްޔާ. [ވޯޓުދެއްވުން] ވޯޓުގެ ނަތީޖާ: މައްސަލަ  މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވަން އެދި ދަންނަވަން.
 މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް. ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު: ކޮޅުމަޑުލު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

ވޯޓު  65އަދަދު:  ބެވި މެންބަރުންގެމެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން. ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއް 
 2ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ވީމާ، 7ވޯޓު ނުދެއްވާ:  57ދެއްވީ: 

އޮތްގޮތައް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެ. އާދެ،  ވަނަ މާއްދާ ދެލިކޮޕީގައި 25ވަނަ ދެލިކޮޕީގެ 
ވަނަ މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގައި  26ނަ ދެލިކޮޕީގައިވާ ވަ 2ދެންމިއޮތީ ގަވާއިދުގެ 

 އެކަމުގައި ކުޑަކުޑަ މަޝްވަރާއެއް މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ  ވާހަކަދެއްކުން.

މާއްދާތަކާމެދު ގޮތެއް  ވަނަ ބާބުގެ 5. ގަވާއިދުގެ 3މިނިޓެއް ހާއިރު ދަނީ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 
ވަނަ މާއްދާ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި  26ން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ މިހާރު ނިންމެވު 

މޭޒުން އިއްވުން: [ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނީ އިދާރީ މޭޒުން. އިދާރީ
ކެވުން: އާދެ ވަނަ މާއްދާ އިއްވެވިއެވެ] ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 26 ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮތް ގޮތަށް

 ވަނަ މާއްދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީ. މިހާރު މިވަގުތަކީ  26ވަނަ ދެލިކޮޕީގައިވާ  2 މިހާރު ގަވާއިދުގެ

އިޞްލާޙެއް  3މިމާއްދާއާއި މެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ވަގުތު. ދެން މިމާއްދާއަށް އިޞްލާޙު 
ކަވާއިރު އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭގޮތުން ދައް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަވޭ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަަަމަ ވާހަކަފުޅު

ދެން، ވާހަަަކަ ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން  ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދިއުން އެދެން.
ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނީ އެއް އިޞްލާޙު  ޢިޝާރާތްކޮށްލައްވާތި. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ންބަރު އަޙްމަދް ޝަފީޤް. މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ނޑު ޝަފީޤް  26ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ،  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް އަޅުގަ
ނޑައަޅާ  ހުށަހަޅާފައިއޮތް އިޞްލާޙު އެ އިޞްލާޙަކީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއް ނުވަތަ ކޮމިޓީން ކަ

މަޖިލީހުގައި މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުވާލަދޭނެ  ލީހަށް ހުށަހަޅާ ކަމަކާމެދުމެންބަރެކޭ. މާނައަކީ، މަޖި 
 ކަންތައްތައް. މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މަޖިލީހުގާ ވާހަކަ ދެކެމުން ދާއިރުގައި  އެކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ

ކޮމިޓީ  ނުވަތަ މަޖިލީހުގައި އެކަން އޮޅުންފިލުވައި ދޭނީ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު
އެކަން އޮޅުން ފިލުވައިލަ ދޭނީ.  މެންބަރެއްގެ. ދެން، ގަވާއިދުގައި މިހާރި މިއޮންނަނީ، މުޤައްރިރެއް

ނޑަށް މައްސަލައެއްނެތް މުޤައްރިރު ނޑައެޅޭ  ދެން، އަޅުގަ އެހެން އޮތްކަމަށް ވިޔަސް. އަދި، އެކަމަށް ކަ
ން ޖަލްސާއަށް ވަޑައިނުގަނެވިގެން އަދި، މުޤައްރިރު ބަލިވެގެ މެންބަރުން ނެތްކަމަށް ވިޔަސް.

 މައްސަލައެއްނެތް. އަވަސް ކުރައްވަން ތިޔަބޭފުޅުން އެރޫޙު ހުރެއްޖެއްޔާ، ހަމަ  އެފުށައްނޭޅުނަސް 

ދިމާވާ  މިއޮތްގޮތައް އަވަސްކޮށްލަމާ ހިންގަވާ. އެއީ، ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް. ދެން، ފަހުން



ނޑު އަނބުރާމައްސަލަތަކުގައި ފަހުން ވާހަކަދައްކާނީ. އެހެ އިޞްލާޙުގެނައީ އިނގޭތޯ.  ންވީމާ، އަޅުގަ
ނޑު ހުށަހަޅުއްވާފައިއޮތް  ޝުކުރިއްޔާ. މާލެއަތޮޅު މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ގެނައުމަށް މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކޮށްލިން. ޝުކުރިއްޔާ  އިޞްލާޙު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު
 ކެވުން: ރައީސް. އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ވާހަކަދެއް ޢިއްޒަތްތެރި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުރުޞަތަކަށް އެދި އަޅުގަނޑު އިބްރާހީމް ޡާހިރް މިދެންނެވީ ކޮޅުމަޑުލުގެ
މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް  ވަނަ 26ޙުސައިން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙަސަން 

ވަނަ މާއްދާ ފާސް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  26އެމާއްދާއާއިއެކު  ރުމުގެ ގޮތުން. އަދި،ތާއީދުކު
މިހާތަނަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ޝުކުރިއްޔާ.

ވީމާ، އޭނާ އިޞްލާޙު އެހެން  ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގަތްފައި ނެތުމުން ފުރުޞަތު ނޭރުވި އޮތީ.
ނޑު ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ހުށަނާޅުއްވަނީސް މިހާރު ތިތާއީދު ކުރެއްވީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަން. އެއީ އިޞްލާޙް ހުށަނާޅުއްވައިފިނަމަ  މެންބަރު ޙުސެއިން ރަޝީދަށް
ނޑުމެން އެއީ ތާއީދުކަމުގައި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކުރެއްވި ތާއީދު އައްޑުއަތޮޅުގެ  އަޅުގަ

ރަޝީދު ޙަސަން.  ބަލައިގަންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން 
އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ ރޫޙު.  ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން އާދެ، މަޖިލީހުގައި މިހާރު މިއޮތީ،

ނޑު  ނޑު މިއިޞްލާޙު އަނބުރާ  ވެސް އެބަ ހިތައްއެހެންވީމާ، ރަޝީދު ޙަސަން އަޅުގަ އަރާ އަޅުގަ
އެކަމަކު، ހިތައް އަރާފައިވެސް ހިތައް މިއަރަނީ ދިރާސާކޮށް  ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެންދަންވީ ނޫންބާއޭ.

 ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުމުގައި އެބައޮތޭ ހުސްތަންކޮޅެއް. އެހެންވީމާ، ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއިން

ހުށަހެޅުން އަނބުރާ  އްކޮށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، އަޅުގަނޑުގެއެހުސްތަންކޮޅާއެ
ނޑު މިހިރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން އެހުސްތަންކޮޅާ އެއްކޮށް  ގެނަނަކަމަށް އަޅުގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއް  މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ދެއްވަފާނަންތޯ.
ނޑު ގަސްތު ކޮށްގެން މިއިނީ މިހާރު  އެކުރެއްވި  ސުވާލަށް ރިޔާސަތުން ދަންނަވާލަންއޮތީ، އަޅުގަ

ހަމަޖެހިގެން އެބަދެއޭ.  ހުށަހެޅިފައިއޮތް އިޞްލާޙް މަޖިލީހުން ފާސް ވެއްޖެނަމަ އެއަދަދާ ހުރިހާ އެއްޗެއް
އޭގެ ފަހުން ދަންނަވާލަންކަމަށް. އެއީ،  ނެގޮތެއްއިޞްލާޙް ފާސް ނުވެއްޖެނަމަ ދެން ކުރިއަށް ގެންދާ 

މާއްދާއާ ވޯޓަށް ދެންނެވުމުގެ ކުރިން އެހެން ޤަސްދުކޮށްގެން  އެގޮތައް ދަންނަވާނަން އެއީ ގަވާއިދުގެ
ނޑު މިއިނީ. ނޑު ޤަސްދުކޮށްފައި މިއޮތީ އެހެން ދިމާވެއްޖެނަމަ އިޞްލާޙެއް  އަޅުގަ  އަދި، އަޅުގަ

ނޑައެޅުމަށް  އްގެ ގޮތުން މިހާރު އޮތް މާއްދާ ފާސްކޮށްފައި ފަހުންފާސްނުވެއްޖެނަމަ، އުޞޫލެ އަދަދު ކަ
ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމަށް އެހެން  މެންބަރުންގެ ޙިޔާލުފާޅުކުރުން މިތަނުގައި އަދަދު

މެންބަރު އާދެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންކަމުން،  ޚިޔާލުކޮށްގެން މިގެންދަނީ. ކޮޅުމަޑުލު 
ނޑު ގަސްތު މިކުރަނީ އަ ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން މިމާއްދާ މިގޮތައް ހުށަހަޅަން. މިމާއްދާގައި  ޅުގަ



ނޑު  23ތިއްބަވާނީ  ހަމައެކަނި ވާހަކަދެއްކެވުން: އިތުރުކޮށްލާފައި މިއޮންނަނީ އަދަދު މިކޮމިޓީގައި އަޅުގަ
ނޑު 23މެންބަރުން ކަމަށް. އަދި  ދާގައި ކަނޑައަޅާފައި މިއޮތީ. މިމާއް  މެންބަރުން ހޮވާނެގޮތް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާފައިވަނީ މިކޮމިޓީ ދާއިރާއިން ކޮންމެ  21އެކުލަވާލެވިގެންވާނީ އިންތިޚާބުކުރެވޭ  އަޅުގަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މެންބަރަކާ ވަޒީރުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކާ ދާއިރާއަކުން

މެންބަރުން. ދެން، މިގޮތައް އަދަދު  23 ހިމެނޭ ގޮތަށޭ. މުޅިއަކު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރެއް
މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއާ އަދި ނާއިބު ރައީސެއް.  ހުށަހެޅުމުގައި އަޅުގަނޑު ހިމަނާފައެއްނުވާނެ

 ،ކޮމިޓީގައި ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީގެ އެމެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިންނަވާފައި. ދެން  މިހާރުގެ ދިރާސާކުރާ
ނޑު ހިތައްއަރަނީ މެންބަރުން ހަމަގައިމުވެސް އޮޅުން ފިލުވަން ބޭނުންވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއޭ  އަޅުގަ

މިކޮމިޓީގައި ނުހިމެނޭގޮތައް  ކީއްވެގެންކަން މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއާ ނާއިބު ރައީސް
ނޑު ނޑު މިއިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ. އާދެ، އަޅުގަ މާއްދާގައި )ށ( ގައި ދަންނަވާލާހިތްވޭ އެއީ މި  އަޅުގަ

ނޑައަޅާފައި އޮތްގޮތުން ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވޭ  ކަ
 މިއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ނާއިބު ރައީސާ  މުޤައްރިރެއްކަމަށް

ދެމެހެއްޓުމަކީ  ޓީގެ ބޭފުޅުންގެ ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފުމިކޮމިޓީ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާއިރު އަދި އެކޮމި
ދެކެވަޑައިގަންނަވާއިރުގައި މިއީ ވަރަށް  މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތަށްޓަކައި މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް މަޖިލީހުން

ނޑަށް  އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާނެއޭ މިކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލައްޓާ މުޤައްރިރައް އެކަންތައް ގެންދަން. އަޅުގަ
އަޅުގަނޑު  އޮތްގޮތުން މިމައްސަލަ ކޮންމެވެސްވަރަކަށް މިހާރުވެސް ކުރިމަތިވޭ. އެހެންވީމާ، އިއެނގިފަ

މުޤައްރިރު ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުން  މިހުށަހަޅަނީ މަޖިލީހުގެ މިކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުންއެއީ
ބު ރައީސް ހިމެނިވަޑައިނުގަތުމަށް. މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސާ ނާއި ހުށަހެޅިފައިވާތީ. މިކޮމިޓީގެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެބޭފުޅުން ކުރައްވާނެ މާގިނަ މަސްއޫލިއްޔަތު އާދެ، އުފުއްލަވާނެ މާގިނަ  އަޅުގަ
ހުންނަވާއިރުގައި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައި  ކަންތައްތައް ހުންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގައި 

ޓީގައި ރިޕޯޓްކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ނޫނީ ނާއިބު ރައީސަށް މިކޮމި ނުގަންނަވަންވެސް އާޚިރުގައި 
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ކަމަށްވާތީ ވަރަަަށް  އެބޭފުޅުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނުމަކީ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު އަސްލުގައި  ރަނގަޅު ކަމަކަަަށްވާނެ. އެހެންވީމާ، މިގޮތައް ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ. ދެން،
ނޑު ހުށައަޅާމިއިސް އިޞްލާޙު ފާސް ނުވެދާނެތީ ނަމަވެސް  ލާޙު ހުށަނާޅަން އުޅުނީވެސް އަޅުގަ

ހުށަހެޅިފައި މިވަނީ މި )ހ( އަށް ހުށަހަޅާފައިމިވަނީ އަޅުގަނޑު  ކަންދިމާކުރިގޮތުން މިއަށް އިޞްލާޙެއް
 ޅުމަޑުލު މެންބަރު ހުށަހަޅަން އަޅުގަނޑު މަޖުބޫރުވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކޮ ކަމުން މިއިޞްލާޙު

ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ރަޝީދު   ރިޔާޟް ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭތީވެ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަދެއްކެވުން: މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތައް އަޅުގަ
ނޑަށް ހީވަނީ މިއަށް މާރަނގަޅަށްވެސް މިހާރު މާކުރިން ތާއީދު ކޮށްފައި ބޭފުޅަކު  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ



ބޭނުމެއް ނެގުމުގެ މާބޮޑު މާނައެއްނެތޭ. މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  އޮތީވިއްޔާ ކޮންމެހެން މިފުރުޞަތުގެ
ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މެންބަރު ޝާޙީން ޙަމީދު  ޝުކުރިއްޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، އަޅުގަ

ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަޝީދު  ވި ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިންމީގެ ކުރީގައި ވާހަކަދެއްކެ 
ވަރަކަށް އެކަން ސާފުކޮށްދެވޭތޯ. އާދެ،  ޙަސަން ކުރެއްވި ސުވާލަކާވެސް ގުޅިގެން ކޮންމެވެސް

ނޑުމެން ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއިން  ގަވާއިދު ޑްރާފްޓްކުރި ކޮމިޓީއިން މިމާއްދާ މަޖިލީހަށް  އަޅުގަ
އެކަން  ހުސްތަންކޮޅެއް ލާފައި މިއޮތީ މަޖިލީހުން ވަކި އަދަދެއް ނިންމެވުމުގައި މަޖިލީހަށް ވިއިރު،ފޮނުއް 

ނޑުމެން ވަކި އަދަދެއްވެސް ނުދެއްވުމުން. އެހެންވީމާ، އެތަނަށް  ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަ
ނޑަށް ހީވަނީ ވަަަރަށް މުހިންމު ފާސް ކުރެއްވުމަ ވަކި އަދަދެއް ފިޓުވާގޮތައް މަޖިލީހުން އެކަން ކީ އަޅުގަ

ރައީސް ވިދާޅުފަދައިން މާއްދާ ފާސްކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން ވިޔަސް  ކަމެއްހެން. އެހެންވީމާ،
މިހާރު  އަދަދު ކޮންމެވެސް އަދަދެއް ހަމަޖައްސަވާފައި ފާސްކުރެއްވުން މުހިންމުވާނެ. ދެން، އެ

ހިގައިދާނޭކަމަށް އަޅުގަނޑު  ޙެއް ހިށަހެޅިފައިވާތީ އެކަން ހަމަޖެހިންއެއަދަދުވެސް ހިމެނޭގޮަަތައް އިޞްލާ
ނޑު އެފުރުޞަތަށް އެދި ދެންނެވިން.  ދެކެން. ދެން އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ސުވާލު ކުރެއްވުމުން އަޅުގަ

ނޑު  ޝުކުރިއްޔާ. މާލޭަެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝުކުރިަައްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ
ވާހަކަދެއްކެވުން: މި މާއްދާގެ )ހ( ފާސްވެގެން ދާއިރު އަދަދެއް  ށް އެދިލީ ޢާޠިފްފުރުޞަތަކަ
ނޑަނޭޅި އެބަހީވޭ  ހިގައިދާނޭކަމަށް ބިރުން. އެހެންނަވެސް، މިހާރު ދެން ހުށަހެޅި ފާސް ވެދާނެކަމަށް ކަ

ސްމަޑުލު ރައީސް. މާޅޮ އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު ދޫކޮއްލާނަން މިވަގުތު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި
މި ޖަލްސާގައި އަަުތުރުބުރީ މެންބަރު  މެންބަރު ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއަދުގެ 

ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގަވާއިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ވަޙީދު އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅިފައި އޮތީ
ނޑު  ވަނަ 26ފާސްކުރުމުގެ  އެއަށްވުރެ ކުރީގައި ދަންނަވާލާނަން. މާއްދާއަށްކަމަށް ވީނަމަވެސް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރިއެއް މި  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މީގެކުރީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ވަރަށް ޚާއްޞަ މި
ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް  ނާޝިދަކީ މި ދުނިޔެ ދޫކުރައްވާهللا މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ޢަބުދު

ބޭފުޅުން ރަޙުމަތްލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން  ނަފުޅަށް އެންމެހައިދަތުރުކުރައްވާފައި އެމަރުޙޫމުގެ ފުރާ
ވަނަ  26އިޞްލާޙު މިދެންނެވީ  3މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް  އެދި ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި، މިއިން އެއްވެސް އިޞްލާޙެއްވެސް ފާހެއްނުވާނެ.  މާއްދާއަށް އަޅުގަ
ނޑައެޅިފައެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ދެން ގައިޑްރާފްޓު މިއިޞްލާޙު  އޮތްގޮތަށް ފާސްވެއްޖެނަމަ އަދަދެއް ކަ

ނޑު ހިތައްއަރަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  މިމާއްދާ އޮންނާނެ ގޮތް އަޅުގަ
ޙު ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ގަވާއިދު އިޞްލާ ބޭނުންވޭ މިހާރު މިހިނގައި ރަތްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން

ނޑު ހުށަހެޅި މެންބަރުންތަކެއްގެ މައްޗަށް  ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށްޓަކއި ހޮވިފައިވާ ކޮމިޓީއަކީ އަޅުގަ
ނޑަށް ކުރެވޭ ތާޢީދަކާއެއްގޮތައް ހޮވައި ދެއްވާފައިވާ ކޮމިޓީއެއް. ނަމަވެސް، ތިއެންމެހައި ބޭފުޅުން  އަޅުގަ



ނޑު އަދަދަށް ހިމެނޭ  ބޭނުންވީ އެފަދަ ބޮޑު އެހާ ގިނަ މެންބަރުންގެ އެދުވަހު ޙަޤީގަތުގައި އަޅުގަ
ނޑުގެ އަޚް ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ކޮމިޓީއެއް ހުށަހަޅައިކަށެއްނޫން. އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކަށް. ނަމަވެސް، މިމަޖިލީހުގެ  ވަރަކަށް 15ޝާހީދު ޒަކީ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތައް 
 ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅާއި އެބޭފުޅުން ގެންގުޅުއްވެވި ޙަރުދަނާ އުޞޫލުތަކުގެ  އި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ތެރޭގަ

ނޑަށް ފެނުނީ އަޅުގަނޑުގެ އަޚްގެ އެވިދާޅުވުމާއި އެތަޖުރިބާ ދޫކޮއްލާ  މައްޗައްބަލައި، އެވަގުތައް އަޅުގަ
ތުގައި މިފެންނަނީ އެހިތި ނަތީޖާ. ދެކޭގޮ  އަލުން އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ތަބާވުމަށް. އަޅުގަނޑު

ނޑުމެން މިތިބީ  ރާއްޖެތެރެއިން އެތައްމިތަނުން ހޮވި މިތަނަށް އައިސް. އަދި  ދާއިރާއަކުން 21އަޅުގަ
 ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ މެންބަރުންނާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަކީަީވެސް މިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުންޙޫރިއްޔާ

ކޮންމެ ކަމަކަށް އެންމެ  ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މިއިން މޮންމެ ދާއިރާއެއްގައިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އަޅުގަ
ނޑު  އެކަށޭނަ ބޭފުޅަކު ހުރުން އެއީ ކޮންމެހެން ލާޒިމު ކަމެއްނޫން. އެހެން ކަމުގައިވާނަމަ، އަޅުގަ

 .މެންބަރުން ނަންގަވާ އެގޮތް ބައްލަވައި ނެންގެވިއްޔާ 6ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ  ދަންވާލަންޖެހޭނީ
ނޑުމެން ތަޖުރިބާއިންނޭ  ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުނގަޑު ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ އަޅުގަ

 118ނެންގެވިއަސް އަދި  ބޭފުޅުން 25ބޭފުޅުން ނެންގެވިއަސް  15މިވާހަކަ ދައްކަނީ ހިންގަވާށޭ 
ވާ މިކަމަށް އެކަށޭނަ ވެރިކަން ބަހައްޓަ ބޭފުޅުން ނެންގެވިއަސް އެ ބޭފުޅުންނަކީ މިކަމަށް ޝަޢުގު

ބިނާކުރަނިވި ގޮތައް ޚިޔާލު ފާޅުކޮށް އިޚްލާސްތެރި ކަމާއިއެކު  މިކަމުގައި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި
އެއީީކ  ކޮށްދެއްވާނެ ބޭފުޅުން ކަމުގައިވުމަށް. ހަމަކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ބޭފުޅަކު ނެގުން މަސައްކަތް

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ޚާއްޞަކޮށް ޤާނޫ  ނޑު އަޅުގަ ކުރުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް  ނުއަސާސީ ޑްރާފުޓްއަޅުގަ
ނޑު މިއަދު އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ  ނާރާނުދާނެ ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ރަޝީދު  ގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި
ނޑުގެ ހީހުށަހެޅު  ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ ނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެއްނޫނޭ. އަޅުގަ  އްވުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތަނުގައި ވާހަކަދެއްކި އިރުގައި އެމަނިކުފާނު  ކުށްަްކަމުގައި ނުވާނަމަ އެދުވަހު އަޅުގަ
ކަންނޭނގެ އެމަނިކުފާނު  ވަޑައިގެން ނެތް ކަންނޭނގެ. ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކުޑަ ގޮޅިއަށް

ނޑުމެންގެ މިއުޅުމައްވެސް ކޮންމެވެސް  ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލާ ހިތްވަނީ ވަޑައިގެންވީ.  އަޅުގަ
ވަރަކަށް މެންބަރުންނަށް ވުރެ ގިނަނޫން އަދަދެއް  15ގިނަވެގެން  ވަރަކައް އިޙްތިރާމް ކުރައްވާށޭ އެންމެ

 ނަމަ. ޢިއްޒަތްތެރި ހިންގަވާށޭ ފުރުޞަތު އޮތްނަމަ ގަވާއިދު ތަންދޭނަމަ ކުރެވެން އޮތް  ހިމަނުއްވަމާ

ނޑުވެސް ތާއީދުކުރަން ދާދި ދެންމެއަކު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރައީސް ދެން އަޅުގަ
ނޑުމެން  ވިދާޅުވިފަދައިން މުޤައްރަރަކު މިކޮމިޓީގައި ހުންނަކަމުގައި ވާނަމަ ޢާންމުކޮށް އަޅުގަ

އީސަށް ބޭއިޚްތިރާމް ކުރެވޭހެން ރައީސްއަށާއި ނާއިބު ރަ ވާހަކަދައްކާ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި
ނޑަށްވެސް  ހީވާތީވެ އަދި ރިޔާސަތު  އެއިން ބޭފުޅަކުނޫން އެހެންބޭފުޅަކު ފުރުއްވާކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަ



ޤަދަރައް  ހީވަނީ މިމަޖިލީހަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސްގެ ޝަރާފަތައް ކަރާމަތައް
ނޑުވެސް  ނިކަމެއް ލިބޭހެން މިސަބަބުޢިއްޒަތައް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އެބަ އު ތަކައްޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިމަގުން  އެގޮތައް ތާއީދުކުރާ ވާހަކައާއި އިށީނުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލާނަން އަޅުގަ
 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއިން ގެންނެވިއިރު އަދަދެއް  ނުކުމެވޭނެ ގޮތެއް އެބައޮތްތޯއޭ

އަދަދެއްަް ހިމަނުއްވާފައި.  އެއްނެތް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވައިފައި ވަނީ އެންމެ ބޭފުޅަކުޖައްސަވާފަކާ
ނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެއަދަދަކައް ވޯޓެއް ފަހަރުގައި އެހެން ބޭފުޅުން ވޯޓުނުދެއްވައި  ނުދޭނަން. އަޅުގަ

ނޑުފާސްނުވާނެ.ދެންވެސް ހަމަ އޮންނާނީ އެތަން ބްލޭންކް ކޮށް ފިއްޔާ އަދަދެއް  ތޯއޭ. އިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ދިނީމޭ އިޙްތިޔާރު. އެބޭފުޅުން ހަމައެކަނި  ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް  އެޔަނުގައި އަދަދު ޖެހުމަށް ދޫކޮއްލިފަދައިން ކީއްވެބާއޭ ބައެއް އެހެންކަންތައްތައް އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ ވިސް  ދޫނުކޮށްލެއްވީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ
ނޑު އިށީންނާނަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ކުރުކޮށް ލާފައި އަޅުގަ

ޢަލީ  ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ދެންމެ މާޅޮސްމަޑުަުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާސަތުން
ނޑަށް ހީވަނީ ކުރިން ތ.އަތޮޅުގެވަޙީަީދު އެކުރެއްވި ސު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވާލުގެ ޖަވާބު އަޅުގަ

ނޑަށް ދަންނަވާލެވިފައި ވާނެހެން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި  ކުރެއްވި ސުވާލާގުޅިގެން އަޅުގަ
ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތެއް ދަންނަވާނީ.  އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެހި އޭގެފަހުން ދެން އަޅުގަ

ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް  މަޑުލު ދެކުނުބުރީމާޅޮސް މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ
 އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން އެދުނީ

ދަންނަވާލަން. ހަމަ ވާހަކަ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރާ
ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާއެއް ދަންނަވާ ލުމަށްޓަކައި.  އެއާއިއެކު އެއިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި  ހުށަހަޅުއްވައިފައިވާ އިޞްލާޙުަުން މިހާރު މިއޮތްގޮތުން މަޖްލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަ

ފުރުޞަތު  ން މިކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމުގެރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސް މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތު
ހުށަހަޅުއްވަމުން ދެަެއްކެވި  ބަންދުވެގެން އެދަނީ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިޞްލާޙު

ވަކިދާއިރާތަކެއް ތަމްޞީލު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އިންތިހާބު  ވާހަކަފުޅުން ފަހަރުގައި މަޖިލީހުގައި ހަމަ
 ބޭފުޅުން މިހާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށާއި ނާއިބު ރައީސްކަމަށް ހޮވި ވިވެވަޑައިގެން ތިއްބެ 

ނޫންގޮތުަުގައި މިކޮމިޓީގައި  ވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވީމައި އެބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުގެ ހައިޞިަިއްޔަތުން
ނޑުގެ ދަނީކަމަށް ދޭހަވުން އެކަށީގެން ވާތީ އަޅުގަ ހިމެނި ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ދޮރު ބަންދުވެގެން

ނޑު  ނަޒަރުގައި އެއީ އެކަންވުން  ރަނގަޅު ގޮތެއްނޫން ކަމުގައި ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަ
ނޑު މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން، އެހެންނަމަވެސް މި އިޞްލާޙުަު މިއޮތްގޮތުން  ބެނުންވީ.  އަޅުގަ

ނޑުގެ ނަޒަރުގައި އެބޭފުޅުން މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ނޫންގޮތުގައި އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެން  އަޅުގަ



ނުދެޔޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިވިސްނުމާއި  އެކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަގު ބަންދުވެގެންނެއް
ނޑުމި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން ޝުކުރިއްޔާ  އެކީގައި އަޅުގަ

ދެ، މުަުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
ދެވަނަ  ޝަފީޤް މިއިޞްލާޙައް ކުރިން ހުށަހަޅުއްވައި އިޞްލާޙުަު އަނބުރާ ގެންދަވާ ބޭފުޅެއް. އަޙްމަދު

އަރުވާނަން. އަދި ބައެއް އާ  ފަހަރަށް އެދިވަޑައި ގެނަފައިވަތީ އެފުރުޞަތު އޭނަޔަށް އަޅުގަނޑު
އެހެންނަމަވެސް އެފުރުޞަތު އޭނަޔަށް އަރުވާނަން.  އެބަހުންނެވިމެދެބޭފުޅަކުވެސް އާ ބޭފުޅަކުވެސް 

އާދެ. މިމާއްދާއަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަުތަށް މި މަޖިލީހަށް  މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު
 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުރިން މިކަންކަމާމެދު ވާހަކަ ދައްކާލުމުގެ ފުރުޞަތު އިޞްލާޙުަު  އައުމުގެ ޝަފީޤް

ނޑުމެންގެ މެދުގައި ވާހަކަދެކެވިހުށަހެ މި އިޞްލާޙުަު  ޅުއްވި ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު. އެގޮތުން އަޅުގަ
ޙިޔާލަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެޅުއްވިފައި މިއޮތީ. ޙުސައިން ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާަާ

ނޑުއެދެން ޙުސައިން ން ފާސްވާނެކަމަށް ރަޝީދަށް މި އިޞްލާޙުަު މި މަޖިލީހު  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ
 އެހެންވީމާ، އަނބުރާ ގެންދަވާށޭ ދެންމި ހުސްތަން ބާއްވައިގެންވެސް  މިދަނީ ފެންނަމުން.

ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. އެއީ ހަމަ ރައީސަށް ދޫކޮށްލައިފައި އިދާރީ  އަޅުގަ
ކުރިއަށްަް ގެންދާނަން. ވަރަށް  މަޖިލިސްަް ކޮމިޓީއަށް ދޫކޮށްލައިފައި ތިބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ގޮތަކަށް

ޙުސައިން ރަޝީދުގެ އިޞްލާޙުަު އަނބުރާ ގެންދަވަން.  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑު އެދެނީ
ނޑު މިހާރުވެސް  ޝުކުރިއްޔާ. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން އާދެ، އަސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ، އަޅުގަ

ޙުަު އަނބުރާ ގެންދާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިޞްލާ މިދަނީ މި ރަޝީދު
 ސަބަބަކީ ބައެއް ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި މި މަޖިލީހަށް އިޞްލާޙުަު  ވިސްނަމުން.

މި އިޞްލާޙުަުތަށް  ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް ގޯސްކަމެއް ވަރަށް އެކަށީގެން ނުވާކަމެއް. ދެން މި މަޖްލީހަށް
ވުދާޅުވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން މުލަކަތޮޅުގެ

މަޖްލީހުގެ ނައިބު ރައީސްވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި.ހަމަ  މިކަމާއިމެދު ވާހަކަ ދައްކާލަން.އޭގައި
ނޑުމެން މި  އެމަނިކުފާނު ގެވެސް  ވިސްނުންފުޅާއި ވަރަށް އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް މިއިޞްލާޙުަުތައް އަޅުގަ

ނޑަށް ހިޔެއްނުވޭ  މަޖްލީހާއި ހަމައަށް މިހާރު ގެނެސްފައި މިވަނީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގިތުގައި އަޅުގަ
ނޑުގެ މި ހުށަހެޅުމަށް އެމަނިކުފާނު ޢިޢުތިރާޒް  ނޑުމެންނާއި  އަޅުގަ ކުރައްވާނެހެނެއް.އެކަމަކު އަޅުގަ

ނޑުމެން އިޞްލާޙުަު އެބަ އިގިލި ދިއްކުރެވޭ މަޖިލީހުގެ  ހުށަހަޅާ މީހުންނާއި ދިމާލަށް ދިމާލަށް އަޅުގަ
 ލަސްކުރާ މީހުންނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެބަ ހިތަށް އަރާ އަޅުގަނޑުގެ ހުށަހެޅުން  ޕްރޮސެސް މި

ނޑަށް މިފަހަރު އެ ބްލޭމް އަނަނާނެޔޭ.އެބަދުނާމް ލިބެނެޔޭ އެހެންވީމަޔާއި  އަބުރައި ގެންދިޔަޔަސް އަޅުގަ
ނޑު މި ވަރަ އަބުރާ ނުގެންގޮސް މިހާރު މި  ށް ހިއްވަރު ކޮށްފައި މި އެއްކޮށް މި އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން އަނެއް ވާހަކަޔަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސް  ހިފަހަށްޓަނީ.ދެން އަޅުގަ



 ހައިސިއްޔަތުން މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނި ވަޑައި ނުގަންނަވައި ގޮތަށޭ މި އިޞްލާޙުަު  އެބޭފުޅުންގެ މަޤާމުގެ

ނޑު ހު އިޞްލާޙެއްނުބުނޭ އެބޭފުޅުން  ށަހަޅާފައި މިއޮތީ. އެހެނެއް ކަމަކު މިއެއްނުބުނޭ މިހުރިއަޅުގަ
ހައިސިއްޔަތުން މީގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައި  މަޖިލީހުގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރު ކަމުގެ 

ނޑު ފުޅުން މި ހިތައްއަރާ މެންބަރު ކަމުގެ ހައިޞިއްޔަތުން އެބޭ ނުގެންނެވޭނެޔެކޭ. އެކަމު އަޅުގަ
ނޑު މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުަުގެ ރޫހާއި ހިލާފެއް ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެ  ވަޑައި ގެންފިނަމަ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވައިލާނީ އަދި އަޅުގަނޑު މިއިޞްލާޙުަު  ނުވަނެބާވަޔޭ.ހަމަ އެކަނި މިވާހަކަ މިވަރަށް އަޅުގަ
ބޮޑަށް. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން  ވަރަށް އަބުރައި ނުގެންގޮސް ހިފަހަށްޓާލާނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

ނޑު ތިަިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިއަރުވަނީ  ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ދެން މިހާރު  31އަޅުގަ
ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން  ހުސްވަގުތުކޮޅެއް. ދެން އެހުސްވަގުތު ކޮޅަށްފަހު ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ މިނެޓުގެ

އަޙްަްމަދު މުޙަންމަދަށް. އެއަށްފަހު އަރިއަތޮޅު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުފުރުޞަތު އަރުވާނީ ފާދިއްޕޮޅުގެ 
ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. [އިންޓަވަލް  ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް އަޅުގަ

. ޖަލްސާ ނިންމެވުން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޤާނޫނީ އަދަދު 4ށް]  11.11ން  11.31
 ޖަލްސާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ލަސްވަމުމް މިދަނީ ދެން މަޖިލީސްގެ ގޯތި ތެރޭގައި  ތީހަމަނުވާ

ދަންނަވަމުން މިގެންދަނީ.  ބައެއްބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި އެބޭފުޅުން ވަޑާއިގަންވާތޯ މިތަނުން މިހާރު
ވަޑާއިގެން މިހާރު މަޖިލިސްގެ ހާޒިރު ވެ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ،

މެންބަރަކީވެސް ޢިއްޒަތްތެރި އަދި ވަގުތު އަގު ވަޒަން  މެންބަރުން. ތިޔަ ކޮންމެ 52ތިއްބެވީ 
 މެންބަރުން ތިއްބަވައިގެންނެ ޖަލްސާ ކުރިއަކަށް  52މެންބަރުން. އެހެންވީމާ،  ކުރުއްވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެން މިނެޓް ވަންދެ 11ނުގެންދެވޭނެ. އިންޓަވަލް ގަޑި ފެށުނު ފަހުން  ބަލައިފީމު. ދެން  ން އަޅުގަ
ތާރީޚުގައި ރާއްޖޭގެ ޙާއްޞަ މަޖިލިސް އެ  އެހެން މެންބަރުން ވަޑާއިނުގެންނެވި. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ

ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލަން ޖެހޭވާހަކަށް ހިތާމަޔާއެކު  ޖަލްސާއެއް މެންބަރުން ހަމަނުވެގެން
ނޑު މި ޤަސްދުކުރަނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ  11އެހެންނަމަވެސް  ލިޔަންޖެހެނީ.  މިނެޓް ވީމަ، އަޅުގަ

ޖަލްސާ މިހާތަނުން  މެންބަރުން ހަމަނުވެގެން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލަން ކަމަށް. އެހެންވީމާ،
 14ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ  ނިމުނީ. އަދި އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

ޖަހާއިރު މި މަޖިލިސްކުރާ ގޭގައި ޖަލްސާ  9.11ދުވަހު  ންގާރަ ދުވަހު. މާދަމާ ނޫން އަނެއްވާ އަ
 މަޖިލިސް ނިމުނީ. -والحود هلل رب العالوين އޮންނާނެ. 


