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

ވަނަ މާއްދާއާމެދު  05ގަވާއިދުގެ  .2ޖަލްސާ ފެށުނީ. على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله. 
ނޑުމެންގެ ރައްޔި ގޮތެއް ނިންމެވުން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އަޅުގަ

 ބޭއްވެނީ. ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަން  ވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު މި 05

 22ބޭއްވުނު މިމަޖިލީހުގެ  މަރުޚަބާ ދަންނަވަން. ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނޭ ފަދައިން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު
ވަނަ މާއްދާއާމެދު.  05ކުރެވެމުންދަނީ ގަވާއިދުގެ  އި ބަހުސްވަނަ ޖަލްސާ ނިމުނުއިރު މަޖިލީހުގަ

 މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އާދެ، މިއަދުވެސް އަޅުގަޑުމެން އެ

މާއްދާތައް މިހާތަނަށް  އެބަހުސްގެ ވަގުތަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. ގަވާއިދުގެ
ކޮމިޓީއަށް އަލުން ފޮނުއްވާފައިވާ  ގެން އައިރު މަޖިލީހުން ވަކިގޮތެއް ނުނިންމި ގަވާއިދުފާސްވެ

ވަނީ ގޮތެއް ނިންމަވާފައި. މިއަދު މިޖަލްސާ  މާއްދާތަކާއި މެދުގައި މިހާރު ގަވާއިދު ކޮމިޓީން
މޭޒުން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް މި އިދާރީ ހިނގަމުންދާއިރު އެނިންމެވި ގޮތް ތިޔަ

ނޑުމެންނަން މިއަދު މައްސައްކަތް މިދާގޮތުން ގަވާއިދުގެ މިހާރު ކުރިއަށް ހުރި ފޮނުވާލެވޭނެ.  އަޅުގަ

ޖަލްސާގައިވެސް  ހުރިހާ މާއްދާތައް ފާސްކޮށް ނިންމާލެވިއްޖެނަމަ އެމާއްދާތަކާއި މެދުވެސް މި 
ނޑުމެން ވާހަކަދައްކާ ގޮތަށް ވަނީ ޚިޔާލުކުރެވިފައި. އާދެ، ނޑު މިވަގުތު ކުރީދުވަހު ދެ  އަޅުގަ ން އަޅުގަ

ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަަަމަ  ކުރަން ފެށުނު އެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް
ނޑު ދަންނަވާލާފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަން. އެބޭފުޅުންގެ  ފުރުޞަތު އަރުވާނީ އެދުވަހު   އަޅުގަ

އެންމެ ފުރަތަމަ  ފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. އެގޮތުން ނަންފުޅުތައް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާ
ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. އައްޑުއަތޮޅު  އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޠާހިރަށް  އަޅުގަ

 އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އިހަށްދުވަހު ޠާހިރު  މެންބަރު އިބްރާހީމް މިކަން 

ވަނަ  05ގަވާއިދުގެ  ހަކަދެއްކެވުން: ހިނގަމުންދިޔަ އޮއިވަރަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއިއެކު.ވާ
ނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި.  މާއްދާ ދެލިކޮޕީއާއި އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފެން  އެގޮތުން އެ މާއްދާ ދެލިކޮޕީއާއި އެއްގޮތަށް ނާތީ އެވާހަކަ ހުށަހަޅަން. ފާސްކުރަން އަޅުގަ
ރައީސް. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު މިއަރުވަނީ ބަލާލިއިރު  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް. އާދެ، އަޅުގަ
ނޑު ފުރުޞަތު  ނެތް. ދެން އެހެންވީމާ،އަދި ޖަލްސާއަށް އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޑައި އަޅުގަ

ޝަރީފް. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރުން މުޙަންމަދު  އަރުވާނީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މުޙަންމަދު
ނޑަށް މިއަދު މި ވާހަކަދައްކަމުންދާ މި ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

މާއްދާގެ )ށ(. އާދެ، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އިލްޔާސް  ވަނަ 05ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީގެ 
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތް. އަޅުގަނޑަށްވެސް އެއީ ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅުގޮތެއް  ހުޞައިން އިބްރާހީމް



ހ( ގައިވާ ) ކަމުގައިފެނޭ. ސަބަބަކީ މި މާއްދާގެ )ށ( ށް މިއޮތީ އިޞްލާޙް. )ށ( ގައި މިމާއްދާގެ
ނޑު ކުޑަކުޑަ  ރުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅައިގެނޭކަންކަން ކު އެހެންނެއްނޫން. އަޅުގަ

ނޑަށް  ފެންނަގޮތަކީ. މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކަންކަންަް ކުރުމަށް  އިޞްލާޙަކާއި އެއްކޮށް އަޅުގަ
އެހެން  މައްޝަވަރާގެ މަތިންަް. އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 

ނޑު ދަންނަވާލީ. އެއީ އޮތުންއެއީ، ނޑަށް ފެންނަކަމެއް. ދެން އެހެންވީމާ، އެވާހަކަ އަޅުގަ އިދާރި  އަޅުގަ
އެބައުޅޭ ވަަަކި  ކޮމިޓީ. ސަބަބަކީ )ހ( ގައި ކުރަންބުނެފައި ކަންތައްތައް. މިސާލަކަށް މީގައި

ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިދާރި  މެންބަރަކަށް އިސްކަންދިނުމެއް ނެތި އެހެންވީމާ، އެކަންތައްތައް
ގެންދެވިއްޖިއްޔާހެން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެކަންތައްދާނީ. އެހެން  ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެކަން

ނޑަށް  ނޑު  އަޅުގަ  ހީވާތީވެ އެކަން އިޞްލާޙް ކޮށްލުމާއިއެކު އެމާއްދާއަށް ތާއީދު ކުރާވާހަކަ އަޅުގަ

ޝުކުރިއްޔާ  މްޢަލައިކުމް. ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން `ދަންނަވަން. ނިންމާލާނީ. އައްސަލާ
ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މިދަންނަވާލީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޢައްޝައިޙް އިލްޔާސް ހުޞައިން  ވަނަ މާއްދާއަށް އަރިއަތޮޅުގެ 05ގަވާއިދުގެ 
 ހުށަހެޅުއްވުމަކީ އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ހުށަހެޅުމުގެ ވާހަކަ ހަމަ  ޅުއްވާފައިވާއިބްރާހީމް ހުށަހަ

ކަމަށްވެސް  ދަންނަވާލުމަށާއި، އަދި އެމަނިކުފާނު މިހުށަހެޅުއްވުންވެސް އަނބުރާ ގެންދައްވާފާނެ
ން. ޝުކުރިއްޔާ ވާހަކަދަންނަވާލުމުގެ ގޮތު އުންމީދު ކުރެވޭ ހާލު އެކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ

ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ވަރަށް މަޢާފާއި އެކީގައި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަރިއަތޮޅު
ނޑު  ވަނަ  05ރިޔާސަތުން އިލްޔާސް ހުޞައިން އިބްރާހީމް ދަންނަވާލަން ރިޔާސަތަށް. މިހާރު  އަޅުގަ

ނޑަށްމާއްދާ އަށްތޯއޭ ބަހުސްކުރެވެނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: އި  ތަންކޮޅެއްަް ލަހުން އާދެވުނީ.  ނގޭތޯ. އަޅުގަ
މާއްދާއަށް އަޅުގަނޑު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެ. މި  ވަނަ  05ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެލިކޮޕީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(. މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  05ހުށަހެޅީ. އެ މާއްދާ އެއީ  އިޞްލާޙް އަޅުގަނޑު
ނޑައަޅައިގެން އެގޮތަށް ކުރުމަށް މަޖިލީ ކަންކަން  ހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީން ވަކި އުޞޫލުތަކެއް ކަ

އޭގެފަހަތަށް  ޢަމަލުކުރުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައޭ. މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް
ނޑު އިތުރުކޮށްލާފައި މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީން ހަމައެކަނި އެތަންކޮޅު. ދެން  އަޅުގަ

ނޑަ ނޑު ހުށަހެޅި  ށް ލިބިފައިވާ މި ކަރުދާހުގައި އެއިންނަނީ އަޅުގަ މުޅިން ރަނގަޅަކަށް ނޫންހެން. އަޅުގަ
 ކުޑަކުޑަ ޖުމްލައެއް އެއިންނަނީ މަދުވެފައި. ވަކި އުޞޫލުތަކެއް އޭގައި  ގޮތަކަށް ނޫންހެން. އޭގައި

ނޑު ހުށަހަޅާލަފައި އެއިދީ އެމާއްދާގައި ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ  ލިޔެފައެއްނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
އެތަންކޮޅުލީމާ މުޅިމާއްދާ އޮންނާނީ އެމާއްދާގެ )ހ(  ކޮމިޓީން އެތަންކޮޅު އިތުރުކުރުމަށް. އޭގެފަހަށް

ނޑައަޅައިގެން އެގޮތަށް  ގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް  މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީން ވަކި އުސޫލުތަކެއް ކަ

ނޑު ހުށަހެޅީއަމަލުކުރުމަކަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް މިކަންކުރަންވީ ފަރާތެއް މިމާއްދާ  ނާޅައޭ. މިގޮތަށް އަޅުގަ



ނެތީމާ. އެކަންކުރާނީ މަޖިލީހުންތޯ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ  ޑްރާފްޓް ކުރެވުނުއިރު އޮޅުންފިލާގޮތަށް ލިޔެފައި
ނުވަތަ  ނުވަތަ މަޖިލިހުގެ އިދާރާއިން އަމީން ޢާންމުގެ ފަރާތުންޕުޅުންތޯ. ރައީސްގެ ފަރާތްޕުަުޅުންތޯ

މީގައި  މޯލްޑިވްސްއިން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންަްތޯ. އަދި މިކަހަލަ އެއްވެސް ފަރާތެއް ޓީވީ
ނޑު ޤަސްދުކުރީ އެއީ މިކަންކަން ނޑައެޅިފައެއްނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކަށް  ކަ

ޅު އުޞޫލަކަށް މިކަހަލަ އެންމެ ރަނގަ  ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް. ދެން
ރަނގަޅުވާނީ. އިދާރީ ކޮމިޓީން މިހާރު އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް  ގަވާއިދު ތަކުގައި ލިޔެފައި އޮތުން އެންމެަް

 އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ މައްސައްކަތެއް ގަވާއިދުގައި ވަކިފަރާތަކޭ ލިޔެފައި ނެތް  މިގަވާއިދުގައި އެބައޮވޭ.

އިދާރީ ކޮމިޓީއޭ  ކުރަން ނުވަތަ އެކަމެއް ނިންމަން އެންމެ ރަނގަޅީހިނދު އެކަހަލަ ކަމަކާއި މަޝްވަރާ 
ނޑު އިތުރުކޮށްލަން ހުށަހަޅާފައި މިވަނީ.  އޮންނަހާލު އެކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކަމަށްވާތީ މިތަންކޮޅު އަޅުގަ

ނޑު އެދެން މި މާއްދާއަށް  އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުގަ
ރަނގަޅުގޮތަކަށް ވިސްނަވާ ވޯޓު ދެއްވުން. ވަރަށްބޮޑަށް  ޑައިގެން މިއާއި ދޭތެރޭގައިވިސްނައިވަ

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ހުށަހެޅުއްވި  ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން

ނޑު ދަންނަވާލަންޖެހޭ އެއީ، ލިޔުމުން ނުއްވާފައި އޮތް ފޮ ގޮތަކަށް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވީމާ، އަޅުގަ
އިބާރާތްކޮޅު އިތުރުކޮށްލުމަށް ފަހު އެމާއްދާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ރޮނގު ދަމާފައިވާ 05ސިޓީގައި ވަނީ 

ށ(. މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ) ގެ 05އޮތްގޮތަށް ބޭއްވުން. މާއްދާ 
ނޑައަޅައިގެން މާއްދާ ނިމެންދެން ކުރި އިދާރީ ކޮމިޓީން  އަށް ގެންދަން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ހަމަ ކަ

ނޑުމެންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް މިހާރު ފޮނުވިފައި އޮތް  ނޯޓިސް މިހާރު  އަޅުގަ
ނޑުމެން ކުރިން ބަދަލުކުރަމުން ގެންނަގޮތަށް އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޮނުވިފައި އެވަނީ. ދެން އަޅުގަ

 މަޖިލީހުގައި ޖަލްސާގައިވެސް އެ އިޞްލާޙަށް ބަދަލެއް ގެންނަވަން  ޅަކު މިއިޞްލާޙް ހުށަހެޅުއްވި ބޭފު 

ކުރެވިގެން  އެދިވަޑައިގަންނަވަންޏާ އެ ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެ ގޮތެއް އޮންނާތީ އެކަންތައް ނޯޓު
ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި  ގެންދެވިދާނެ. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހިމަށް. އަރިއަތޮޅު މެންބަރު
ހުށަހެޅުއްވި މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް ފަރާތުން އެގެންނެވި  ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙެއް 05ގަވާއިދުގެ 

ދެއްވި  ވާހަކަ ހާމަކުރަން. އެހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަޑު ވާހަކަދެއްކެވުން: ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙާއެކު
ކުރިން މާޅޮސްމަޑުލު  ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، އަޅުގަނޑު

ދަންނަވާލިއިރު އެވަގުތު ވަޑައިގެން ނެތުމުން  އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް
މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙިަީދަށް  އެހެންވީމާ، އެފުރުޞަތު އޮތީ އަޅުގަނޑަށް ނޭރުވި.

ނޑު ފުރުޞަތު  އަރުވަން. މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. އަޅުގަ

ވަނަ މެންބަރު  05މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރީދުވަހު 



ނޑުޢަލީ ވަޙީދު މާއްދާއާއި ބެހޭގޮ ފުރުޞަތަކަށް ވާހަަަކަދެއްކެވުން:  ތުން ވާހަކަދެކެވުނުއިރު އަޅުގަ
އަަަވަހަކަށް ފާސްކޮށްލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި. ދެން  ބޭނުންކަމަށް ދަންނަވާލީ ހަމަ އެމާއްދާ ވީހާވެސް

ނޑު އޭރުގައި  ޤަސްތުކޮށްފައިއޮތީ އދ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ހުޞައިން  ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު  ށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުންނާވެސް އެއްކޮށް. ދެން މިއަދުހު
ނޑު ހުރީ ނޑަށް އެނގިފައިއޮތީ. އަޅުގަ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި  ފުރުޞަތު ގެއްލުނުކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް އިވެމުންދަނީ އަބަދުވެސް. ނިވަޑައި އެކަމު މަނިކުފާނަށް ފެ  މަނިކުފާނުގެ އަޑުފުޅު އަޅުގަ
ނޑަށް ހުރެވުނީ. އެހެންނަމަވެސް އެ ރިކޯޑަށްޓަކައި ދަންނަވާލާނަން.  ނުގަންނަވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ގަޑި ޖެހުމުގެ މާކުރިން އައިސް ސޮއިކޮށް އަދި މަޖިލީހުގެ ގޯތިތެރޭގައި ކޮންމެވެސް  އަޅުގަ
ނޑު ދަ ކަމެއްގައި ނޑު އެބައުޅެން. ދެން ހަމައެކަނި އަޅުގަ ނޑުގެ  ންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއަޅުގަ އަޅގަ

އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅުގައިވެސް  ކުރިން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ސ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާހިރު
ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުފުޅުކުރެއްވި ކަމަށް އެރޫޙާއި އެއްގޮތަށް  ވިދާޅުވި އެމަނިކުފާނު ވަކިގޮތަކަށް މިކަމާއި

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ރޫޙާއި އޮއިވަރާވެސް ކޮންމެވެސް  .އޮއިވަރާއި އެއްގޮތަށް ދެން އަޅުގަ
ނޑު އެރޫޙަށާއި ގޮތަކަށް އޮއިވަރަށް  ކޮންމެވެސް ފެންވަރެއްގައޭ ބަލާލަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުވެސް ބޭނުންވަނީ ރީތިކޮށް ވީހާ އަވަހަކަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ  ތާއީދުނުކުރަނީކީ ނޫނޭ. އަޅުގަ
ނޑު ހުރީ ޙަޤީޤަތުގައި އެރޫޙުގައި އަދި އެ  ކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭތޯބަލަން. އެހެންވީމާ،އެ އަޅުގަ

ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު  އޮއިވަރާ އެއްގޮތަށް ދާން ނެތް
ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވަނަ ދެލިކޮޕީއަށް އެ ޝަފީޤް  2އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ، ގަވާއިދުގެ  `
މެންބަރު އިލްޔާސް ހުޞައިން  ވަނަ މާއްދާއަށް އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި 05ކޮޕީގެ 

ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. މިހާރު އެތާއީދު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން އަޅުގަނޑު
ނޑު މި ލަން ބޭނުންވާ ދެތިން ނުކުތާއެއް ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް  ލިބިވަޑައިގެންފި. ދެން އަޅުގަ

މި ފުރުޞަތުގައި ހިފާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  ފާހަގަކޮށްލުމުގެ ބޭނުން
އިޞްލާޙުތަކެކޭ.  ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީއަށް މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙްތަކަކީ ވަރަށް މުހިންމު ބޭނުންވަނީ މި

ފެނިގެން ހިނގައްޖެ. އަޅުގަނޑު  ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާބިތެއް އެކަން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި
ލިބުނު. އެހެންނަމަވެސް ރިޔާސަތުން އެކަމަކާއި އަޅެއެއް  ކަމަކަށް ހުށަހަޅާފައިއޮތް. އެކަމަށް ތާއީދުވެސް

ނޑު  ނުލެއްވި. އެއަކަށް މާބޮޑު ނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ އަޅުގަ ތަރުޙީބެއްވެސް ނުދެއްވި. އަޅުގަ
 ކަމެއް ނޫނޭ. އަދި މި މަޖިލީހުގައި ކަންހިގަމުން އަންނަަަ ޢާންމުަު އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް  ހުނު ހިތްހަމަޖެ

މިބާވަތުގެ ނުފޫޒުތައް  ހިނގިކަމެކޭ. ޙަޤީޤަތުގައިަި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙްތަކެއް ހުށަހަޅަން މިޖެހެނީ
ގައި ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ  ފޯރާތީވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ހަނދާންވެގެންދަނީ މި

ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރެވި ރޫޙް  300އޭގެފަހުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ހިންގެވި ބާރާއި ނުފޫޒު. އަދި



ކަންކަމަށް  ހަނދާނަން އާދޭ. މިކަންކަން މިގޮތަށް ހުރީމަ ގަވާއިދުގައި ހުރި މިބާވަތުގެ ނެރެވުނުގޮތްވެސް
މިފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގެ  ރެވެމުންދަނީ.އިޞްލާޙް ހުށަހެޅި އެ ިއޞްލާޙް ފާސްވޭތޯ މައްސައްކަތް ކު

މިކަން އަވަސްކުރމުގެ ގޮތުން އިތުބާރުތަކެއް  ސިޔާސީ މަޝްރަހަށް އަންނަމުންދިޔަ ބަދަލުތަކާއި، އަދި
މައްސައްކަތް ކުރެވމުން ދިޔަތަންވެސް ފެނުނު. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ  ހިތަށްގެނަސް އަވަސްކުރެވޭތޯ 

އޮތީ  ދިޔަ ކަންތަކުން ސާބިތުކޮށްދެނީ އަދިވެސް އަދިވެސް އެ އިތުބާރު ލިބެންފެނިގެން އެ ފަހުންދުވަހު
މި ގަވާއިދަށް  ވަރަށް ދުރުގައޭ. އެހެންވީމާ، މިހަމަ މި އިޞްލާޙްތަކާއި މެދުގައި ވާހަކަދެކެވި

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެފަދަ  އިޞްލާޙްތައް އައުން އެއީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކޭ. ޚާއްޞަކޮށް
ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމެކޭ. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. މިލަދުންމަޑުލު  ތަކެއް އޮތުމަކީ އަދިވެސް ނުފޫޒާ ބާރުބާރު

ނޑު ހިތުން މެންބަރު  ދެކުނުބުރީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޔާމީން މިމަޖިލީހަކީ ވަރަށް ކަރާމާތްތެރި މަޖިލީހެއް. އެހެންމެهللا ޢަބްަުދު
ދައްކަވަމުން ހަމަ މަޖިލިސްގެ ރައީސަށް ޢަމަލުކުރެވެނީ  މެންބަރަކު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅު

އިޝާރާތް ކުރައްވާކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދެން އެދެނީ ހަމަ އެވަގުތުން  ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށްކަމަށް
މިކަން  އްވުން. އެހެން ނޫންކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަންރައީސް އެއަށް ޖަވާބެއް ދެ މަޖިލިސް

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ  ހިނގާގޮތެއް ހަމަ ދަންނަވާކަން ނޭނގެ. ހަމަ އެއާއި އެކީ އަޅުގަ
ލެއްވުމާއި އެކީ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތައް މިހާރު މިދަނީ  ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެވެސް މި އެއްބާރު

ނޑުވެސް ހަމަ އުފާކުރާކަމެކޭ. ދެން، ރަނގަޅަށް ވަރަށް  ފާސްކުރަމުންނޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަ

ނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ މިހާރު މިހުށަހެޅިފައި މިއޮތް  މާއްދާގައި ގަވާއިދުގެ  ވަނަ 05އަޅުގަ
ނޑަށް ވަނަ  05ދެލިކޮޕީގައި ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ގަވާއިދުގެ  ދެލިކޮޕީ މިއޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށްކަމަށް އަޅުގަ

އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  މާއްދާ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި
ނޑަށް ނޯޓްކުރެވިފައި އޮތީމާ އެހުށަހެޅުމަށް ޡާހިރު ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން  ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް އަޅުގަ

މާއްދާ މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން  ވަނަ 05ދެލިކޮޕީގެ  ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާވަަަނަމަ ގަވާއިދުގެ
ނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުވެސް  އަޅުގަ

މާއްދާއާއި  ވަނަ 20ދަންނަވާލީ މިހާރު މެންބަރު ޖަޢުފަރު ޢީސާ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީގެ  ފުރުޞަތަކަށްއެދި
ފެތުރުން. ދެލިކޮޕީގައި މިވާގޮތަށް  ސުރުޙީގައި މިވަނީ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޢުލޫމާތުއަރިމަތީ 

ނޑަށްވެސް ފާސްކުރަން ފެންނަވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އެަެހެން  އަޅުގަ
 ގަނޑު ތާއީދުކުރަން.އެހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އެގޮތަށް. އެހެންކަމަށްވެއްޖެއްޔާ އަޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު

ނޑުވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވަރަށް އެކުވެރި  އޭގެއިތުރަށް އަޅުގަ
ފާސްކުރެވެމުން. ކުރިއަށްއޮތް  ޖައްވެއްގައި ވަރަށް ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައޭ މިހާރު މިދަނީ ދެލިކޮޕީ

ރިޔާސަތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވީހާވެސް  ރައީސް ތާނގައިވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި



ނޑު އެދެމޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެދެވޭ ގޮތެއްގައި އެކުވެރި  މާޙައުލެއްގައި ކަންތައް ކޮށްދެއްވުމަށް އަޅުގަ

އެވަގުތަށް  ހިތާމައަކީ ބައެއް ދުވަސްދުވަހު ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ވަގުތުދެއްވާފައި ވާއިރުގައި
މާދިގުލައިގެން ދާއިރުގައިވެސް  ވާ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވަގުތުތައްބައެއްފަހަރަށް ވިސްނާނުލައް

އަނެއްކަމަކީ އަނެއްބައި ބޭފުޅުން މަޢުޟޫއިން  ޢިޝާރާތެއްނުކުރެވޭތީ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން އިނގޭތޯ.
 ބޭރުވެގެންދާހިނދުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެކަމާއަޅާނުލައްވާ މަޞްރަޙު  ބޭރުވެގެންގޮސް ހަވާސާއިން

ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް  ންގޮތަކަށް ބަދަލުވެގެން ބައެއް ފަހަރަށް. އެހެންވީމާ، ކުރިމަގުގައި އެކަންކަމާ އެހެ
ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި  ވިސްނަވާލަދެއްވުން ވަރަށް އެދޭ ވާހަކަވެސް މިފުރުޞަތުގައި

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ  ރައީސް. މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝުކުރިއްޔާ
ބޭނުންވަނީ އަރިއަތޮޅުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލިޔާސް ހުށަހަޅާފައިވާ  އާޠިފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް. ޙަޤީޤަތުގައި މާއްދާގައި ކަމެއްކުރަން އިޞްލާޙަކީ

ނޑައަޅާކަމަށްވަންޏާ ކޮންމެވެސް ފަރާތަކަށް އެކަން ނޑުވެސް  ހަވާލުކުރަންވާނެކަމަށް  ކަ އަޅުގަ
ނޑައަޅާއިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް މިމާއްދާ  ޤަބޫލުކުރަނީ. )ށ( ގައި މިވާގޮތުން ވަކިއުސޫލުތަކެއް ކަ

ޢަމަލުކުރުމަށް ކަމެއްކުރަން ޖެހޭނެ  ހުށައެއްނާޅައޭ ބުނާއިރުގައި އެއީ، ދެން ކޮންމެވެސް މީހަކު
ނޑައަޅާފައި އޮންނަން ފެންނާތީ  ންމެވެސްކަމެއްކަމަށްމިވަނީ. އެހެންވިމާ، އެކޮ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން ކަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން އެގޮތަށް. ކަންކުރަންވީ މީގައި  މިހުށަހެޅިފައި މިއޮންނަ އިދާރީ ކޮމިޓީން. ދެން، އަޅުގަ

މަ އަވަސްކުރުމަކީ ހަ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމުގެ ވާހަކަ އަދިވެސް އެބަދެކެވޭ. މަސައްކަތް އެހެންވީމާ،
އަވަސްކުރުވެނީކަމަށް ކޮށްލެވިއްޖެއްޔާ. އެހެންވީމާ،  މިއިޞްލާޙު ފާސްކޮށްލުންވެސް ވާނެ މަސައްކަތް

ނޑު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި  އެކަން ފާހަގަކޮށްލުމަށްޓަކައި އަޅުގަ
ނޑު ރައީސް. ކޮޅުމަޑުލު  މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރާނީ  މެންބަރު ޙުސައިން އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޅުގަ

އިބްރާހީމް  އަރިއަތޮޅު ރަޝީދް ޙަސަން ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލިޔާސް ޙުސައިންަް
ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކައާއި އަޅުގަނޑު އެތާއީދުކުރަނީ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

އްދާއަކީ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މަޢުލޫމާތު މިމާ ކީއްވެގެންކަން ދަންނަވާލަން. އާދެ،
މީގެ )ހ( ގައި އެބަ ބުނޭ އެކަންކުރަންވީގޮތް. ދެން އެކަމަކު، )ށ( ގައި  ފެތުރުވުމާބެހޭ މާއްދާއެއް

ޢަމަލުކުރުމަށް  މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކަންކަންކުރުމަށް ވަކިއުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާ އެގޮތަށް މިބުނަނީ 
ކާކުކަމެއް އެކަން ކަނޑައަޅާނީކީ.  ހެއް ނާޅައޭ. މިހެން ބުނާއިރުގައި މީގެން ނޭނގޭމިމާއްދާ ހުރަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި އިދާރީކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައިވަނީ ވަކި ބޭނުމެއްގައި. އެހެންވީމާ،  އަޅުގަ
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިކަން ނޑައެޅުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކީ މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަ އިދާރާ. އިދާރީ ކަ

އެއްވެސް  އާދެ، ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައި އޮތުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއްނެތް. އޭގެންކުރާ ކޮމިޓީ.
ކޮމިޓީއަކަށް ހެދުމަށް މިއީ ވަރަށް  މަސައްކަތެއް ނެތިއްޔާ. އެހެންވީމާ، އެއީ އެކޮމިޓީ ހަރަކާތްތެރި



ނޑައެޅިދާނެއޭ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް އެކޮމިޓީން ވަކި . ދެން އޮތީ އެކަންކަން ކަ
ބުނާގޮތުން  ރައީސަށް. އާދެ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ޤާނޫނުއަސާސީ މަޖިލީހުގެ

ނޑައަޅާ ހިންގުމުގައި ވަރަށް ބްރޯޑް ވަރަށް ފުޅާ ބާރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ. އެަެހެންވީމާ، މީގައި ވަކި  ކަ
ނޫނީ އެކަމަނާއަށް އެކަން ކުރެވިދާނެ. މިދެންނެވީ މުސްތަޤްބަލުގައި  މަނިކުފާނަށްއެއްޗެއް ނުބުނަންޏާ އެ

ނޑު އަންހެން ދަންނަވާ  ބޭފުޅަކުވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ހުންނަވާފާނެތީ އިނގޭތޯ. ދެން، އަޅުގަ
ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިތާނގައި ނޑަ ހިތްވަނީ މިހެން މިކަން އޮންނައިރުގައި އަޅުގަ އަޅާނީ ބުނަން ކަ

ނޑައަޅާނެ ފަރާތެއް ނޭނގިގެން އުފެދޭ މައްސަލަތައް  ކޮންފަރާތެއްކަން. ނޫނިއްޔާ އެއްކަން ކަ
އަވަސްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު  ބޮޑުވާނެހެން. ދެން، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް މިގަވާއިދު

މިދެކެވެނީ އެއިޞްލާޙު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު  މިދައްކަނީ. ދައްކާއިރުގައި ހަމަ
 ލަސްކުރުމަށްކަމަށް. އެގޮތަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ދައްކާވާހަކައަކަށް ހުށަހަޅަނީ މިކަން

ނޑަށް ތާއީދެއް ނުކުރެވޭނެ. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙެއް މިހުށަހަޅަނީ އޭގެ ސަބަބެއް  އަޅުގަ
ނޑައަޅާ އެބަ ދަންނަވަ އެސަބަބަށް ތާއީދު ލިބުން ނޫނީ ލިބުން އަދި  ން.އޮވެގެން. އެސަބަބު ކަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަޒަރުގައި މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ.  އެހެންކަމެއް އެއީ. ނުލުބުނު ނަމަވެސް
 މިމާއްދާގެ )ށ( ށް އަރިއަތޮޅު ދެކުނިބުރީ މެންބަރު އިލިޔާސް ޙުސެއިން އިބްރާހީމް  އެހެންވީމާ،

ދެކޭގޮތުގައި  ލާޙަކީ ވަރަށް އެކަށޭނަ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް. އަޅުގަނޑުހުށަޅުއްވާފައިއޮތް އިޞް
ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް. މިއިޞްލާޙު  މިކަމާއިމެދު ވިސްނާވަޑައިގެން އިލްޔާސް ޙުސެއިން އިބްރާހީމް

އަވަސްކުރުމަށް އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ފިޔަވަޅަކަށް. އެރހެންވީމާ،  ޤާބޫލުފުޅުކުރެއްވުންވާނީ މިގަވާއިދު
ހުށަހެޅުއްވި  އަޅުގަނޑު އެދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުންވެސް. އެހެންވިމާ، އިޞްލާޙު އެކަންކަމަށް

ތާއީދުކުރައްވާ ވޯޓުދެއްވުމަށް. ވަރަށް  ފަރާތާމެދުގައި ވިސްނާވަޑައިނުގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް
ހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ. މި ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ  92ތިއްބެވީ   މެންބަރުން. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒަށް. މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ
ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެ ވަނަ މާއްދާއަށް  05ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުނީ ޢަލީ ފާއިޒުރައީސް. އަޅުގަ
ނޑުވެސް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް، އެކަމަށް ވަރަށް  ހުށަހެޅިފައިމިއޮތް އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ނޑު އެއަށް  ގިނަ ބޭފުޅުންގެ   ވާހަކަތައް މިހާރުވެސް މިދަނީ އިވެމުން. އެހެންވީމާ، ދިގުކުރާކަށް އަޅުގަ

ނޑު  ކުރި ސަބަބުތަކުގެ ވާހަކަ މާގިނައެއްކޮށް ނުދަންނަވާނަން. އެަެހެންނަމަވެސް،ތާއީދު އަޅުގަ
މ އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ނިމިގެންދިޔަ ދުވަހު އާދެ، އެންމެ ފަހުދުވަހުގައި

ނޑު މެންބަރު ޝަފީޤް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް މިއީ  ތާއީދުކުރިން. އަޅުގަ
ކަންތައްތައް ކުރުމުން އެކަމަށް އެގޮތަށް ނޯތުމަށް ވާހަކަދައްކާ  ވަކި މީހެއް ޚުދުމުޚްތާރު ގޮތެއްގައި



 އަދި، މަޝްވަރާއާއިއެއްކޮށް ކަންތައްތައްކުރުމަކީ އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ފުރިހަމަ ބާރުއަޅާ މީހެއް.

ނޑަކީ ޤަބޫލުކުރާ މީހެއް. އެހެން ހަމަ މިލަނީ ބާރު  ކަމާއެކޮށް، އަޅުގަނޑު މީގައިވެސްގޮތްކަން އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން ނޫނީ އަޅުގަނޑުގެ އިޙްސާސަކީ  އެރޫޙުގައި. އެަެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ހިތް ނުތަނަވަސްވާ ގޮަަތަކަށް އެކަން  މިމަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ ވާހަކަދެއްކުން އެއީ ހަަަމަ ވަރަށް
ނޑަށް އެ އެަެހެންނަމަވެސް، އެއަކަށް ކުރާނެކަމެއްނެތް.  ބަ އިޙްސާސްވޭ.ނަންގަވާކަމެކޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އިޙްސާސްގެ ވާހަކަ ނޑުމެންގެ ބައި  އަޅުގަ ނޑުމެން ދައްކާލީމާ އެހިސާބުން އަޅުގަ އަޅުގަ
 މިނިމިގެންދިޔަ ޖަލްސާގައި އާދެ، އެންމެފަހުގެ ޖަލްސާގައި ތާއީދުލިބިފައިއޮތް  އެނިމުނީ. ކޮންމެއަކަސް،

ދަންނަވާނަން  ގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން ވޯޓަށް އަށްސަވަން ނުދެއްވިކަން އެއީ، އަޅުގަނޑުކަމެއް
ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙަސަން  ޚުދްމުޚްތާރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެއްވި ރަނގަޅުނޫންކަމެކޭ. ޝުކުރިއްޔާ.

ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް ދެއްކެވުން: އެދުނީ މިހާރު ޢަފީފް ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ
ނޑުމެން ނިންމުށް މިމަސައްކަތްކުރާ ވަނަ މާއްދާއަށް އ. އަތޮޅުދެނުބުރީ  05ގަވާއިދުގެ  އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް  ޙުސެއިން އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

އުސޫލުތަކެއް  ( ގައި މިބުނަނީ ވަކިވަނަ މާއްދާގެ )ށ 05ތާއީދުކުރެވޭތީވެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 
ނޑައަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އެފަރާތެއް ނޑައެޅިފައި ނެތުމުން އެއި  ކަ ކަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ. މިގޮތުން، އދ. ގެ މެންބަރު  އޭގައި ހުރި ކުޑަ އުނިކަމެއްކަމަށް އަޅުގަ
)ހ( ގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ގެންނަވާފައިއޮތް އިޞްލާޙަކީ  މިމާއްދާގެ ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮންނަނީ

ނޑައެޅުމުގެ  އިތުރުކޮށްލާފައިވާ ޢިބާރާތަކީ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީން އެއުސޫލުތަކެއް ހަމައެކަނި ކަ
ނޑުމެން  މިމަސައްކަތްކުރަމުން މިގެންދަނީ މިގަވާއިދު  ވާހަކަ. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް އެހެންވީމާ، ވިދާޅުވޭ. އެގޮތުން ހުށަހެޅިފައި  އަވަހަކަށް ފާސްކުރުމަށް. ވީހާވެސް
ނޑުމެން  މިއޮތް ރަނގަޅު ނޑު ދަންނަވާނީ ކުރީދުވަހު އަޅުގަ  އިޞްލާހަށް ތާއީދުނުކުރެވޭކަމެއް އަޅުގަ

ކުރެވެނީއޭ. އެަެހެންވީމާ، ޤަބޫލު މިތާނގައި މާގިނަ މާއްދާތަކެއް ފާސްކުރެވުނު ކަމަށް އެބޭފުޅުންނަށް
ނޑަކަށް  މިހާރު ބޭނުންފުޅުވަނީ މިމަސައްކަތް ލަސްކޮށްލުން. އެހެންވީމާ، އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ

 ހިތްހެޔޮކަމާއިއެކު ދެއްކެވޭ ވާހަކައެއްކަަަމަށް. އެަެހެންވީމާ، މިވާހަކަ  ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ އެއީ

ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ،  ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުންދަންނަވާލުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނިން. 
އެހެން މެންބަރުންނަށް ކުޑައިމިސް ވާނެ ކަހަލަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރުގައި

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެވެސް ނިޔަތާއި  ބަސްބަސް ބޭނުންފުޅު ނުކުރެއްވުން
ނޑު ދަންނަވާނީ ރަނގަޅޭ މިކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކުރެވޭ.އަ މަޤްޞަދު ހަމަ އެހެން  ޅުގަ

ނުދެއްކެވުންއެދޭ ވާހަކަ  ބޭފުޅުން ބަދުނާމުކުރައްވާ އިލްޒާމްއަޅުއްވާ އެކަހަލަ ގޮތަށް ވާހަކަފުޅު
ނޑު ދެން މިފުރުޞަތު ނޑު ދަންނަވަން. އަޅުގަ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މިއަރުވަނީ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަޅުގަ



ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު `. ޝުކުރިއްޔާ ޢއިަްޒަތްތެރި ރައީސް.  މެންބަރު ޒާހިރަށް.
ނޑު  ވަނަ މާއްދާއަށް  05ފުރުޞަތަކަށް އެދި ޒާހިރު ޢާދަމް ވާހަަަކަދެއްވުން: ދަންނަވާލީ  އަޅުގަ

ހުށަހެޅުއްވީމާ  ށް ފާސްކުރައްވަންދެލިކޮޕީގައިވާ ގޮތަަަށް ސ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެގޮތަ
ތާއީދުވެސް އެވެވިފައި އެއޮތީ  އެއަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން. އެަެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން

ނޑަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑަށް އިތުރު އެއްޗެއް  ލިބިބިވަޑައިގެންފައި. ވީމާ، އަޅުގަ
ނޑު ޚިޔާލުކުރާތީ  ނޑު ބޭނުން ޢިއް ދަންނަވާލަން އަޅުގަ ޒަތްތެރި ރައީސްގެ އިޒުނަފުޅާއިއެކު އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އެކިފަރާތް  އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން. ނޑުމެން މިތަނަށް ހާޒިރުވެމިތިބީ އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތާއި ނަފްސަށް  ހުތުރުއަރާ ވާހަކަ  ފަރާތުން ކުޑައިމީސް ބަސް ބުނާކަށެއްނޫނޭ. އަޅުގަ
ނޑުމެން ދެންބުނާކަށެއް ނޫ  މިމަޖިލީހަކަށް ނާންނާނަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ  ނޭ. އެހެންކަމަށް ވަނީވިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ
ޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ށް އަރިއަތޮ 05ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި 

އިތުރުކުރުމުން  އިލްޔާސް ޒާހިރު ޙުސައިން ޙުސެއިން އިބްރާހީމް ހުށްހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު މެންބަރު
ނޑަށް އެގޮތަށް ތާއީދުކުރެވޭތީ އެވާހަކަ  ވާހަކަދެއްކެވުން: މިމާއްދާއަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއްލިބޭތީ އަޅުގަ

ނޑައެޅުމަށް  05މިއީ  ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު މިތެދުވީ. ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިއެވާ އުސޫލުތަކެއް ކަ
ހަވާލުކޮށްފައި  ނުވަތަ ދެފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބަދަލުގައި އިދާރީ ކޮމިޓީއަށް މިކަން އެންމެ ފަރާތެއް

ނޑު ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަކަށް  އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ އަދި އަޅުގަ
ނޑަށްމިއީ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އަދި ފެންނާތީ މިވާހަކަަަދަންނަވާލަން.  މިކަން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުވެސް  ޝުކުރިއްޔާ. ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ
އިލްޔާސް  ރި މެންބަރުއިބްރާހީމް މުޙަންމަދު މިއެދުނީ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެ ފުރުޞަތަކަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ށް 05ޙުސައިން ޞާލިހް ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް 
ދެކޭގޮތުގައި އެއިޞްލާޙު ގެނައުމުން އެމާއްދާ  ތާއީދުކުރެވޭތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު

ވަނަ މާއްދާކިޔާލުމުން އެއީ އިދާރީ  03އެއާއިއެކު އަދި، ހަމަ  މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމަވެގެން އެބަދޭ.
އުސޫލުތައް  މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކާއި ކޮމިޓީގެ

ހުރިހާކަމެއް ކުރަންމިއޮންނަނީ  ދިރާސާކުރުމާއި މުސާރައިގެ އިތުރަށް ދެންގޮސް މެންބަރުން ކުރަންޖެހޭ
އިތުރުކޮށްލުން އެމާއްދާ ފުރިހަމަވެގެން ދާތީ އެކަމާ  ންކަމަށް ވާތީ އެބައި މިމާއްދާގައިވެސްއިދާރީ ކޮމިޓީ

އައްސަލާމުޢަލައިކުމް.  ވާހަކަދަންނަވާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ `. ތާއީދުކުރާ
ނޑު ދަންަްނަ  ނަސީރުهللا ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މެންބަރު ޢަބްދު ވާލަން ބޭނުންވީ އަޅުގަ

ވާހަަަކަދެއްކެވުން: ގޮތަށް ފާސްކުރަން ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅުން  ވަނަ މާއްދާ ޑްރާފްޓުގައި މިއޮތް 05
 އަޅުގަނޑަށްވެސް ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވަންވެގެން. މިވާހަކަދަންނަވަން  އެވިދާޅުވާ ބަހަށް



ނޑު ބޭނުންވާ ސަބަބެއްވެސް އެބައޮތް. އިޞްލާޙެއް މިއުޅުއްވަނީ އެކަންކުރާނެ  ހުށަހަޅުއްވައިގެން އަޅުގަ
ނޑައެޅިފައި ނެތީމާކަމަށް އެބަވިދާޅުވޭ  ނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި އޭގައި ކުރިއަްށ  ބަޔަކުމީގައި ކަ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ. ހަމަ އޭގައި އެޢިބާރާތް އެބައޮވޭ. އާއްމުކޮށް  92އެއޮތް މާއްދާއެަެއޮތީ ފާސްވެފައި، 
އެހެން  ހުން ކަނޑައަޅާ ކަންތައްތައްފިޔަވާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރިމަޖިލީ ހިފެހެއްޓުމަށް

ހާމަކުރެވިދާނެ އަދި އެކަމުގެ  ކޮންމެކަމަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެކަމަށް ހަމަޖައްސާ ފަރާތަކުން
ވެސް ވަނަ މާއްދާ ފެށުމުގައި  05އެޢިބާރާތް  ވަނަ ފަރާތަކަށް ދެވިދާނެކަންކަން. ހަމަ 0މަޢުލޫމާތު 

ދަންނަވާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާލެއަތޮޅު  މިއޮންނަނީ. އެަެހެންވީމާ، މިވާހަކަ
ނޑުވެސް އިލްޔާސް ޙުސައިން ޝަރީފް  މެންބަރު އިބްރާހީމް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ.  ކޮށްލުމަށްވާހަކަދެއްކެވުން: އެހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު
ނޑު ދަންނަވާނީ. އެއީ )ށ( އެއް އިތުރުކޮށްލުމަށް. ދެން،  ވަރަށް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެކޭ އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިމަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތުން އެއީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް މަޖުބޫރުކަމެއް  އަޅުގަ
ހިތްޕުޅަށް  އަށް އެއީ އަމިއްލަފުޅަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަމަށްވެފައިމެންބަރުން ދައްކާވާހަކަ ނޫނޭ.

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ތަދުފުޅުވާނަަަމަ ރަނގަޅުވާނީ މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގަތުން. ޝުކުރިއްޔާ.
ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

މާއްދާއަށް އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާހަަަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު  ންނަވާލީ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާދަ
ނޑަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ތާއީދު ނުކުރެވޭ  އިލްޔާސް ޙުސައިން  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ވާހަކައަކީ  ކޮށްދެނީކީ )ށ(ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މިގޮތުން މިހެން މިދަންނަވާލުމުން، އޭގެން މާނަ 
ކޮންމެހެން ތާއީދުކުރާ  ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ށް މިހާރު ދެލިކޮޕީގައިއޮތްގޮތަށް 05މިމާއްދާގެ 

ހ( މިހާރު އޮތްގޮތުން ކޮންމެހެން ވަކި ) ވަނަ މާއްދާގެ 05ވާހަކައެއްނޫން. އަޅުގަޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ 
ނޑައަޅައިގެން ނޑަށް ބޮޑަށް އެކަންކުރުމަކަ އުސޫލުތަކެއް ކަ ށް ހުރަހެއްނޭޅޭކަމަށް. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

މާއްދާޔާމެދު  އުނިކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މިހާރު މި ފެންނަނީ )ށ(
މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާ  ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުމަށް އެދުވަޑައިގެންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ބަޙުސްކުރުމުގެ ވަގުަުތު ނިންމާލާފައި ވޯޓަށްދާންކަމަށް.  ވަނަ މާއްދާޔާމެދު 05ވީމާ ނިމިއްޖެ، އެހެން 
 ދަންނަވާލާނީ މިހާރު ހުަުށަހެޅިފައޮތް އިޞްލާޙު އިދާރީ މޭޒުން އިއްވަވާލަަަދެއްވާނެ. އެންމެ ފުރަތަމަ

ސައިން އިބްރާހީމް ޙު  އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން: އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް
މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް  ހުށަހަޅުއްވާ އަދި އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ށ( އަށް ތިރީގައި ރޮނގު ދަމާފައިވާ ޢިބާރާތްކޮޅު ) ވަނަ މާއްދާގެ 05ތާއީދުކުރައްވާ އިޞްލާޙަކީ 
( ގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް، މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ބޭއްވުން. މި މާއްދާގެ )ހ އިތުރުކޮށް މާއްދާ އޮތްގޮތަށް

ނޑައަޅައިަިގެން،... ރިޔާސަތުންވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ދެންމެ ތިޔަ އެއްސެވި ކޮމިޓީން އިޞްލާޙު  ކަ



ގެނަންފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތެރި މެންބަރުން  ވަނަ މާއްދާޔަށް 05ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ ގައި 
ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ) . ޝުކުރިއްޔާ.ވޯޓުދެއްވުން އެދެން

 ނެންގެވި ވޯޓު ނެންގެވި އިރުގައި ވޯޓްނެންގެވީ އިލްޔާސް ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން  ޙުސައިން ދެންމެ

ން: ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވު އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަކަށްނޫން އެއީ އިލްޔާސް
އޭނާ ހުށަހެޅުއްވި އިބާރާތް ބަދަލުކުރައްވާފައި  އިބްރާހީމަށް މި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރުޞަތުގައިވަނީ

ޢާންމު ދެންމެ ވިދާޅުވެއެދެއްވީ، އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު  އިގޭތޯ، އެގޮތަކަށްނޫން މި އަމިން
ވޯޓްދެއްވައިފިނަމަ  ތުގެ މައްޗަށް ރިޔާއަތްކޮށްވޯޓުދެއްވި ބޭފުޅުން ދެންމެ އިވުނު އިބާރާ ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި

ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަކަށްނޫން ވޯޓް ދެވޭނީކީ، އެއީ  އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު
އިބާރާތް ރަނގަޅުކުރެއްވި. އޭނަ ވިދާޅުވީ )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ(  މި އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބަރާހީމް އެ

ނޑައަޅައިގެންކަންކަންކުރު ގައިވާ އެގޮތަށް  މަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީން ވަކި އުޞޫލުތަކެއް ކަ
މި އަމިން ޢާންމު ވިދާޅުވީ  ޢަމަލުކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅާއޭ. އޭނަ އެކަން އިޞްލާޙުކުރެއްވި

ނޑުމެންނަށް ނޯޓިސް ފޮނުވާފައި އޮތް ން ނޯޓިސް. އެހެންވީމަ، އިދާރާއިން އެކަ މިހާރު އަޅުގަ
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އިލިޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް ހުށާހެޅުއްވި  ރަގަޅުނުކުރައްވާ، އެހެންވީމަ އަޅުގަ

ނޑަކަށް ނޭނގެަެ ކޮން ގަވާއިދެއްގެ ދަށުންކަމެއް  އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަކަށްނޫން ވިދާޅުވެވުނީކީ، އަޅުގަ
ނޑު ދެކޭ މިކަން ޙުސައިން  ގޮތުގައި އިލިޔާސްނަލިފައިކުރާނީ ނޫނީ ބާތިލުކުރާނީކީ ނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ވަރަށްބޮޑު ބޭއިންސާފަކަށް މިކަށްވާނެ.  އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެޔާދޭތެރޭގައި  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިން އިބްރާހީމް. އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ބުނާނެ ޙުސަ އެއްޗެއްވިދާޅުވާން. ދެން އެ އިލްޔާސް
ނޑު ހުށަހެޅިވެސް، އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް  ވަކި އިތުރު  ވާހަކައެއްނެތް ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިތުރުކޮށްލީ  ހުށަހެޅީއިރުަު ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް މިވާހަކަ ދެންނެވިން. އަޅުގަ
ކޮމިޓީން އެހިސާބަށޭ. ދެން، އެމާއްދާ އެއޮތްގޮތަށް  މާފައި އެވާ މަޖިލީހުގެ އިދާރީހަމަ އެކަނި ރޮނގުދަ 
 ކަރުދާހުގައިވެސް ވިދާޅުވެފައި އެބައޮތް މަތީގަަައި ވަރަށް ރީތިކޮށް އެގޮތަށް ދެން  ބާއްވައިދެއްވާށޭ، މި

ނޑުއަތުން  ތިރީގައި ލިޔުމުގައި މިއިންނަނީ ވަކި އުސޫލުތަކެއް މިތަންކޮޅު ފަހަރުގައި ވެދާނެ އަޅުގަ
އިޞްލާޙު ފޮނުވިއިރު ލިޔުނު ލިޔުމުގެ  އުނިވެފައި އޮތީކަމަށް، އެހެންކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ މިހާރުަު

ނޑު އަތުން ވަކި އުސޫލުތަކެއް އެތަންކޮޅު އުނިވެފައި އިނީ، އެހެންނަމަވެސް މަތީގައި  ތެރޭގައި އަޅުގަ
މިހާރު އިޞްލާޙުކޮށް އަޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅީ.  ރަނގަޅަށް ހަމަ އެގޮތަށް  ލިޔުއްވާފައި މިއިނީ ވަރަށް

ރިޔާސަތުން  މިގޮތަށް ވޯޓަށް އައްސަވައިދެއްވުން އެދެން، އަދި އެއްފަހަރު. ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމަ،
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  05މިދެންނެވެނީ  ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މި އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ދެންނުއިރުގައި

އިތުރުކޮށް މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ބޭއްވުން. އެހެންވީމާ، ދެން  އި އޮތް އިބާރާތްކޮޅުށް ތިރީގައި ރޮނގުދަމާފަ



 ފޮޅުވަތުގައި އެއޮތީ ހަމަ އިލްޔާސް ޙުސައިންަް މިތަނަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ތިރީގައި އެ އޮތް

މަޖިލީހުގެ އިދާރީ  ލިޔުއަވާފައިވާ ގޮތަށް ލިޔެވިފަަައި، އެހެންނަމަވެސް މި އިޞްލާޙު މިގެނެވެނީ
ބޭވުމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް  ކޮމިޓީން އެތަންކޮޅު އިތުކުރުމަށް ދެން މާއްދާ އޮތްގޮތަށް

ވޯޓް ދެއްވި ބޭފުޅުަުން ދެއްވާފައިވަނީވެސް އޮޅުމެއްގެ  ހީވާގޮތުގައި ވޯޓު ނެގުނީވެސް ރަގަޅަށް އަދި
ގެންދާނަން، އެހެންވީމަ  ނޫން. އެހެންވީމާ، ވޯޓުގައި އޮތްގޮތަށް ކުރިޔަށް ތެރޭގައި ތިއްބަވާގެންނެއް

ޙުސައިން އިލްޔާސް  ދަންނަވާލަން. ކުރިޔަށް ގެންދަވާ. )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު އެވާހަކަ
ރަޝީދު ޙަސަން ބައްލަވައިފިއްޔާ  ޙުސައިން އިބްރާހީމް ވިދާޅުވި މިހާރުވެސް ޔައުަިމިއްޔާ، ރިކޯޑް

ވާހަކަދެއްކެވުން: ރޮނގުދަމާފައި އޮތް ތަންކޮޅު  ރީގައިއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އޭނާ އެގޮތަށް އެ ތި
އޭނާ ގައި، އިބާރާތުން ފަހުން ވިދާޅުވި. މިހާރު މީގެކުރިން  އިތުރުކުރައްވާފައި މުޅި ޢިބާރާތް

ބަދަލު  އެބަހުރި މަޖިލިސްގައި މިގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުން މިދެންނެވި މަޖިލިސްގައި ޢަމަލުކުރައްވާފައި
ފޮނުއްވާފައި އެ އިޞްލާޙު  ސް އަނެއްކާ ޗާޕުކުރައްވާއިގެން މުޅި މަޖިލިސްއަށް އެ އިޞްލާޙު ކުރެއްވީމަވެ

ވޯޓުދޭގޮތަށް މީގެ ކުރިން އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވާފައި  މީހުންގެ މޭޒުމަތީގައި ބައްވައިގެން އެފެނިގެން
ނޑު  ޙުސައިންަް އިބްރާހީމްގެ މި  ހިތަށްއަރާ މިފަހަރު މިކޭހުގައި މިދެންނެވި އިލިޔާސް އެބަހުރި. އަޅުގަ

ނޑު.... ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  މައްސަލައިގައި މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވަނީ ކީއްވެބާއޭ އާޅުގަ
ނޑުމެން އޭނާ  މިހާރު އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ، އިލްޔާސް ޙުސައިނުގެ އަރިއަހަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ފޮނުވިން، ފޮނުވީމަ އެބައްލަވާފަ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް  ފޮނުއްވެވި ސިޓީވެސް އަޅުގަ
ނޑު  ވިދާޅުވީމާ އަނެއްކާ މިހާރު މި ހުށަހެފައި އޮތް އިޞްލާޙުގެ ފުރަތަމަ ސުރުޙީ ހަމަ އެއޮތީ އަޅުގަ

އޭނާ  ދެންނެވިހެން އެތަންކޮޅު އިތުރުކޮށްފައި މާއްދާ އޮތްގޮތަށް އެހެންވީމާ ޙަޤީޤަތުގައި ކުރިން
ދެކިވަޑައިގަންނަވާތީ އެހެންވީމަ  ތައް ހަމަ ރަނގަޅަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތްކަމަށް އޭނަބޭނޫންފުޅުވާ ކަންތައް

އިޢުތިރާޟު ނުކުރުއްވާއިރު އެހެންބޭފުޅަކު އެވާހަކަ ދެއްކުން  ދެން، ޢިއްޒަތްތެރި އެމެންބަރު އެކަމަށް
ނޑު ވޯޓުގެ އެއީ މާ ދަންވާލަންދެން  ނަތީޖާ އެކަށިގެންވާކަމެއް ނޫންހެން. އެހެންވީމަ އެހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ މިކަމާ ދެން އިތުރި ވާހަކަ ނުދައްކަވަން. އާދެ، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ  ދެން އަޅުގަ
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާގޮތަކީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ޙުސައިން.

 ލްޔާސް ޙުސައިން ވިދާަާޅުވިއިރު ކުޑަކޮށް އުނިކޮށް ތަންކޮޅެއް އެއްސެވިއިރު އި މިހާރު މި މާއްދާ ވޯޓަށް

ވިދާޅުވެދެއްވީ  ދޫކޮށްލެއްވި. އެއީ، ވަކި ވާހަކަދެއްކެވުން: އުސޫލުތަކެއް އެތަންކޮޅު ނުލައްވާ
އެކީގައި ވޯޓަށް އައްސަވަން،  ރިޔާސަތުން. އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ވޯޓަށް އެއްސެވިއިރު އެތަންކޮޅާ

ވޯޓްދެއްވިއިރު އެ އިންނަނީ ކަޑައަޅައިގެން އެކުރިއަށް  ވިދާޅުގޮތަށް މިމާއްދާއަށްއެހެންވީމަ އެ 
ނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑު  މިތަންކޮޅު އުނިވެފައި ވަކި  އުސޫލުތަކެއް. އެއީ އަޅުގަ

 ފައި ސިޓީއެއްވިއްޔާ ސިޓީއެއްގައި އަޅުގަނޑު ލިޔުނުއިރު އޭނދީ އެތަންކޮޅު އުނިވެ  މިތަނަށް ފޮނުވި



ތިރީގައިވާ ރޮނގު  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އް 05އެކަމަކު އޭގެ އަޞްލު ރޫޙު މަތިން ފެންނަން އޭދީ 
ބޭއްވުން، މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ބޭއްވުމަކީ ވަކި  ދަމާފައިވާ އިބާރާތްކޮޅު އިތުރުކޮށް އެ މާއްދާ އޮތްގޮތަށް 

 އޮތުން. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން  އެމާއްދާ ނިމެންދެން އެ އޮތްގޮތަށް އުސޫލުތަކެއް ފެށިގެން އައިސް

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މިހާރު އެހެންވީމާ، އެމެންބަރުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމަށް 

އެހެންވީމަ، ރިޔާސަތުން  އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި އެ އުސޫލު، އެތަންކޮޅު އިތުކޮށްލާފައި ބަދަލުކުރަން.
މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން  ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވެ ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ، އަދި

މިހާތަނަށް ފާސްކުރެވިފައި ހުރި މާއްދާތަކުގައި ހުރީމަ އަޅުގަނޑު މި  ރައްކާތެރިވެގެން ގެންދަން،
ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފަށް  އަމަލުކުރަން ހުރި މީހެއް އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުން އެގޮތަށް
ޗާޕްކޮށްފައި މިވަގުތު ނުފޮނުވިނަމަވެސް  އަނެއްކާ މިހާރު އެއިޞްލާޙު އެއޮތްގޮތަށް ލިޔެފައި އެދިފައި،

މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވޯޓް ދަންނަވަންކަމަށް. އިދާރީ  އަލުން އެހެން ދަންނަވާލާފައި ޢިއްޒަތްތެރި
 އެލިޔެލާފައި މިހާރު  ހުށަހެޅުަުއްވިފަރާތުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް މޭޒުން މިހާރު އެ އިޞްލާޙު

ނޑު ދަންނަވާނަން. އަދެ، އިދާރީ މޭޒުން މިހާރު  މިދަންނަވާލަނީ، އެދަންނަވާލީމަ އެޔަށް ވޯޓަށް އަޅުގަ
ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( މިލަދުންމަޑުލު ) އެއޮންނަންވީ ގޮތަށް ދަންނަވާނެ. އާދެ، ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

ނޑު ހަމަ އްވެސް މައްސަލައެއްނެތް މިފަހަރު މެންބަރު އެ ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ
 އިސްތިސްނާއެއްކަމަށް ބައްލަވައިފައި ތިހެން ގެންދަވަން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔާމިން މިهللا ޢަބްދު

ނޑު ހިތުން  އެހެންނަމަވެސް، މި ޕްރެސީޑެންޓަކަށް ވާކަށް އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއްނުވޭ. އެއީ، އަޅުގަ
ކަމުނުދާކަމަށް ވިދާޅުވަންވާނީ މަޖިލިސްގެ  ޓަށް އެއްސެވުނުގޮތްނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންގަވައި ވޯ

އެހިސާބުން މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށްވަންޏާ ވޯޓު ނަގާ  އަމިން ޢާންމު އެ އިބާރާތް އިއްވެވުމުން،
ނޑަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ އެއްވެސް  ނިމުމަކުންހެނެއް  އަޅުގަ

މިކަންމި ޕްރެސީޑެންޓަކަށް  ތް މިފަހަރު ތަފާތުގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރައްވާކަށް އެހެންނަމަވެސްމައްސަލައެއްނެ 
ނޑުގެ ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭކަމެއް. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި  ނުވުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ވަރަށް ރަނގަ  މެންބަރު، ނ. އަތޮޅުގެ  ޅު އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިހެން މިކަން ކުރިއަށް ދާކަށް ތަނެއް ނުދޭނަން، އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ
މެންބަރު ޙުސައިންަް ރަޝީދު ޙަސަން  އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކީ ދަންނަވަންޖެހެނީ ތ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

މޭޒުން އެކަން އިއްވެވުމާއި އެކީގައި އިޝާރާތެއް  އެވަގުަުތުވެސް އެ އިޝާރާތެއް ކޮށްލެއްވި، އިދާރީ
ނޑަށް އެތަން ފެނުނީ ވޯޓަށް ތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ކޮށްލެއްވި ނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑަށް އެތަން ފެނުނީ. އެހެންވީމަ، ދެން އެ  ދަންނަވާލުމަށްފަހު. ދެން، ބަލައިަާލިއިރު އަޅުގަ
ނޑު ހީކުރީ އެހިސާބުން އެކަން މެންބަރު މަޑުކޮށްލައްވަ ޢިއްޒަތްތެރި  އިގެން އިންނެވީ. ދެން، އަޅުގަ

ނެންގެވި. އެއީ އެކަން  ނިމުނީކަމަށް، ނަމަވެސް އޭގެފަހުން އަނެއްކާ އެކަންަެ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު



ނޑު އެފުރުޞަތު އަލުން ނުވެސް އެރުވީމުސް، އާދެ ވަރަށްބޮޑަށް  ދިޔަގޮތް އެހެން ނޫންނަމަ އަޅުގަ
ނޑު މިހާރުޝުކުރިއްޔާ އިދާރީ މޭޒުން އިޞްލާޙު އަލުން ދަންނަވާލާފައި އަލުން  . ެއހެންވީމާ އަޅުގަ

އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން: އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން.
މެންބަރު  ރިޙުސައިން އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާ އަދި އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެ އިލްޔާސް

ށ( އަށް ތިރީގައި ރޮނގު ) ވަނަ މާއްދާގެ 05މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރައްވާ އިޞްލާޙަކީ 
ބޭއްވުން. )ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކަންކަން  ދަމާފައިވާ ޢިބާރާތްކޮޅު އިތުރުކޮށް މާއްދާ އޮތްގޮތަށް

ނޑައަޅައިަިގެން،... )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( ކޮމިޓީން ވަކި އުސޫލުތަ ކުރުމަށް، މަޖިލީހުގެ އިދާރީ  ކެއް ކަ
ނޑު ވަރަށް އެދެން އިނގޭތޯ، މި މާއްދާ އިދާރީ މޭޒުން މާލޭ އިއްވަވާއިރު  މެންބަރު އަޙްމަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން  އާޠިފް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެ އިޞްލާޙު އޮންނަގޮތަށް އިއްވާލަދެއްވުން. މާނައަކީ އަޅުގަ
ޖައްސާފައި ފަހަތަށް ޖައްސާފައި މިގޮތަށް ވިދާޅުވީމާ  ކެއް މިތަންކޮޅު ކުރިއަށްތިކިތަކެއް ހުރިއްޔާ ތިކިތަ
ނޑުމެން ލިޔުމެއް މިތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން މިތަނަށް ނޯޓިސްދީގެން  ނޭނގޭނެ ކަމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނާތީ މިއުޅެނީ ހުން މީގެފަަަ އެހެންވީމާ، ކުރިންވެސް އޮޅުންއެރީ އެސަބަބައްޓަކައި، އަޅުގަ
ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން.  ވިދާޅުވެދެއްވާއިރު އިބާރާތެއް އޮންނާނެގޮތަށް ވިދާޅުވެދެއްވުން އަޅުގަ

މިހިނގާ މައްސަލަޔަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވުން އެދެން.  ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ،
ބުރީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( އަރިއަތޮޅު އުތުރު) އާދެ، ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

އިވެމުން ދާއިރު  ކުރިއަށް މިގެންދާ މާއްދާގައި ނިޒާމާބެހޭ މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް އަޑުތައް މިހާރު
ގެންދެވިގޮތް އެއީ ނިޒާމެއްކަމުގައި  ކުރިއަށް މި މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރައްވަމުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ދެކެން. މިހެން މީގެކުރިން މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާ އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  މިދަންނަވާލީ އަޅުގަ
ފެންނަގޮތަށް  ތާއީދުކުރައްވައިފިނަމަ އެލިޔުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުގެ ކުރިން މޭޒުމަތިން މެންބަރަކު

އްތައްތަކުގެ އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ކަންތަ ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ، އެއީ ނިޒާމެއްކަމުގައި ދެކޭތީ
ނޑާ ދޭތެރޭގައި އެބަދިމާވޭ.  ވާހަކަ ހުށަހަޅާލުމުން އެއީ ނިޒާމެއްނޫކަމަށް ވިދާޅުވާގޮތް އަޅުގަ

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިންަް ޝުކުރިއްޔާ.

ނުކުތާއެކޭ  ވެޑައިގެން ނިޒާމީއިބްރާހީމްވެސް ދެތިން ފަހަރަކު އިޝާރާތްކުރައްވައިފި ދެން ތެދު
ނޑު މަޑުކޮށްލައިގެން އިނީ އެކަމަކު ޙުސައިންަް އިބްރާހީމް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް  ވިދާޅުނުވާތީ އަޅުގަ

ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ  ކަމަށްވަންޏާ ކުރިއަށް ގެންދަވާ. )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(
ސައިން އިބްރާހީމް ނުކުތާއަކަށްވެސް އާދެ، އަޅުގަނޑު ޙު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިވެދާނެ ހަމަ ނިޒާމީ

ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުންވެސް އެކަންކުރެއްވީ އުސޫލެއްގެ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ 
 ހަމަ ރަނގަޅަށޭ. އެހެންނަމަވެސް މީގަ އޮޅުންތަކެއް އަރާކަހަލަގޮތަކަށް އުޅޭތީވެ  ގޮތުން

އެދޭއެދުމެއްމީ  އިގެން އެއުޅުއްވަނީ. އާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑުވެސްއެބޭފުޅުންނަށްވެސް އޮޅިވަޑަަަ



ގެންނެވުމަށްފަހު އެ ޑްރާފްޓްގައި  އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްކަމަށް ވަނީވިއްޔާ އެ އިޞްލާޙެއް
ގެނައުމަށްފަހު އެމާއްދާއެއް އޮންނާނެ ޢިބާރާތުން ޢިބާރާތް  މިހާރު އޮންނަ މިދެންނެވި އިޞްލާޙު

 އިނގޭތޯ، ނިންމެވުން. ވަކިހިސާބަކަށް ނިންމާފަ ދޫކޮށްލެއްވީމަ ވާގޮތަކީ..... ހަމަކޮށް ގެންނެވުންފުރި

ޢިއްޒަތްތެރި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، އެންމެ ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. ތިވިދާޅުވިގޮތަށް
ޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޞްލާޙުވެސް ޢިއް މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ފޮނުވޭތޯ ބަލާނަން. އަދި، މިހާރު މި

ހަމަ އިދާރީ މޭޒުން ވީހާ އަވަހަކަށް ޗާޕްކޮށްލާފައި މާއްދާ  ވޯޓް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުނުވާކަމަށް ވަންޏާ
 ޢިއްޒަތަތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ފޮނުވިދާނެ. ދެން، އެވަގުތުކޮޅުގައި  އޮންނާނެގޮތް ތިޔަ

ނޑު  ނުކުތާ( އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިބޭފުޅުން...... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )ނިޒާމާނެހޭ  މެންބަރު އަޅުގަ

އިލްޔާސް ހުސައިން އިބްރާހީމް  ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ރިޔާސަތުން މި ޚާއްޞަ މަޖިލިސްގެަަ
ރައީސްތޯ، ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޖިލިސްގެ  މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް މިގެންދަވަނީ މަޖިލިސްގެ

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަޖިލީސްގައި  ޔާ.އަމީން ޢާންމުތޯ. ޝުކުރިއް 
 މިގެންދަނީ މަޖިލިސްގެ ރައީސް. އެކަމާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޝައްކެއް ނުކުރައްވާ. ޖަލްސާ ކުރިއަށް

ބައި ހިންގާ  އެހެންނަމަވެސް މަޖިލިސްގެ ރައީސަށް އެބަޖެހޭ އިދާރީ ކަންތައްތަކުގައި އެ އިދާރީ
ލަފަޔާއި މަޝްވަރާވެސް ހޯދަން އަދި  ތެރި އަމީން ޢާންމާއި އަދި އޭނާގެ ސްޓާފުން އެބޭފުޅުންގެޢިއްޒަތް

ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަށްވެސް އެބަ ހޯދަން ޖެހޭ. މިއީ މި  ކަންތައް ހިނގާފައި ހުރިގޮތާއި، އެކަމުގައި
 ންބަރު. )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(ހީފުޅުނުކުރައްވާތި. ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ  ވާގޮތަކީ އިނގޭތޯ. އެއްޗެއް

އިޞްލާޙުަު މެންބަރު  ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން މިހާރު އަމީންަް ޢާންމު ވިދާޅުވެ ދެއްވާއިރުގައި މި
ގެންނެވުމަށްފަހު އެމާއްދާއެއްގެ ނަންބަރެއް އެ  އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު

ށޭ. ފަހަރެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން ކުރީގައި ދެއްވާ  އޮންނަންވީ ގޮތަށް ވިދާޅުވެ
 ކުރެއްވި ގޮތަށް މިތަނަށް ލިޔުމެއް ފޮނުއްވައި ދެއްވާށެކޭ. ވަރަށް ބުރަކަމެއް އެއީ. އެކަންތައްތައް

ގޮތަށް އިޞްލާޙު  އަނެއްކާ ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ވެސް ހިނގާކަމެއް އެއީ. އެކަމަކު މި މާއްދާ އޮންނަންވީ 
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ  މާއްދާ އޮންނަން ވީގޮތް ވިދާޅުވެ ދެއްވާށޭ. ކުރުމަށްފަހު

އަޅުގަނޑުމެން އިދާރީ މޭޒުން މިގެންގުޅުއްވަނީވެސް ވަކި  އިނގޭތޯ. ދެން ރަނގަޅު އިނގޭތޯ.
 ވަންޖެހޭ އިޞްލާޙަކީ އެ ލިޔުއްވާ ފަރާތަކުން ހަމަ ލިޔުއްވާފައި އެއޮތްގޮތަށް ފޮނުއް އުސޫލުތަކެއް. އެ

ނޑުމެންނަށް އެކަންތައް ނުކުރެވި ދިޔައީ އަދި ޙަޤީޤަތުގައިަި  އެއްޗެއް. އެހެންވީމަ، މިހާރު އަޅުގަ
ނޑުމެން ލިޔުމުން އެ ފޮނުއްވި ސިޓީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވާލީމާވެސް އެއަށް އިތުރު  އަޅުގަ

މަ، އަޅުގަނޑު އެހެން މާއްދާތަށް މިހެން ދިޔައީ. އެހެންވީ  އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ އެހެން އޮތީމައި މިހެން
ނޑު ހަމަ މިކަން އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި  ގެންދާކަށް ނޫން. އެކަމަކު  މި މާއްދާ އަޅުގަ

ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރިހުގައި ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، މިހާރު އަރިއަތޮޅު



އަދި އެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒައްތެރި  އިން އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވައިމެންބަރު އިލްޔާސް ޙުސަ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރެއްވި  މެންބަރު އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ތިރީގައި ރޮނގުދަމާފައިވާ އިބާރާތްކޮޅު  05އިސްލާޙަކީ  އިސްލާޙު، އެ

ހަމަޖެހުނީމައި މި މާއްދާގެ )ހ(  އިތުރުކޮށް މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ބޭއްވުން. ދެން އެހެން އެމާއްދާ އެގޮތަށް
ނޑައަޅައިގެން އެގޮތަށް  ގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީން ވަކި އުސޫލުތަކެއް ކަ

ޙު އޮންނާނީ. އެހެންވީމަ މިގޮތަށް މި ހުރަހެއްނާޅައޭ. މިހެން އެ އިސްލާ ޢަމަލުކުރުމަކަށް މި މާއްދާ
 ގެންނަވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. އިޞްލާޙު

ނޑު) ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އާދެ އަޅުގަ
އައްސަވަން ނުވަތަ އައްސަވާފައިވާ  ންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރުމިދަންނަވާލަނީ، މިހާރު ތިވޯޓަށް މެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ގޮތުގައި މިހާރު މި ވާގޮތުން އެ ހުށަހެޅުއްިވ  މައްސަލަ. އަޅުގަ
 މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށްތޯ މިދެންނެވުނީ. އެގޮތަށް ދަންނަވާލުން ރަނގަޅު. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެން ވޯޓު ދީފައި ފަހުން އަނެއްކާ ވޯޓުދޭންއެހެންނޫނިއްޔާ އަ ޖެހިދާނެ. މިގޮތަށް  ނެއްކާވެސް އަޅުގަ
ތިބެންޖެހިދާނެ. އެހެންވީމަ މިމައްސަލަ މި  މިއަދުގެ އިންޓަވަލް ގަޑިއާއި ހަމައަށްވެސް ވޯޓްދީދީ 

ރިއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުކު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުން މިނެގީ.
ނޑު ވަރަށް މެންބަރުން  އަދަބުވެރިކަމާއެކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައި އޮތް މަސްޢޫލިއްޔާތާަި ދޭތެރޭގައި ޚިޔާލުފުޅު ކުރައްވާ  ޒިންމާދާރު އަޅުގަ
އެހެން މިހާރުވެސް ތިޔަ ތިއްބެވީ. އެކަމަކު ، އާދެ  ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވުން.

ނޑަށް  އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަަަދި އެކަން ނެންގެވުން އަޅުގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަ
ނޑަށް ވީހާ ނޑު  އަޅުގަ ރަނގަޅަކަށް ކުރެވޭތޯ ކުރަމުން މިދަނީ. އާދެ، އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ދަންނަވަން  ދެންމެ މި ދަންނަވާލީ. އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރުކޮށްމާއްދާ އޮންނާނެ ގޮތްވެސް  ހަމަ
ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާނަން. އާދެ އަރިއަތޮޅު  ބޭނުއްމިއްޔާ އަދިވެސް ދަންނަވާނަން. ދަންނަވާފައި އަޅުގަ

ޙުސައިން ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްތޯ. )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(  ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސްަް
 ކީއްވެގެންތޯ އެކަންތައް ޢާންމުކޮށް އެކަން ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދާ އުސޫލާއި  ލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީތި

ތިގެންދަވަނީ. މީގެ ކުރިންވެސް  މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ޚިލާފަށް މިފަހަރު މަނިކުފާނު ޢަމަލުކުރަމުން
ނޫން އިއްވަވަނީކީ މާތް މަޖިލިސްގެ މަނިކުފާނެއް  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހަމަ ރިޔާސަތަކުން ނޫން އިނގޭތޯ 

ކަންތައްތައް. ހަމަ ވަކި ބަޔަކު އެގޮތަށް ވިދާޅުވާއިރަށް ކީއްވެގެންތޯ  މާއްދާތަކާއ އޮންނަންވާ ގޮތާއި
ޚިލާފީ  އެކަންކުރައްވާ ގޮތަށް ތިޔަ ބަދަލު ކުރައްވަނީ. އެހެންކަމަށް ވާނަމަ އެއީ ހަމަ މަނިކުފާނު

ނޑުމެން ހަމަ  މަ، އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރައްވާ އިނގޭތޯ.މައްސަލައެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީ  އަޅުގަ
ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ) އެހެންކަމަށް ވަންޏާ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގާނަން ވެސްމެ.



ދަންނަވާލަން.... އިލްޔާސްަް ޙުސައިން އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  މެންބަރު އާދެ، އަޅުގަނޑު 
 ކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ޙުސައިނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ވާހަ ރިޔާސަތުން

ނޑު  އަރުވަން. )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ިއނގޭތޯ. އަޅުގަ
ސަށް ރިޔާސަތަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ދަންނަވާލަން އުޅުނީ ހަމަ އިލްޔާސްަް ޙުސައިން އިބްރާހީމް

ވާހަކަދެއްކެވުން: ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވަރަށް މާތް އުސޫލެއް  ތާއީދުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ތިޔަ ގެންދެވީ
 އަޅުގަނޑުގެ ބޮޑުވާއިނގިލިން ފެށިގެންގޮސް ބޮލުގެ އެންމެ އިސްތަށީގެ އެންމެ  ކަމަށް، ތާއީދުކުރާތީ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަށް ރިޔާސަތު އެހެންވެ އެއަށް  ން ތިވިދާޅުވެ ދެއްވީ.އެކޮޅާއި ހަމައަށްވެސް އަޅުގަ
ނޑު މި ދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( ފާދިއްޕޮޅު ) ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަ

ހއ.ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަމީރު ދެންމެ  މެންބަރު ހުސައިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ،
ވިދާޅުވުމަކީ އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެމަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑު  އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިދާޅުވި

 ވިދާޅުވެވޭނެ ވާހަކައެއްނޫން. ސަބަބަކީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ގެންދަވާނެ ގޮތް  ދެކޭގޮތުގައި

ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ބޮޑަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ..... ރިޔާސަތުން
ބަހުސްނުކުރެއްވުން އަޅުގަނޑު އެދެން އިނގޭތޯ. އެއީ  ރު އެމައްސަލާގައި އިތުރަށްމެންބަ

ނޑު މި  ބަހުސްކުރައްވާ މައްސަލައެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން އަޅުގަ
ނޑު މިހެން ހަދަނީ. އެހެން  މައްސަލާގައި  އަވަހަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ނޑު މިދެންނެވީ، އަނެއްކާވެސް މިހާރު މެންބަރުން ވޯޓަށް ދެންނެވި ގޮތް  ދަންނަވާލާފައި އަޅުގަ
ޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު  ހަނދުމަފުޅު ނެތިދާނެ. އެހެންވީމަ، އަނެއްކާވެސް ތަކުރާރުކުރަން

ނޑު ދަންނަވާނީ ތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަ ތަކުރާރެއް ނުކުރާނަން. އަޅުގަ
ނޑަށް ދެންނެވިފައި އޮތީ.  ޙުސައިން އިބުރާހީމް ދެންމެ އެވިދާޅުވީ އޭނަ ވިދާޅުވި ގޮތަށޭ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ގެންނަވަން ފެނިވަޑައިގެންނެވި 05އެ އިޞްލާޙުަު  އެހެންވީމަ
ނޑު އެދެން. ޝުކު ވޯޓުދެއްވުން] ވޯޓުގެ ނަތީޖާ: މައްސަލަ [ ރިއްޔާ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އަޅުގަ

ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް. ތާއީދުކުރެއްވި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު: އަރިއަތޮޅު
ތިއްބެވި  އަރިއަތޮޅު އުަުތުރުބުރީ މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް. ހާޒިރުވެވަޑައިގެން މެންބަރު:
ވާހަކަދެއްކެވުން: ވީމާ މި  ރިޔާސަތުން 93ވޯޓު ނުދެއްވާ:  00ވޯޓު ދެއްވީ:  05ގެ އަދަދު: މެންބަރުން 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނީ  އިޞްލާޙު މި ގަވާއިދަށް ގެންނަން ފާހެއްނުވި. ދެން 
ވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން  2ވަނަ މާއްދާ. ގަވާއިދުގެ  05ގަވާއިދުގެ 

މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުމަށް. އާދެ، ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި
 94ވޯޓު ދެއްވީ:  05ނަތީޖާ: ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  [ވޯޓުދެއްވުން] ވޯޓުގެ

އޮތްގޮތަކަށްވެސް  ވާއިދުގައިރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އެހެންވީމަ، މި މާއްދާ ޤަ 00ނުދެއްވާ:  ވޯޓު



ނޑުމެން ދެން ކަންތައް ކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގައި ވިއްޔާ މި މާއްދާއާބެހޭ  ފާހެއްނުވި. އެހެންވީމަ އަޅުގަ
ނޑު އެދެން މި  ގޮތުން މަޖިލިސްގައި ވާހަކަދައްކާލުމުގެ ފުރުޞަތެއް މިއޮންނަނީ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

އެބޭފުޅުން  ކަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރުވާހަކަފުޅު ދައް މާއްދާއާބެހޭ ގޮތުން
ނޑުމެން އެދިވަޑައިގަންނަވާ  އެދިވަޑައިގަންނަވާކަން މިތަނަށް އަންގަވާލަދެއްވުން. އޭރުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށްދާން.  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ދެން އަނެއް  މާއްދާއާއިގެން އަޅުގަ
ބޭފުޅަކު.  0ވާހަކަދެއްކެވުން: މިހާތަނަށް އެދިވަޑައިގެންފައި މިވަނީ  ތުކޮޅަކަށްފަހު( ރިޔާސަތުން)ވަގު 

ނޑު އެ  އެހެންވީމަ ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދެން މީގެ ކުރިންވެސް  0އަޅުގަ  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ކުރުކޮށް ގެންދެވުމަށް އެދި  އްމިކަމުގައި މި ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވާ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ތަންކޮޅެ
އަރުވަމުންވެސް ގެންގޮސްފައި ވާނެ. ދެން  މިނއޓް ހިނގީމައި ހަނދުމަފުޅުކޮށް 0ދަންނަވަން. އަދި 

ނޑު  މިނެޓަކުންނެއް ހަނދުމަފުޅުކޮށް ނާރުވާނަން.  0އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު އަދި އަޅުގަ
އާދެ، މިކަމާގުޅޭ ގޮތުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލާނަން.  މިނެޓް ވެއްޖިއްޔާ 0އެހެންނަމަވެސް 
އަނެއްބައި  މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވި، ބައެއްފަހަރު ވަގުތު އަންގާފައި ބޭފުޅަކު، މިއަދު

ވަގުތުގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަނީ  ފަހަރު ވަގުތު ނާންގައި އެހެން ދާ ވާހަކަ އެ ވިދާޅުވީ. ޙަޤީޤަތުގައި
އަލުން ބަހުސްކުރަން މި ހުށަހެޅޭ ވަގުތުގައި.  ން މާއްދާއެއް ފާސްނުވެގެން ދެންކުރިން ދެންނެވިހެ

މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ދިގުކޮށް ވާހަކަދެއްކިފައި ކަމަށްވާތީ.  ވާގޮތަކީ އޭގެ ކުރިން އޮންނަނީ އެ
އެހެން  ކުރަނީ. އެފަހަރު ވަގުތު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށްަް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް އެހެންވީމަ،

ނޑު މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނޑު މި  ނޫނިއްޔާ އެކަން ވީހާވެސް ނުކޮށްވޭތޯ އަޅުގަ އޮންނާނީ. މިހާރު އަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބުރާހީމަށް.  ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ

ނޑުމެންނަށް މެންބަރު `. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އީސް. ކުރިމަތިން އަޅުގަ
ވަކިގޮތަކަށް  މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް އޮތް އަދި މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މިދިޔަ މާއްދާ ފެންނަން

ދެއްވި ފުރުޞަތަށް އައްސަރިބަހާއި  ނުނިމުނުކަން ވާހަކަދެއްކެވުން: އިޢުލާން ކުރުމާއި ގުޅިގެން ތިޔަ
އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިކަން ރަނގަޅަށް ދިއައީހޭ  ތެރި ރައީސް،ސާބަސް ރައްދުކުރަން. ޢިއްޒަތް

ނޑުގެ ވާހަކަ އެހާ ދިގެއް ނުކުރާނަން. މިނެޓް  ރަނގަޅަށް ދިއަނަމަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ
 މަސައްކަތް ކުރާނަން. އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް  ކޮޅަކުން ނިންމާލެވޭތޯ

ނޑު ތާއީދުކުރީ އޭގައި ވަރަށް ފުން ޙުސައިން މާނައެއް ވެގެންކަން  އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ
އިއްޔެގެ މަޖިލިސް ނިންމާލުމަށްފަހު  ޚުދު މަނިކުފާނުވެސް ދެނެވަޑައިގަންނަވާނެ. މިހެން މިދެންނެވީ

ނޑަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ މަނިކުފާނާއި ނޑަށް ދިމާލަށް އެއްޗިހި ގޮވާ ވާހަ އަޅުގަ ކަ އަޅުގަ
ނޑު އެކަމާއި ހިތާމަކޮށް އެކަން ކުއްވެރި ކުރާ ވާހަކަ ހާމަކޮށްލުމަށް.  ރައްދުކުރުމުން، އަޅުގަ

ނޑު..... )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަޖިލިސްގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  އަޅުގަ



ނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޙުލާސްތެރިކަ ޔާމީން  هللاމާ މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އަޅުގަ
ވާހަކަދެއްކެވުން: ދެއްވާށޭ.  އަދަބުވެރިކަމާއެކު ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަނީ މިތަނުގެ އޯޑަރ ހިފަހައްޓާލަ

ނ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި  ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ،
ޑިން ވިސްނައިގެން މިއިނީ. އަނެއްކާ ކުއްލިއަކަށް އެ ހިތުގެ އަ ނުކުތާއަށް އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ

 ޖަވާބު ނޭރުވި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ އަބަދުވެސް ދަންނަވާހެން ވާހަކަފުޅު  މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު

ދިމާކޮށް އެހެން  ދައްކަވާ ނިމުނީމަވެސް އެބަ ދަންނަވަން ސީދާ ވަކި މެންބަރަކަށް ވަކިމީހަކަށް ނުވަތަ
އަދަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުގެންގުޅުއްވާށޭ. އެއީ  ޅުވުން އެއީ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެއެއްޗިހި ވިދާ

އެހެންވީމަ، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ  މަޖިލީހުގެ އަދަބާއި ޚިލާފުކަމެކޭ.
ނޑު އެދެން އެގޮތަށް އެކަންތައް ގެންދަވަން. އަރިއަތޮޅު އުތު  އަރިހުންވެސް  ރުބުރީ މެންބަރު އަޅުގަ

މަޖުދީ އިބްރާހީމް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ކުރީދުވަހުގައިވެސް އިޝާރާތް ކުރިން މުޙަންމަދު
ނޑަށް  ކުޑާމީސް ބަހެއް ވާހަކަދެއްކެވުން: ބުނެފިނަމަ  ވަރަށް އިޙުލާސްތެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަމާއެކު އަޅުގަ

ޑު ހަމަ މިފުރުޞަތުގައި ނިންމާލުމުގެ ކުރީން ވާނަމޭ. އަޅުގަނ އެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޖަވާބުދާރީ
 އެންމެ މުހިންމު އެއް ވާހަކައަކީ އަދި ހަނދާން ކޮށްލަދޭން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ

އެހިނދުން  އަދާލަތު ވެރިވެފައި ނެތްނަމަ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅެން ދައްޗޭ. އަދާވާތް އެތަނަކުން
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު މުޙަންމަދުއުފަންކުރަނި ލިބޭ ދައްޗޭ. 

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރިން މިއަދު ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: މި މާއްދާ އެއްވެސް  ރައީސް. އަޅުގަ
ގަޑިއިރު ވީއިރުވެސް  3ޖެހީ މިއަދު.  35އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  ކޮޅަކަށް ފާސްނުވެ ދެވަނަ ފަހަރަށް

ނ  މިހިސާބަށް އަންނަން ޖެހުނީތީ. އާދެ، ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ  ޑުމެންނަށްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  މިކަންކުރެވެމުން  ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައި ގަންނަވާނެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަޅުގަ
ނޑު ޖަލްސާގައި  ދަންނަވާނީ ކުރީދުވަހުގެ  ދިއައީ. އެއީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ  ނޑުމެން އެ  މާއްދާ ފާސްވެގެން އެ 30އަޅުގަ މާއްދާގައި މާ ބޮޑެތި  30ދިއައިރުގައި އަޅުގަ
އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުން އަނބުރާ ގެންދަވާފައި ވަނީ.  އިޞްލާޙުތަކެއް ނެތަތީވެ،

ޢިއްޒަތްތެރި  ގައި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ތިޔަމި މާއްދާ މީ ވަރަށް މުހިންމު މާއްދާއެއް ކަމު ޝައްކެއްނެތް
އެބަ ބުނޭ )ހ( ގައި ޢާންމުކޮށް  މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް .... ސަބަބަކީ މި މާއްދާގައި

ފިޔަވައި މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ބަހުސްކުރެވޭ  ހިފެހެއްޓުމަށް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަ ކަންކަން
 މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި އެހެން ކޮންމެ ކަމަކީވެސް ވަކި މެންބަރަކަށް  މަަައްސަލަތަކަކީ އަދި

އެހިއްަޕވަނީ. އަޅުގަނޑަށް  އިސްކަން ދިނުމެއްނެތި. އާދެ، މިތަންކޮޅުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް
މިސާލަކަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޝާމިލްވާ ގޮތުން. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއީ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ

ކަމެއް ހުށަހަޅުއްވަން ވިޔަސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޝާމިލް ވާކަހަލަ ގޮތަކަށް  ރޭޑިޔޯއިން ނުވަތަ ޓީވީއިން



ކޮމިޓިއެއް އޮންނަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގައި އިދާރީ ގެންދެވޭނީ
ގެންދެވިއްޔާކަމަށް އެބޭފުޅުންނަށް  ރައީސް ހިނދު އެ ކޮމިޓިގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މަޖިލިސްގެ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނީ. އެހެންވީމަ  ފެނިވަޑައިގަންވާތީ އެއިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްކަމަށް އަޅުގަ
ރައީސަށްވެސް ކުޑާމީސްބަހެއް ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުންވެސް ބުނެފާނެ.  މަޖިލީސްގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ތިމަންނަ  ބޭނުންފުޅު ގޮތަކަށޭ ޓީވީއަށް އިންޓަވިއު ދޭންވެސް އެފޮނުވަނީ.މަޖިލީސްގެ ރައީސް  އެހެންވީމަ
ތިމަންނާ ފެންނަން. މިސާލަކަށް  ބޭނުންވެއޭ ތިމަންނަވެސް އިންޓަވިއު ދޭން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

ޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަމަށް ވިސްނާވަޑައިގެން މަ  އެކަހަލަ ކަމެއްވެސް އޮތަތީވެ އޮވެދާނަތީ
ކުރައްވާ އަދި މަޖިލީހުގެ އިދާރާވެސް ޙިމާޔަތް ކުރައްވާ އެގޮތަށް އެއިޞްލާޙުގެ  ރައީސްވެސް ޙިމާޔަތް

ނޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގަ ނެގެނީ. އެހެންވީމާ، ކިތަންމެ ދެރަ މީހަކު މާނަ އެހުށަހެޅި ކަމުގައިވީ  އަޅުގަ
ންބަރުންނަކީވެސް ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

މީހަކު ހުށަހެޅިނަމަވެސް ރަނގަޅު އެއްޗެއް އެވާނީ ރަނގަޅު  ބޭފުޅުން އެހެންނަމަވެސް ކިތަންމެ ދެރަ
 ކިތަންމެ މަތީ ޑިގްރީއެއް ނަގައިގެން އިންނެވި ބޭފުޅަކު އެހުށަހެޅި ނަމަވެސް  އެއްޗަށް. ނުވަތަ

ނޑުމެން މިއަދު  ންޏާ އެއީ ގޯސް އެއްޗެއް. އެހެންވީމާ،އެއެއްޗެއްގޯސް އެއްޗެއް ކަމުގައިވަ އަޅުގަ
ނޑުމެން މިއޮތީ ގެއްލުވާލައިފައި.  މިއޮތީަީ މިމަޖިލީހުގައި އެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިގަމުންއައި ރޫޙު އަޅުގަ

 އެމަތީ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ހުށަހެޅީމާ އެއެއްޗެއް ރަނގަޅުވެފައި އެހެންވީމާ، މިގޮތުން ބަަަލާއިރު
ނޑު ވަރަށް  ނިކަމެއްޗަކު ހުށަހެޅީމާ، އެ އެއްޗެއް ގޯސްވުން އެއީ ވަރަށް ދެރަ އުޞޫލެއްއެއީ ދެރަ އަޅުގަ

ޚިޔާލުފުޅު ކުރައްވާ މިމާއްދާއާއި މެދުގައި  ބޮޑަށް އެދެން މިމާއްދާއާ މެދުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް
ށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ އިލްޔާސް ޙުސައިންަި ހު ވިސްނާވަޑައިގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނިންމާފައި މިހާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިއްވައި ދެއްވައިފި. ވަރަށް  އެއިޞްލާޙު މިހާރު ހަމަޖައްސާ
 އެބޭފުޅާވެސް ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިފައިހުރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންވެސް ވަރަށް  ރަނގަޅު

މަސައްކަތްތައް  ންދިއުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެހިތްހަމަޖެހޭ އެހެންވީމާ މި މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެ
ބޭފުޅުންވެސް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނިޒާމީ  ހުއްޓުމެއްނާރާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ގޮތެއްގެ މަތިން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވިސްނާ ވަޑައިގެން  ނުކުތާއެއް ނަންގަވައި މަޖިލިސް ލަސްނުވާނެ
އެއްފަހަރުވެސް ވިސްނާވަޑައިގެން ތާޢީދުކޮށް ދެއްވާ މިމަޖިލީސް ކުރިއަށް  އެއިޞްލާޙަށް އަދި

އެވާހަކަ  ގޮތެއް ހައްދަވައި ދެއްވުން އެއީ ވަރަށް މުޙިންމު ކަމެއް މިއަދު. އެހެންވީމާ، ގެންދެވޭނެ
ނޑު ދަންނަވާލަން ވެގެން މިފުރުޞަތު ހޯދީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތެއް މަނިކުފާނުދެއްވި ފުރުޞަ  އަޅުގަ

ނޑު އެދެން  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ރިއާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ
 މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރު މިމާއްދާއާމެދު މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން  މިފުރުޞަތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން ހުށަހަ ފާސްނުވި މާއްދާވެސް  ޅައި އިޞްލާޙުވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން ކޮންމެއަކަސް އިޞްލާޙު އަޅުގަ



ރަނގަޅުކުރަން ފެނިވަޑައިގެން ހުރިތަންތަން  ހުށަހަޅާ މާއްދާ ފާސްނުވި. އެހެންވީމާ، ދެން މާއްދާގައިަި
ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީ އެގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން އެދެން.  އަދި އިޞްލާޙުވެސް ރަނގަޅުކުރަން

ނޑު  ޟޫއަށް ވާހަކަފުޅު ފައްތަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީދަންނަވާނަމަ މަޢު ވީހާވެސް ތެދަށް އަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  އެދޭކަމެއް. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މުލަކަތޮޅުގެ

އަސަލާމްޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ،  ސުލައިމާން. މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙުމަދު
 ވާހަކަދެއްކެވުން: މާއްދާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ފާސްނުވުމުން މިއޮތީ ބަޙުސަށް  ވަނަ ސުލައިމާން 05

ނޑުމެން މިތިބީ ނޑު މިކަމަކާ ދެރައެއްނުވޭ އިނގޭތޯ. ސަބަބަކީ އަޅުގަ މިކަމާއިގެން  ގޮސްފައި. އަޅުގަ
ށް މެދުވެރިވީ ކަމަށްވެސް މިގޮތަ  ކުރިއަށްދާން މީ އަންގާރަ ދުވަހެއްކަމަށް ވާތީ ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ

ނޑަކީ މީ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ވޯޓުނުދޭ މީހެއް. ދެން މިގޮތަށް  އިނގޭތޯ. މިވާގޮތަކީ އަޅުގަ
ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި  ވޯޓުނުދިން ސަބަބު ދަންނަވާލާނަން. ސަބަބަކީ މިގޮތަށް ވޯޓުދިނުމުން އަޅުގަ

 ން އެބަޖެހޭ. އިތުރު ދަތިކަމެއް ނުވަތަ މަސައްކަތްތައް މައްސަލައަކާއި ކުރިމަތިލާ އަނެއްކާ އިތުރު

މިގޮތަށް ވަމުން މިދަނީ  ލަސްވަމުން އެބައާދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރުވެސް މިމަސައްކަތް ލަސްވެ
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކިތަންމެ ދެރަ ކިތަންމެ  މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ދެރިޔާސަތު އޮންނާތީ.

ކަމުގައިވިއަސް އެއް ރިޔާސަތު ނެތިއްޔާ ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ.  ތިމަޤާމުގައި އިންނެވިނިކަމެއްޗަކު 
 ކުރައްވާ ކަންތައްތައް މިމަޖިލީހުން ކުރައްވާއެބަ. ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ނުދޭން  މިހާރު ރިޔާސަތުން

ވޭއެބަ. ވިދާޅު ނުވަތަ ވަކި ވާހަކައެއް ވިދާޅުވާން ނުވާން މިގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން
ނޑަކީވެސް ހަމަ މިނިވަންކަމާއެކު އަތޮޅަކުން ހޮވިފައިހުރި މެންބަރެއް. ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަކިގޮތަކަށް ކަންތައް ކުަުރުމަކަށް ވަކި މެންބަރަކަށް  ނޫންނަމަވެސް. އަޅުގަ
އެގޮތަށް ވަކި މެންބަރަކު ތާޢީދުކުރުމަށް ނުކުރުމަށް  ވިދާޅެއްނުވެވޭނެ. އިނގޭތޯ އެހެންވީމާ، މިމާއްދާޔަށް

ނޑުމެން  އިޝާރާތްކުރައްވާ އެގޮތަށޭ ނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމެއްމީ. އަޅުގަ  މިގޮތާށޭ ވިދާޅުނުވެވޭނެ. އަޅުގަ

އަދި މޮޅަސް  އަމިއްލަ މިނިވަން ޚިޔާލެއް މިތާ ފާޅުކުރާނީ. ވަކި ބޭފުޅަކަށް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވޭނެ.
މާއްދާތައް ފާސްވަމުން ދިޔަގޮތަށް  އަނެއް ނުކުތާއަކީ ކުރީގެދެރަޔަސް އެކަން އޮންނަންވާނީ އެގޮތަށް. 

އަނބުރާ ގެންދެވި ނަމަ މިއަދަކުވެސް ބުރަކިއެއް  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުން އިޞްލާޙުތައް
ދިޔައީސް. ހަޤީަޤތުގައި އެންމެފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއެއް އެބޭފުޅުން  ނުޖެހުނީސް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް

މިއުޅެނީ  ށައެއްނާޅުއްވާ މި އިޞްލާހުތަކެއް. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާ ނުގެންދަވާތީހު އިޞްލާޙެއް
އެހެންވީމާ، ދެން އަނެއް  ލަސްވެގެން. ގެންދަވާނަމަ ލަހެއްނުވާނެ ހަމަކުރިއަށްދާނެ ބަރާބަރަށް.

އްލަފުޅަށް ހުށަހަޅުއްވާ އިރުގައި އަމި ނުކުތާއަކީ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅުން އިޞްލާޙު
 ދެރަކަމެއްއެއީ. އެހެންބޭފުޅުން ލައްވާ ހުށަހަޅުއްވައިގެން ދެން ތިމާ އެ  ހުށަނާޅުއްވާކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް

ބައްޓަންކުރައްވަން. އެހެން  ޢިއްޒތްތެރި ބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅުވާގޮތަށް އެބޭފުޅަކު ލައްވާ އެމާއްދާ



ނޑު ވަރަށް  އުޅުއްވާތީ މިއަދު މިހިތާމަވެރި ގޮތް މިދިމާވީަީ. އެހެންވީމާ، މިހެންނުވާނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަ
ނޑު ހަމަ  އުންމީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، އަނެއެަްކާވެސް އަޅުގަ

 މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުން ދަންނަވާލާނަން

ނޑު އެދެން. އާދެ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުބުރީގެ މެންބަރު އަދުނާނު ޙަލީމު.، އަޅުގަ
ނޑުވެސް އަވަހަށް ބާރަށް ކުރިއަށް މެންބަރު އަދުނާން ޙަލީމް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

: ބަލައިގެން އެއްޗެއް ނުބުނެ އިނީ. ވާހަކަދެއްކެވުން  ފޮނުވަންވެގެން ވެއިތު ވެދިޔަތަނަށް
މިމާއްދާއާބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ފައްޓަމުން  އެހެންނަަަމަވެސް އަޅުގަނޑު

ނޑުމެންނަށް ދަތި ތަކާއި ކުރިމަތިވެ ދަންނަވާލަންބޭނުންވާ  ވާހަކައެއް އެބައޮތް. އެއީ މިއަދު އަޅުގަ

އްސަބަބު އަޅުގަނޑު އެ އެއްގޮތަކަށްވެސް މާއްދާ ނުނިމި ދޮޅުގަނޑިއެއްހާއިރު ވެއިތުވެގެން މިދާންދިމާވި
މާއްދާތަކަށް ހުށަހެޅިފައިހުރި ގިނަ އިޞްލާޙުތައް  ފާހަގަކުރަން. އެއީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ޖަލްސާއަށް

 އެއިޞްލާޙުތައް ނުގެނެޔަސް މި ގަވާއިދަށްަް މާބޮޑު އުނިކަމެއް ނާންނާތީވެ. ގެންދެވުނީ ކޮންމެހެން

މެންބަރަކު  ލްސާ ނިމެމުން ދަނިކޮށް ޢިއްޒަތްތެރިއެހެންނަމަވެސް އެދުވަހު ރޫޙާއި އެކުގައި ޖަ
ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް. އެއް މެންބަރަކަށް ވުރެ  ހުށަހެޅުއްވި ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރު ކުރެއްވުމަށް

ކުރެއްވި އެހެންނަމަަަވެސް މަނިކުފާނަށް އެދުވަހު ކަންތައްތައް ކުރެއްވުނު  ގިނަ މެންބަރުން ތާއީދުވެސް
ނޑަށް  ކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅައެއްނުލެވުނު. ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވީ އެހެންވީމާ،އެކަމަ ގޮތުން އަޅުގަ

އެއްބާރު ލެއްވުމެއް މަނިކުފާނު  ހީވަނީ މެންބަރުން ދެކިވަޑައިގެންނެވީހެން އެމެންބަރުންނަށް މާބޮޑު
ނޑަށް މި ބުނެވު  ނުދެއްވީކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފްކުރެއްވުން ނީ ކުޑާމީސްަީ ބަހެއް އެދެން އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  ކަމަށްވަންޏާ އަދިވެސް އެއްފަހަރު ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން. އާދެ، އަޅުގަ
ވުރެ  އަދި އެހެން މާއްދާތަކަށް ވެސް އިޞްލާހުތައް މިފޮނުއްވަނީ ގަވާއިދު އެއްފަހަރަށް މިމާއްދާނޫން

ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީ.  ޅުންނަށް އެއަށް އިޞްލާޙެއްގެންނަންގިނަފަހަރަށް ވިދާޅުމުމަށް ފަހުގައި އެބޭފު 
ނޑަށްވެސް ބައެއް މާއްދާތައް އިޞްލާޙުތައް ފޮނުވުނު. ނޑަށް ވިސްނުނު ތަންތަން ކޮޅުން  އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑަށް ފޮނުވުނު އިޞްލާޙުތައް. ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މަޢާފްކުރެއްވުން އެދެން. އިޞްލާހެއް  އަޅުގަ އަޅުގަ
ރަނގަޅަށް  ބޭފުޅުން އެނުފޮނުއްވާ ނޫނީ މިހާރު އޮތްގޮތް ރަނގަޅޭ އެވިދާޅުވަނީ އެވެސް ހަމަ އްވާ ނުފޮނު

ވަގުތުތަކެއްނެތީ ވިސްނާ  ކަމަށް. އެއީ އެބޭފުޅުންނަށް މިއާދޭތެރޭގައި ވިސްނާ ވަޑައިގެންނަން
ނޑަށް ނޑުމެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ގަބޫލުނުކުރެ  ވަޑައިގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުނުވަނީ. އަޅުގަ ވޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތް އަވަހަށް ގެންދިއުމަށް  އެއްބާރުލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުދިނުމަކީ އަޅުގަ
 މިތަނުގައި ހަމަހިމޭނުން އަގައިން ނުބުނެ ތިބުން ކަމަށް. ކޮންމެވެސް އެއްބޭފުޅަކު  ކުރާމަސައްކަތަކީ

އަހަންނަށް ތިގޮތްފެނެއޭ.  ށް ފާސްކޮށްލަށްވަންވިދާޅުވާނެ ހަމަ ހުށަހަޅާއިރަށް ގަވާޢިދުގައި އޮތްގޮތަ 
ވޯޓުނަގަންވީއޭ. އެގޮތަށް ދާކަމަށްވަންޏާ ހިގައިދާނެ  އަނެއް ބޭފުޅަކު އެއަށް ތާއީދުކުރާނެ އަވަހަށް



ނޑަށް ހީވަނީ ނޑުމެން މިކުރަން ދިމާކުރާ މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު  އެކަމުން އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑުމެން ޚިޔާލުފާޅު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތެއް  ޕްރެކްޓިސްކުރަން މާރަނގަޅު ނޫންހެން. އަޅުގަ

 އަޅުގަނޑު ކުރީދުވަހުވެސް ދަންނަވާލިހެން ވާހަކަދައްކައިގެން ލަސްވާކަމަށްވަންޏާ  ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނެ.

ބޭއްވޭނެ ގޮތްތަކެއް  ޖަލްސާޔަށް އިތުރު ވަގުތުތައް ލިބޭނެގޮތެއް ހަދައި އިތުރު ދުވަސްދުވަހު ޖަލްސާ
ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް މިމާއްދާ ދާނެތީވެ  އިދާރީ ގޮތުން ކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެން ރޭވުމަކީ އެއީ

ނޑުވެސް އިތުރަށް ދައްކަންހުރި ވާހަކަތައް ކޮމިޓީގައި ދެން ދައްކަން މަޑުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަ
 އާދެ، މިހާރު ރައީސް. މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު `. އަސަލާމްޢަލައިކުމް.  ޢިއްޒަތްތެރި

އަލުން ޑްރާފްޓަށް  ވަނަ މާއްދާ 05ބަހުސަށް ހުށަހެޅިފައި ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން: މިޑްރާފްޓުގެ 
ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހުރި ބައެއްކަންތައެަް ފާހަގަކޮށްލަން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފަން.  ދާއިރުގައި އަޅުގަ

މެންބަރު އިލްޔާސް ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި  ޢިއްޒަތްތެރި  އާދެ، ކުރީގައި އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ
 އެމާއްދާއަށް ތާއީދކުރެވުނީ މަސަތްކަތް އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި އެ އިޞްލާޙާ އެކީގައި

އަލުން މިމާއްދާ  އިޞްލާހާަި އެކީގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު
ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ ރާއްޖޭގެ  ންދާއިރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަންޑްރާފްޓަށް ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިގެ

ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ހުރި ގޮތުން ވަރަށް  ސިޔާސީ މަސްރަޙު މިހާރު އޮތްގަތުން ރާއްޖޭގެ
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ވަގުތުން ޓީވީ އާއި ރޭޑިއޯއިން ނޫނިއްޔާ ވަގުތުން  މުހިންމު ކަމަކަށް ވެއްޖޭ މި

އިރުގައި  ޓީވީ އާއީ ރޭޑިއޯއިން ފޮނުވޭގޮތަށް. އެހެންވީމާ، މިމާއްދާ އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރެވޭ ސްނޫނަ 
ނޑު ފާހަގަކުރާ އަދި އެދޭކަމެއް.  މެންބަރުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެން އެކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު  ނޑު ފާހަގަ ކުރަމުން ފާހަގަކޮށްލަންއޮތީ އަބަދުވެސް  ދެން އަނެއް ނުކުތާގޮތުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ
އެގޮތަށް  އެއްފަރާތަކަށް ބާރާއި ނުފޫޒުތައް މިލިބޭގޮތަށް މިޑްރާފްޓުވެފައި އޮތީމައި ނުވަތަ އަންނަކަމެއްމީ.

މިމާއްދާ އަލުން ޑްރާފްޓު  ކަންތައްތައް ދިޔައީމަ މައްސަލަތަކެއް އެބަނިކުމޭ. އެހެންވީމައި،ަި
އެއްފަރާތެއްގެ ހުރިހާ ޒިންމާ ތަކެއް ބާރުތަކެއް ލިބޭގޮތަށް  ގެންކުރާއިރުގައި އެނުކުތާޔަށް ވިސްނާވަޑައި

 ގިނަބައެއްގެ މަޝްވަރާޔާއި ލަފާގެ މަތީން ކަންކަން ކުރެވޭގޮތަކަށް ވިސްނުން  ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި

ނޑު ނޑަށްފެނޭ. ދެން އެހެން ކަމުން އަޅުގަ އެކަމަށްވެސް  ބެހެއްޓެވުން ވަރަށް މުޙިންމުކަމަށް އަޅުގަ
ކޮށްލާކަމަކީ އެަެއްވެސް އިޞްލާޙަކީ ދެރަ  ން. އަދިހުށަހަޅަން. ދެން އަނެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑުފާހަގައެދެ

ނޑު ކުރީދުވަހު  އިޞްލާޙެއްނޫން. ބޭނުންނެތް އިޞްލާޙެއް ނޫން ކަމުނުދާ އިޞްލާހެއްވެސް ނޫން. އަޅުގަ
ނޑު ހުށަހެޅި  އަބުރައި ގެނައި ބައެއް ބައެއްސަބަބާއި އަދި  އިޞްލާޙުތައް ގެނައީ އޭގެ އަޅުގަ

 ހާމަކޮށްފަ. ވަރަށް މުޙިންމު އިޞްލާޙުތައްވެސްހުރި އެހެނަމަވެސް އޭރުގައި ވިސްނުނީ  ބެނުންވެސް

ނޑުމެންނަށް މާބޮޑު  ކަންތައްތައް ވަމުންދާގޮތުން އިޞްލާޙުތައް ދޫކޮށްލިކަމުގައި ވިއަސް އަޅުގަ
މަށް ފަހިވާ އޮވެދާނެ ކަމަށް އެކަމަކު ނިންމާލެވިދާނެކަ ގެއްލުމެއްނެތި އަޅުގަނޑުމެން މިދަތުރު 



ބަދަލުވި މަންޒަރު. އެެހންވީމައި، ދެން އަބުރައި މިއިަިޞްލާޙުތައް  ކުއްލިއަކަށް ފެނުނީ ވައި
ނޑަށް އަނެއްކާވެސް  ފެންނަނީ މިއަންނަ ބަދަލަކީ. ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިސްނެނީ. އެއީ ކަމަށް އަޅުގަ

އިޞްލާޙެއް، ކުރީގައި  މުން މިދިޔަ އިޞްލާޙަކީވެސް މުހިންމިއެހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހެޅި ވާހަަަކަދެކެވެ
އިޞްލާޙުތައް. އަދިވެސް އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން  އަބުރާގެނާ ބައެއް އިޞްލާޙުތައްވެސް ހުރީ މުހިންމު

ނޑަށް ހީވަނީ މަސައްކަތަށް އިތުރު ހަލުވިކަމަކާއި ބާރެއް  އިތުރުވެގެންދާކަމަށް ވަނީވިއްޔާ އަޅުގަ
ޝައްކާއި ވަހުމު އުފެދޭތީވެ އަދި ބާރާއި ވަޙުމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރެވޭތީވެ  ންދާނެ.ލިބިގެންވެގެ

ގެއްލިގެންދަނީަީ.  އެކުވެރިކަމާއ ގާތްކަން އަދި މަސައްކަތަށް ލިބިފައި އޮންނަ ހަލުވިކަން  މިއޮންނަ
ނޑުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. މިލަދުންމަޑުލު އުތުަުރުބުރީ ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުގެ ޚިޔާލު  ވަނަ މާއްދާއަށް މެންބަރު ލުބްނާ މުޙަންމަދު 05 ކޮންމެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލުން އަޅުގަ
ނޑުގެ ޚިޔާލު  ދަންނަވާލަން ޒާހިރު ޙުސައިން ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ އަޅުގަ  މުހިންމުކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 05 ވާހަކަދެއްކެވުންަް: ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަ
ނޑުމެން ހުރިހާ ވަނަ މާަާއްދާގެ  03އެންމެންވެސް  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ފާސްނުވެފައިވާތީވެ އަޅުގަ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތއްަް ބަލައިލުން މިވަގުަުތު ރަނގަޅުވާނެަެ ކަމަށް  އިދާރީ ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ މުހިންމު
 ލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައިަި ހިމެނޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދީފައިވާ މަސްޢޫ އެ އިދާރީ ކޮމިޓީއަށް

އެކިއެކި ކަންތައްތައް  އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ދިރާސާ ކުރުމަށާއި މިގޮތުން ދެން
ނޑު  ހަވާލުކޮށްފައި އެބަހުރި އިދާރީ ކޮމިޓީއަށް. ވީމާ، އިދާރީ ކޮމިޓިގެ ދައުަުރު ފުޅާކުރުމަށް އަޅުގަ

ވާހަކަދައްކާފައި އަދިވެސް އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ތާއީދުކުރާތީ  ނީ މިމަޖިލީހުގައިކުރިންވެސް ވާ 
ވަނަ މާއްދާޔަކީ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުން  05 އެވާހަކަދައްނަވާލަން.

ނޑަށް ފެންނާތީވެ  ރަގަޅުވާނެ ންމެ އެ ވަނަ މާއްދާގައި އެބުނާ ކަންތައްތައް 05ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަ
މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސް މިކަން  އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނީ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ތާޢީދު ކުރަންވީ. ވީމާ ޑްރާފްޓިންގ  ކުރައްވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ 
ނޑަށް މިއޮތީ  ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް އަލުން ޑްރާފްޓް ވަނަ މާއްދާ 05ކޮމިޓީ މި   ކުރަންދާނެކަމަށް އަޅުގަ

މިކަންކަމަށް ވިސްނާ  ޔަޤީންވެފައި. އެހެންވީމައި، ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންވެސް
އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ޒިންމާތައް މިމަޖިލީހުގެ  ވަޑައިގެންނަވާ އަލުން މިމާއްދާ ޑްރާފްޓް ކުރައްވާއިރުގައި

ނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ކޮޅުމަޑުލު  ވާނެދައުރުގައި ފުޅާ ކުރުން ރަނގަޅު  ކަމަށް އަޅުގަ
ނޑު ފުރުޞަތަށް އެދުނީ  މެންބަރު ރިޔާޟް ވަނަ  05ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ދެގޮތަކަށް  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާއްދާއާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކައެއް ހުށަހެޅުމެއްވެސް ހުށަހެޅި ރަޝީދު
އެއްވެސް ގޮތަކަށް މިއޮތީ  އޮތްގޮތަށްަްަް އަދި އިޞްލާޙަށްވެސް ވޯޓަށް އައްސަވައިދެލިކޮޕީގައި 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މިއަށް މާބޮޑަށް ބަހުސްކޮށްގެންނެއް  ފާސްނުވެ. ދެން އަޅުގަ



ނޑުމެންނަކަށް ހައްލެއް ފެންނާނެ ކަމަކަށް  ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް  އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑުމެން މިއަށް އިތުރަށް ބަހުސް ކުރުންމީ. މިހެން މިކަން  ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް މިވަނީ އަޅުގަ

ނޑު  މިދަންނަވަނީކީއެއް. އެހެންނަމަވެސް ދެން ހުރި މާއްދާތައް އަވަހަށްފާސް ނުކުރާށެކޭނޫން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވޭ މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިމުޞްތަޤިއްލު  ނަ ކޮމިޓީއަށް ގި  ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ
ޑްރާފްޓްކުރެވިގެން މިކޮޅަށް  މެންބަރުން ހިމެނި ކޮމިޓީއަށް އަލުން މީތި ފޮނުވާލާފަ އަލުން

ނޑުމެންނާ ހަމަޔަށް އަންނަގޮތަށް މާގިނަ ބަހުސަކަށް ގިނަވަގުތުތައް ހޭދަނުކޮށް އެގޮތަށް ކުރިއަށް  އަޅުގަ
ނޑަށް  އި އެކުގައި އަޅުގަނޑުވެސް މިއަދުވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަކަމެއް. ދެން ހަމަ އެއާ ގެންދިއުން އަޅުގަ

ހެދިގެން އަޅުގަނޑު  މިމަޖިލީހުގައި ހިގި ކަންތައްތަކާއި ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. އަދި އެކަމާއި
ނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާމް ކުރާ ނޑުމެންގެ  މިހުރީ ހަމަ ވަރަށް ދެރަވެފަ. އަޅުގަ ރައީސެއް އަޅުގަ

ނޑަށް  މިމަޖިލީހުގެ މިމަޤާމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ  ހަމަ ގަބޫލުކުރެވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަކީ.ަީ އަޅުގަ
ނޑުހަމަ ދެން ނޑު ވޯޓުލާނީ  މީހެއްގޮތުގައި އަޅުގަ ވޯޓެއްލާން ޖެހުނު ކަމުގައިވިއަސް އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ހުރިހާ މަނިކުފާނަށް. އެހެންވީމާ،  ތިގެންދަވާ ގޮތާއި ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ކުރަންޖެހޭނެ.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި އިޙްތިރާމް މެންބަރުންވެސް 
އިޙްތިރާމް ކުރާނަން.  ހަމަޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަނޑު މިމަޖިލީހުން ބޭރުގައިވެސް މަނިކުފާނަށް

ބޭފުޅަކުވެސް މަނިކުފާނުގެ އަބުރަށް ވަރަށް  ހަމަދެންމެގަވެސް އިޙްތިރާމް ނުކޮށްގެން ވާހަކަދެއްކެވި 
ކުރުވަނީ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ. އެހެންވީމައި، ބައެއްފަހަރު  ތުރުވާގޮތަށް ވަކި ގޮތަކަށް މަޖްބޫރުހު

ނޑުމެން  އިޙްތިރާމް ކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް ނޭގުމެއްގެ ތެރެއިންވެސް މަނިކުފާނަށް އެބަސް  އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އެހެން  އެގޮތަށް ރައްދުކުރެވޭއެބަ. އެހެންވީމައި، އެއީަޭ ވަރަށްދެރަކަމެކޭ އަޅުގަ
ކަމަށްވެއްޖިއްޔާ ޙިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ  ނުހަދާށޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ރަނގަޅަށް ގެންދަން ބޭނުން

ނޑުމެންގެ ތެރެަެއިން ޚިޔާލުތަފާތުވުން  އޮންނާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމައި، އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ
 ވުމަށް މާގިނަ ފުރުޞަތުނުދީ އޭގެ ރަނގަޅު ނިންމުމެއްއެހެންވީމައި، އެޚިޔާލު ތަފާތު ތަކެއް އޮންނާނޭ.

ވުމަށްޓަކައި  ނިންމުމަށްޓަކައި އޭގައި ދެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ޙައްލަކަށް ހަމަ އަވަހަށް ވާޞިލް
ނޑުމެން މިހާރު މީގެ އެއްވެސް ގޮތެއްފާސްނުވެ މިދެލިކޮޕީގައި ވަނަ މާއްދާ އަލުން  05އޮތް  އަޅުގަ

ން ފެށިގެންގޮސް ނިމުމަކާ  03އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަށް ފޮނުވަމާ ހިގާށޭ. އޭރުންމުޞްތަޤިއްލު ކޮމިޓީ
ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ  ހަމައަކަށް ދިޔުމަށް  ތަންކޮޅެއްފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެންނެވިން ނޑު އެވާހަކަދަންނަވަން އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކަށްވީ. ކުރީދުވަހުވެސް އަޅުގަ މެން އަޅުގަ
އެހެންވެގެން އިޞްލާޙުތައްވެސް  މިވޯޓް ދެއްވަމުން މިގެންދަނީ މިދެލި ކޮޕީ މާރަނގަޅު ވެގެނެއްނޫނޭ.

މިދަނީ. އެހެންވީމައި، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން  ގިނަވެގެން މިދަނީ. އަދި ބަޙުސްވެސް ދިގުވެގެން
ޙުތައް އެގެންނަވާނީ ކޮމިޓީން ދެންވެސް ގެންނަ އިޞްލާ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިދެންނެވި



ނޑުމެން ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެ ރުހޭ ޤަބޫލުކުރެވޭ އުޞޫލުތަކެއް އޭގައި ހިމަނައިގެން ކަމަށް.  އަޅުގަ
އާދެ،  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ

ނޑު މިތެދުވީަި  ނޑުގެ  ދު މާއްދާގެ )ށ( އާއިވަނަ ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަ  05އަޅުގަ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ
ނޑުމެން މި މައްސަލައާ ގުޅޭ  ޚިޔާލު ދަންނަވާލަން. އާދެ، ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝައްކެއްނެތް. އަޅުގަ

ކަންތައް ކުރެވެމުން މިދިޔަގޮތް ނުވަތަ ކަންތައް މި ނިމިގެންދިޔަ  ގޮތުން މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު މި
ނޑު ހި ގޮތް. އެއީ ވިސްނާވަޑައިގެންފިނަމަ  ތުން މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންއަޅުގަ

ނޑުމެންނަން ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު ޢިބުރަތެއް ކަމުގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ށް މިއާއި  05މިއަދުގެ މި  އަޅުގަ
ނޑުމެން ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ ނަން މިނެގި ދެވޯޓުން އަޅުގަ

ނޑު މިދަންނަވަނީ ކޮންމެއަކަސް  ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު  އިބްރަތެއްކަަަމަށް މިއަދުވާނެ. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެ ފަހުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވި ދުވަހު އާދިއްތަ ދުވަހު ނޑުމެން ދިޔައީ ވަރަށް  އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ މަޖިލިހުގެ ހުރިހާ އުފަލާއެކު އަ އުފަލާއެކު. އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންވެސް ތިބީ ވަރަށް ޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ  ގަވާއިދުތައް. އަޅުގަނޑުމެންގެ
ނޑުމެންގެ މިއަދު ރާއްޖެ މި ދެކެމުންދާ މިއަދު މި ހުތޫރަތްތެރި  ދެކެމުންދާ ތަޞައްވަރާއި، އަދި އަޅުގަ

ނޑިވަޅުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހަލުވިކަމަކަމާއެކު ކުރިއަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އަވަސްދަ
މެންބަރުންވެސް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވައިގެން ވަރަށް  ގެންދިއުމަށްޓަކައި، މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި

 ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އެއާއި ޚިލާފަށް އެކުވެރި ޖައްވެއްގައި ކަންތައް

ނޑަކަށް ދޮޅުގަޑިއިރު ވާއިރު އެންމެއަޅު ނޑުމެންނަން މިފެނިގެންދަނީ ގާތްގަ މާއްދާއެއްގެ )ށ( ވެސް  ގަ
ނޑުމެންގެ ހުރިހާ މަޖިލިހުގެ މެންބަރުންވެސް ވަރަށްބޮޑަށް  ފާސްނުވެގެން. އާދެ، ޝައްކެއްނެތް. އަޅުގަ

އްޝައިޙް ރިޔާޒް ހުޞައިން ހަމައެކަނި )ށ( ށް. އދ. މެންބަރު ޢަ ވިސްނައިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ.
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި  އެ ހުށަހެޅުއްވި ނޑުމެން ފާސްކުރުމަކަށް  05އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަ  ވަނަ މާއްދާ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ހުރަސްއަޅާ ލިބޭނޭ އެއްވެސް ބޮޑު ގެއްލުމެއް އޮތްކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ
އެކަން އިތުރުކުރުމުން ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު  ގޮތަށް އެމާއްދާއަށްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ އެ
ނޑުމެންނަން މިފެނިގެންދިޔައީ އެގޮތް. ދެ ރޫޙެއްގައި މިދިޔައީ. ޑްރާފްޓް  ގެއްލުމެއްކަމަށް. އާދެ، އަޅުގަ

 ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަން އޮތުމަަަކަށްވެސް ފާހެއްނުވި. އަދި  ކޮމިޓީގައި ފޮނުއްވި

ނޑު ދަންނަވަންއެގެ މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ  ންނެވި އިޞްލާޙް އެގޮތަަަށް ފާހެއްނުވި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި މާއްދާގެ  ހަމައެކަނި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ޢައްޝައިޙް އިލްޔާސް ހުޞައިން

ނޑައަޅައިގެން އެގޮތަށް ކޮމިޓީން ވަކިއުސޫލެއް ކަ )ހ( ގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރީ
މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައޭ. ވަރަށް ޞަރީހަކޮށް ވަރަށް ސާދާކޮށް ވަރަށް  އަމަލުކުރުވުމުން ކުރުމަކަށް މި

 ޢިބާރާތް އެމަނިކުފާނު އިޞްލާޙު ގެންނަވާފައިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމައަކީ  ހާމަކޮށް މި



ނޑުމެންގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްނުވިކަން. މިއީ  މިއިން އެއްވެސްގޮތެއް އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނައިވަޑައިގަންނަވަން  އަޅުގަ

ނޑުމެން މާޒީއަށް ދެން އޮތީ އަދިވެވެސް މި މާއްދާގެ ގަވާއިދުގައި ވަރަށްގިނަ  ޖެހޭނެކަމެއް. އަޅުގަ
 ސްކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިކަމަށް ފާ މާއްދާތަކެއް އެބަހުރި

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ  ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނައިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ. އަދި އޭގެފަހަތުން އަންނަނީ
ނީ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ  ހުތޫރަތްތެރި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙް ކުރުމުގެ ކަންތައް.

މާއްދާއަށް ވެގެން ދިޔަގޮތް އެއީ ވަރަށްބޮޑު ޢިބްރަތެއް  މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު މި
ނޑު މިދަންނަވާ  ކަމުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނޑަށް އެނގޭ އަޅުގަ ވިސްނައިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ. އަޅުގަ

 ންނަވާނެ ކަން. އެއްކޮޅަކަށްވެސްަް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަން އެނގިވަޑައިގަ  އެއްޗެއް

އެއްގޮތަކަށްވެސް  ފާހެއްނުވި. އާދެ،އެއްކޮޅަކަށް ފާސްނުވުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް.
ނޑުމެންގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަދި އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެނީ  އަޅުގަ

ނޑުވެސް ބޭނުންވަނީ ވީހާ ހަލުވިކަމާއިއެކު މިކަން  ކުރިއަށްގެންގޮސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތައްއަޅުގަ
ނޑުމެން  ރައްޔިތުން އަދި ޢިއްޒަތްތެރި   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެނދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ވެރިކަމުގެ އިޞްލާޙަށް މިއަންނަ ޕާޓީ ސިސްޓަމާއިއެކު  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙްކޮށް އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ކުރި ދިމާވި ހިތާމަވެރި ގޮތް އެއީ،  އަށްގެންދަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މިއަޅުގަ

ނޑު ވަރަށްވެސް ހިތާމަ ކުރާކަމެއް ކަމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަން ދަންނަވަން.  އަޅުގަ
ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މިހިސާބުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ރިޔާސަތުން

 ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދޭ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަން. ދެން މިހާރު އިންޓަވަލް ވާން  ދާއަށްމާއް

ނޑަކަށް  ނޑު އެދެން މިވާހަކަފުޅުދައްކަވަން  0ގާތްގަ އެދިވަޑައިގަންނަވާ  މިނިޓަށް ވެފައި މިހިރީ. އަޅުގަ
ނޑުމެންނަން އެދިވަޑައިގެން މިތާނގަ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިންޓަވަލް ކުރީގައި އި އެ އަޅުގަ

ހެއްދެވުން. ދެން އޭގެފަހުން ދެން އެހެން އަޅުގަނޑު މެންބަރުންނަށް  އެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ ގޮތެއްަް
ނޑު ފުރުޞަތު  ފުރުޞަތު ނާރުވާނަން. މިހާރު އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުންނަން އަޅުގަޑު އަޅުގަ

ވާހަކަދައްކަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ވަލްގެ ކުރިންއަރުވާނަން. ދެން އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ އިންޓަ 
އިޝާރާތް ކުރައްވާ މިތަނުގައި ނޯޓު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް  ހުރިހާބޭފުޅުން އިންޓަވަލުގެ ކުރިން އެކަން

ފަހުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު  އަންގަވާދެއްވުން އެދެމޭ. އެއީ
 ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ހުވަދުއަތޮޅުގެ ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު  ނާރުވާނަމޭ. ދެން

ނޑު  ޒާހިރު އާދަމަށް. ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ` ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ
ވަނަ ދެލިކޮޕީގެ  2ގަވާއިދުގެ  ފުރުޞަތަކަށް އެދި މެންބަރު ޒާހިރު ޢާދަމްަު ދަންނަވާލީ މިމަޖިލީހުގެ

ކުރެވެމުން ދާއިރުގައި އެ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއްވެސް  މާއްދާއަށް ވާހަކަދެއްކެވުން: ބަޙުސްވަނަ  05



ނޑަށްވެސް  ހުށަހެޅި އެވެސް ފާސްނުވެ އަދި ދެލިކޮޕީގައިވާ ގޮތަށްވެސް ފާސްނުވެ ކުރިއަށްދާތީވެ އަޅުގަ
ދަންނަވާލުމަށް އެދި  އްފުރުޞަތުގައި ފެންނަ އެއްޗެއް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުގެ ޚި ޔާލަށް އަންނައެއްޗެ މި

ނޑަކީ އެ ނޑު ފުރުޞަތަަަކަށް މި ދެންނެވީ. އަޅުގަ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރި މީހެއްނޫން.  އަޅުގަ
ނޑު ތާއީދުނުކުރި ސަބަބަކީ މި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ނިންމަވާ، މި މަޖިލީހުގެ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑައަޅާ ނައިބްރައީސެއް ކަންތައް ހިންގަވާ ގޮތްތަކެއް އައްޔަނުކުރައްވާފައި ހޮވާފައިަި އިންޠިޙާބު  ކަ
ހުށަހަޅައިގެން  އެބަތިއްބޭ. އެހެންވިމާ، އެބޭފުޅުންނަށް އެ މައްސަލައަކީ އިދާރީ ކޮމިޓީއަށް ކުރައްވާފައި

ކަމަށްވަންޏާ އިދާރި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭނެ  ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ
އިދާރީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން ނުޖިހޭ މައްސަލައެއް  ންނޫނީ އެއީ ކޮންމެހެންއެމައްސަލަ. އެހެ

ނޑަށް ހީވަނީ  އެބޭފުޅުންގެ އިޙްތިޔާރުގެ ދަށުން އެކަން ނިމިގެންދާނެކަމަށް  ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ
ނޑަށް ނޑު އަޅުގަ ނޑު އެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދު ނުކުރެވުނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ނީ އެދެ ފެންނާތީވެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ނޑުމެންގެ މައްސައްކަތް އަވަސްވާނެ އުޞޫލަކަށް އަޅުގަ ޢައްޔަނުކޮށްފައި އަދި  އަޅުގަ
އެބޭފުޅުންގެ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަށް ނުވަތަ  އިންޠިޙާބް ކޮށްފައި ތިބި ބޭފުޅުންގެ އިރުސާދާ އަދި

ހެންވީމާ، އަޅުގަޑަކީ މިމާއްދާވެސް ފާސްވެ ނިމިގެންދިޔުން. އެ ވަކިބައަކަށް ވަކިގޮތެއް ނެތި މިކަން
ނޑު އަދިވެސް އެގޮތަށް  ދެލިކޮޕީގަަިއ  މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ތާއީދު ކުރި މީހަކަށްވާތީވެ އަޅުގަ

ނޑަށް ދެަެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.  ތާއީދުކުރާ ވާހަކަދަންނަނަވަމުން. އަޅުގަ
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި  ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން ` އާދެ،

ނޑު މި އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ އަޅުގަނޑަށް  ރައީސް. އަޅުގަ
ނޑުގެ ވަރަށް ބޮލަށް އުދަގޫވާ ކަމެއްގެ ވާހަކަދަންނަވާލަން  ވަރަށްބޮޑު ވެފައިވާ ކަމެއް. ނުވަތަ އަޅުގަ

 އެންމެ ފުރަތަމަ އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އެކަމަކީ ބަހުސްގެ ވަގުތުގައި އެންމެފުރަތަމަ.

ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު ދެން  ފަރާތްޕުޅުތަކަށް އިސްކަންދެއްވާ އެބޭފުޅުންގެ އެ ހުށަހެޅުއްވުން މި މަޖިލީހަށް
ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ.  އެއާމެދު ތާއީދކުރެއްވުމަށް ނުވަތަ އެ މައްސަލައަކާމެދު

ނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ  ރަށް ދަތިގޮތްތަކެއް މެދުވެރިއެހެންނޫނީ ވަ ވެދާނޭ. އެކަން މިއަދުވެސް އަޅުގަ
 ވިސްނިވަޑައިގެންފައި ވާނެހެން. ވާހަކައަކީ، މީގެ ކުރީގެ ތަންކޮޅެއް ކުރީ  ބޭފުޅުންނަންވެސް

އިޞްލާޙު  އެގޮތަށް ދުވަހެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފައިވާ ވާހަކައެއް. އާދެ، އެހެންވީމާ، އެކަން
ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ވަރަށް  އަދަބުވެރިކަމާއެކު އެދޭ އެދުމެކޭ.  ކޮށްލައި ދެއްވުމަކީ އެއީ އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުމެކޭ. ފަހަރެއްގައިވެސް ޢިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަކަށް ވާނީ މަޖިލިސްގެ ފުލޯރގައި
ނޑުމެންނަން މިކަން އަވަސް މަގަކުން ގެންދެ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި  ވޭތޯ ބެއްލެވުމަށްޓަކައިއަޅުގަ

ނޑުމެންނަން ދެއްވާފައި އޮތް ފުރުޞަތެއް އެއީ ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުއްވުން. އެއީ،  ރައީސް، އަޅުގަ
ހުށަހެޅުމަކަށް ވާނީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި އެބޭފުޅެއްގެ ދޫފުޅުން  ފަހަރެއްގައިވެސް ހުށަހެޅުމެއްނޫން. އެ



ނޑު އެހެން މިދެންނެވީ މިތާނގައި އަޑުއައްސަވަންވެސް ހުށަހެޅުއްވުން ހުށަހަޅުއްވާ ބައެއް  . އާދެ، އަޅުގަ
އަރާފާނެ ކަމެއް މިއީ. އެއީ،  ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ތިއްބަވާތީ. އެބޭފުޅުންނަން ވަރަށްބޮޑު އޮޅުމެއް

ނޑުމެންގެ މޭޒުކޮޅު މަތީގައި މިއޮންނަ ލި އެބޭފުޅުންނަކަށް އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެ އުމެއް އަޅުގަ
 ފެނިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެ. އެބޭފުޅުންނަން އެހެންވީމާ، އެކަމަކު މަޖިލީހުގެ އެ  އެބޭފުޅުންނަަަކަށް

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިވަނީ  އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅަކު ދޫފުޅުން ވިދާޅުވީމާ އެބޭފުޅުންނަށްވެސް
. ދެން ހަމަ އެއާއިއެކު މި މާއްދާއާއި މެދުވެސް ދަންނަވާލުން ކީއްކަން. އާދެ، އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަހަމަ

ނޑު ތާއީދުވެސް  ކުރިމީހެއް މިއީ. އަދި އެ މާއްދާ އެ އިޞްލާޙް އަނބުރާ ގެންދެވުމަށްވެސް  އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދުކޮށްފައި އޮންނާނީ.  އުއްމީދުވެސް ކުރި މީހެއްމިއީ. އާދެ، އެހެންވީމާ، އެ ދެގޮތަށްވެސް އަޅުގަ
ނޑު ވަރަށްއެއީ، ކުރީދުވަހު މަޖި  އުފާވި. އެ އުސޫލުން މިއަދުވެސް  ލިސް ދިޔަގޮތުން އަޅުގަ

އިންޓަވަލްގެ ވަގުތުވެސް ޖެހިއްޖެ އިނގޭތޯ.  ހިނގާދާނެކަމަށް.... ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
ނޑު ކުޑަކުޑަ އެއްޗެއް  އެހެންވީމާ، ވާހަކަ ކުރުކޮށްލެއްވުން އެދެން. ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު އާދެ، އަޅުގަ

 އިށީންނަން ޙުސައިން އިބްރާހީމް ޤަސްދުކުރަނީ. އާދެ، ށ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ނަވާލާފައިދަން 

މާއްދާގައި އިދާރީ ކޮމިޓީއަށް  ވަނަ 03މެންބަރު ލުބްނާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ވިދާޅުވިފަދައިން މި ގަވާއިދުގެ 
ތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޚްތިޔާރު ތަކާއި އެއްގޮ ދެއްވާފައިވާ އިޚްތިޔާރު ތަކެއް އެބަވޭ. އެ

ނޑުމެންނަން ހަމަ މި މާއްދާގެ ށ( މިދެންނެވީ އުވާވެސް ލެވިދާނޭ. ނުވަތަ އުނިކޮށްލެވިދާނޭ. ) އަޅުގަ
ނޑަށް  ތާއީދުކުރެވޭ ގޮތެކޭ. ހަމަ އެހެން. ޢިއްޒަތްތެރި.... ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: މިއީވެސް އަޅުގަ

ބޭފުޅުންގެވެސް  އެދަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެހެންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ގަޑިޖެހިގެން 
ނޑު އެދޭކަމެއް. އިތުރަށް ބޭނުމިއްޔާ  ވަގުތާއި އެއްޗެއްސަށް އިޚްތިރާމް ކުރެއްވުން އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ފަހުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުގަ
ނޑު އިލްޔާސްގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ތާއީދުކުރަން. އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ  އަޅުގަ

ނޑު ހުރީ އިންޓަވަލްގެ ކުރީގައިވެސް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، އަޅުގަ

 އެހެންވީމާ، މިހާރު  އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަމޭ ހީއްކޮށް. އެކަމު ދެން އެހެން ދެންނެވޭ ގޮތެއް ނުވި.
ނޑު 05އިންޓަވަލުގެ  މިނިޓޭ  05އަރުވާނަން. އާދެ،  މިނެޓް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަން އަޅުގަ

ނޑުމެން އަލުން ބައްދަލުވާނީ  މިނެޓު މިހާރު ހިނގައްޖެ. 3ދެންނެވިޔަސް އޭގެތެރެ   33ދެން އަޅުގަ
ތުކޮޅަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް ހުސްވަގު  ޖަހާއިރު 33ޖަހާއިރު. އެހެންވީމާ، 

 ށް] ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 33.55ން  35.05ފުރުޞަތު އަރުވަން. [އިންޓަވަލް  މެންބަރުންނަން

ނޑު މިހާރު ޖަލްސާކުރިއަށް ގެންދަން ޤަސްދުކުރަން. މިހާރު މި މަޢުޟޫގައި ވާހަކަދައްކަވަން  އަޅުގަ
ނޑަކަށް  ބޭފުޅުން އެބައޮތް. ދެން  ވަރަކަށް 30އެދި ވަޑައިގެންފައި އަދިވެސް އިތުރަށް ގާތްގަ
ނޑުމެންނަށް މިއޮތީ މި ޖަލްސާކުރިއަށްގެންދަން  މިނެޓް ލިބިފައި. އެހެންވީމާ، މި  25އަޅުގަ



ގެން ވީހާވެސް ކުރުކޮށް ގެންގޮސް މަޢުޟޫއަށް ފައްތަވައި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކފުޅު ވީހާވެސް
ނޑު އެދޭ މިނެޓައްވުރެ ދިގުވާ ކަމަަަށްވަންޏާ  0އެދުމެއް. ކުރިންވެސް ދެއްނެވިހެން  ދެއްވުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ނޑު ފުރުޞަތު  އަޅުގަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެވާހަކަ ދަންނަވާލާނަން. ދެން އަޅުގަ

ފުވައްމުލަކު މެންބަރު  ޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީއަށް.މިއަރުވަނީ ފުވައްމުލަކުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މު
ނޑުމެން މި ފާސްކުރަމުން މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރެަި ރައީސް. އަޅުގަ

ވަނަ ވާހަކަދެަެއްކެވުން: މާއްދާގައި  05މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  މިގެންދާ މި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ
މިކަން  ލޫމާތު ފެތުރުން މިއާބެހޭގޮތުން މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށްމަޢު މިބުނާ ޢާންމުކޮށް 

ނޑައެޅިފައި. އެހެންނަމަވެސް މީގައި  ގެންދެއުމުގައި ވިސްނަވަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް އެބަހުރި ކަ
މެއްނެތީ ވަކި މެންބަރަކަށް އިސްކަންދިނު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މެންބަރަކަށް އިސްކަންދިނުމެއްނެތި

މިކަހަލަ ޢިބާރާތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގައި  އަދި ވަކި މެންބަރަކު ތަފާތުކުރުމެއްނެތި
އެހެންވީމާ މި މައްދާގެ )ށ(ގައި އޭގައި ގެންގުޅުއްވާނެ އުސޫލުތަކެއް  ބޭނުންކުރެވިފައި އެބަހުރި.

ނޑައެޅިފައި  ށް އަޅުގަނޑުވެސް ދެކެން.އޮންނާނެ ވާހަކައޮތުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއްކަމަ ކަ

ނޑައަޅާނެ ވަކި ފަރާތެއް ނުވަތަ އެއަށް މަޝްވަރާދޭނެ ނުވަތަ  އެހެންނަމަވެސް އެ އުސޫލުތައް ކަ
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މަޞްލަޙަތައްޓަކައި ކޮންމެހެންވެސް  ލަފާދޭނެ ފަރާތެއްވެަެސް މީގައި އޮތުމަކީ އަޅުގަ

ނޑަކަށްނެތް މި ޢިއްޒަތް ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް އެހެންނަމަވެސް ތެރި މަޖިލީހުގެ މި ޖަލްސާގައި އަޅުގަ
 ހުށަހެޅޭކަށް އެހެންނަމަވެސް އޭގައި އަދާރީ ކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯއްދެވުން އެއީ  މިއަށް އިޞްލާޙެއް

ނޑަށް ފެންނާތީ އެގޮތައް އެ އިޞްލާޙުވެގެން އައުމަކީ  މަޞްލަޙަތުތަންދޭ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަ
ނޑަށް ފެންނަކަމެއްކަމަށް  މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަން ޝުކުރިއްޔާ. އައްުޑއަތޮޅުއަޅުގަ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވަަަރަށް  މެންބަރުން، މި މާއްދާ އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ފާސްނުވެ ދިޔުމަކީ
ޑްރާފްޓިންގް ވާހަކަދެއްކެވުން: ކޮމިޓީއަށް  ހިތާމަހުރިކަމެއް އަދި މާއްދާ ފާސްނުވުމުން އަލުން 

ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން މި މާއްދާ އޮންނަންވީ ގޮތަކާއި ދޭތެރޭ  ރެވޭއިރުދިއުމަށްޓަކައި ބަހުސްކު
ޢަމަލުކުރާނެ  ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ނޫނީ ދެން ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން މިކަމާދޭތެރޭ ފާޅުކުރައްވާ

ނޑަކަށް ނުވިސްނޭ. އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ނޑުއެ ގޮތެއްވެސް އަޅުގަ ދެން އަރިހުން. މެންބަރުން އަޅުގަ
އޮންނައިރު އޮންނަންވާ އުސޫލީ ގޮތުން އޮންނަންވީ ގޮތެއް  މި މާއްދާ އެބޭފުޅަކު ޑްރާފްޓްކުރައްވާފައި

 ގެންދިޔުން. މި މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަަަކައި ހާމަކުރައްވަމުން

ނޑު ހިތައް އެބައަ ނޑަކީވެސް މިއެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަމޭ އަޅުގަ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގައި  ރާ. އެއީ އަޅުގަ
ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނުގޮތް.  ހިމެނުނު މީހަކަށްވާތީ މި ޑްރާފްޓް ކުރެވުނުއިރު އަޅުގަ

ޢަމަލުކޮށްފައި މިއޮތީ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ޚަބަރު  އެންމެފުރަތަކަމަކީ މާއްދާގެ )ހ( މިގޮތައް މި
ޚަބަރުތައް ފަތުރާ  ހަމަގޮތެއްގައި އިންސާފުވެރިގޮތެއްގައި ވަކި މީހަކު ތަފާތުކުރުމެއްނެތިހަމަ ފެތުރުމުގައި



ޑްރާފްޓިންގް ކޮމިޓީއަށްފެނުނީ. މިދެއްނެވީ ވަކި  ގޮތަކަށް އޮތުން. އެއީ އެންމެ އިންސާފުވެރިގޮތްކަމުގައި
މިނެއްސެއްދިނުން. ވަކި އޭންގަލަކުން ދެއްކުން، ވަކި ޕްރޮ  މެންބަރަކު ޓީވީން ދެއްކުމުގައި

 ނޯންނާނެ، އެ މެންބަރަކު ދެަެއްކެވި ވާހަކައެަެއް ދެއްކެވިގޮތައް ހާމަކުރުން. މިއިންއެއްވެސް ކަމެަެއް

އެއްހަމައަކުންއޮތުން.  ހާމަކުރުމުގައިވެސް ޕްރިއޯރިޓީދޭ އުސޫލެއް ނެތުން. ހަމަހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް
ނޑުމެން ވި ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚަބަރު ފަތުރާ  ސްނާފއި އޮތީދެވަނައަށް މި މާއްދާގައި އަޅުގަ

މިހެން މިދަންނަވަން ޖެހުނީ ޓީވީން ދެއްކުމާއި ޚބަރުފަތުރާ  ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކަށް ޚަބަރުފެތުރުން.
 އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ރައްޔިތުންނާހަމައަށް މި މަޖިލިސްގައި ހިނގައިކަންކަމުގެ  ވަސީލަތްތަކުން

މެންބަރުން ވަރަށްގިނަ  ފޯރުކޮއްނުދެވޭ އެ ވާހަކައަކީ މި މަޖިލިސްގެ ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޢުލޫމާތު
ވާހަކައެއް. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާފައިއޮތީ  ފަހަރުމަތިން ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ދައްކާފައިވާ

މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި،  ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހުޅުވާލުމަކީ ޚަބަރު ފެތުރުމަށްޓަކައި
 މާއްދާ )ހ(ގައި އެގޮތައްބަޔާންކޮށްފައި. ކިތަންމެފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚަބަރު ފެތުރި  އެހެންވެގެން

ނޑައެޅޭ ގައިޑްލައިންތަކެއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ. މި ގައިޑްލައިންތަކުގެ  ކަމުގައިވިއަސް އެކެމަަަށް ކަ
އައިސްފައިއެއޮތީ. ވަކި ގައިޑްލައިނެއް  )ށ(ގައި އެވާހަކަ މަތިން ޚަބަރު ފެތުރެންމިއޮތީ. އެހެންވެގެން

ނޑައަޅާ ގައިޑްލައިނާ  އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިންނޭ އެކަންކަން ކުރެވޭނީ. ދެން މި ގައިޑްލައިން  ކަ

ނޑައެޅުމުގައި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އޮންނަ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯދުމަކީ އެއްވެސް   ކަ

ނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނުނު އެމައްސަލައެއްނޫން. އެހެންވީމާ  ގަވާއިދުގައި ވަރަށްގިނަ  އަޅުގަ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އިދާރީ ކޮމިޓީއާ މިހާރުވެސް  މާއްދާތަކުގައި ވަރަށްގިން ކަންތައްތަކެއް ވަރަށްގިނަ

ންނާންވީ ގައިޑްލައިން ކަނޑައެޅުމުގައިވެސް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ރޯލެއް ނޯ  ހަވާލުކުރުއްވާފައިވާހިނދު މި 
ނޑަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ސަބަބެއް،  އެހެންވީމާ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަަަށްހީވަނީ މި ނުކުތާއައް ވިސްނައި  އެހެންވީމާ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރުވެސް އަޅުގަ
ނޑަށްހީވަނީ ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބައެއް ޢިއް ވަޑައިގަތުމަކީ މުހިންމުކަމެއްހެން. ދެން އަޅުގަ

ނޑައަޅައި އުސޫލެއް ނުވަތަ  ތާއީދުނުކުރެއްވުނީ ސީތާ ރިޔާސަތުގެ ރޯލެއްނެތީ އިދާރީ ކޮމިޓީއިން ކަ
މާނަދޭހަވެގެން ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ އެ ދެފަރާތުގެވެސް ޚިޔާލު  ގައިޑްލައިނެކޭ އޮންނަގޮތަކަށް

 ގޮތައްވެސް ވޯޓް ދެއްވިބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ދެފަރާތުގެ ޚިޔާލު މަޖިލސްގައި ދެ ހިމެނޭގޮތަކަށް

ގައިޑްލައިނަކާ  އެއްކުރައްވައިގެން އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާ މަޝްވަރާގެމަތީން ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވާ
ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް ކުރައްވައިގެން  އެއްގޮތަށޭ ޢަމަލުކުރައްވަނީ މިކަހަލަގޮތަކަށް ދެން ޑްރާފްޓް

ފާސްވެދާނެހެން. އެަެހެންވީމަ މި މައްސަލައަަަކީ  ވަނީ މި މާއްދާގެންނަވާއިފިނަމަ އަޅުގަނޑަށްހީ
ބޭނުންކުރާނެ ގައިޑްލައިނެއް އެއީ ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން  ހަމއެކަނި ޚަބަރުތައް ފެތުރުމުގައި

ނޑު ޢަމަލު މިތަނޑިވަޅުގައ  ކުރަންވާނެގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން އޮންނަ ގައިޑްލައިނެއް އެކަމާ އަޅުގަ



ނޑަށްމެންބަރުން  ހީވަނީ )ށ(ގައި މާރަނގަޅަށް  ނަށްަި ހާމަކޮށްދެން. އެހެންވީމާ އެވާހަކަ އަޅުގަ
މެންބަރުންނަށް ކުޑަކޮށް އޮޅުންއަރައިގޮތްވީ، އެހެންވީމަ މި  ސާފުވެވަޑައިގެން ނުގަންނަވާތީ ކަންނޭނގެ

 އުތުރުބުރީ މެންބަރުންނަށް ހާމަކޮށްލަން ބޭނުންވީ ޝުކުރިއްޔާ. މާޅޮސްމަޑުލުަު ނުކުތާ އަޅުގަނޑު

ނޑުގެ މެންބަރު ނޑު އަޅުގަ ޢަލީ ވާޙީދު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބުހުސުގައި އަޅުގަ
ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި  ޚިޔާލުހުރިގޮތް ދަންނަވާލާނަން. އިންޓަރވަަަލްގެ ކުރީގައި ށ. އަތޮޅުގެ

ވަނަ މާއްދާއަށް ވިސްނާލުމަކީ  03ވާއިދުގެ ވިދާޅުވިފަދައިން މި ގަ މެންބަރު ލުބްނާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު
ނޑު ދެކެން. އަދި ހަމަ ދާދި ދެންމެއަކު ސ.އަތޮޅުގެ  ވަރަށް ބޭނުންތެރި  ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑަކަށް އެވާހަކަފުޅު އެވިދާޅުވީ.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްވެސް ހަމަ ގާތްގަ
ނޑުވެސް ދެކޭގޮތުގައި އަލުން އެބު މާއްދާ އަންނައިރު  ވަނަ 05ރި ޑްރާފްޓް ކުރެވިގެން އަޅުގަ

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން. ޙަޤީގަތުގައި  ވަނަ މާއްދާގައިވެސް އެވާ އުސޫލުތަކާ 03އޮންނަންޖެހޭނީ 
އެންމެބޮޑު މައްސލައަކީވެސް މީ، އަދި މާއްދާތައް ފާސްވުމުގައި  މިފަހަކަށް އައިސް ޖެހިގެން މިއުޅޭ

 ތަކެއް ފާއިތުވެ، ލަސްވ،ަެ ފަސްވެ ދިއުމުގެ ސަބަބަކީވެސްމީ. އެދުވަހުގެ ދުވަސް ދަތިތަކެއްއަރާ

ވަޑައިގެންތިއްބެވި  ޖަލްސާގައި އެރޫޙަށް ތާއީދުކުރައްވާ އެގޮތައް ތާއީދުކުރެއްވީ. އެދުވަހު މަޖިލިސަށް
އްދާއާ މާނައަކީ ހަމަ މިއަދުގެ މި މާ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން އެހެންކަމުގައިވާނަމަ އޭގެ

ނޑުމެން ވިސްނާ ފިކުރު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތައް ކުރިނަމަ އިއްތިފާޤު މުޅިން  ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ
އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތޭ. އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މާ ކުރީގެ  ނުވިނަމަވެސް ފާސްނުވާންވީ

 އިރި ދުވަހެއް އެއީ.ވަނަ ދުވަހު، ވަރަށް ކަ 32އެއީކީ، އެއީ ހަމަ މި މަހުގެ  ތާރީޚެއްވެސް ނޫން

ކަންތައް ވާންވީ އެންމެ  އެދުވަހު އެގޮތައް މިއަދު މިގޮތައް މީކީ މިކަހަލަ ޢިއްޒަތްަެތެރި މަޖިލިސްގައި
މިނެޓް ހަމަވުމުގެ  0މިދަނީ. އެއާއިއެކު  ރަނގަޅު ގޮތެއްނޫން، އެހެންނަމަވެސް ވާނެގޮތަކަށް ވެގެން

ނޑު ނިންމާފައިވާ ވާ މާކުރިން އަޅުގަނޑު އިށީންނަން  ހަކަދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ
 މިކަހަލަ ފުރުޞަތެއްގައި ކަންނޭނގެ ދަންނަވާލެވޭނީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލާނޭ  އެދި ދަންނަވަން

ނޑަށް ހިއެއްނުވޭ ގަވާއިދުގެ ހުރިހާ މާއްދާއެއް ނިމޭއިރުވެސް އޮންނާނެހެނެއް.  ފުރުޞަތެއް އަޅުގަ
އެއްވެސް މާއްދާއަކަސް ނުވަތަ އެއްވެސް  އާއެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންއެހެންވީމަ ރިޔާސަތުގެ އިޒްނަ

ނޑު  ކަމަކަށް ކޮމިޓީ ވަގުތު ނިންމަވާލައްވާއިރު އެ ދަންފަޅިއެއްގައި އެކަން އިޢުލާނު ކުރެއްވުމަކީ އަޅުގަ
މަޖިލިސްގެ  އެދޭކަމެއް. އެހެންނޫނިއްޔާ ބައެއްފަހަރު އޮޅުންތަކެއްއަރައި މީހަމައެކަނި މި ވަރަށް ބޮޑަށް 

ދަންނަވާނަމަ މެންދުރުކުރީގެ ނުވަތަ  ރައީސްގެ އަރިއަހުގައި ދަންނަވާލާ ދަންނަވާލުމެއް. މިސާލަކުން
އެވަގުތު ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ނިންމާލާ ވާހަކަ ވިދާޅުވާއިރުގައި  އިންޓަރވަލްކުރީގެ ވަގުތެއްގައި ކޮމިޓީ

އިންޓަރވަލްގެ  ސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. އެހެންވީމައެވަގުތު އެހެންަެބޭފުޅަކު ބޭރުވުމަކީވެ ފަހަރުގައި
މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ  ފަހުން ކުރައްވާނެ ކަމެއްކަންތައް، އިންޓަރވަލްކުރިން ޚާއްޞަކޮށް



ނޑު ނޑޭކަހަލަ ގޮތަކަށްވުމަކީ އަޅުގަ ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވާލަމުން  ފުރުޞަތު ކެ
ނޑުވެސް  އްޔާ.އިށީންނަށް ޝުކުރި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ވަނަ  05 ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން 05ފުރުޞަތަކަށް މެންބަރު ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ އެދިދަންނަވާލީ 
އްޔަތުން ތާއީދުނުކުރާ މީހެއްގެ ހައިސި މާއްދާއަށް ޝަކޫރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުށަހެޅިފައިއޮތް އިޞްލާޙަށް

ނޑުވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ އެ ސަބަބުތައ ދަންނަވާލުމަށްަް ބޭނުންވާތީ، ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ  އަޅުގަ
ނޑު އެންމެފުރަތަމަ ރެކޯޑަށްޓަކައި ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ  މިވާހަކަ ދަންނަވާއިރު އަޅުގަ

ނޑުދެކޭގޮތުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކަަަށް މެންބަރަކުވެސް މިތަނަށް ހުށަހަޅުއްވަނީ އެ  އަޅުގަ
 އެންމެރަނގަޅުގޮތެއް އަދި ހަމައެއާއެކުގައި އެ މެންބަރަކު ވޯޓުދެއްވަނީވެސް އެ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ

ނޑު ހަމަގައިމުވެސް އެކަމަށް  މެންބަރަކަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެރަނގަޅު ގޮތަށޭ. އަޅުގަ
އެްއޗެއްބުނީތީ އެކަމާ  ކިމެންބަރަކުއިޚްތިރާމުކުރާނަމޭ އެއީ ކޮންމެހެން ވަކި މެންބަރަކަށްވީތީ ވަ

ނޑު ހަމަގައިމުވެސް ނެތީމޭ، އަޅުގަނޑު  ބެހޭގޮތުން، އެ ވަކި ގޮތަކަށްވިސްނާ މީހަކަށްވާކަން އަޅުގަ
އެގޮތައް ހިފަހައްޓަވާދެއްވާނެކަމަށް. ދެން ހަމަަައެއާއެކު  އުންމީދުކުރަނީ އެހެންމެންބަރުންވެސް

ނޑު މި މާއްދާގައި ނޑު ދަ އަޅުގަ  ންނަވާލަން ބޭނުންވީ ވާހަކަތަކަކީ އަޅުގަނޑު ޙަޤީގަތުގައި މި އަޅުގަ

މުއައްސަސާއެއްގޮތައް  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސްދެކެނީ އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގޮތައް ނުވަތަ 
ނޑު ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއީ މިކަންވާންވާނެގޮތް. އަޅުގަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ  އަޅުގަ

ނޑީގައި ވަކި ބޭފުޅަކު އިންނަވައިގެން  އިތައް ނޫނީ އެކަހަލަ އެއްވެސްބާރުތަކުގެ ބަ ޚިޔާލެއްގައި ތި ގޮ
ނޑު އެބޭފުޅަކާ ދޭތެރޭގައި  ވިސްނާފައެއްނޫން ވޯޓޫދެމުން ކަންކަން ނިންމަމުން އެގެންދަނީ. އަޅުގަ

އިވާ ވަރަށް ވަރުގަދަ އެކުލަވާލެވިފަ ދެކޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި
ޢިއްޒަތްތެރިކަމާ ކަރާމާތްތެރިކަން ހިފެހެއްޓުމަކީވެސް ހަމަ  މުއައްސަސާއެއް އަދި މުއައްސަސާގެ

ނޑުމެންގެ ނޑުގައިއެޅޭ ޒިންމާއެއް. ހަމައެއާއިއެކު އެ މުއައްސަސާ ހިންގުމުގެ އެންމެ ބޮޑު  އަޅުގަ  ކޮ

ނޑުމެން އަރުވާފައިވާ ފަރާތަކީވެސް އެ އެވަރުގެ  ވަރުގެ ޝަރަފަކާ ޤަދަރެަެއްބާރުތައް އަޅުގަ
ކުރާ ބޭފުޅަކަށް ވާންޖެހޭ.  އިޚްތިރާމެއް އަޅުގަނޑުމެން ދީގެން އެ މަސައްކަތް އެންމެހެޔޮނިޔަތުގައި

ނޑު މީގައިދެކޭ ގޮތަކީ އެ މުއްސަސާ ހެޑްކުރައްވަން ހުންނަވާ ރިޔާސަތުގައި  އެހެންވުމާއިއެކު އަޅުގަ
ގޮތައް ނުދެކި އެއީ އިންސްޓިޓިއުަޝނަކަށް ބަލައިގެން ބޭފުޅެއް އިންނަވާ ބޭފުޅަކީ ވަކި 

 ސްޓްރެންތް ހެޑްކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގޮތުގައި އަޅުގަނޑުދެކޭ ހިތްވަނީ. އިންސްޓިޓިއުޝަންގެ

ނޑުދެކޭގޮތުގައި މި މުއައްސަސާ ހެޑްކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ވަކިކަމެއް ކުރެއްވުމުގައި މިވެނި  އަޅުގަ
ނޑައެޅިގެން ޢިބާރާތުން  ކަށްމިކަން ކުރައްވަންވާނީޢިބާރާތަކުން ނޫނީ މިވެނިގޮތަ ނޑުމެން ކަ އަޅުގަ

ތި ގޮނޑީގައި އިންނަވާނީ އެވަރު ވިސްނިވަޑައިގަންނަވާ މި  ދަންނަވާކަށްނުޖެހޭ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި
ނޑަށް ޙަޤީގަތުގައި އުނދަގު  މުއްސަސާގެ ޢިއްޒަތާ  ލީ ކަރާމާތް ހިފެހެއްޓޭނެ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމަ އަޅުގަ



ނޑައެޅޭނޭ ވާހަކަ މިހާރު އޮތް ޑްރާފްޓްގައި  ވަކިކަމެއް މިހެން ވަކިގޮތަކަށް ގެންދަވާށޭ އުސޫލުތަކެއް ކަ
ނޑަށް އެގޮތް އެންމެރަނގަޅު އުސޫލުތައް ނޑައެޅުއްވުމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި  އޮތީ އަޅުގަ ކަ

އިގަންނަވަންވާނޭ. އެއީ އެ މަޤާމުގެ އެންމެރަނގަޅުގޮތް ވިސްނިވަޑަ ޗެއަރއަށް ނޫނީ ރައީސަށް އެކަމުގެ
ނޑުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ  މުއައްސަސާއެއްގޮތުގައި އެކަން ކުރައްވާ ކަމަށްވަންޏާ. އެއީ އޅުގަ

ނޑު ނޑު މިކަން ޤަބޫލުކުރާގޮތް އަޅުގަ އުންމީދުކުރާ  މިކަންދެކޭގޮތް އަޅުގަނޑު ރައުޔު އަދި އަޅުގަ
ނޑުގެ އަމިއްލަ ޤަ  އެހެން މެންބަރުންވެސް  ބޫލުކުރުން ކަމުގައިގޮތަކަށް މިކަން މީ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ މި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ޤަބޫލުކުރައްވާނެ. ދެން ހަމައެއާއެކު އަނެއްކަމަކަށް އަޅުގަ
ނޑު އަބަދުވެސް މިހުންނަނީ ގަވާއިދު ޑްރާފްޓިންގް ކޮމިޓީއަށް  ދެލިކޮޕީގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު  އަޅުގަ

ނޑު ކުރީދުވަހުވެސް ގިނަފަހަރަށް ތާއީދުކު ފޮނުއްވިގޮތައް  ރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި، އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ ނޑަށްހުރެވެނީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާފައިވާނީ އަޅުގަ ލިބުނީމަ  އަޅުގަ
ނޑަށް ފެނުނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ޔައުމިއްޔާތައްވެސް ބަލާލީމޭ އަދި ހަމައެއާއިއެކު އަޅުގަ

އަނެއްމާއްދާއާ ގުޅުއްވަަައިގެން އެގޮތައް  ތެރޭގައި ވިސްނާވަޑައިގެން އެއްމާއްދާސްޓްރަކްޗަރއާ ދޭ
ގޮތަށޭ. ދެންމެ ށ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލުބްނާ  ޑްރާފްޓް ކުރައްވާފައި އޮތްގަވާއިދެއް

ގަވާއިދުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެއްޖެ. ޙަޤީގަތުގައި މި 03ގވާއިދުގެ  މުޙައްމަދު ޒާހިރުވެސް
ނޑު ތާއިދުނުކުރި ދެވަނަ 05 ސަބަބަކީ އެއީ.  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ށް ހުށހެޅިފައިއޮތް އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އިދާރީކޮމިޓީގެ 03ގަވާއިދުގެ  ވާހަކަދައްކާ ނިންމައިފިން. އިދާރި  ވަނަ މާއްދާގއި އަޅުގަ
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އިތުރަށް ނިންމައފިން. އެހެން ކޮމިޓީގެ ބާރުތަކުގެ ވާހަކަވެސް ދައްކާ ވީމަ އަޅުގަ

 ވަނަ މާއްދާގެ އަލީގަަައި އެބައި  03ގަވާއިދުގެ އެހެންބައެއްގައި އަންނަަަންޏާ  އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ވާހަކަ

ނޑު ގަވާއިދުތައް ދެކޭ ހިތްވާގޮތް ނޑުމެން އަލުން ބަލާލަންޖެހޭ. އެއީ އަޅުގަ މިވެދާނެ  އަޅުގަ
ނޑަކީ ވަކިގޮތަކަށް ކަންތައްތަ ނޑަށްއަޅުގަ ފެންނަގޮތް ކަމަށްވެސް. އެހެންވީމާ  ކަށް ބަލާމީހެއްވީމަ އަޅުގަ

އިޞްލާޙަށް ތާއީދުނުކުރި ވާހަކަދަންނަވާލުމުގެ  ހަމަ ރެކޯޑަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު މި މާއްދާގެ މި
ޢިއްޒަަަތްތެރި ރައީސް. މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ `. އާދެ  ބޭނުމުގައި ފުރުޞަތު، ޝުކުރިއްޔާ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް މެންބަރު ޝާޙީން ޙަމީދު އެދުނީ  އްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ޢި ވަނަ  05ރައިސް. އަޅުގަ
ކޮމިޓީން  ބެހޭގޮތުން މިހާރު ބަހުސް ކުރެވެމުންދާއިރު އާދެ، ވާހަކަދެއްކެވުން: ގަވާއިދު މާއްދާއާ

ކުރިން މާ އަޅުގަނޑަށްވުރެ  ވިސްނަވާފައިވާގޮތްވެސް ދަަަަަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި. އެހެންނަމަވެސް 
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ކޮމިޓީގެވެސް  ތަފުސީލުކޮށް މާ ރަނގަޅަށް މިވާހަކަ ސ. އަތޮޅުގެ 

 ވިދާޅުވެ ދެއްވައިފި. ދެން އަޅުގަނޑު އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވާ  މެންބަރެއް އާދެ، އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނޑުވެސް ކުޑަގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑަށް  ދަންނަވާލާނަން.މާގިނަވާހަކތަކެއްނެތް އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ
މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(  ވަނަ 05މިއަދުގެ ބަހުސް އަޑުއަހަމުންދިޔައިރު ފާހަގަކުރެވުނީ މި 



ޑްރާފްޓްކުރެވިފައި އޮތްގޮތުން އެ މާއްދާގައި  ޑްރާފްޓްކުރެވިފައި އޮތްގޮތުން އަދި ޚާއްޞަކޮށް )ށ(
ނޑައަޅާނެ ވަކި ފަރާ އެކަމެއްކުރާ ނުވަތަ އުސޫލުތަކެއް ނޑު ކަ ތެއް ލިޔެފައިނެތުން އެއީ އޭގެ މައިގަ

ނޑު  އެއްކްރިޓިޒަމް ނޑު އުނިކަމެއްކަމަށް ބައްލަވާފައި، އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ  ނުވަތަ އޭގެ މާއިގަ

ޢިއްޒަތްތެރި  ނުދެކެން އެއީ ޙަޤީގަތުގައި އުނިކަމެއްކަމަަަށް. ސަބަބަކީ އަދި އެހެން ބައެއް
ނޑައެޅިގެންމެންބަރުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައި އެކަމެއްކުރާނެ ބަޔަކު  ން އެ މާއްދާގައި ކަ

މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުގެ މަތީން  ވަނަ 22ފާހަގަކުރެވިފައި ނެތްކަމަށްވިޔަސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ނޑުމެން  މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވާ ބާރުަުގެތެރޭގައި އެކަންތައްތައް ކުރެއްވޭނެ. އެއީ އަޅުގަ

 ޮކންމެހެން އިތުރަަަށް ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްނޫން. އެހެންވީމާ އެކަން  އްޔާދެކޭގޮތުގައި ވެއްޖެއި

ނޑުގެ ޚިޔާލުވެސް ދެންނެވުމަށްޓަކައި މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރިން. ދެން ކޮމިޓީގެ ވިސްނުން  އަޅުގަ
ންބަރު ސ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ  ގެންދެވިގޮތަށް ބައްލަވާއިރު ދެންމެ އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ފަދައިން

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން  05ބައްލަވާފައި މިވަނީ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި ފަދައިން ކޮމިޓީން
 ހެދެންޖެހޭނެކަމަށް ހެދޭނެކަމަށްަް. އަދި އެހެދުމުގައި ކޮމިޓީގައި  ރިޕޯޓިންގ ގައިޑްލައިންތަކެއް

އަދި އެހެން  ރިއޭޓްގެ އެހީއާއިވާހަކަދެކެވުނުއިރުވެސް ބައްލަވާފައިވަނީ މިކަމުގައި ސެކްރެަެޓަ
ތައްޔާރުކުރެވޭ ގައިޑްލައިންތަކެއް  ތަންތަނުގައި ގެންގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށްވެސް ބަލާފައި

ނޑުމެން  ފާސްކުރުމަށް ނުވަތަ އެކަށައެޅުމަށް. މިގޮތުން ރިޕޯޓިންގ ގައިޑްލައިންސްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ
 ރޭގައި ޓީވީގެ ޒަރީއާއިން ނުވަތަ ރޭޑިއޯގެ ޒަރީއާއިން ޖަލްސާގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

ގޮތްތަކަކާއި ޖަލްސާގެ  ބައެއްވިޔަސް އަދި ޖަލްސާ އެކުގައިވިޔަސްަް ދައްކަމުންދާއިރު ދައްކަންޖެހޭނެ
ނޑައެޅޭނެ  ތެރޭގައި އެބަޔަކު ޢަމަލުކުރާއިރުަު ޢަަަމަލުކުރަންވާނެ ގޮތްތަކަކާއި މިކަންތައްތައްވެސް ކަ

ކޮމިޓީގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތައްަް ޔައުމިއްޔާއިންވެސް މިހާރު ތިޔަ  ށް ވާހަކަދެކެވިފައިވަނީ.ކަމަ
ނުވަތަ  ފެނިވަޑައިގެންފައިވާނެ. މިކަންތައް މިހެން ކުރުމުގައިވެސް ޢާންމުކޮށް ޤަބޫލުކުރާ ބޭފުޅުންނަށް

ވީހާވެސް ފުޅާކޮށް ހާމަކުރެވޭ  ބަހައްޓަންޖެހޭ އުސޫލުގެ ގޮތުގައި ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތަކަށް އަދި
ނޑުމެން ކޮމިޓީގައި  ގޮތަކަށް މިކަންތައް ކުރެވޭ ގޮތަށް ގައިޑްލައިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

 ކޮމިޓީގައި މާ ފުންކޮށް ވާހަކަނުދެކެވިަި އޮތް ނުކުތާއެއް މިހާރު އިޞްލާޙުގެ  ދައްކާފައިމިވަނީ. އާދެ،

ނޑުވެސް  އިދާރީ ކޮމިޓީއަށް މީގައި އޮންނާނީ ގޮތުގައި މިއުޅެނީ އެއީ މަޖިލީހުގެ ކޮންރޯލެއްތޯ. އަޅުގަ
މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީން އެ އުސޫލުތައް  މިއަދު ވޯޓަށް އެއްސެވި އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ދީަިފައިނުވަނީ

ނޑައަޅާގޮތަށް ނޑުގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލަކީ މަޖިލީހުގެ  ނުވަތަ އެ ގަވާއިދު ކަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ. އަޅުގަ
 ލަފާދެއްވުމަކީަީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެކޭ ނުވަތަ ލަފާ ހޯއްދެވުމަކީވެސް އެންމެ  ދާރީ ކޮމިޓީންއި

 ރަނގަޅުކަމެކޭ. އާދެ، އެ ކޮމިޓީގެަް މަޝްވަރާ ހޯއްދަވައިގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި 

ންމަވާނީ އެ އެކަންތައްތައް ނި ސެކްރެަެޓަރިއޭޓުން މެދުވެރި ކުރެއްވި ކަމުގައިވިޔަސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް



ޤަބޫލުކުރެވޭތީ. އެއީ ލަފާ ހޯދޭނެގޮތެއް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި  ކޮމިޓީގެ ލަފާ ހޯއްދަވައިގެން ކަމުގައިވެސް 
 މަނަލެއް ނުކުރޭ. ކޮންމެހެން އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތެއް އޮންނަކަމަށްވަންޏާ  އޮތްގޮތަކުންވެސް

އިޞްލާޙުތައް  ރާގޮތަށް ހުށަހެޅޭމަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެމަތިން އެކަންކު
މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީން  ތާއީދުަުކުރާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކަން އަރުވަން. އެހެންނަމަވެސް

ނޑައަޅާފައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގައި އެހެންކަންތައްތައް ކުރުމަށް އެގޮތަށް  ކަ
ނޑައެޅުމަށް އެގޮތަށް ހުށަހެޅިގެން އައި ނޑު އެއަށް ތާއީދުނުކުރީ. އިޞް ކަ ލާޙަކަަަށްވާތީ އަޅުގަ

 މާދިގެއް ނުކުރާނަން މިއީ ތަކުރާރުވެގެންދާ ނުކުތާއަކަށްވާތީ މިހިސާބުން  އާދެ،އަޅުގަނޑުވެސް ވާހަކަ

ނޑުަުވެސް ނިންމާލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރި  އަޅުގަ
އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  މެންބަރުން. ދެން 90ގެން ތިއްބެވީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައި 

މުޙަންމަދު ތާރިޤްއަށް. މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ނޑު ފުރުޞަތަކަަަށް އެދުނީ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާަާރިޤް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ޖަލްސާއަކަށް  ކައިރިވަމުން އައިއިރު މި ޖަލްސާއަކީ ހިތާމަފާޅުކުރުމުގެ ވާހަކަދެއްކެވުން: ންޓަވަލްއާއިއި
ނޑަށް ހީވާން ފެށީމަ. ވަކި މާއްދާއެއް ވަކިގޮތަކަށް ފާސްނުވުމުން އެކަމުގެ  ވެގެން އުޅޭހެން އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނިގެން. ހިތާމަ ފާޅުކުރާ ޖަލްސާއަކަށް ވެގެންދާތަން ނޑެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން  އަޅުގަ އަޅުގަ
މާއްދާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ފާސްނުވެ ދިޔައީ ކަމަކަށް. އަޅުގަނޑު  ވަނަ  05އެއްގޮތަކަށްވެސް 

އިދާރީ  ވަނަ މާއްދާ ވަކިގޮތަކަށް ފާސްވެގެން ކަމަށް ނިމިގެން އެދިޔައީ. ފާސްވިގޮތަކީ 05ޤަބޫލުކުރަނީ 
އެކަންތައް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ފޮނުވާލުމަށް. އެހެންވީމަ،ކޮމިޓީއަށް އަލުން ޑްރާފްޓްކުރުމަށްޓަކައި 

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަރަށް ހަމަހަމަ  ވަނަ 05ފާހަގަކުރަން. ދެން ހަމައެއާއެކު 
ނޑައެޅުމުގެ ވާހަކަ  ކަމާއެކު ޚަބަރު ފެތުރުމަށް  އޮތީ ބާރުއަޅާފައި. ދެން )ށ( ގައި ވަކި އުސޫލުތަކެއް ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެ އުސޫލުތަކަކީ ޚަބަރުބަޔާން ފެތުރުމުގައި ވަކި ގަވާއިދަކާއި  ކުރައްވާފައިވާއިރު އަޅުގަ
ނޑައެޅުމުގެ  ވަކި ހަމަތަކެއް ހިފަހައްޓައިގެން ވަކި ގޮތަކަށް އެކަންތައްތައް ކުރުމަށްަް ގަވާއިދުތަކެއް ކަ

އޮތުމާއެކު  މިވަނީ. އެގޮތަށް އެހެންބަޔާންކުރުމަށްޓަކައިކަމަށް )ށ( އިތުރު ކުރައްވާފައި  ވާހަކަ
ނޑައެޅިގެން ގަވާއިދުގައި ހިމެނުމަށް  އެއަށްވުރެ ތަފްސީލަށްދާން ނުވަތަ ވަކި އުސޫލުތަކެއް ކަ

ހަމަޖެއްސިދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  ބޭނުންފުޅުކަމަށްވަންޏާ އެގޮތަށްވެސް މި ގަވާއިދުގައި
މިގޮތަށް ބަަަޔާންކޮށްފައި އެއޮތީ ވަކި ގަވާއިދުތަކެއްަް  އެހެންނަމަވެސް )ށ( މި ގަވާއިދުގައި

ނޑައެޅުމުގެ މައްޗަށްކަން ނޑު ފާހަގަކޮށްލަނީ ވަކި  ކަ ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ހަމައެއާއިއެކު، އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ކަންތައްތައްަެ އަންނައިރު  ގަވާއިދުތަކެއް ކަ
ނޑުމެން  ނުކުރެވޭނެއޭ ޓީވީއަކަށް ނޫނީ ރޭޑިއޯއަކަށް މި ޖަލްސާތައް  ނަކަށް މަޖިލީހަކުން މަޖުބޫރެއްއަޅުގަ

ނޑުމެން މި  ވަގުތުން ދުރަށް ފޮނުވަން  މި މަޖިލީހަކުން މަޖުބޫރެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ



ގަވާއިދުގައި  ޏާ މިމަޖިލީހުން ނިންމިދާނެއޭ ވަކި ގޮތަކަށް ވަކި ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ ކަމަށްވަން
ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން އެ ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ދޫކޮށްލަން.  ކަ

ގަވާއިދުގައި ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ބައި އޮގޮތަށް ވަކި  އެހެންކަަަމަށްވާއިރު އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި
 ދޫކޮށްލެވޭނެ އުސޫލެއް ހަމަޖެހިގެންދިއުން. އެއީ  ކަމަަަށްވަންޏާ އެގޮތަކަށް ފަރާތަކުން އެދިއްޖެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް  މިހާރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ހާމަކަންބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމެކޭ. މި ގަވާއިދުގައި
ދެކެމޭ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާ  ގިނަ ބަޔަކަށް ދޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު

މުސްތަޤުބަލެއްގައި ޓީވީ ޗެނެލްތައް އިތުރުވެގެން ހިނގައިދާނެ.  ސްބަތަށް ބަލާއިރު މާދުަުރުނޫންނި
 ވަކި ފަރާތަކުން ނޫނީ ވަކި ޗެނެލަކުން އެދިދާނެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ދުރަށް  އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ނޑައެޅިގެން  އިދުތަކެއްފޮނުވަން އެހެންކަމަށްވަންޏާ ވަކި ގަވާއިދުތަކެއް ހަމަޖެހިގެން ވަކި ގަވާ ކަ
އެހެންވީމަ، )ށ( މިހާރު މިއޮތީ  ކަަަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރެވޭނީ.

ށ( މިހާރު އޮތްގޮތް ތަންކޮޅެއް މާނަކުރަން ) އެބޭނުމުގައި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމަ،
ސްގެން ނަމަވެސް މިކަހަލަ ފުރުޞަތުތަކެއް ގޮތަކަށް އެ ގެނެ އުނދަގޫކަމަށްވަންޏާ އެއަށްވުރެ ތިލަ

ނޑު ދެކޭ  ދެވޭނެ ގޮތަކަށް ގަވާއިދު ހަމަޖެހިގެން ދިއުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ
 05އާދެ،  ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ފުވައްމުލަކު މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވާހަކަ

މަޢުލޫމާތު ފަތުރަންޖެހޭނެ  މަސީޙު މުޙަންމަދު ފެތުރުން. އާދެ،هللا ދުވަނަ މާއްދާ މަޢުލޫމާތު ޢަބް
ނޑަށް ހީވަނީ މަޢުލޫމާތު  އެހެންވީމަ މި މާއްދާ މިގޮތަށް ވާހަކަދެއްކެވުން: މިއޮތީ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަތުރަން ވީ. ބޭނުންވާލެއް ރަނގަޅުކަމުން ކަންނޭނގެ މިފަހަރު މި ކަންތައްތަކެއް މިދިމާ  އަޅުގަ
އުސޫލުތަކާއި  އޭގައި )ށ( ގައި މިބުނާގޮތުން މާއްދާގެ )ށ( ގައި ތަންކޮޅެއް ފުޅާކޮށް އެ އާދެ،

އިޞްލާޙުގައި ތަންކޮޅެއް އޭގައި  ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައި މިއޮތީ. ދެން ހުށަހެޅުނު
ނޑުމެން އެގޮތަށްބަލާއިރު އެކަންތައްތައް އަޅުގަ ހިފެހެަެއްޓުމެއް އެބައުޅޭ. އެހެންވީމަ،

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހާރު މަޢުލޫމާތު ފަތުރާއިރު ދެންމެ ނ.އަތޮޅުގެ  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. ދެން
ދިނުން އެއީ  މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤުވެސް އެވިދާޅުވި ފަދައިން މި މަޖިލީހުން މަޢުލޫމާތު ޢިއްޒަތްތެރި

ބޭނުންކުރުން އެއީ ވަކިކަމެއް.  މަޢުލޫމާތުގެ ވަކިކަމެއް. ހަމައެފަދައިން މަޢުލޫމާތު ދޭފަރާތަކުން އެ 
ނޑުމެންނަށް ވަކި ގޮތަކަށް  އެކަންތައްތައް ކުރަން އިމްޕޯރސްކުރަން އެއީ  ފަހަރެއްގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިދެކެނީ މިހާރުވެސް  ދަތިކަމަކަށްވެދާނެ ފްރީ މީޑިއާގެ އުސޫލަށްބަލާއިރު. ދެން އަޅުގަ
 އެބަހިނގައޭ މީޑިއާގެ އައުޓްލައިންތަކަށްވެސް ދޫކުރައްވާފައި  ކަންތައްތައް މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ

ނޑަށް އެނގިފައިވެއޭ ފުރުޞަތުތަކެއް އެބޭފުޅުން އެކިފަހަރު އެކު ސުރުޚީ  އޮންނަކަމަށް އަޅުގަ
މަޢުލޫމާތު އެބޭފުޅުން ސުރުޚީ  ހައްދަވާފައިވާނެ ތިން ނޫހެއް ނޫނީ ހަތަރު މަޖައްލާއެއް އޮންނައިރު ހަމަ

އެހެންނަމަވެސް މި މަޢުލޫމާތު ހާމަވެގެންދާއިރު އެ  މުގައިވެސް ތަފާތު ގޮތްތަކެއް ހަމައޮވެދާނެ.ނެންގެވު



 ހިފެހެަެއްޓުމެއް ނެތްގޮތުގައި ހާމަވެގެންދާ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ހެއްދެވީމަ އެއީ  މަޢުލޫމާތަކީ އެއްވެސް

ނޑުމެން މި ހާސިލުކުރަން އުޅޭ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާނެ  އެހެންވީމަ،  ގޮތަކީ.ކަންނޭނގެ އަޅުގަ
ނޑު ދެންނެވި ފަދައިން މިހާރު  ގައި މިހާރުއޮތްގޮތުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 05ކުރިންވެސް އަޅުގަ

ނޑައެޅުމުގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއަކުން އުސޫލު ނޑަޅުމުގެ ޖާގަ ލިބިފައި އެބަވޭ. ދެން  އުސޫލު ކަ ކަ
ނޑުމެން ބަލައިލާ ހަމަޖެހިގެން އައިސްފި  އަދި އެނޫންގޮތަކަށްވެސް އެކަން  ކަމަށްވަންޏާ އެކަމަށް އަޅުގަ

ތާއީދުކުރާނެ  އެކަންތައްތައް ހަމަ ފާސްވެދާނެ ކަަަަަމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުވެސް އެކަމަކަށް ވިސްނާފައި
ނޑުަުގެ ހިތަށްއެރީ އެހެންވީމަ މި ފުރުޞަތުގައި މިކަހަލަ  ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ، ހަމަ އަޅުގަ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާޅޮސްމަޑުލު  ސް ހަމަ މުހިންމު ކަމެކޭ.ވާހަކައެއް ދަންނަވާލުމަކީވެ 
ވަނަ މާއްދާގައި )ށ( އަށް މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަފީފް  05އާދެ،  ދެކުނުބުރީ ޢިއްަްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑުވެސް  ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ގަސްތުކޮށް ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުރުޞަތަކަށް  އަޅުގަ

ނޑުމެން  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތުން އެ މާއްދާއިން 05ނީަް. އާދެ، އެދު އަޅުގަ
ޚަބަރުތަކާއި ޚަބަރު ފެތުރުމުގައި  ހާސިަިލުކުރަން ބޭނުންވެފައި އޮތީ ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި

ނޑުމެން މި އެއުސޫލާއި ބެހޭގޮތުން އެ މިންވަ ވަކި އުސޫލެއް ގެންގުޅެންޖެހޭނެކަމަށް. ރަށް އަޅުގަ
 ފާޅުކޮށްފައި އެވަނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ފަހުން ހުށަހެޅުނު ޚިޔާލުގައި މި  މާއްދާގެ )ށ( ގައި ޚިޔާލު

ނޑައަޅާނެ ފަރާތެއް މިމާއްދާގައި  އިޞްލާޙުގައި އެފަރާތުގެ މަޤްޞަދަކަށްވެފައި އޮތީ އެ އުސޫލުތައް ކަ
ނޑައަޅާފައި  ހެޅިަު ފަރާތުންހާމަކޮށްފައި ނެތުން. ދެން އިޞްލާޙު ހުށަ އެކަން ކުރާނެ ފަރާތަކަށް ކަ

އިދާރީ ކޮމިޓީ ނޫނީ ގަވާއިދު ކޮމިޓީ. ދެން އަނެއްކަމަކީ މި  މިވަނީ މަޖިލީހުގެ މިހާރު ހޮއްވަވާފައިވާ
 އަތްމައްޗަށް ހަމައެކަނި އެގޮތުގެ މަތިން ދޫކޮށްލާނީތޯ ނުވަތަ އޭގައި މަޖިލީހުގެ  އުސޫލު އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

ނޑަށްރައީ ފެންނަނީ  ސްގެ ދައުރެއް ބާއްވާނީތޯ. މި ދެނުކުތާއާއި ދެތެރޭގައި ވިސްނާއިރު އަޅުގަ
މާއްދާ ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރުމުގައި  މިދެފަރާތުގެވެސް ދައުރެއް މިމާއްދާގައި ހިމެނުމަށް. އެހެންވީމަ، މި

ތިން ވަކި އުސޫލުތަކެއް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާގެ މަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް
ނޑައަޅައިގެން އެގޮތަށް  ޢަމަލުކުރުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައޭ. އެ ޢިބާރާތް އެގޮތަށް ގެނައިމަ  ކަ

ނޑަށް ހީވަނީ ދެން އޭގެ ފަހުން މި މަޖިލީހަށް އަންނައިރުގައި އެގޮތަށް  ފާސްވެގެންދާނެކަމަށް. އަޅުގަ

މަސައްކަތް ގެންދިއުމަށް ބައެއް ފަހަރަށް  ދު ކޮމިޓީގައިމިހެން މި ނަންގަތީ ބައެއް ފަހަރަށް ގަވާއި
މެދުވެރިވޭ. އެއީ ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން ވަކި ގޮތަކަށް ޑްރާފްޓްކުރަން  ވަރަށް ދަތި ގޮތްތަށްވެސް އެބަ

ފާސްނުވެ  އޮއްވާ އެގޮތަށް ފާސްނުވެ އަދި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުން އިޞްލާޙުވެސް އެގޮތަށް ނިންމާފައި
ބަދަލުތަކެއް ނުގެނެސް ހަމަ  ލުން އަނބުރާ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް ދިޔައިމަ އެގޮތަށް އިތުރުދިއުމުން އަ

ކުރިން ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އޮތްގޮތް އެއީ ހަމަ  ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް އެބަފެނޭ ބައެއް ފަހަރަށް އެ 
ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއިރު  މަޖިލީހުގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް



އެޢިބާރާތަށް  ދެވަނަ ފަހަރަށް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް އެ ދެލިކޮޕީ އެ އިޞްލާޙެއް ދާއިރު ދެން އަނބުރާ
ޢިބާރާތަށް ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް  ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށްވާތީ އޭގައި

ނޑުމެން އެބަ ނޑުމެން  ގެނެސްގެން ނަމަވެސް އެކަން އަޅުގަ ކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އޭގައި އަޅުގަ
ކަމެއްވެސް ހާސިލުވެފައި އޮތްއިރުވެސް އެހެންވީމަ މި މާއްދާގައިވެސް  ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ

ނޑަށް މިމާއްދާ  ހީވަނީ ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ދެންދާއިރު މިބުނާ ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް ގެނެސްގެން އަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު  ށް. ޝުކުރިއްޔާ. އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޝުކުރިއްޔާފާސްވެދާނެކަމަ 

މުޙަންމަދު މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާހަށް  ވަނަ މެންބަރު ޙުސައިން 05ބަހުސްކުރެވެމުން މިދާ 
ނޑު ތާއީދެއްވެސް ނުކުރަން ނޑު ދެކޮޅެއްވެސް ނުހަދަން.  އަޅުގަ އެސަބަބުވެސް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ

ނޑު  ދަންނަވާލާނަން ޙަޤީޤަތުގައި މިއިޞްލާޙު އޮތަސް މި މާއްދާއަކަށްވެސް މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަ

މަސައްކަތަކަށް އުނިކަމެއް  މަސައްކަތަކަށްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ. މިމާއްދާ ނެތަސްވެސް މަޖިލީހުގެ
އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ.  މަސައްކަތަކަށް ވަނަ މާއްދާނެތަސްވެސް މަޖިލީހުގެ 05ނާންނާނެ. 

ބަޔަކު ކުރާ މަސައްކަތަކަށް އަމާޒުކުރެވިފައި އޮތް މާއްދާއެއް. މި  ޙަޤީޤަތުގައި މިމާއްދާއަކީ އެހެން
ނޑުމެން އެއާއެކު މިދައްކަނީ މިނިވަން ޑިމޮކްރަސީގެ ވާހަކަ  ދައްކަނީ ޚަބަރު  ފަތުރާ ވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިނގޭނީ މިވެނި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ކިހި ނޫހެއްގައި  ނެއްތޯ އަޅުގަ
ވަރަކަށޭ އޮންނާނީ ނޫނިއްޔާ  ޖަހަންޖެހޭނީ މިވެނި ކަހަލަ ފޮޓޯއެކޭ މިވެނި ކަހަލަ ސުރުޚީއެކޭ މިވެނި

ޚާއްޞަމަޖިލީހުގެ ޚަބަރު ކިޔަންޖެހޭނޭ. މިއީ އެއްވެސް  މިނެޓްވަންދެން 0ޓީވީގެ މިރޭގެ ޚަބަރުގައި 
 ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާނެ އެއްަްޗެއްނޫން. އެހެނެއްނޫން ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ޢާންމު  އެއް އޮންނަމިނިވަން މީޑިއާ

ގަވާއިދުތަކެއް  ގައިޑްލައިންސް ހަދާފައި ހުރޭ ވަގުތުން ދައްކާކަމަަަށްވަންޏާ އޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އަމުދުން މި  ހަދާފައިހުރޭ އެވާހަކައެއްނޫން މިދެކެވެނީ. ދެން ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކީ

ނޑަށް އެނގިފައި  ހިނގާ ބީދައިން ހިންގާ ތަނެއްވެސް ނޫން ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަކީ އިނގޭތޯ އަޅުގަ
މިހާރު އެކަމަކު މިތާނގެ އާދަކާދަޔާ އެއްކޮށް ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް  އޮންނަވަރުން. ދެން އަޅުގަނޑު

މިހުރިހާ  ން ހިނގަމުން މިދަނީ. ޚަބަރު ފެތުރުމާއެއަށްވުރެ ބޮޑު މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މިތަ ނުވަތަ
އެހެން ހުރުމާއެކީގައި  ކަމަކަށްވެސް ސަމާލުކަން މިދެނީ އެހެންވެގެން ކަންނޭނގެ. މިކަންކަން

ނޑު އެއަށް ދެން އުސޫލެއްގެގޮތުން އެ އިޞްލާޙުތަކުގައި ތާއީދުކުރުމާ ނުކުރުން އަޅުގަނޑު  އަޅުގަ
ނުވުމުގެ މައްޗަށް. ޙަޤީޤަތުގައި މި ގަވާއިދު ފާސްވެ  ތައް އަވަސްވުމާބަލާފައި އޮތީ މި ގަވާއިދުގެ ކަން

 ދުވަހެއް އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙަކަށް އެހާ ބޮޑަށް ތާއީދުނުކުރީ. ދެން  ނިމިފައިވާތާ ކިތަންމެ

ނޑުމެން އެހާ ގަދައަކަށް ބަހުސްކުރަންޖެހޭ ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އަޅުގަ ހެން ކަމެއްހެން މިއީ އެ އަޅުގަ
އެންގުންތަކެއް އަންގާފައި މިކަންތައްތައް ކުރުމޭ.  ބަޔަކު ކުރާ މަސައްކަތަކަށް މިއޮތީ އިރުޝާދު ދީ

ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުޅޭތީ ކަންނޭނގެ އެހެންކަމަށްވެއްޖެއްޔާ އޭގެ މާނައަކީ  ދެން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ



ނޑުމެން މި  ނެއްކޮޅުން ބަލާއިރުގޮތުން ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބޭ އިރުޝާދެއް އެކަމަކު އަ އިދާރީ އަޅުގަ
މިސާލަކަށް ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތާއި،  ބަހުސްކުރަމުންދަނީ ސަރުކާރުގެ ތިންބާރު ދަޢުލަތުގެ ތިންބާރު

ތަންތަން ވަކިކުރާ ވާހަކަ. އެހެންވީމަ، ވެރިކަން  ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި މި
ގެ މައްޗަށް މިތަނުގެ ފަރާތުން ބާރެއް ހިންގާ ވާހަކަ މިއީވެސް އެހާ ބާރެއް ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި އޮތް

އެހެންވެގެން  ކަމެއްނޫން. އެަެހެންވީމަ، ޙަޤީޤަތުގައި މި މާއްދާ ނެތްނަމަ މާ ރަނގަޅުވިސް ހަމަޖެހޭ
ނޑު މިދަންނަވާލީ އަޅުގަނޑު  ކަންނޭނގެ ބަހުސްތައް އުފެދިގެން މިއުޅެނީ. ދެން ކޮންމެއަކަަަސް އަޅުގަ

ނޑުއެހެ ވިސްނާފައި އޮތްގޮތަކީ މަސައްކަތް އަވަސްވާނެ ގޮތެއް  ން އިޞްލާހުތަކާއިމެދުވެސް އަޅުގަ
ފެންނަ ގޮތަކަށް ބުރަވުން. އެހެންވީމަ، އެވާހަކަ ދަަަންނަވާލީ.  ފާސްކުރަން އަވަސްވާނެ ކަމަށް

ނޑާލެއްވިއިރު  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިންޓަރވަލްއަށް ޝުކުރިއްޔާ. މެދުކަ
މެންބަރު ވިދާޅުވަމުން ދިޔަ ލަފުޒުތަކުން  ޅ.އަތޮޅުގެ މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑަށް މޭރުންވީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ނޑު  އަޅުގަ ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގެންގުޅުއްވާ ނިޒާމަށް އަޅުގަ
 އެއްގެ ވާޖިބެއް  22ށް ވިސްނާލަން ދެވޭ އެހީއެކޭ. އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ ފައުޖަ  ދަންނަވާ ހިތްވަނީ

ނޑެއް ނުދެކެން. މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ހަމައެކަނި އޮތް ފުރުޞަތަކީ ހުށަހެޅުންތައް  ކަމަކަށް އަޅުގަ
ޤަބޫލުކުރާގޮތް ހުށަހަޅާ ތާއީދުކުރުން. މިހެންވެ މަޖިލީހުގެ  ރަނގަޅުގޮތަށް ހުށަހެޅުމާއި ރަނގަޅުކަމަށް 

 ތާއީދުލިބި މެންބަރުން އެއްސަފަަަކަށް އާދެވިއްޖެނަމަ އެކަމެއްގައި ރަނގަޅު  ވެސް ހުށަހެޅިފްލޯރގައި

ޙުސައިން އިބްރާހީމް  އުސޫލަކާއި ކަންތައްތަކެއްވާނެ. މިހެންވެ ޅ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ރައީސް، މީހެއްގެ ދަންނަވާލަންަް. ޢިއްޒަތްތެރި  ދެއްކެވި ވާހަކައަަަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ

އެކަން ދަފްތަރު ކުރަށްވަނީ ކޯޓުން. އެވާހަކަ މިމަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި  މީހަކަށް ނިންމަވަނީ އަމިއްލަޔަށް.
ނޑުގެ ދެއްކުމުގެ ހިތަށް  ބޭނުމެއެަް އޮތްކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ
ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ޔުއްވީ ކީއްވެގެން ބާވައޭ.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(،)ށ( ކޮމިޓީން ލި 05އަރަނީ 

ފްލޯރގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެހެން  މިހިން މި އިށާރާތްކޮށްލީ މިކަމުގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ 
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ދެވަނަ  މާއްދާއަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ވަރަށް ރަނގަޅު ބަަަޔާނެއް ދެއްވައިފި. އަޅުގަ

ނޑައެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ  ފަހަރު ވިސްނުމުގައި  މިކަމަށް ވިސްނަވާނެ ކަމުގައި ދެކެން. މިގަވާއިދު ކަ

ނޑު ޤަބޫލު ކުރަން. މިހެން މިދަންނަވަނީ އެހެން  ވަކިގޮތަކަށް ޢަަަަަމަލުކުރަން ޖެހޭތީ ކަމަށް އަޅުގަ
އަސާސީ  ހުށަހަޅަމުން ދިޔަގޮތަށް ޤާނޫނު ނޫންނަމަ މިގަވާއިދު ފުރިހަމަ ކުރައްވަން ނޫޅުއްވާ މެންބަރުން

މިމޭރުން ހިތަށް ގެންނަން ކޮންމެ ވަގުތަކު މިމޭރުމަށްަް  އިސްލާހު ކުރެއްވުން މިހާރު ރިޔާސަތުން.
 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއް ޝުކޫރު ދެއްކެވި ވާހަކަ ހަނދާނަށް އަންނަވާހަކަ  ވާހަކަދެކެވި ހދ.ގެ

އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ  ` ހާމަކޮށްލަން ވެގެން ޝުކުރިއްޔާ. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން
ނޑު މިފުރުޞަތު ބޭނުންކުރާނީ ރަޝީދު ޙަސަން ނޑަށް  އަޅުގަ މިބަހުސް ކުރެވޭ މައްސަލާގައި އަޅުގަ



 ވާހަކަދެއްކެވުން: މިމައްސަލާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ފެންނަ ގޮތް ދަންނަވާލަން.

ވާހަކައާ މެދު  ބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު ދެންމެ ވިދާޅުވިކަމުގައިވާ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެން
ނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަންޖެހޭ އަދި އޭގެ ފަހުން ބައެއް އެހެން މެންބަރުން ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅާއި  އަޅުގަ

އެމަނިކުފާނު އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޙުސައިން  މެދުވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ޖެހޭ.
ނޑުމެންނަށް ދޭހަވީ މިމާއްދާ އޮތުމާއި ނެތުން  ދެންމެ ވިދާޅުވި މުޙަންމަދު  ވާހަކަފުޅުން އަޅުގަ
ކަމާއި  ނޫނީ މީ އޮތުން ކޮންމެހެން ބޭނުން މާއްދާއެއް ނޫންކަމަށްަް. ވަރަށް އަދަބުވެރި ހަމަހަމަކަމަށް

ނޑު ތާއީދެއް ނުކުރާ ވާހަކަ ންޖެހޭ. ސަބަބަކީ ދަންނަވަ  އެކުވެސް އެމަނިކުފާނުގެ މިޙިޔާލުފުޅަށް އަޅުގަ
މުހިންމުަު ކަމެއް. މި މާއްދާގެ ސަބްޖެކްޓަކީ ނޫނިއްޔާ  މިމާއްދާއިން ޙަޤީޤަތުގައި މި ހާމަކުރަނީ ވަރަށް 

ދެކެވޭ ވާހަކަ ތަކާއި ބަހުސްކުރެވޭ މައްސަލަތަށް އަދި މަޖިލީހުގެ  ހަވާލާދޭ ކަމަކީ މަޖިލީހުގައި
މަޖިލީހުގެ  މާއި ބެހޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރެވޭނެ ގޮތްގުޅުންހުރި އެހެން ކަންކަން. މިކަންކަ މަސައްކަތާއި

ނޑުދެކޭ  މެންބަރުންނަށް އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް މި މާއްދާ މި ބަޔާންކުރަނީ އެއްގޮތަކަށްވެސް މީކީ އަޅުގަ
ޢަމަލުކުރަންވިަީ ގޮތުގެ ވާހަކައެއްނޫން މިތާނގައި  ގޮތުގައި ނޫސް މީޑިޔާއިން ނޫނީ ޕްރެސްއިން

 ފަށާއިރުގައި ވަރަށް ރީއްޗަށް އެބަ ބުނޭ ޢާންމުކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށް މަޖިލީހުން  މިދެކެވެނީ. މިޖުމްލަ

ނޑައަޅާ ކަންކަން ފިޔަވާ އިސްތިސްނާ އަކީ ހަމަ އެކަނި އެކަންތައްތައް. ދެން މިބުނަނީ މަޖިލީހުގައި  ކަ
ހުރި އެހެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ބަހުސްކުރެވޭ މައްސަލަތަކަކީ އަދި 

އިސްކަން ދިނުމެއްނެތި އަދި ވަކި މެންބަރަކު ތަފާތު ކުރުމެއް  ކޮންމެ ކަމަކީވެސް ވަކި މެންބަރަކަށް
ވަސީލަތްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަށްވެސް މެދުވެރިކޮށްގެން ވީހާވެސް  ނެތި ޙަަަބަރު ފަތުރާ

 މުކޮށް ހާމަކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތުގައި އެކަމުގެ މަަަޢުަުލޫމާތު ޢާން  ހާމަކަމާއި

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި އިންފޮމޭޝަން  ވަންވާނެަެއޭ. އެހެންވީމަ، މި މާއްދާގައި )ހ( އޮތުމަކީ އަޅުގަ
ނޑައަޅަނީ މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ  އޭޖްގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. މި މާއްދާގެ )ހ( އިން މި  ކަ

ރާނެ މައިގަނޑު އުސޫލުތަށް ނޫނީ ސިޔާސަތު. ދެން މީގެ ޢަމަލުކު ވާހަކަތަކާއި ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާމެދު
ށ( ގައި މިބުނަނީ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާކަންކަންަް ކުރުމަށް ވަކި ) )ހ(،)ށ( މި މާއްދާގެ

ނޑައަޅާގެން އެގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައޭ. މީގެން އެބަ އުސޫލުތަށް  ދޭހަވޭ  ކަ
ހުންނާނެ ކަން. އާދެ، މި  ތައް ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް)ހ( ގައި އެބުނާ ކަންތައް

އޮތީ ނޫނީ ބަހުސްކުރެވުނީ ކާކު  މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދެކެވުނުއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގި
ނޑައަޅާނީ. އެއީ ކަންނޭގެ އަސްލު ބަހުސްކުރެވުނު މައްސަލައަކީ.  ކިހިނެއްކަން މިއުސޫލުތަށް ކަ

ނޑުމެންނަށްއެހެން މިބުނެވެނީ އެންމެ އެކަށީގެން ވާގޮތަކީ އެއްބާ ބޭފުޅުން މިވިދާޅުވަނީ  ވީމަ، އަޅުގަ
މިހިން  މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުރައްވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމޭ. އާދެ، އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ އެކަމަކީ

ރަށް ބާރުގަދަ އިޙްތިޔާރު ވަ ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ބޮރޯޑް 22ދަންނަވާއިރުގައިވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 



ނޑު ބުނަން  ތަކެއް މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ދޭކަންަް. އެ ނަޒަރިއްޔާތުން ވާހަކަދައްކަންޏާ އަޅުގަ
ނޑު މިހިރީ މި މަޖިލީހުގެ  ޖެހޭނީ މިގަވާއިދު ހެދުމުގެ  އެއްވެސް މާނައެއް ނެތޭ. ހަމަ ޤައިމުވެސް އަޅުގަ

ބާރުގެ ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ 22ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ގެންދަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ކުރިޔަށް  މި މަޖިލިސް އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅު ވާގޮތަކަށް އެގޮތަށް ކުރިޔަށް

ނޑު ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާއާއި ހަވާލާދީ އެމަނިކުފާނު  22 ގެންދަން ހަމަ ގާމުވެސް އަޅުގަ
ނަހަދާނަން. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަކީ  ޅަކާ ދެކޮޅެއްވިދާޅުވާ ބަސްފު 

ނޑުގެ  މައްޗަށްވާ ޤާނޫނީ ވާޖިބަކަށް ވާތީ. އެހެނެއްނޫން މިކަން މިހިން އޮތް ނަމަވެސް  އަޅުގަ

ނޑައެޅުމަކީ މި  އެމަނިކުފާނު ނޫނީ މިމަޖިލީހުން ޤަސްތުކުރީ މި މަޖިލިސް ގެނަދާނެ އުސޫލުތަކެއް ކަ
ހިސާބުގައި މިކަން ވަރަށް ރީއްޗަށް އެބަ  ޖިލީހުން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް. މި ގަވާއިދު ފެށޭމަ

ވަނަ މާއްދާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މި މުނާސަބާގައި  22 ބަޔާންކުރޭވެސް މެ. އެހެންވީމަ، އެވާހަކަ
ނޑުމެން ކުރަންވިަީ ނޑުމެން ނުދެކެން. އާދެ އަޅުގަ އަޅުގަ  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދާނަން. ވަކި ނަޒަރިއްޔާ އަކުން ކަންތައް ދެކޭ މީހުންނަށް އެކަމެއް ފެންނާނީ އެ  ވާހަކައަށް އަޅުގަ
މަންޒަރު ބަލާ މީހުންނަށް އެމަންޒަރެއް  ނަޒަރިއްޔާ އަކުން. މިސާލަކަށް ކުލަ އަވި އައިނެއް އަޅާގެން

ތަށް. މިކަމަކީ އެއްވެސް ޝައްކެއް ކުަރންވީ ކަމެއްނޫން. އެއްގޮ ފެންނާނީ އެ އައިނެއްގެ ކުލަޔާއި
 ކޮމިޓީ އަކީ މިކަމަށް އެންމެ އެކަށިގެން ވާ ފަރާތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އާދެ  ދެންއޮތީ އިދާރީ

ނޑުމެން މިހަދާ ގަވާއިދުގެ  ނޫނީ އޭގެ  ވަަަނަ މާއްދާގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ބެނުންތަކާއި 03އަޅުގަ
އެކަމުގައި ބައިވެރި ނުކުރުމަކީ  ކުރޭވެސް މެ. އެހެންކަމުން އެއިދާރީ ކޮމިޓީފަންކްޝަންތަށް އެބަ ބަޔާން 

ނޑުމެންނަށް މިދެންނެވީ އެ މާއްދާ ބައިވެރި ކުރުމަކީ އެ މާއްދާ ހުރަސްއަޅާ ކަމެއްވެސް ނޫން.  އަޅުގަ
 ހެން ބޭފުޅަކު ކޮމިޓީއެއް ކީއްވެގެންހޭ މިކަމުގައި މަސްޢޫލުވާން މިޖެހެނީ. އެ ދެން އޮތް ވާހަކައަކީ އިދާރީ

ވަކިމީހަކު އެކަނިކަމެއް  ވިދާޅުވެއްޖެ ހިފެހެއްޓުން ތަކެއް އޮންނަ ވާހަކަ. ހިފެހެއްޓުންތަށް އޮންނާނީ
ނޑައެޅީމަތޯ ނޫނީ މި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކޮމިޓީފަދަ ނޑައެޅީމަ ބާއޭ  ކަ ކޮމިޓީއަކުން އެކަންތަށް ކަ

ނޑު ނޑު އެބަ ހިތަށް އަރާ. އަޅުގަ ނޑައެޅީމާ  ހަމަ ގާމުވެސް  އަޅުގަ ބުނާނީ އެކަކު އެކަނި ކަމެއް ކަ
 ބޮޑުވުން މާގާތެ ބައިވަރު މީހުން އެކުވެގެން ކަންތައްތަކާމެދު ބަހުސްކޮށް ކަމެއް  ހިފެހެއްޓޭ މިންވަރު

ނޑަށް ހީވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލަށް ޤަބޫލުކުރާ ހުރިހާ  ނިންމާއިރު ހިފެހެއްޓޭ މިންވަރަށްވުރެ. މީއަޅުގަ
ދަންނަވަންޖެހޭ އެހެންވާހަކައެއް އެބައޮތް.  ކުރައްވާނެ ކަމެއްހެން. ދެން އަދި ބޭފުޅުންވެސް ޤަބޫލު

ނޑުމެން މިޤަވާއިދު ހަމަ ހަދަހަދާ ތިއްބާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މިދަނީ ބަދަލުވަމުން.  އަޅުގަ
ނޑުމެން ބަލަބަލާ ސްވެސް ތިއްބާ ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤަވާއިދު ހަދަން ފެށިއިރު އިޙްސާ އަޅުގަ

އެއީ  ވަރަށްގިނަ ބަދަލުތަކެއް މިދަނީ އަންނަމުން. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއް އުފެދިއްޖެ ނުކުރެވޭ
ނޑުމެން ޤަބޫލު ކުރަންޖެހޭނެ. މާތް  ކުރެއްވިއްޔާ އަިދ  އިރާދަهللا ސިޔާސީ ހަޤީޤަތެއް. އެކަން އަޅުގަ



ނޑު ވަރަށް އުފާވޭ މި ގައިމުވެ  އިތުރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަށްވެސް ރާއްޖޭގައި އުފެދޭނެ. ހަމަ ސް އަޅުގަ
ނޑަށް ފެންނަމުން ދާތީ. ދަންނަވަން މިއުޅޭ އެއްޗަކީ މި ދެކެވެނީ މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ  މަންޒަރު އަޅުގަ

ނޑައެޅުމުގެ  އަމަލުކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވަކި ޕޮލިސީއެއް ނޫނީ ސިޔާސަތެއް ވާހަކަ ތަކާއި ކަ
އެހެނިހެންވެސް އިންޓްރަސްޓެޑް  ވި ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކާއި އަދިވާހަކައެއް. އެހެންވިމާ މިދެންނެ

ޕާޓިސިޕޭޓަންޓް ބައިވެރި ކޮށްގެން މި ޕޮލިސީ  ގުރޫޕްތަށް ހިމަނާގެން އެމީހުންގެ ހިމެނުމާއި
ނޑައަޅާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވާނީ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި  ކަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެންމެ  އެ  އަޅުގަ އެންމެ އަޅުގަނޑުގެ ރައުޔުގައި އަދި އަޅުގަ
މިދެންނެވި ހުރިހާ  ގޮތަކަށްވާނީ މިކޮމިޓީ ބައިވެރި ކޮށްގެން މިކަން ކުރުމޭ. އެހެނީ ކޮމިޓީގައި ރަނގަޅު

މާ  ހިމެނުން ނުހިމެނުމަށްވުރެ ޕާޓީއެއްގެ ނޫނިއްޔާ އިންޓްރަސްޓެޑް ގުރޫޕްތަކުގެ މެންބަރުންވެސް
ނޑުމެން މިއަދު މި ކުރިމަތިލާ ސިޔާސީ  އެކަށިގެ ވެޔޭ. އެހެންވީމަ އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވާނީ  ހަޔާތުގައިވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ވާނެކަމަށް އަޅުގަ
މައްޗަށް.  އި އެއްގޮތަށް ކަންކުރުމުގެގިނަމީހުން ޕާސިޓިޕޭޓް ކޮށްގެން އެމީހުންގެ ރައުޔާ ކަންކަމުގައި ވީހާ

ނޑުގެ ޙިަިޔާލު މިދަންނަވާލީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަޑު އެއްސެވި ކަމަށްޓަކާ.  އާދެ އަޅުގަ
ފައިއޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ ދެން އެދިވަޑައިގެން

އެހެންނަމަވެސް މިވަގުތު ޖަލްސާގައި ވަޑައިގެން ނެތް.  ސަޢީދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާޠިމަތު ދިޔާނާ
މިއަރުވަނި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ޢީސާ އާދަމަށް.  ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު 

 05އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިއަދު މިހާރު މިބަހުސްކުރެވޭ ދެލިކޮޕީގެ  ތިލަދުންމަތީ

ނޑުވެސް އެއްޗެއްމެންބަރު  ދަންނަވާލަން އާދަމް  ޖައުފަރު ޢީސާ ވަނަ މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ
ބެހޭގޮތުން. އާދެ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. މަޢިލޫމާތު ފެތުރުމާއި

ސީލް ދެއްވައިފި. އަދި ބޭފުޅުންވެސް މިއާއި ބެހޭގޮތުން ތަފް ވަރަށް ޤާނޫނީ ޢިލްމު ދެނެވަޑައިގަންނަވާ
 ތަޖުރިބާކާރު ހުނަރުވެރި ބޭފުޅުންވެސް މަޢުަުލޫމާތު ދެއްވައިފި. އެބޭފުޅުންގެ  އޭގެ އިތުރަށް ކަމުގެ

ނޑުވެސް  ދެލިކޮޕީގައި ވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ބާރުއެޅުއްވީ ކީއްވެގެންކަން. އެގޮތުން އެމޭރުމުން އަޅުގަ
ކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން ޝުކުރިއްޔާ. ވަޒީރުން  ށް ތާއީދުވާހަކަ ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އެބޭފުޅުންނަ

ނޑުވެސް މި  މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަަަަަނަ މާއްދާގެ މެންބަރު  05އާދެ، އަޅުގަ
އޮތްގޮތަށްވެސް އަދި ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތަށްވެސް ފާސްނުވެގެން  ޢަބްދުއްރަޝީދު ދެލިކޮޕީގައި

ނޑަށް  ދިއުމާއިއެކު މިބަހުސްގައި އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން މިތެދުވީ.ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙުސައިންަް އަޅުގަ
މާގޯސްނުވާތީ ދެކޮޅަށްވެސް ކިރިޔާ  މީގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތްވެސް އަދި މިހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުވެސް

ނޑަށް މި ނޑަށް މިވޯޓު ދެވުނުކަމަށް  ވޯޓު ނުދެވުނީ. ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަ މާއްދާއިން އަޅުގަ
ނޑަށް ހީވަނީ ރަޖިސްޓްރީއަ ކުރައްވާފައި އޮންނާނީ މި މާއްދާ ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތަށް ކުރިއަށް  ޅުގަ



ނޑު އެދޭވެސް ގޮތް. އެގޮތަށް ދަންނަވާލަން މިޖެހެނީ އެއީ ގެންދަވާ ނޑަށް  ގޮތަށްހެން. އެއީ އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑަށް ކުޑަކޮށްހަމަ ހިތް  މަނުޖެހޭ ތަންކޮޅެއް އޮންނާތީ. ހަ ވިސްނޭގޮތުގައި މި އިޞްލާޙުގައި އަޅުގަ

ނޑަށް އެބަ ވިސްނޭ. އާދެ މި މާއްދާ ވަރަށް  އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ތަންކޮޅެއް އޮތްކަމަށްވެސް އަޅުގަ
ދެއްކެވިގޮތަށް އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާއި  ގިނަ ބޭފުޅުން އެވާހަކަފުޅު

ގެންގުޅުއްވި  ފްކޮށްދެއްވި ގޮތުން މިމާއްދާ ޑްރާފްޓްކުރެއްވުމުގައިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެސާ  ސ.އަތޮޅުގެ
މިގަވާއިދުގައި އޮންނަންޖެހޭނެ މާއްދާއެއް މި  ވިސްނުމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މިއީަީހަމަ ކޮންމެހެންވެސް

މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން. މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ގެންގުޅުއްވާނެ  މާއްދާގެ ސުރުހީއަކަށް މިއޮންނަނީ
ނޑު ތަކާއިަި އޭގެމި ނޑައަޅާފައި މި ގަވާއިދުގައި އޮންނަން  ންގަ އުސޫލުތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަ

 އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިއޮންނަނީ ޢާންމުނުކޮށް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެބަޖެހޭ. އޭގައި

ނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންވެސް އެބައިނގޭ.  މިއޮންނަނީ ދެން  ދެންއެކަމާ މެދުގައި މަޖިލީހުން ގޮތްތަކެއް ކަ
ނޑު އުސޫލަކަށް މިއޮންނަނީ މެންބަރުންގެ ހަމަހަމަކަމަށް މި މާއްދާގައި އަޅާފައި އޮތްބާރު.  މައިގަ

ވަކި މެންބަރަކަށް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި އަދި  އެއްވެސް ވަކި މެންބަރަކަށް އިސްކަންދިނުމެއް ނެތި
ބޮޑު ގޮތެއްގައި މިކަން ކުރައްވާނެ ގޮތެއްގައި  ގޮތެއްގައި ހާމަކަން ވީހާވެސް ހާމަކަން ފާޅުކަންބޮޑު

ނޑަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ހިތަކަށް ނުފެނޭ މީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހަބަރު  މިއޮންނަނީ. މިއަކު އަޅުގަ
އެއްވެސްކަހަލަ ވާހަކައެއް ބުނެވިފައި  ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކަށް ވަކި މަަަޖުބޫރު ކަމެއް ގެނައުމަށް މީގައި

އެވާނީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު ވިދާޅުވި  ށެއް އެހެންކަމަށް ވެއްޖީވިއްޔާއޮތްކަމަކަ
ނޑަކަށް މިއަކު އިޝާރާތެއް އޮތްކަމަކަށެއް ނުފެނޭ. ކަހަލަ އާދެ  މައްސަލައަކަށް. އެކަމަކު އަޅުގަ

ނޑަށް ވިސްނޭ ގޮތުގައި މި )ހ( އާއި ދޭތެރޭގައި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މާގި  ވާހަކަފުޅު ތަކެއް  ނައަޅުގަ
ދޭތެރޭގައި ދެކެވޭއިރު މި )ހ( ގައި ވާ  ނުދައްކަވާ. ދެން )ށ( ދޭތެރޭގައި މިވާހަކަ ދެއްކޭނީ )ށ(

ނޑައަޅަން ޖެހޭކަން އެބަ  ކަންކަން ކުރުމަށް ވަކި އުސޫލުތަކެއްަް ނޑައަޅާގެން އެއީ އުސޫލުތަކެއް ކަ ކަ
 ނޑައެޅުމުގައި ގޮތްތަކެއް އޮންނަން. އެކަންކަން އެހެންވީމަ އެބަޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް ކަ އިގޭ )ހ( އިން

މިކަންކުރަނީ ކޮން  ކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައޭ )ށ( ގައި ބުނެފައި އޮންނާތީ މީ ކާކުތޯ
ތެރެއިން އެއްގޮތަކަށް  ފަރާތަކުން ކުރާ ކަމެއްތޯ މިސުވާލު އުފެދިގެން މި އުޅެނީ. އޭގެ

ނޑުމެންނަށް ޑްރާފްޓްގައި މި  ކުރުމުގެ ވާހަކަ އިދާރީ ކޮމިޓީން ކުރުމަކީ  އާގޮތަކީ އިދާރީ ކޮމިޓީންއަޅުގަ
ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މި ޤަވާއިދުގައި މަނާކުރާ ކަމެއްހެންނެއް. އެއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް  އެއީކީ އަޅުގަ

 އިދާރީ ކޮމިޓީއިން ކުރަންވާ ކަންތައްތައް އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ލަފާދިނުން. މިއޮންނަނީ ހަމަ

މިއޮންނަ ކަންތައްތަކުގެ  ދާރީ ކޮމިޓީ އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލަފާދިނުމަށް. އެލަފާ ދިނުމުގައިއި
ނޑުމެން އާދާގައިވެސް ބައެއް ކަންތައްތަކުގައި  ތެރޭގައި އެބައޮތް އެންމެ ފަހުން ނިންމާލަމުން އަޅުގަ

ކަންކަން ބަަަލާ ދިރާސާކޮށް  މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިދާރީ ލިޔާގޮތަށް މިނޫންވެސް



މެންބަރުންނާއި  ދެން މިއިންނެއްޓޭކަމެއް ނެތްކަހަަަލަ ގޮތަކަށް މިއޮތީ. މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުގެ އެހެންވީމަ
ގޮތަށް މިއޮތީ. އެހެންވީމަ، އެއީ  ބެހޭކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ މީގެ އިތުރުން އިދާރީ ކޮމިޓީއަށް ލަފާދެއްވޭ

ނޑު ދެންނެވިގޮތަށް މި އިސްލާހަށް  ފުރަތަމަ އެންމެ ރަނގަޅުކަމެއް. އެކަމަކު ފެށުމުގައި އަޅުގަ
ނޑު ތާއީދުނުކުރެވުނު  ސަބަބަކީ ރ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި މި މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަ

ނޑައަޅާ ގޮތްތަކެއްގެ މަތިން  ޢިއްޒަތްތެރި ނާއިބު  ރައީސް ވިދާޅުވި ފަދައިން މި އުސޫލުތަށް މި ކަ

މިދެންނެވީ ލަފާ ދެއްވާ  ވަނަ މާއްދާގައި އޮތްގޮތަށް 03ވަނަ މާއްދާ  02ލުގައި މި ހިންގެވުމުގެ ބަދަ
ނޑަށް  ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވުނީސް. އެހަމަ އެ  އުސޫލަކަށް މިމާއްދާގެ ޑްރާފްޓް އާނަމަ އަޅުގަ

ނޑަށް އެގޮތްފެނޭ މި އިޞްލާޙެ އުސޫލަށް ފެއްތެވިނަމަ ހަމަ ރަނގަޅުވީސް. އް އެހެންވީމަ، އަޅުގަ
ނޑަށް އެބަ ހިންހަމަ ޖެހޭ. އެއީ  ކޮށްލުމަކީވެސް ނެތްކަމެއް ނޫން. މިހާރު މިއޮތްގޮތްވެސް އަޅުގަ

 މެންބަރުން ވިދާޅުވި އެގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޝްވަރާ ކުރަންވާ ފަރާތްތަކާއި  މިތާގައި ބައެއް

އެހެންވީމަ  އް ނާޅާ.މަޝްވަރާ ކުރައްވައިގެން ގެންދެވުމުގެ މައްޗަކަށްަްވެސް މި މާއްދާ ހުރަހެ
ނޑަށް މި ތަންކޮޅެއް މި އޮތް މިހާތަނަށް މިއަންނަ ރޫހާއި ޙިަިލާފު ގޮތަކަށް މިތަންކޮޅެއް މި  އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭ ހަމަ މި އަލުން މި ގަވާއިދު  ހުށަހެޅުން އޮތީމަ އަޅުގަނޑަށް ތަޢީދު ނުކުރެވުނީ. އަޅުގަ
މިޓީން ބައްލަވާ ލައްވާފައި މިއަށް އިޞްލާޙެއްަް ގަވާއިދު ހައްދަވާ ކޮ އިޞްލާޙު ކުރައްވާ ކޮމިޓީއިން

އިދާރީ  އިޞލާޙުަު ގެންނަވާއިރުގައި މިދަންނަވާގޮތަށް އެލަފާ ދިނުމުގެ ދާއިރަގެ ތެރޭގައި ގެންނަވަން.
ރައީސް، ވަރަށް ބޮޑަށް  ކޮމިޓީ ބޭއްވެވިއަސް އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި

މިހާރު މި މާއްދާއާއި މެދު ޙިޔާލު  ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ،ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަ
ނޑުމެން މި މާއްދާ ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް  ފާޅުކުރެއްވުމުގެ ވަގުތު މިހާތަނުން މިނިންމާލަނީ. ދެން އަޅުގަ

 މެދު ގޮތެއް ވަނަ ބާބުގެ މާއްދާތަކާ 35. ގަވާއިދުގެ 0ކުރުމަށްޓަކައި މިގެންދާނަން.  އަލުން ޑްރާފްޓް

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަން ފަށަން ވަނަ  03މިއޮތީ  ނިންމެވުން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ދެން އަޅުގަ
ޙަޤީޤަތުގައި މި މާއްދާއަށް ދިއުމުގެ  މާއްދާއަށް. އާދެ އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާމެދު ޝަކުވާ އުފުލުން.

ނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން. އަދުގެ ޖަލްސާގައިވެސް ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި އެއީ މި ކުރިން އަޅުގަ
ނޑާ  ދޭތެރޭގައި ޝަކުވާ ކުރައްވައިފި. އަދި އަޅުގަނޑު ގަވާއިދާއި ޙިލާފަށް  މެންބަރުން އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަވާއިދާއި ޙިލާފަށް ކަމެއް  ކަންތައްކުރަމުން ގެންދިޔަ ކަމަށްވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި. އަޅުގަ
ނޑު އެކަމަކާ ހަމަ ކުރެވިފައި އޮތްކަމަށް ހިތާމަކުރަން. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު  ވާނަމަ އަޅުގަ

ނޑު ޤަވާއިދާއި ޙިލާފަކަށް ކަމެއް ނުކުރަމޭ. ޢިަިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ  ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ
އެކީގައި  އްވުމާއިމެންބަރަކަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ ޖަލްސާ ދިގުދަންމާލަން ކަމަށް ހުށަހެޅު ޢިއްޒަތްތެރި

އެގޮތަށް ގެންދާކަށް  ތާއީދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއްވެސް ނާރުވަން. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން އަޅުގަނޑު
ނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރިން އެއްބަސް ވެވިފައި އޮތީ ގަވާއިދު އަދި  ގަސްތެއް ނުކުރަމޭ. ސަބަބަކީ އަޅުގަ



ނޑު ޤަވާއިދާއި ގޮތަކަށް އެކަން ނުހެދޭތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޤަބޫލުކުރާ ތައް ގެންދަން. އެހެންވީމަ އަޅުގަ
ނޑު އެހެން ނިންމީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެދުވަހު ޙިލާފަކަށް ނޫން  އެކަންތައް ކުރީކީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމުގައެއް  ކުރިޔަށް ގެންދަން މިތަނުން ނިންމާފީ ވިއްޔާ އަޅުގަ
ގޮތަކަށް އާދެ ޤަވާއިދު ނިމެންދެން ގެންދަން.  އި ހަމަޔަށް ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސްނެތް ވަކި މާއްދާއަކާ

ނޑުމެން ދާންޖެހިދާނެ. ގަވާއިދުގެ ބައެއް މާއްދާހުރީ ގަވާއިދު  ޖަހަންދެންވެސް 4އިރުއޮއްސި  އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ނައިސް. އެހެން ޑްރާފްޓްކުރާ  ވީމަ،ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފައި އެަެވެސް އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ  ނޑު އެގޮތަށް އެތަންފާސްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް އަޅުގަ އެއްގޮތަކަށްވެސް  އަޅުގަ
ނޑުމެން  ނުވިސްނޭތީ ހުރިހައި ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ހުރުމަތަށްޓަކައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ އަޅުގަ

ޑީގައި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުންކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަ މިގެންދާ ގޮތަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް
ނޑަށް ފެންނާތީ  އެކަންކުރިން. ދެން އެދުވަހު ރައީސް ޢަމަލުކުރި ގޮތަކުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަ

އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ  ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަނީއޭ ވިދާޅުވެގެންވެސް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން
ނޑު ހަމަގައިމު ރައީސް އެއްޗެއް ެދންނެވީމަ ރައީސަށް  ވެސް ހިތާމަކުރާ ވާހަކައެއް. އާދެއަޅުގަ

ލިބެނެވާނެކަމެއް މެންބަރުންނަށް އިޚްތިރާމްކުރުން  އިޙްތިރާމްކުރުންވެސް އެއީ މެންބަރުންފަރާތުން
ރައީސްއަށް ވީވަރަކުން. އެހެންވީމަ މިދެފަރާތުގެ މެދުގައި އޮންނަށް  ރައީސް މިގެންދަނީ ހަމަ 

 އެއްބައިވެރިވުމަކައި އެއްބާރުލުމެއްގެ ސަބަބުން މަޖިލީސްގެ ކަންތަށް ކުރިއަށްދާނީ  ބާރަކައިއިތު

އެމެންބަރަކު އެއްޗެއް  ފަހަރެއްގައިވެސް ރައީސް ކަމެއްކުރީތީ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ކަމެއް ކުރުއްވަން
މިކަހަލަ ރޫޙެއް  މިދެފަރާތުން  ވިދާޅުވީތީ އޭގެ ޖަދަލުގައި އެއްޗެއް ބުނަން ރިޔާަާސަތުން

ނުވެސް އޮންނާނެ. އެހެންވީމަ މިކުރިމަތީގައި މިއޮތް  ހުރެގެންނުވާނެ. އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން އެކަމެއް
ނޑު މިވާހަކަދަންނަވާލާފަ  ބަހުސުންކުރުން އެންމެ މުހިއްމު މައްސަލައަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

ނޑު ތިޔަ  ވަނަ މާއްދާއަށް ބަހުސްކުރަން މިދަންނަވަނީ އޭގެ  03ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި  އަޅުގަ

އިދާރީ މޭޒުން  ކުރިން އިދާރީ މޭޒުން މިމާއްދާ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން.
ވަނަ މާއްދާ  03ގޮތަށް  އިއްވުން: [ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮތް

ވަނަަަ މާއްދާ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި  03 ކަދެއްކެވުން: އާދެ ގަވާއިދުގެއިއްވެވިއެވެ] ރިޔާސަތުން ވާހަ
މިމާއްދާއި މެދުގައި މިހާރު ބަހުސް ކުރުމުގެ ވަގުތު  މަޖިލީސްގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިމިވަނީ

ނޑު ހުޅުވާލާނަން  ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އިޝާރާތްކޮއްލެއްވުންއެދެން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުށަހެޅިފައިމިވަނީ ޗެޕްޓަރ  އެއް މަޖިލީހުގެ  2ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އާދެ މިހާރު އަޅުގަ
މާއްދާ އަރިމަތީ އާދަމް  03މެންބަރު ޖައުފަރު ޢީސާ ރައީސް އާމެދު ޝަކުވާ އުފުލުން އާދެ 

ނޑު  ޚިލާފު ޢަމަލުކުރުން އާދެ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސުރުޙީގައިމިވަނީ މަޖިލީސް ގަވައިދާ މިމާއްދާ އަޅުގަ
ނޑަށް ވިސްނުނީ  ދިރާސާކޮއްލައިފިން އޭގައި މިވަނީ  ހ.ށ.ނ.ރ.ބ ދިރާސާކޮއްލުމުން އަޅުގަ



ނޑު ހުށަހަޅަން ދެލިކޮޕީގައި މިވާގޮތަށް  ދެލިކޮޕީގައިމިވަނީ  ރަނގަޅަށްކަމަށް އެހެންވީމަ އަޅުގަ

ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ ދެން  މިފާސްކޮއްދެއްވުމަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރިޔާސަތުން
ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ މިއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާލޭގެ  އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު އޭނައަށް ކުރިން ނުދެވި އަނެއް މެންބަރަށް ދެވުނީތީ  ޢިއްޒަތްތެރި އަޙްމަދުަު އާޠިފް
ނޑު އަތުން  އަޙްމަދު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ  ދިޔަ ތަންކޮޅެއް. މާލޭ މެންބަރު އަޅުގަ

ނޑު މިމާއްދާއަށް އާޠިފް ވާހަކަދެަެއްކެވުން: ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުގަ
ނޑު ގޮތެއްގައި  ދެލިކޮޕީގައި މިހުށަހަޅާފައި އޮތް ޢިބާރާތުގެ ދެތަންކޮޅެއް އުނިވާކަމަށް ފެންނާތީ މައިގަ

ދެލިކޮޕީއޭ މިބުނަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ  އިޞްލާޙެއް. އާދެ ހުށަހަޅާފައި އޮތް
މިގޮތަށް.  ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިގަވައިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރާކަމަށް ކޮމިޓީއެއްގައި

ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުން އެނގުނު މިޓީތަކަށް އެބައޮވޭ ގޮތުގައި ކޮ ދެން އަޅުގަ
ރިޔާސަތު އެބަބަލަހައްޓަވާ އެކަން އެގޮތަށް އޮންނާތީ  ކޮމިޓީތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސްނޫން ބޭފުޅުން

ނޑު މިތަންކޮޅު  މިގެންނަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގެ  އަޅުގަ

ފެނިއްޖެނަމަ އެީއ  ކަމެއްކުރާކަމަށް މެންބަރަކަށް ބައްދަލުވުމެއްގައި ރިޔާސަތުން މިގަވައިދާ ޚިލާފަށް
ނުހިމަނާ ގޮތަށްވެސް މިތަނުން  ބައެއް ކޮމިޓީގައި ރައީސް ނުހިމަނާ ގޮތަށްވެސް ރިޔާސަތުގެ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިސްފަ  ވާހަކަދެކެވިފައި އެބަހުރި. ދެން އެހެންވިޔަސް އަދި މިޢިބާރާތް އަޅުގަ
މިލިޔުން ފޮނުވުނުއިރު އޮތްކުށެއްކަމަވެސް ވެދާނެ މަޖިލީހުގެ  ށްމިއޮތް ޢިބާރާތުގެ އަޅުގަނޑަ

 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެގޮތަށް މިއޮންނަނީ އެހެންނަމަވެސް ޖަލްސާއެއްގައި ނުވަތަ

ނޑު ބޭނުންވަނީ ބައްދަލުވުމެއްގެ ރިޔާސަތުން މިގަވައިދާ ޚިލާފަށް ށް ކަމެއްކުރާކަން މެންބަރަކަ  އަޅުގަ
ށ( ގައިވެސް މިދައްކަނީ ހަމަ މިކަހަލަ ވާހަކައެއް ) ފެނިއްޖެނަމަ އެގޮތްބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނެކަމަށް. ދެން

ބޭރުގައި ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމަކުން ބޭރުގައި އެހެންނަމަވެސް  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކުން
މެންބަރަކަށް  ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮއްފިކަމަކަމެއް ހިންގުމުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިގަވައިދާ  މަޖިލީހުގެ

ލިޔުމުގައުވެސް ކޮމިޓީއެއްގެ  ފެނިއްޖެނަމަ އެގޮތަށް މިއޮންނަނީ. އަޅުގަނޑު ފޮނުވިކަމަށް ބަޔާންކުރާ
ނޑަށްފެނޭ އެއީ  ރިޔާސަތު ވާހަކައެއް މިތަނަކަށް ނާދޭ އެތަންކޮޅު އިތުރު ކޮށްލަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

 އިތުރުކޮއްލީމަ އޮންނާނެ ގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކުން ބޭރުގައި ނުވަތަ  .ކުށެއްކަމަށް ބައްލަވާފައި

ހިންގުމުގައި މަޖިލީހުގެ  ކޮމިޓީއެއްގެ ބައްދަލުވުމަކުން ބޭރުގައި އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ކަމެއް
ނަމަ އެކަން ޢަމަލެއް މެންބަރަކަށް ފެނިއްޖެ ރައީސް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގެ ރިޔާސަތުން މިގަވައިދާ ޚިލާފު

މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ހިންގެވި  ލިޔުމަކުން އިދާރީ ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް
ނޑަށް  ފަރާތަކުން އެންގުމުގެ  ޙައްޤު އެމެންބަރަކަށް ލިބިގެންވެއޭ. އެގޮތަށް އެތަން އޮންނަން އަޅުގަ

ނޑު އިތުރުކޮށްފައި އަދި އެބަ  މެދުވެރިކޮއް އެކަމުގެ  ވޭ އިދާރީ ކޮމިޓީފެންނަނީ، ދެން މީގައި އަޅުގަ



އެއްޗަކީ ރައީސް ނުވަތަ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި  ބޭނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިތުޙުމަތު ކުރަނީ ނުވަތަ މިބުނާ
 ޚިލާފެއްކޮއްފިއްޔާ ކިޔާފައި އަނެއްކާ އެވާހަކަ ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ހަމައެކަން  ފަރާތުން ކަމެއް ގަވައިދާ

ނޑަށް ފެންނަނީ.ކުރިމީހާއަށް. އެހެން މިސާލަކަށް  ވީމަ އެއީ ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫންކަމަށް އަޅުގަ
ހުށަހަޅަންޖެހުނު ކަހަލަކަމެއް ކަމަށް  ސިފައިންގެ މީހަކައިމެދު ޝަކުވާއެއް ސިފައިންގެ މީހާ ކައިރީ

ނެގޮތެއް ކޮންމެވެސްވަރަކަށް ހިމަނައިގެން މިހުށަހެޅުން ހުށަހެޅޭ މިކަންމިވަނީ. އެހެންވީމަ އެހެންފަރާތެއް
ނޑު ލިޔެފައިއެވަނީ. ދެން )ނ( ގައި ހެދުމުގެބޭނުމެއް  އިދާރީ ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮއް އެގޮތަށް އަޅުގަ

ގައި  މިބުނަނީ އަނެއްކާވެސް މެދެންނެވި ދެތަންކޮޅު އިތުރުކޮއް މިމާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(
ރިޔާސަތުންކުރިކަމަކީ  މުގެބަޔާންކޮއްފައިވާ ދެޚާލަތުގައިވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ބައްދަލުވު 

ކޮއްފިނަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ބައްދަލުވުމުގެ  ގަވައިދާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް މެންބަރަކު ޝަކުވާއެއް
ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ. އޭގެ މާނައަކީ ކޮމިޓީއެއްގައިވެސް މެންބަރަކު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތުން

މަޖިލީސްގެ  އްފިއްޔާ އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީވުން މަޖިލީހެއްގައިވިއްޔާޚިޔާލެއްފާޅުކުރެވިދާނެ ކޮ އެގޮތަށް
ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ  ރައީސް އެވަގުތަކު އެހިންގަވަން އިންނެވިބޭފުޅަކު ކޮމިޓީއެއްގައިވިއްޔާ

ނޑު މިދަންނަވަނީ. )ރ( އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާފައި މިއޮތީ  ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނޭ އަޅުގަ
 ބަޔާންކޮއްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ސަބަބާއިމެދު  އްދާގެ )ނ( ގައިމިމާ

އުސޫލުން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 09ޝަކުވާ ހުށަހެޅި މެންބަރު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އެކަން 
ށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ނިންމާދިނުމަ މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ މަޖިލީހަށް އެކަމާމެދު ގޮތެއް

ވާހަކައެއް މިދެލިކޮޕީގައިވެސް މިއޮންނަނީ ދެން  އެމެންބަރަކަށް އޮންނާނެ. ދެން ދާދި އެއްކަހަލަ
ނޑު ޢިބާރާތް ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ކުރުކޮއްލާފައި އެއޮތީ. އާދެ، އެއީ އެކަން މަޖިލީހަށް މައްސަލަ  އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު  ރާ އުސޫލުން އެހެންބުނުމުގެ ބަދަލުގައިމާއްދާގައި ބަޔާންކު 09މިގަވައިދުގެ  ހުށަހެޅުމަށް
ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ މިގޮތަށް. ދެން  މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުން މައްސަލައެއް 09ބުނެފައި މިއޮތީ 

ބަޔާންކޮއްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް  އޭގެ އިތުރުން ހަމަ )ރ( ގައި މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި
ޝަކުވާކުރި މެންބަރު ހިތްހަމަނުޖޭހޭނަމަ އެތާގައިވެސް ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ  އި މެދުހާމަކުރާ ސަބަބާ

ވުމުގެގޮތުން  ހުށަހެޅިފައިވާތީ މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާަާގޮތުގެ މަތިން ޖަވާބުދާރީ ރައީސް
ން އޭރުން ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަށް. ދެ ހުށަހަޅާ ސަބަބާއިމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

މި )ރ( ގައި މިބުނަނީ. އެއީ ކޮމިޓީއެއްގެ ރިޔާސަތު  ޖަވާބުދާރީވަނީކީ ހަމައެކަނި ރައީސްކަމަކަށްނޫން 
ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހިދަނެކަމަށް ބަލާފައި އެގޮތަށް ހުށަހަޅާފައި. ދެން އެންމެ  ބެލެހެއްޓެވި ބޭފުޅަކުވެސް

ނޑު މީގައި ފާހަނގަކޮއްލަން ބޭނުންވާ  ބޮޑަށް ނޑުގެ އަތުންއަޅުގަ އުނިވެފައި  ޕޮއިންޓަކީ އަޅުގަ
އެތަންކޮޅުހިމަނައި ދެއްވުން  މިއޮތްދެތަންކޮޅު ހިމަނާދެއްވުމަށް އިދާރީ މޭޒުން އިއްވަވާއިރުގައިވެސް

ނޑު އެދެމޭ. އެތަންކޮޅަކީ )ށ( ގައި މިއޮތް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ކޮމިޓީއެއްގެ ރިޔާސަތުން  އަޅުގަ



 ތުރުކޮއްލައިދެއްވުން އެދެމޭ. ދެން އިދާރީ ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮއް މަޖިލީހުގެ އި އެގޮތަށް އެތަންކޮޅު

އެމެންބަރަކަށް  ރައީސްއަށް ނުވަތަ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތަށް އެންގުމުގެ ޙައްގު
ނޑު އެދެނީ.އެއީ އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި )ނ(  ލިބިގެންވޭ އެތަންކޮޅުވެސް އިތުރުކޮއްލަދެއްވުން އަޅުގަ

ބައްދަލަވުމުގެ ރިޔާސަތުން ކުރިކަމަކީ ގަވައިދާ ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް  އިވެސް އެބައޮވޭ ރައީސް ނުވަތަގަ
 ޝަކުވާއެއް ކޮށްފިނަމަ އެގޮތަށް ލިޔެފައި އެހެންވީމަ، މި )ހ(،)ށ(،)ނ( ގައިވެސް އޭތި  މެންބަރަކު

އަދި ކޮންމެ  ސްއަށްވެސްއެޕްލައިކުރަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީ
ކުރެވޭނީ މިދަންނަވާ ދެތަންކޮޅު  ކޮމިޓީއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ ފަރާތަށްވެސްަް އެހެން އެޕްލައި

އަދިވެސް އެއްފަހަރު އެދެން މިމާއްދާގައިވެސް މިކަހަލަ  އިތުރުކޮއްލެވިގެންކަމަށްވާތީ. ދެން އަޅުގަނޑު
ކަހަލަ ބަދަލެގެނައިމަ އޮންނާނެގޮތަށް އިއްވާލަދެއްވުން އިދާރީ މިދެންނެވި  ތަންކޮޅެއް މިއައީ ޢިބާރާތް

ނޑު އެވާހަކަ މޭޒުން ދެންނެވިން  އިއްވާލަދެއްވާއިރު. ކުރީ މާއްދާ ހުށަހެޅިގެން ދިޔައިރުގައިވެސް އަޅުގަ
އިސްފަސްކޮއްލުން މިހެން  ތިކިތަކެއްވެސް ޖެހިފައިއެބަހުރޭ ބައެއްފަހަރު މިމާއްދާ އުނުކޮއްލުން

އޮންނާނެގޮތް އެމާއްދާ އޮންނާނެގޮތް ގޮތަށް އެއިބާރާތް  ޅާއިރު ބުނެވިފައި އިންނަމެވެސް ކޮއްލީމަހުށަހަ
ނޑު  ނޑުމެންނަށް  ވިދާޅުވެދެއްވުން. އަޅުގަ އަދި މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު މިތަނަ މިދަނީ ހަދިޔާއެއް  އާއިރު ކުޑަ ކުޑަ މާއްދާއެއް ފާސްނުވެ ކުރީދުވަހު މާއްދާފާސްވެ އަޅުގަ
ނޑު ހިތަންއެރި މިމަސައްކަތްދިޔަލެ އަވަސްކަމުން ފޮނުވާފަ  ކަހަލަ އެއްޗެއްވެސް ފެނުނީމަ އަޅުގަ

އާދެވުނީވެސް ނަމަވެސް މިއަދު މަސައްކަތް މިދަނީ  އޮތްއެއްޗެކޭވެސް އެކަހަލަ އުފާވެރިގޮތަކަށް މިތަނަށް
ބައެއްބޭފުޅުން ވިދާޅުވެސްވޭ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ ހިތަންއަރާ  އެގޮތަކަށްނޫން. އަޅުގަނޑު

މަސައްކަތް  އިޞްލާޙު އަބުރާ ގެންދިއުން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ރޫޙެއް ކަމަށާ އެއީ ވަރަށް ބޭފުޅާކީވެސް
ނޑު ހިތަންއަރާ އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓު ދެއްވައި ފާސްކޮލެއްވިޔަސްަް ހަމަ  އަވަސްވާ ގޮތެއްކަމަށް އަޅުގަ

ފައްޓަވަނިކޮށް އެއީކީ ކޮންމެހެން އިޞްލާޙުތައް  އި ގެންދެވޭނެ ހަމަ ފާސްވެސްކުރައްވަންއެސްޕީޑްގަ
ހުށަހެޅި މީހުންއެކަނި އެ އެއްޗެހިތަށް ދޫކޮއްލުމެއް ނޫންކަން  އަނބުރާ ގެންދިއުން ނުވަތަ އިޞްލާޙު

ރަނގަޅު  ވަތައަވަސްވާންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. ކޮންމެ ގޮތެއްގައިވެސް ބޭނުންތެރި އިޞްލާޙެއް ނު  ނޭނގެ
އެނަމެ ރަނގަޅު ރޫޙެއްކަމަށް  އިޞްލާޙެއް އޮތްކަމުގައި ވަނީވިއްޔާ އެއަށް ވޯޓް ދެއްވުން އެއީވެސް ހަމަ

ނޑު ނޑު ދެކެން ކުރީ ދުވަހުވެސް އަޅުގަ ނޑު މަސައްކަތް އަވަސް  އަޅުގަ ދެންނެވިފަދައިން އަޅުގަ
ންނަށް ބަދަލުތަކަކައި ގުޅިގެންނޫން ހަމަ ރާއްޖޭއަށް ސިޔާސީގޮތުން އަ ކުރަން މިބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި

ނޑު ވަރަށް  މަސައްކަތް ނޑު މިވާހަކަށް މިދަންނަވަނީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަ ބޮޑަށްވެސް  އަވަސްކުރަން އަޅުގަ
އެރަނގަޅު އެއްޗެއްކަމަށް ވަންޏާ  އެދެން މިއިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިހުރި އިޞްލާޙުތަކަށް ވިސްނާލައްވާފައި

ރޫޙެއްވެސް ގެންގުޅުން އެވެސްހަމަ ވަރަށް  ދެއްވައި ފާސްކޮލެއްވުމުގެ އެއިޞްލާޙުތަށް ވޯޓު
ނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލިން  އަވަސްވެގެން ހިނަގައިދާނެގޮތެއް އިނގޭތޯ އެހެންކަމަށް އަޅުގަ



ރައީސް. މިލަންދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި
ނޑުއަ މާލޭގެ  މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް މާއްދާގެ )ހ( )ށ( އަދި )ނ( 03ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  ޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަ ތާއީދުކުރުމަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އާޠިފް
ފުރިހަމަވެގެންދާކަމަށް  ގެނައުމުން މުޅި މާއްދާ ވަރަށް އަދިހަމަ އެ އިޞްލާޙު މުޅިމާއްދާއަށް

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެހެނީ )ނ( ގައި )ށ( މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކުން ބޭރުގައި ނުވަތަ  އަޅުގަ
މަޖިލީހުގެ  ބައްދަލަވުމެއްގެ ބޭރުގައި އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުންކަންކަން ހިންގުމުގައި ކޮމިޓީއެއްގެ

ފެނިއްޖެނެމަ އެކަން ލިޔުމަކުން މަޖިލީހުގެ  ބަރަކަށްރައީސް މިގަވައިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮއްފިކަމަށް މެން
މިއޮންނަނީ ރައީސް ކުށެއްކޮއްފިއްޔާ އެވާހަކަ ރަީއސްއަށް ހުށަހެޅުން  ރައީސްއަށް ހުށަހެޅުން. މީގައި

ނޑު އެހެންވީމަ  ނޑަކީ. އަޅުގަ ހަމައެޔާއެކު  އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަށް އަޅުގަނޑަށް ހުށަހެޅުންކަމެއް އަޅުގަ
ނޑު ދެލިކޮޕީއަށް ގެނެވުނީމަ ފުރިހަމަވާނޭ.  ދަންނަވަންޖެހޭނީ މިގޮތުން މިމާއްދާ ގަވާއިދުގެ އަޅުގަ

ނޑު މަނިކުފާނުގެ އިޒުނައާއިއެކު  ހަމައެއާއިއެކު މިމާއްދާ ތާއީދުކޮއްލަމުން އަދި ހަމަ މިވަގުތު އަޅުގަ
 އްފަހަރު އެހެންކަންތައް މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަތުގެ އެދުވަހު ކަންތައްކުރެއްވީ ބައެ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ

ޖަލްސާއެއްގައިވެސް މިމަޖުލީހުގެ  ކުރައްވަންޖެހިގެންނޭ. ކުރީގައި ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވި
އަބުދުއް ޝުކޫރު ހުށަހަޅުއްވާ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި  ނާއިބު ރައީސް ހދ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ކުރިން ކުރައްވަންހުނަށްކަމެކޭ ކުރިން އޮތްވާ އެ މެންބަރަކު ތާއީދު ކުރައްވާފައި
މާއްދާއިން  ވަނަ 22އެދުވަހުވެސް ވޯޓަކަށް ނައައްސަވާ އެހެންވީމަ ބައެއް ޙާލައްތަކުގައި  ކުރައްވާނީ

އެއީ އެކަން މިމަޖުލީހުގެ  ރިޔާސަތަށް ލިބިދޭ ރައީސްއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ މަތިން ކަންތައްކުރައްވާނެ
ރައީސް. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު މުޙަންމަދު  ވެސްަް އަންނަގޮތް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ހިގަމުން

ވަނަ ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: މާއްދާއި  03މިގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
ނޑުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މިމަޖުލީހުގައި ނޫނަސް އަދި އައްމިލައަށް ބެހޭގޮތުން  ގޭގައިވެސްަް  އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނުނުގޮތުގައި މިމާއްދާއަށް  ދިރާސާކޮއް މުރާދާކޮއްފައި މިހާރުމިވަނީ. އެަެހެންވީމައި އަޅުގަ
ނޑަށް ހީވަނީ އެއީ  ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުތަކުގައި ހުރީ ވަރަށް ކުދިކުދި ކަންތައްތައްހެން އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ )ހ( ގައި  މިސާލަކަށް އެމަނިކުފާނު 
ނޑަށް  ބައްދަލަވުމެއްގައި ރިޔާސަތުން މިވާހަކަ މީގައި މިއަންނަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކޮމިޓީގެ އަޅުގަ

ވާހަކަދައްކަމުން ދާއިރު އެކޮމިޓީގެ  ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައިވެސް މިމާއްދާތަކައި ބެހޭގޮތުން
ކުރައްވާކަމަކުން އެކޮމިޓީގެ ތިބޭ މެންބަރުން  ނުވަތަ އެބޭފުޅާއިންނަވާ ރައީސަކީ 

މިކަމުގެ ޒިއްމާއުފުލަންޖެހޭނެ ފަރާތަކީ ހަމަ މި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެަެ  ހިތްހަމަނުޖެހިގެންވެސް އާޚިރުގައި
ނޑަކަށް އެއްގޮތަކަވެސް ނުފެނޭ މިކުދިކުދި  ޢިއްޒަތްތެރި އިޞްލާޙުތަކެން  ރައީސް. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

ނޑަށް  ވަނަ 03ދި އެހެންހުރި ކަމުގައިވިޔަސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި އަ މާއްދާ އެއީ އަޅުގަ



މާއްދާއެކޭ މިއަށް އިތުރު އިޞްލާޙެއްނަޔަސް މި  ދެންނެވޭނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ވަރަށް ރަނގަޅައޮތް
ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލައިފި ކަމަށްވަންޏާ މި  މާއްދާއަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މާއްދާގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޢިބާރާތްތަކާއި ހުރިހާ މަޤްޞަދުތަކެއް  ހާސިލުކުރަން  އުޅޭ ނުވަތަ އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މިއާ ދެތެރޭގައި ވިސްނާއިރު މިއަށް އިތުރު  ހާސިލުވެއޭ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ
ނޑަކަށް ނުފެ ނޑަށް ނުފެންނަ ވާހަކަ  ނޭ. އެއީއިޞްލާޙެއް އަންނަންވާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަށް މި މާއްދާ ފާސްކުރަން  ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާލީ. އެހެންވީމަ،
ނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ  ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު  އަޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރާނީ ރަޝީދު ޙަސަން އައްސަލާމްޢަލައިކު ޙުސައިން ` މް. އަޅުގަ
އަޅުގަނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ވާހަކަދެއްކެވުން: މާލޭގެ

ނޑު މި ތާއީދުކުރަނީ އެމަނިކުފާނު ދެންމެ އަނގަބަހުން  ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ، އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ މޭޒުމައްޗަށް  ޞްލާޙުތަކާވެސް އެއްކޮށް. އެހެންކަމުންގެންނެވި އި އެ އިޞްލާޙު އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށްވާނެ. ދެން މާލޭގެ  ވޯޓުލުމުގެ ކުރިން ލިބޭނެގޮތްވުމަކީ އަޅުގަ
ކީއްވެގެންކަން.  ގެންނެވީ މެންބަރު ވިދާޅުވެ ދެއްވައިފި އެމަނިކުފާނު އެ އިޞްލާޙު އެގޮތަށް  ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު ނޑު ހަމައެކަނި ދަންނަވާނީ  އެހެންވީމަ، އެކަމާމެދު އިތުރު ވާހަކައެއް އަޅުގަ ނުދަންނަވާނަން އަޅުގަ
މި އިޞްލާޙުގައި މިއޮންނަ އަރިމަތީ ސުރުޚީވެސް އިދާރީ މިދެންނެވީ  މި އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ގެނެވޭނަމަ

ހަމައެގޮތަށް  ސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެއޭ އަދިބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނަމަވެ އެޑިޓޯރިއަލް
އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން  ވަނަ ބާބުގައި މިއޮންނަ ސުަުރުޚީވެސް ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެއޭ. ދެން 2

ނޑު މިމާއްދާއާއިމެދު ދަންނަވަން ބޭނުން އެއްޗެއް. މިހާރު މި ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތުން  ޢާންމުކޮށް އަޅުގަ
ނޑު  ށް އަމާޒުވެގެން މިދަނީ ވަކިމި ބޮޑަ  މީހަކާ ދިމާލަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ދިމާލަށް. އަޅުގަ

 ދެރަކަމެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ނޫން މި އަމާޒކުރަން ބޭނުންވަނީ މި  ދެކޭގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް

ނޑު ގޮތުގައި ވަކި ދެކޭ ފަންކްޝަންއަށް މިކަންކުރާ ފަންކްޝަނަަަށް އެ ޙާލަތަށް. މިހާރު މީގައި އަޅުގަ
ބަލަހައްޓަވަމުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ތަފާތެއްނެތް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖަލްސާއެއްގައި ރިޔާސަތު

ހަމަ އެއްގޮތެއްވާނެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގެ ރިޔާސަތު  ކަމެއްކުރެއްވުމެކޭ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި
އާތިފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަކީ މި  މިކަންކުރުން. އެހެންވީމަ، އަޙްމަދު ބަލަހައްޓާ ފަރާތުންވެސް

މިހާރު  ރަނގަޅު ރޫޙުގައި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ބަލައިގަންނަނީ. ދެން ދެންނެވި
މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގެ  ލިޔެފައި އޮތްގޮތުން އިޞްލާޙަށް މި ދެލިކޮޕީގައި މިހާރު އޮތްގޮތުން

ބޭފުޅުންނަށްވެސް މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ  ންނަވާނެ ތިޔަޖަލްސާއެއްގައި މިދެންނެވީ އެނގިވަޑައިގަ 
އޮންނަނީކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއް ނޫން. އެއީ އިދާރީ ކޮމިޓީން  ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައި

ނޑައަޅާ ވަކި ފަރާތަކުން ކަމަށް މި ފާސްކުރީ އަދި އެއީ ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީ  ވެއްޖެއްޔާ އެކަމަށް  ކަ



އެ މިހާރު  ޖެއްޔާ އެއީ މުޤައްރިަަރު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމަ،ކަމަށްވެއް
ނޑުމެން ) ވަނަ މާއްދާގެ 05ފާސްކުރެވުނު ކުރެވުންތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްވެސް  ހ( އަޅުގަ

ނޑު ދެކެން. ދެން އަޙްމަދު ވި އާތިފް މިގެންނަވަން ހުށަހެޅުއް  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ
މި ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙެއް  އިޞްލާޙަކީ މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާފައި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއާއިމެދު ޝަކުވާ ކުރުމަކަށް ނޫނިއްޔާ ގަވާއިދާ  އެއްގޮތަކަށްވެސް މި އިޞްލާޙަކީ
 ތެއް ނިންމުމަކަށް އަމާޒުކުރައްވާ ނުވޭތޯ ބަލާ އޭނައަށް އަދަބު ދިނުމަކަށް ނޫނީ ގޮ  ޚިލާފު އޭނަވޭތޯ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅުަި ނިޔަތެއްގައި  މާއްދާއެއް ނޫން. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ
މާއްދާއަށްވެސް އޭނަ  އެމަނިކުފާނު ގެންނަވާ އިޞްލާޙެއް. ދެން ހަމަ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މުޅިަި

ދެންމެ ވިދާޅުވެދެއްވިގޮތަށް  )ރ( އޭނަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އޮތްގޮތަށް )ހ( ، )ށ(، )ނ( އަދި
ނޑު އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލައި ތާއީދުކުރާ ވާހަކަދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ކުރީގައި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ
 ގަނޑުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުމަކަށްވީ މި ޑްރާފްޓް އަތްއުފުލާލައިފިން އަޅު ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝުކޫރު

ނަންބަރު ވަކިން ހަމަ  2ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުރެއްވި ކޮމިޓީން މި މަޖިލީހުގެ ރައީސާބެހޭ ވަކި ހަމަ 
ނޑު އޮޅުން ނޑައަޅުއްވާފައި މިއޮތް ވިސްނުމެއް އަޅުގަ ފިލުވާލަން ބޭނުންވާތީ. ދެން މިހާރު  ކަ

ނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިއްޖެ ދެން  ބަރު ހުށަހެޅުއްވިއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެން ސަބަބު އަޅުގަ
ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ ކަންނޭނގެ ގޮތެއް ނިންމަން. ދެން  ހަމައެއާއެކުގައި މިގޮތަށް ދާނަމަ

ނޑު  މީގައި ގެންގުޅޭ ވިސްނުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ
ނޑަށް ނޑު 2މި  ފެންނަގޮތުގައި އަޅުގަ  ވަނަ ބައި މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހަމަ ކުރީގައި އަޅުގަ

ނޑު ދެކެނީ  ދެންނެވިހެން އޭޒް އެން ިއންސްޓިޓިއުޝަން އެޑްރެސްކޮށްފައި އޮތް މައްސަލައެއް. އަޅުގަ
ފަންކްޝަނަކަށް އެހެންވީމަ ވަކި  ހަމަ ތ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން ވަކި

ނޑު ހަމަ މީގެ ކުރީގެ  އް ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީފަންކްޝަންއެ މުއައްސަސާއެއް ގޮތަށް އަޅުގަ
ނޑު ދެކެނީ އެހެން. އެހެންވީމަ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ  މާއްދާއެއްގައިވެސް  ވާހަކަދެއްކިހެން އަޅުގަ

ނޑުމެން އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ހުރި ބޭފުޅަކަށްވާތީ އެބޭފުޅަކު ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް  ގަވާއިދަށް އަޅުގަ
ޙައްޤުތައް ލިބިދިަިނުމުގައި  ކަމެއްކުރައްވާ ޙާލަތުގައި މިކަން މެންބަރުންނަށް މެންބަރުންގެ

ނޑު ދެކެނީ.  ކަންކުރެވިދާނެ ގޮތެއްގެ މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ލިޔެވިފައި އޮތް މާއްދާއެއް ކަމަށް އަޅުގަ
ނޑު ދެކެނީ ގެންނަަަވާފައި މިއޮތްގޮތް އަޅުގަނޑަށް  މި މާއްދާ މި ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

އެބޭފުޅުންގެ  އެބޭފުޅުން ވިސްނަވާފައި އޮތްގޮތަށް ކަމަށްވަންޏާ ރަނގަޅުކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ވިސްނެނީ
ނޑު އެދެން. ހަމައެއާއެކު ދެން  ދެންމެ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވިސްނުންވެސް އަޑުއަހާލަން އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތް އިދާރީ ކޮމިޓީ މިދޭތެރެއަށް  ލާޙަށް )ށ( އަށްއެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞް



ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މެންބަރެއްގެ  މެދުވެރިކުރުން އެއީ ނޑަކަށް އެހާ ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއްނޫން. އަޅުގަ  އަޅުގަ

ނޑު މަޖިލީަިހުގެ ރައީސް ގަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރައްަްވަންޏާ ނޑަ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަ ށް އަޅުގަ
ނޫނީ އެ ކޮމްޕޮޒިޝަންގެ މައްޗަށް  ސީދާ އެކަން ހުށަހެޅެންވާނެ. އިދާރީ ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާ މެންބަރުން

ނޑުމެން ބަރޯސާވެވިގެން ނުވާނެ އަޅުގަނޑުގެ ޙައްޤެއް ހިމާޔަތްކުރުމައްޓަކައި ހަމަ ސީދާކޮށް އެ  އަޅުގަ
ފައި އެބައޮތް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ގަވާއިދުގެ ފަހަތުގައި ލިޔެވި  މައްސަލަ ގެންގޮސްފައި ހަމަ މި 

 އެކަން އެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދެއްވަންވާނެއޭ އެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި ނޫނީ އެ  އޮބްލިގޭޝަންއެއް

ނޑު ޤަބޫލުނުކުރާ ސަބަބެއް ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް  ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ނުދެއްވިޔަސް އެކަމަކީ އަޅުގަ
ހުށަހެޅުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދެއްވާފައި އެބައޮތް.  ނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިކަން ވަ 09ހަމަ ސީދާ މަޖިލީހަށް 

ނޑަށް ފެންނަނީ އޭޒް އެން އިންސްޓިޓިއުޝަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިކަން ކުރައްވާ  އެހެންވީމަ، އަޅުގަ
ނޑުމެން ވޯޓުލައިގެން ހޮވާފައިވާ ގޮތަށް ނޑުމެންނަށް އިލެކްޓެޑް އަޅުގަ މިކަން ބޭފުޅަކަށްވާތީ  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއްކަމަށް.  އަޅުގަ އަޅުގަ
 މިކަން ޤަބޫލުކޮށްފައި ހަމައެއާއެކު ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީން ގެންގުޅުއްވި  އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން 

ރައީސް. ފާދިއްޕޮޅު  އްޔާ ޢިއްޒަތްތެރިޚިޔާލުތައްވެސް ލިބުމަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރި
ފުރުޞަތަކަށް އެދި  މެންބަރު ޙުސައިން ` ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން  ވަނަ މާއްދާއަށް 03އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ދަންނަވާލީ މި 
ނޑަށް ހީވަނީ އެކަން ޑްރާފްޓިން  .ކުޑަކުޑަ އެއްޗެއް ސާފުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އެހެންނަމަވެސް އެއީ އަޅުގަ

 މިކަމާމެދު ވިސްނަވާ ޚިޔާލުފުޅު ގެންގުޅުއްވާފައިވާގޮތް އެނގުމަށްފަހުގައި ނޫނީ  ކޮމިޓީއިން އެބޭފުޅުން

ނޑަށް ނުފެންނާތީ އެގޮތުން އެ ސުވާލު  އެހާ ރަނގަޅަށް މައްސަލައިގައި ވާހަކަދެއްކިދާނެކަމަށް އަޅުގަ
ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުން މަޖިލީހުގެ  ންނަވާލުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގަވާއިދާދަ

ސުރުޚީއަކީ. އާދެ، ކޮންމެއަކަސް ޤާނޫނުއަސާސީގައިވެސް  ރައީސްއާއިމެދު ޝަކުވާ އުފުލުން މިއީ
ވެދާނެމިވެސް މީގެ  ސުަުރުޚީއަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބައެއް ނޫންކަމަށް. ދެން ބަޔާންކުރައްވާފައި އޮވޭ

ނޑުމެން ބައެއް ދެކެނީ  ނޫންކަމަށް އެހެންކަމަށްވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީވިއްޔާ އަދި އެހެން ނޫނަސް އަޅުގަ
ނޑިކޮޅުގައި އެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަން އިންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ އެހިނދު  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮ

އެއީ ރައީސްއަށް ހިނގާ ހުކުމް ހަމަ  ންވީމައެއީ ހަމަ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިންނަވަނީ އެހެ
ނޑަށް ހީވަނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި  އެބޭފުޅަކާމެދު ހިނގާނެ. އާދެ، އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

މިވަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް  އިޞްލާހު ހުށަހަޅުއްވާފައި
އައްޔަން  ން އިންނަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން އެއީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ކޮމިޓީއިންހައިސިއްޔަތު ރައީސްގެ

ނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅެއް އެހެންވީމަ އެ ފަރާތަށްވެސް މި  ހުކުމް ހިނގާނެތޯ ނޫނީވިއްޔާ  ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަ
ލު ފަރާތަށް އޮތް މާއްދާއެއްތޯ އެސުވާ  މިއީ ހަމައެކަނި މި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ



ރ.އަތޮޅުގެ މެންބަރުގެ އަރިހުން ޢިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާލަން ޢިއްޒަތްތެރި ނައިބު ރައީސް އަދި
އަޅުގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އޭގެ ފަހުގައި އަޅުގަނޑު  ރިޔާސަތުގެ އިޒުނައާއި އެއްކޮށް

ނޑު ފުރުޞަތު ދަންނަވާލާނަން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ. ދެން އަ އެއްޗެއް  ޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މިއަރުވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް އަދި ރ.އަތޮޅުގެ
މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި މި މާއްދާ މިގޮތަށް  ޝާހީން ޙަމީދަށް. އެއީ ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި

 ލެއްވި ކޮމިޓީން ޚިޔާލު ގެންގުޅެފައި ހުރިގޮތް ދޭތެރޭގައި ގަވާއިދު އެކުލަވާ މިއޮތްގޮތާއި އަދި މިއާއި

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ބޭނުންފުޅުވެގެން ވިދާޅުވެފަަައިވާތީ އެ ފުރުޞަތު އެމަނިކުފާނަށް އަރުވާނަން.
ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ،  މެންބަރު ޝާހީން ހަމީދު. މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު

ނޑުވެސް މިއި ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުރުޞަތަކަށްވެސް ބޭނުންވެފައި. ގިނަ  ންނަނީ ޝާހީން ޙަމީދުއަޅުގަ
 ވާހަކަފުޅުގައިވެސް ބައެއް ސުވާލުތައް ހުރިކަމުން އެ ސުވާލުތަކަށްވެސް ޖަވާބެއް  މެންބަރުން ދެއްކެވި

ވިގޮތް ވިސްނެ  އެރުވޭތޯ. އަދި ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ގަވާއިދު ޑްރާފްޓް ކުރަމުން ދިޔައިރު
އެއް ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަންގައިދެވޭތޯ ބެލުމަށް. އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ

ނޑަށް މި ފާހަގަކުރެވުނީ މީގެ ކުރީގައި މާލޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާތިފްވެސް ވިދާޅުވި  އަޅުގަ
ޝަކުވާއެއް އަނެއްކާ މަޖިލީަިހުގެ ރައީސަށް މައްޗަށް ކުރެވޭ މިކަހަލަ  ފަދައިން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ

އެހެންނަމަވެސް  ނުވަތަ ލިޔުމަކުން އަންގާ ގޮތަށް އޮތުމަކީ މާ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫންކަމަށް. ސިޓީއަކުން
ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މީގެކުރިން އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް ފާހަގަކުރެއްވި

އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ އެ ޝަކުވާ އެއަންނަނީ  އުޝަންއެއް ނުވަތަރައީސަކީ ވަކި އިންސްޓިޓި 
ނޑިއެއް ފުރުއްވަން އިންނެވި  ކޮންމެަެހެން އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް ނޫން ޝަކުވާ އެއަންނަނީ އެ ގޮ

 ގުޅޭގޮތުންކަމަށްވާތީ އެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަށް އެޑްރެސް ކުރެއްވުމަކުން އެއީ  ބޭފުޅަކު ކުރެއްވި ކަމަކާ 

ނޑުމެން ޢާންމުގޮތެއްގައި ޢަމަލުކުރާގޯސްގޮ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ  ތެއް ނޫން ކަމަށް ބަލައިގެން އެއީ އަޅުގަ
ސިޓީތަކުގައިވެސް ޢާންމުކޮށް އެޑްރެސް  އެއީ އެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް ނުވަތަ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ

އެކަމަށް ބަލަންޖެހޭ  ހަމައެއުސޫލުން އެ އެޑްރެސް ކުރެވިގެން ކުރައްވާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް.
ނޑުމެން މި މާއްދާއާއި ގުޅޭގޮތުން ވިސްނާފައި މިއޮތީ  ކަންތައްތައް ބެލިދާނެ. ދެން މީަިގައި އަޅުގަ

ނޑުަު ނުވަތަ  ގޮތެއްގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު ރައީސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރޭގައި މައިގަ
ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރެއްވިދާނެތީ  އް ހިންގުމުގައި ގަވާއިދާޖަލްސާ ހިންގުމަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަ
ކޮމިޓީއެއްގައި ޖަލްސާއެއްގައި ކޮމިޓީއެއްގެ ރިޔާސަތުން  އެކަމާމެދު ޝަކުވާ އުފުލޭނެ ގޮތްތަކެއް. މީގައި

ނޑުމެންގެ މި ގަވާއިދުގައި ހިމަނާފައި އޮތްގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ އެ މުޤައްރިރެއް އަދި މިހާރު  އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާފައިހުންނަ  މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ  ވައިގެން އެކަން ކުރައްވާއިރު އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުގަ
ގަވާއިދާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް  ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމުގައި



ތް ކޮށްދިނުމުގެ ބޮޑަށް އެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަ ޢަމަލުކުރެއްވިދާނެތީ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވީހާވެސް
ނޑު  ގޮތުން އެޅޭނެަް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްޓަކައި. މި މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ވިސްނަވާއިރު އަޅުގަ

ނޑަކަށް 02ކޮމިޓީއިންވެސް ބައްލަވާފައިވަނީ  އެދެނީ އަދި ހަމައެކުއެކީގައި  ވަނަ މާއްދާވެސް ގާތްގަ
ހުށަހަޅާ ފާސްކުރުމާއި  ސަލައެއްމާނައަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަަަށް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައް

 03ޙަޤީޤަތުގައި ދެ ދަރަޖައެއް މިއަންނަނީ.  މިަެކަންތައްތައް މިއީ ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. މީގައި
ޖަލްސާ ހިންގުމުގައި އަންނަ ބައެއް ކަހަލަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު  ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި  02ރުންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެއްވޭ ހިސާބަކަށް ގޮސްގެން މެންބަ ކަންތައްތައް އެއަށްވުރެ
ބޭނުންފުޅުވެދާނެ  ގޮތަކަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވެދާނެ ނުވަތަ މެންބަރުންކޮޅެއް ބުނާ ފަދަ

ެއ  މާއްދާއަށްވެސް ވޯޓުަު ދެއްވާއިރު ވަނަ 03އެހެންވީމަ މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށްވެސް ވިސްނަވާފައި 
ވަނަ މާއްދާއިންވެސް ފާހަގަކުރެއްވޭ  02ރަނގަޅުވާނެ.  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުން

 ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ތަކުގައި މި ނުކުތާއާއި  ގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާ

މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއިމެދު  ރެއްވިބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނު އިރު ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅު ކު
މައްސަލަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް  އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް ދާކަަަމަށްވަންޏާ ނުވަތަ އެ 

އުޅޭ ކަމަށްވަންޏާ އިދާރީ ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ ވަކި ކޮމިޓީއަކުން  ޝަކުވާއަކަށް އެކަހަލަ އެމައްސަލައެއް
އެހެންނަމަވެސް  ލާ އެކަންތައްތައް ކުރުން އެއީ ރަނގަޅުވެދާނެ ކަމެއްކަމަށް.ތަޙުޤީޤުކޮށް ބަ  އެ މައްސަލަ

ހަމައަށްއައިރު މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު  މި ގަވާއިދު އެންމެ ފަހުން އެކުލަވާލާ އަދި މާއްދާ ނިމުމަކާ
މެދު ރައީސަށް އަދި ރިޔާސަތަށް އެފަދަ މުހިންމުކަމަކާ އޮތީ މެންބަރުންގެ ރައީސަށް ނުވަތަ ނައިބު

ތަޙުޤީޤުތަކެއް  ކަމުގައިވާނަމަ އެއީ ވަކި މަރުޙަލާތަކެއް ކޮމިޓީތަކަކަށް ފޮނުވައިގެން ތުހުމަތރު ކުރެވޭ
ކަންތައްތަކެއް އޮންނަގޮތަށް ފުރުޞަތު ނުދީ  ކޮށްގެން މަޖިލީހުގެ ހިންގުމަށް ބުރޫ އަރާނެފަދަ ކަހަލަ

ލީހުން އެކަންތައްތައް ކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބާއްވައިގެން މަޖި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
ކޮމިޓީއެއްގެ  ވަނަ މާއްދާގަަައިވެސް އިދާރީ ކޮމިޓީއެއް ނުވަތަ އިތުރު 03އެހެންކަމަށްވާތީ  ގެންދިއުން.

މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ  ރޯލެއް މި ނޯންނަނީ ނުވަތަ ނުލާގޮތަށް ބޮޑަށް ވިސްނާފައި މިއޮތީ. އެއީ
ނޑުމެންނަށް ފާހަ އަވަހަކަށް ހަމަ އެކަމުގެ ދަނޑިވަޅުގައި އެކަމެއް  ގަކުރެވުނު ގޮތުގައި ވީހާވެސްއަޅުގަ
ކަންތައްތައް ނިންމާލެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް އޮތުންކަމަށް. އެހެންކަމުން މި  ނިންމާލެވޭނެ ގޮތަަަކަށް

ނޑު އެ ދެ ތަކަށް ޖަވާބު ސުވާލު  މާއްދާއަށްވެސް ވިސްނެވުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ދަންނަވަމުން އަޅުގަ
ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ،  އެރުވުނީ ކަމަށް ބަލާފައި އިށީންނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.

ނޑަށް  ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަންނ ދަންނަވާލެވުނުއިރު މާޅޮސްމަދުލި ދެކުނުބުރިއޭ އަޅުގަ
 އިން އެކަން ރަނގަޅު ކޮށްލާފައި މާޅޮސްމަޑުލު ކުށެއް،. އެހެންވީމަ، އެ ޔައުމިއްޔާ ދެންނެވުނީ އެއީ

ނޑު ފުރުޞަތު މި  ނޑު އެގޮތަށް ގެންދަން. ދެން އަޅުގަ އަރުވަނީ  އުތުރުބުރީގެ މެންބަރޭ އަޅުގަ



މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ  ޔާމީންއަށް.هللا މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
ޔާމީން ގަވާއިދުގެ هللا މެންބަރު ޢަބްދު ސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

ބެހޭގޮތުން އަދި މި ވާހަކަދެއްކެވުން: ބާބުގައި ހުރި  ދެލިކޮޕީ ކިޔަމުން ދިޔައިރު މި މާއްދާއާއި
ޚިޔާލު އަޅުގަނޑަށް އައިސްފައި މިވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް  މާއްދާތަކާއި ބެހޭގޮތުން މި

 މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތަށް އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ ގޮތަށް ބެލިގެން  އަދި

ރައީސް ކަށަވަރުވެސް  އެކުލަވާލެވިފައި އޮތް ބާބެއްކަމަށް. ދެން، އެކަން މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ނާއިބު
ނަ މާއްދާތަކުގައި މިހިރީ ބަލާކަމަށްވަންޏާ ޖެހިގެން އަން  ކޮށްދެއްވައިފި. އެއި މީގައި ހުރިމާއްދާތަކަށް

ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ނައީސްަްއާ  00ދޭތެރޭގައި އަދި  މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ
އައިސްފައިމިއޮތީ.  އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މޯޝަނެއް ޕްރޮސީޑް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކުގެ ތަފްސީލެއް  ދޭތެރޭގައި

މަޖިލީހުގެ ވަކި ކޮމިޓީއެއްގެ ވަގުތު  އެއްގޮތަކަށްވެސް އެަެހެންވީމާ، އެއީކީ އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި
ހުރި މާއްދާތަކަކަށް މި ބާބުގައި ހުރި މާއްދާތަކާ އެހާ  ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ ބޭފުޅަކާ ބެހޭގޮތުން

ހިއެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ މިއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު  އެޕްލިކަބަލް ވާހެނެއް
 އްޔާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު އޭޒް އެން އިންސްޓިޓިއުޝަން ކޮންސިޑަރ ކުރެވިގެން ނޫނީވި ރައީސް

ފާހަގަކުރެވެނީ.  ލިޔެފައިހުރި މާއްދާތަކެއްކަމަށް ލިޔެފައިހުރި ބާބަތެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް 
ވިސްނޭގޮތުގައި ވެއްޖެއްޔާ މަޖިލީހުގައި  އެަެހެންވުމާއިއެކީ، އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރަނީ އަޅުގަނޑަށް

ނޑަށް  ގަވާއިދު އެކުލައްވާލައްވާފައިވާމި ފޮނުއްވާފައި މިއޮތް ދެލިކޮޕީގައި މިއޮތީ ރަނގަޅަށޭ އަޅުގަ
 އޮންނަނީ. މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އިޞްލާޙުތަކުގައި މިއޮތީ އެގޮތަކަށްނޫން  ދެންނެވެނެން

ނޑަށް މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި މިހާރު  އޮތްގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް  އްދާ މާ 03ކަންނޭނގެ. އެަެހެންވީމާ، އަޅުގަ
ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީދުކުރައްވާފައި އޮތީމަ  ދަންނަވާ އަދި މިއަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާސްކުރެވުމަށް

ނޑުވެސް ހަމަ  ތަކުރާރު ކޮށްލާފައި އިށީންނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ  އެފުރުޞަތުވެސް ދެން އަޅުގަ
ނޑުވެސް މެންބަރެއްގެ އުތުރުބުރީ ޢިއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަރިއަތޮޅު ޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް ހުށަހެޅުއްވި  ހައިސިއްޔަތުން މާލޭގެ

ކުރިން އަދި  ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަރަށް ޢިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ރަނގަޅަށް ބަލައިލުމުގެ
ނޑުމެންގެ އަތަށް  ބޮޑަށް ރިޔާޢަތްކުރިން.  ވަަަނަ ދެލިކޮޕީ އައުމުން އެއަށްވެސް ވަރަށް 2އަޅުގަ

އަދި ކިތަންމެ ޙުއްޖިދުތަކެއް ހާމަކުރި  މަޖިލީހުގައި ކިތަންމެ ބަހަނާއެއް ދެއްކިކަމުގައިވިޔަސް 
ނޑު ދަަަންނަވާލާ ހިތްވަނީ ލިޔެފައިއޮތް އެއްޗެއް ބަދަލުކުރި ބަޔަކަށް  ކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަ

 ބަދަލުކުރަން މާފަސޭހަވާނެއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ތް އެއްޗެއްލިޔެފައިނެ 

މިގަވާއިދުގައި ގެނައުން  އަޙްމަދު އާޠިފް އެހުށަހަޅާފައި އޮތްގޮތަށް އެކަންަް އެދަފްތަރުކޮށް އެލިޔުން
ނޑު ވަރަށް ޤަބޫލުކުރާގޮތެއް. އެއީ، ހާމަކޮށް ކަންތައްތައް ހާމަނުވާގޮތަށްކަމަށް  ފެންނަންއޮތް އެއީ އަޅުގަ



ނޑުމެން ޝައްކުކުރާކަމެއްނޫން  އެަެހެންނެތްކަަަމަށް ވިދާޅުވެ   ބައެއްކަންކަން ނިމެމުންދާކަން އެއީ އަޅުގަ

ވާހަކައެއް. ޢިއްޒަތްތެރި  ޔަޤީންކުރާކަމެއް. އެއީ މިމަޖިލީހުގައި ކަންތައް ހިނގަމުންދިޔަ ގޮތެއްގެ
ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސެއިން ރަޝީދް ޙަސަން  ހޭގޮތުން ތ އަތޮޅުގެރައީސް، މިހެންވެ މިކަމާއި ބެ

ނޑު ހަމަގައިމުވެސް މިވާހަކަ މިހާމަކުރަނީކީ ވަކި  ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެކަން  ހާމަކޮށްދެއްވައިފި. އަޅުގަ

ތީ. އާދެ، ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ބުރަވެގެނެއްނޫން. މިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮތްމަންފާ ބޮޑުވާނެކަމަށް
ނޑު ނޑު މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައިވެސް އަޅުގަ އިޝާރާތްކުރަންވީ ރައީސްތޯ ނާއިބް  މިވާހަކަ އަޅުގަ

މެންބަރުން ދަންނާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ.  ރައީސްތޯވެސް ސުވާލުކޮށްގެން ތިޔަހުރިހާ
ނޑު ހާމަކުރިފަދައިން މިގަވާއިއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ދު އެކުލަވާލުމުގެ ބޭނުމަކީ ކުރީގައިވެސް އަޅުގަ

ނޑު ޔަޤީންކޮށްވެސް  ވަކި ލަނޑުދަނޑިއެއް ޙާސިލްކުރުމްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަ
ނޑައެޅި ސާބިތުކޮށްފެންނާނެހެން.  އަރުވަން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ، މިގަވާއިދުގައި އެކަން އޮންނަންވާނީ ކަ

ނޑަށް ނުފެންނާތީ މިކަމަށް ޢަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިނޫންގޮތެއްގައި މަލުނުކުރައްވާކަށް އަޅުގަ
ނޑު ފުރުޞަތެއް ހޯދީ. އެހެންނަމަވެސް، އެަެހެން މެންބަރަކު ތާއީދުކުރުމުން  ތާއީދުކޮށްލުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ޤަބޫލުކުރާ ތާއީދުކުރެއްވުމެއްކަމަށް އެމެންބަރާ މިފުރުޞަތުގައި  އެތާއީދުކުރިކުރުމަކީ އަޅުގަ
ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ. ދެން،  ޤީންކޮށް އަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާަސތުންހާމަކޮށް ޔަ

ނޑު މިފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް.  އަޅުގަ
ތު މިހާރު ދަންނަވާލަންޖެހޭ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަން އޮތް ވަގުަު  ފުރުޞަތު އަރުވާއިރު އަޅުގަނޑު

ނޑު އެއްޗެއް ވަރަށް ދަންނަވާލަންވެސް އެބަ  ކައިރިވެއްޖެއޭ. އަދި، ޖަލްސާ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ
އެދިވަޑައިގަންނަވަންޏާ ދެން އަންނަ ދުވަހަކަށްވެސް  ބޭނުންވޭ. އެަެހެންވީމާ، ވާހަަަކަފުޅު ފައްޓަވާފައި

 އްވުން އެދޭވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ފުރުޞަތު އެަެހެންވީމާ، މިނިޓެއްހާއިރު ދެ އެފުރުޞަތު އެރުވޭނެ.

ދުވަހަކަށް ފަސްކުރީއޭ.  ދޫކޮށްލެއްވީތޯ. މާަާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު އެހެންވީމާ، ދެންއަންނަ
ނޑު ދެން، ފުރުޞަތު  ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، އަޅުގަ

 ތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް. ހަމަ ދެަެންމެ މިދެންނެވިހެން ޢިއްޒަތް އަރުވާނީ ކޮޅުމަޑުލުގެ

ރައީސް.  ދަންނަވާލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑު. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ރިޔާޟް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި
ނޑު ވަަަރށް ކުރިން ފުރުޞަތަކަށް ރަޝީދް ވާހަކަދެއްކެވުން: އެދުނިން. ނޑަށްވުރެ  އަޅުގަ އަޅުގަ

ދެން، ގަޑިޖެހުނީމާ އަޅުގަނޑަސް  ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުދީ ނިމި ހިނގައްޖެ.ފަހުން އެދުނު ހުރިހާ 
ނޑަށް ވާހަކަދައްކާކަށް ވަގުތެއްނެތް. އެހެންވިމާ، ދެން އޮންނަ  މިއަދު ފުރުޞަތުދެއްވީ، އަޅުގަ

 ރައީސް އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތެއް ދެއްވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން. ދުވަހަކުން ޢިއްޒަތްތެރި

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ޝުކުރިއްޔާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ހަމަ ދެންއަންނަ ދުވަހަކުން
ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މާޅޮސްމަޑުލު  އަޅުގަ



ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް  ވަޙިަީދު ދެން، ކޮޅުމަޑުލުގެ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ
އެދިވަޑައިގެންފައި  މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް. އެއީ، މިހާރު ރަޝީދް. އަދި

އެކަމަކު އެއީ މިހާރު މި މަޢުޟޫގައި  މިތިއްބެވި މީހުން. އާދެ، ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ
ނޑު ލަސްކޮށްލާފައި އެަެނުދެންނެވި އޮތީ.ވާހަކަދައް ވަނަ ފަހަރަށް 2މިހާރު   ކަވަނީކަމަށްވާތީ އަޅުގަ

 އެކަމަކު، ދެން އަންނަ ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމްއަށް 

ކޮމިޓީއަށް  ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާހަކައަކީ ގަވާއިދު
ނޑުމެންގެ މިމަޖިލީހު  ކޮމިޓީއަށް އަލުން ފާސްކުރުމަށް  ން ވަކި ގޮތަކަށް ފާސްނުވެވިގެން ގަވާއިދުއަޅުގަ

އެއަލުން ޑްރާފްޓްކޮށްފައި މިހާރު މަޖިލީހުން މިޖަލީހުގެ  ފޮނުވުނު މިހާތަނަށް ހުރި ހުރިހާ މާއްދާތައް
 ނދޫކުލައިގެއަރިހަށް މިއަދު މޭޒުކޮޅުގެ މައްޗަށް ގެނެވިފައިވާނީ. އާދެ، ރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

މިމާއްދާތަކާ  ކަރުދާހެއްގައި. އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރީ ކުރީދުވަހު ދިޔަ ސްޕީޑްގައި މިއަދުވެސްގޮސް
އެގޮތަަަށް އެކަންތައް ނުދިއައީ.  ހަމައަށްވެސް ދެވިދާނެކަމަށް. ދެން، އެަެކަމަކު އެކަންތައްނުދިއައީ

އި މާއްދާއެއް ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ބަދަލުގަ ދެން. މިހާރު އަނެއްކާ މިއަދު ތިޔަބޭފުޅުން އޭގެ 
ނޑުމެން  ފޮނުވަންވެސް ނިންމަވައިފި. ދެން، ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތައް މިހާރަކަށް އައިސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ބާއްވާއިރުގައި  މެންބަރުން ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުން މަދުކަމުން ނުފެށިގެން އާދެ، އެއީ އަޅުގަ

ވަރަށް ގިނަ  ންނަ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެގެން ޖަލްސާނުފެއްޓިގެންކޮމިޓީ ހިންގަންހަމަޖައްސާފައި އޮ
ހިސާބަށް ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީވަނީ ވަރަށް  ވަގުތުގޮސް އެދެވޭ ގޮތެއްގައިމަސައްކަތް ނުދެއޭ ދަންނަވަންޖެހޭ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މީގެ ފަހުން ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ  ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައި. އެަެހެންވީމާ، އަޅުގަ
ވަޑައިންދެއްވުން.  ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވީހާވެސް ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކު ޖަލްސާތަކަށް

ގަސްތުކޮށްފައިވަނީ މާދަމާރޭ އާދެ، ބުދަ  ދެން، އަދި މިއަދު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން މީހާރު
މިޓީ ރޫމުގައި ބޭއްވުމަށް. އަދި، ޖަލްސާއެއް މިމަޖިލީހުގެ ކޮ  ގައި ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ 0305ދުވަހުގެރޭ 
 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެވާހަކަ ދަންނަވާވެސްލާނަން. އާދެ، ދެން، މިމަޖިލީހުގެ  އޭގެ ފަހުން

އެއްޖަހާއިރުގައި.  2  ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  0ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ މިއަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 
 ޖަލްސާ ނިމުނީ. والحود هلل رب العالوين. . މިއަދުގެ ޖަލްސާ މިހާތަނަށް ނިންމާލާނަން


