
   

 ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން.               .1

 

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

 ޖަލްސާ ފެށުނީ. .وااله وهن وصحبه

 

ލީހަށް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރައްވައި، މަޖި               .2

ވަނަ މާއްދާއާއި އެމާއްދާއާގުޅޭ ޖަދުވަލާމެދު ގޮތެއް  22ހުށަހެޅުއްވި ގަވާއިދުގެ 

 ނިންމެވުން.

 

ވަނަ ޖަލްސާ.  39މިއަދު މި ބައްދަލުވެވެނީ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަރުޚަބާ ދަންނަވަމުން ޖަލްސާއަށް ވަަޑިއގެންދެްއވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ޖަލްސާގެ މަސައްކަަތއިގެން ކުރިއަށްދާން ފަށްޓަން. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި 

ބަޙުސް ކުރަމުން މިދަނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ އިޞްލާޙު ކުރުމުެގ 

ކަންތަކުަގއި. އަދި ެއ އިްޞލާޙު ކުރުމުަގއި މި މަޖިލީހުގަިއ ބަޙުސް ކުެރިވ 

ން ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މާއްދާތަކާ ބެހޭގޮތުން ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަލު

އަޅުަގނޑުމެން ބަޙުސް ކުަރމުން މިދަނީ. އެގޮތުން އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު 

ވަނަ ޖަލްާސ ނިމުނުއިރު، ައޅުަގނޑުމެްނ ވާހަކަ ަދއްކަމުން  38މަޖިލީހުގެ 

ން އަލުން ޑްރާފްޓް ގެންދަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު، މަޖިލީހުން، ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީ

ވަނަ މާއްދާާއއި، ެއ މާއްދާއާއި ގުޭޅގޮތުން  22ކުރަްއވާފައި ފޮނުްއވެވި ގަާވިއދުގެ 

ޖަދުވަލާއި ކަންަތއް ކުިރއަްށ ގޮސްފަިއވާ ގޮތް. އާދެ ެއ މާއްދާ އެުދވަހު މި 

ޖަލްސާއިންވެސް ފާސްުނވެެގން އަލުން ބަޙުސަށް ހުށަހެޅިގެން މިހާރު 

މެންބަރަުކ ވަީނ  2ގެންދަނީ. އެދުވަހުެގ ޖަލްސާ ނިމުނުއިުރ ވާހަކަދެްއކެވެމުން 

ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާފަިއ. ައދި އިތުރު ބައެއް ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން 



ވާހަކަދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއެގންފައިވަނީ. އެބޭފުޅުްނގެ ނަންފުޅުތައް އެދުވަުހ 

ނޑުގެ އަތަށް އެ  ވަގުތުުު ލިބިފައި ނެތް އަޅުަގނޑު އިޢުލާންކުރިން. ުކރިއިރު އަުޅގަ

ދެ ނަންފުޅެއް އެހެންނަމަވެްސ އިދާރީ މޭުޒގައި ނަން ނޯުޓ ކުރެވިަފއި އޮތް ެދ 

ބޭފުޅެއް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ އެދެބޭފުޅުންނަށްވެސް މިއަދު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

އަރުވާނަން. އާދެ މިހާރު އެދުވަހު ވާހަކަދަްއކަވަން އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ބޭފުޅުްނެގ 

ތެރެއިން އަޅުަގނޑު އެންެމ ފުރަތަމަ މި ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކޮޅުމަޑުުލގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފަށް. 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ  22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ގަާވއިދުގެ  ކޮޅުމަޑުުލގެ މެްނބަރު ުމޙަްނމަދު 

 56މެން އެުދވަހު ވޯޓަށް ެއއްސެިވއިުރގަިއ ވޯޓު ދެއްވީ ޖަދުވަލު އަޅުަގނޑު ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން: 

މެންބަރުން ތިބުމާއި އެކުގަިއ  11މެންބަރުން. ދެން އެުެހެންކަމުން ވޯޓު ނުދެއްވާ 

އަޅުަގނޑުމެން އެާމއްދާ ވަީނ ފާސްނުވެފައި. އާދެ މި މާއްދާއާއި ބޭެހގޮތުން 

ނޑުމެން ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓން  މި މާއްދާ ވަރަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް މި  ރަނގަޅަށް ޙަޤީޤަތުގައި ޑްާރފްޓް ކޮށްފައި ގެނެސްފައިއޮތީ.

މާއްދާ މިވަނީ ފާސްނުވެ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފްލޯރ އަށް އަނެްއާކވެްސ 

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގަިއ، ައޅުަގނުޑ  ވާހަކަދަްއކަން ޖެހިފައި. އެެހންވީމާ އަުޅގަ

ދާ ފާސްނުވެ އެުދވަހު ދިޔައިމާ ެއ މާއްދާއާިއ ބެހޭގޮތުން އަުޑއަހާލަން ބޭނުން މިމާއް

ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވާަފއިާވ، ިއތުރަށް ވާހަކަފުޅު މިހާރު ދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުވާ 

ނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުުޅ ައޅުަގނޑު ައޑުއަހާލަން ބޭނުންވޭ. އޭަރށް އަުޅގަ

މިމާއްދާަގއި ހުރި އުނިކަމެްއ.  އިނގޭނީ، ައޅުަގނޑަށް ހަމަަގއިމުވެްސ އިނގޭނީ

ނޑު ވާހަަކދައްކަން ބޭނުންވޭ ިމ  ނޑު މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ އޭގެ ފަހުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ިމ ފުރުޞަތު މިވަގުތު  މަޖިލީހުގައި އެކަމާބެހޭގޮތުން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ދޫކޮށްލާނީ އެދުވަހު މި މާްއދާ ފާސްކުރަްއވަން ފެނިވަަޑިއނުގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ 

ނޑުމެންނަްށ އިވިގެން ދާނެހެން.  ނޑަށް ހީވަނީ އަދި އަޅުގަ ވާހަކަފުޅު އަުޅގަ



ނޑު އިުތރަށް ފުރުޞަތަށް އެދޭވާހަކަ ދަންވަމުން އަޅުަގނުޑ  އެއަށްފަހުަގއި އަުޅގަ

 އިށީނދެލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

ނޑު މި ފުރުޞަތު އަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ރުވަނީ ހުވަދުއަތޮޅު އުުތރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ދެން އަޅުގަ

ޖާބިރު. އަޅުަގނޑު ބަލާލާއިރު އަދި މިވަގުތު ޖަލްސާަގިއ هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ވަަޑއިގެން ނެތް. ދެން އެދިަވަޑއިގެންފަިއވާ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. އާދެ ނިޑކޮޅަށް  މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް އަޅުގަ އެ ގޮ

ބަލާލާއިރު އެ މެންބަރުވެްސ ވަަޑއިގެން ނެތް. ދެން ެއދިވަަޑއިގެންފައި ިމއޮީތ 

ފެލިދެއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ 

 އަރުވަން. 

 

 ޢައްސަލާމް `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި އަމީން ޢާންމު.  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު ޔޫސުފް 

ނޑުެވސް ވާން ބޭނުންވަނީ މި މަސައްކަތް ވީާހވެްސ   ނަޢީމް ވާހަަކދެއްެކވުން: ޢަލައިކުމް. އާދެ އަުޅގަ

އަވަހަކަށް ކުެރްއވުމަށް، މަސައްކަތް ކުަރއްވާ ބޭުފޅުންނާ އެއްބަިއވާން. 

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރެްއވުމުގެ މަސައްކަތް ީވ އެންމެ އަވަހަކަށް 

ހެޔޮ ހިތުން ަގދައަޅާ މަސަްއކަތް ކުރަްއާވ ބޭފުޅުނާއި އެީކަގއި.  ކުރެްއވުމަށް

ނޑު ކޮްށގެން ވާނެކަެމއްނޫންކަން ައޅުަގނުޑ  އެހެންވީމާ ވާހަކަ ިދގުކުރުމަީކ އަުޅގަ

ނޑު ދަންވާލަން ބޭނުންަވނީ ކުރިން ދުވަހު   22ޤާބޫލުކުރަން. ވީހާ ކުރުކޮށް ައޅުގަ

ނޑު ޯވޓު ނުދިނީ އެމާއްދާާއއި ގުޅުަފއިމިވާ ޖަދުވަުލގަިއާވ  ވަނަ މާއްދާއަށް އަުޅގަ

ނުޑ ހިތް ހަމަނުޖެހޭތީ.  ނަންބަރުގައި މިވާ ަބއެްއ ކަންތަކުަގއި އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި މަސައްކަތް އަަވސްކުރުމަށް ލާ ާބރެއްގެ ގޮތުން ެއވާހަކަ 

 ދައްކާކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް އަިދވެސް އެާމއްދާއަާކއި ދޭތެެރގައި 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން.  އަޅުަގނޑަށް ޞުލްަޙވެވިަފއި ނުވާ އެއްާމއްދާެއއް ކަން އަުޅގަ

ވަަނ ނަންބަރުގައި މިވާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގަިއ  15އެ ޖަދުވަލުގެ 



ވާހަކަދެްއކެވުމަށް ފަހު ވަގުުތުުން އެމެންބަރަކު ޖަލްސާ ދޫކޮށްފައި ދިއުން. އާދެ 

ނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަަކ ވަނަ ނަންބަރު މީގެން އުނިކޮ 15މި  ށްލުމަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވަނަ  22`. ޢައްސަލާމް ޢަލައިުކމް. އާދެ ގަާވއިދުގެ ދެިލކޮޕީެގ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ނޑު ދަންނަވާލަން މާއްދާގެ ޖަދުވަލާ ބެޭހގޮތުން މި ކުރެވެމުންދާ ބަޙުސްަގއި ައޅުގަ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނުޑ ޯވުޓ  ބޭނުންވަނީ، ައޅުަގނުޑ މި ޖަދުވަލު ފާސްކުާރކަށް ޯވޓެްއ ނުދެމޭ. އަުޅގަ

ނުދެއްވި ސަބަބަކީ މަޖިލީހުަގއި ކުރަން އެކަީށގެންނުވާ ަކންތައްތަކޭ ބުނެ، ަވކި 

ކަންތައްތަެކއް ައޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރީމާ، ޭއގެ މާނައަީކ ެއ ލިސްޓު ކުރެވިަފއިާވ 

އްތައް ނޫން، އެހެްނ ހުރިހާ ކަމަކީ މަޖިލީހުގައި ކުރަން އެކަީށގެންާވ ކަންތަ

ކަންތައްތަކޭ ބުނުން ކަހަލަ ކަމެއް. ައޅުަގނޑާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސާ މިތާނަގއި 

ބެރުޖަހާ ނަށަން ފަށައިފިއްޔަާކ މިތާނގައި މާ ރީއްޗެއް ނުާވނެ. އެވާހަަކއެްއވެްސ 

ހަލަ މިތާނގަިއ ުކރުން އެކަީށގެން ނުާވ މި ޖަދުވަލެއްަގއި ނެތް. އަިދވެސް އެކަ

ކަންތަުައްތަްއ ހުންނާނެ. އެެހންވީމާ އެ ހުރިހާ ކަންތައްަތކެއް ީމގަިއ ނުހިމެނޭ 

ކަމަށްވަންޏާ ބަެއއް ކަންަތއްަތުަކަކީ މީަގއި އެކަީށގެންނުވާ ކަންތައްތަކޭ ބުނުމަީކ 

ނ ުޑ ވޯުޓ ނުދިނީ. އަޅުަގނޑަށް މާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ނުވޭ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ޢައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދެލިކޮޕީގެ ރީނދޫ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު 

 ވަނަ މާްއދާ. މި  22މަރުޙަލާގައި މިހާރު ގޮސްފައި މިއޮތް ހިސާބަކީ  އިލްޔާސް ުޙސަިއން އިްބރާީހމް 

ންނަ ޖަދުވަލަކީ އެްއވެސް ޙާެލއްަގއި އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުާރ މާއްދާގެ ދަށުން މި އޮ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެްއޗެއް ނޫން. މިފަދަ މަޖިލީހަކަށް އެއްގޮަތކަށް ދަންނަވަންޏާ އަޅުަގނޑަްށ 

ދެންނެވިދާނެ މި ޖަދުވަލުގައި މިހިރި ބައެއް ނުކުތާތަކަކީ ހަމަ ކުޑަމީސް 

ަގނޑުމެން އެންމެންނަކީ ކޮށްލުންކަހަލަ ބައެއް ނުކުތާަތއްވެސް އެބަހުރި. ެއއީ އަޅު 



ތަޞައްރުފު ފުދި މިތަނަށް ރައްޔިތުންގެ އެތައް ސަޕޯޓެއް ިލބިގެން ައއިސްފައިތިިބ 

ބަޔަކަށް ވާޙާލު އެކަހަލަ ބަެއއް މީގައި ހުރި ކުދި ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެްނ 

ބޮޅުގަިއ އަުޅވާ މިމަޖިލިސް ެތރޭގައި ބޯލަންބަން ކޮންމެހެްނ މަސައްކަތް ކުރާކަށް 

ނުޖެހޭ. ދެން މާނަވީ ގޮތަކަށް ބަލާއިރު މިއީ އެއްެވސް ބުރަދަނެއް ހުރި 

ވާހަކަތަެކއް ނޫން. ބަެއއް ވާހަކަ މީަގއި އެބަހުރި އެހެންވީމާ މި ޖަދުވަލާ 

އަޅުަގނޑު ތާއީދުުނކުރެވެނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ، ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް އިޞްލާުޙ 

ނޑު މެން ތިީބ ޖަލުގައި. ެއަވގުތު ހުށަހަޅަން ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ލިބުނު ފުރުޞަުތގަިއވެސް އޮންނަނީ ެއވާހަކަ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް 

ދަންނަވާފައި. އެހެންނަމަވެްސ އެވެސް ހަމަ ެއއްެވްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުވަމުްނ ގޮސް ދިަޔއީ. ގޮސް ެދވަނަ މަރުޙަލާއަށް ދިޔަީއ  ބަލާލުމެއް ނެތި ފަ

ނިޑވަުޅގައި އަނެްއކާެވއް ދެލިކޮޕީ. ދެ ން އަިއސް މި ީރނދޫ މަރުޙަލާގައި ުއޅޭ ދަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  އެްއ ވާހަަކއެްއ ައޅުަގނޑަްށ މި ދައްކަްނ ޖެހެނީ. ައޅުގަ

މިއަށްވުރެ މ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވާހަކަތަެކއް ނޫން މީގައި މިހިރީ.

ތައް ލިެޔފައިއޮތްހެން، ކުރަްނީވ އަޙްމަދު ޝަފީޤް ވިދާޅުވިހެްނ ނުކުރެވޭ ކަންަތއް

ނޑަްށ  ކަންތައްތަްއވެސް ީމގައި ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ގެންނަން ެޖހޭނެހެން އަޅުގަ

ނަޑކަށް ހިެއއްުނޭވ  އެބަ ލަފާކުެރވޭ. މިސާލަކަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނަކަްށ އަުޅގަ

ން. އެީއ އިްއޔެ ހިނގައި ދިޔަ ެއްއެވސް ހާދިސާއެއްެވސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެހެ

މެންބަރަކު ތުލުސްދޫގައި ހުއްޓާ މިތަނުުުން ލޯންޗެއް ފޮނުވަިއގެން އޭނަގެެންސ 

އޭނާާއއި ބެޙޭ ތަޙްޤީޤުތަކެއް ހިނގައިގެން ދިޔަ. އެހެރީ މާ މުހިންމު ކަންތައްތައް 

މިކަހަލަ އެއްެޗއްަގއި ލިޔަްނވެއްެޖއްޔާ ލިޔަން. އަދި ޭއގެ ކުރިންވެސް ަބއެްއ 

އި ނެތި ެއގޮތް މިގޮތަށް ހިނަގއިދިޔަ. ެއފަދަ މަޖިލީހަކަށް ހަމަ މެންބަރުން މިތާނގަ

ވާނުާވއެއް ނޭނގޭ. އެހެްނވެއްެޖއްޔާ އެހެން ލިޔަންިވއްޔާ ލިޔާނެ އެތަްއ 

އެްއޗެހިތަކެއް އެބަހުރި. ދެން މިކަހަލަ އެއްޗެއް ލިޔަންޏާ ދެކޮޅު ވަޒަްނވާ ކަހަލަ 

ނުޑ  ގޮތަކަށް ލިޔުން އަޅުަގނުޑ ބޭނުންވަނީ. އެްއވެސް ޙާލެއްަގއި އަުޅގަ



ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި ޖަދުވަލު މި އޮތްގޮތައް އޮެވެގންނެއް އަޅުަގނަޑކަށް 

ނޑު ބޭނުންވަނީ މި ޖަދުވަލު ހަމަ އެްއކޮށް އުނިކޮށްލަން.  ވޯޓަކަށް ނުދެވޭނޭ. އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނޑު ފުރުޞަތު ޫދކޮށްލައިފިން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް    ތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ޠާހިރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

 

 `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަަކއިްނވެސް  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 ލު ރިޔާސަތަށް ލަފާ އަރުަވއިފި. ރީނދޫ މަރުޙަލާގައި މިއޮތް ޖަދުވަ މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

އުނިކޮށްލުމަށް، ނެތިކޮށްލުމަށް. އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ ވިސްނުން ގެންގުޅެނީ ހަމަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެގޮތަްށ، އެމޭރުމުން. މިއަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން އަޅުަގނޑަށްެވސް ފެންނަނީ 

މީގައި ކޮންެމވެސް ކަހަަލ ބާރެއް ބޭނުންވެގެން ަމސައްކަތް ކުަރްއވާކަން. 

ނޑުަދނިޑއެްއ ރައްޔިތުން ބޭ ނުންވަނީ ަރްއޔިތުންގެ އަމާޒަށް ވާސިލްެވވޭނެ ލަ

ހާސިލްކުރަން. އެހެންކަމަށްވާަނމަ މީގައި ަބއެްއ ކަންަތއްަތއް ބުނާގޮތުން ަބެއއް 

މެންބަރުންވެސް އިޝާރާތް ކުރައްަވއިފި ބައެއް ނަންބަރުތައް އުނިކޮށްލެްއވުމަްށ 

ނޑު ވެްސ ހަމަ ލަފާއަރުވާނިުީ މި ޖަދުވަލު އެްއކޮށް ފޮހެލަން  ފެންނަކަން. އަޅުގަ

ޖެހޭނެކަމަށް. އެއްެވސް ޙާލެއްަގއި މި ޖަދުވަލު ބާްއަވއިގެން މި ގަާވއިުދ 

އިޞްލާޙުކުރަން ައޅުަގނޑަްށ ނުފެންނަކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނުޑ 

މިވާހަކަ މި އަރިްސކުރަނީ އެްއގޮތަްށވުރެ ގިަނގޮތަްއ ނަޒަރު ހިންަގިއ 

އި ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން އަރުވަމުން ގެންދަވާ މަޝްވަާރގެ މިމަޖިލީހުގަ

ޢަލީގައި މިކަން ކޮށްފިނަމަ ހަމަ ބަޔަކަށް ނުނީ މީހަކަށް ބާރުތަކެއް ހޯދައި 

ދިނުމަށް ބާރު އަޅާ ބައެއް އަކުރުތަާކއި ބަެއއް ލަފުޒުަތެކއް މީަގއި ހިމެނިގެން 

 ވާތީ. ޝުކުިރއްޔާ.

 



 `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ދެްއވި ކަމަށްޓަަކއި  ަސއިން ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ޙު

ނޑު އިޚްލާސްތެިރކަމާިއ އެީކގައި ޝުކުުރ   އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ައޅުގަ

ނުޑެވސް ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ މި ޖަދުވަުލެގ  ދަންނަވަން. އާދެ އަުޅގަ

ތާތަކާއިމެދު އަުޅަގނޑު ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ އެކަްނ ެއވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް ުނކު

ރައީސަށް ދަންނަވާލަން. އާދެ މީގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑު އެންމެ ބޮޑަށް 

ވަނަ ނުކުތާ. އާެދ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  12ހިތްހަމަނުޖެހޭ އެއް ނުކުތާއަކީ 

ރަށް ނިކުތުން. އާދެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަުމން ދަނިކޮށް ޖަލްސާއިން ބޭ

ނޑު ވޭންގެ މައްުްސަލަ އުޅޭ މީހެއް. ދެން އެހެންވީމާ  އަޅުަގނަޑކީ ފުދޭވަރަކަށް ބަ

ނޑަށް މިއާމެދު އިންކާރު ކުރަންޖެހުނީ. އެމީހެްއގެ ޙާލާމެދު އެމީހަކަްށ  ބޮޑަށް އަުޅގަ

ބޮޑަށް އިނގޭނީ. ދެން އަުޅަގނޑަށް ހިތަށް މިއަރަީނ ބަެއއް ފަހަރު ޢިްއޒަތްތެރި 

ރައީސ އެބަުް އިންަނވައޭ ވަރަށް ގިނައިރު ވަންދެން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަން. 

އެހެުެން އިންނަވަނިކޮށް ކުއްލިައކަށް ބަޑު ކަްއކާލާ ގޮތްވެ، މީހަކަްށ 

މެދުވެރިވެދާނެ ގޮތެްއގެ ވާަހކަ މި ދަންނަވަނީ ދެން ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެްސ 

ެގ ވާހަކަފުޅު ހުއްަޓާވ ނީނދެވޭ ވަރުެވގެންެވސް ނެތޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑަކަްށ  ނޑުމެްނނަކަށް، އަުޅގަ ނުލައްވަނީހެއް މި ނަންބަރުގައި ބުނާގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު މި ނަންބަރާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހެނީ.  ބޭރަށް ނިކުމެވޭކަށް. އެހެންީވމާ އަޅުގަ

ވަނަ ނުކުތާ. އެީއ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއްަގއި  15ދެން އަނެއް ނުކުާތއަކީ 

ކުމަށްފަހު ވަގުތުން އެމެންބަރަކު ޖަލްސާ ދޫކޮށްފައި ދިއުން. އަޅުަގނުޑ ވާހަކަދެއް 

ނޑު ހަމަގައިމުވެސް ހިތްހަމަނުޖެހެނޭ ނުކުތާއެކޭ.  ދަންވާނީ މިވެސް އަުޅގަ

އެތަނުަގއި ބަޙުސް ކުރެޭވ ނުވަތަ މާއްާދއަކީ އެީއ އިސްލާމީ ޝަރީޢަާތ 

ސް ވެާދނޭ. އެީއ ހަމަ ވެދާެނ ޚިލާފުގޮތަކަށްވެްސ ވާަހކަ ދެްއކޭ ތަނަކަށް އެމަޖިލި

ކަމެކޭ. ެއއީ މިހާރުވެްސ ބަެއއް ފަހަރު އެކަހަލަ ގޮތަކަްށ ދިމާވެފައި އެބަހުރި. 

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ަކނަޑއެޅިގެން ކަމެއް އޮްތގޮތާއި ިޚލާފަށްވެސް މިތާނގަިއ 

ނަޑއެިޅގެން ހެއްާކއި ްޕރޫފާއި އެކު ެދއްކެ  އް ވާހަކަފުޅުއެބަ ަދއްަކވާ. މީހަމަ ކަ



ހުރި، ދެންނެވެން ހުރި ކަންތައްވީމަ އެހެން މިދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ އެފަދަ 

ޙާލަތެއްަގއި އެކަމަށް އިންާކރު ކުރަންޖެހޭ، އިޢުތިޖާޖު ކުރަންޖެހޭ، ނުރުހޭކަން 

ނޑު ހަމަަގއިމުވެސް ހިތްހަމަޖެހޭނީ މި މަޖިލީހުން  ފާޅުކުރަން ޖެހޭ. އެގޮތުން އަުޅގަ

ތުން. ނުވަތަ ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަުތން ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް އެަވގުތަކު ބޭރަށް ނިކު

ކަމެއް ކުަރްއވަފާނެ އެފަދަ ިހނދެއްަގއި، ުނވަތަ ޯވޓެްއ، ީމގެ ކުީރަގއިވެްސ އޮތީ 

އެފަދަ ގޮތަކަށް ހިނގާފަިއ އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަރުަގއި އިނގޭތޯ. ައޅުަގނުޑެގ 

ކައި ނެގުނު ސިއްރު ނަޒަރުަގއި އޭރު މި ވޯޓުަރއީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަ 

ވޯޓަީކ، ސިއްރު ވޯޓު ނަގަްނޖެހޭ ކަމެއްގައި އަތް އުފުލަިއގެން ވޯޓު ނެގުނީާމ 

ނޑު  އަޅުަގނޑު ދެން ދުށީ އެއީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނިކުމެގެން ދިޔައީ. މިފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެއްޔާ ދެންވެސް ޙާލަތެއްަގިއ 

ގެން ދާނަޭމ. އެހެންނަމަވެސް ިމއީ ކުުރން އެކަީށގެން ނުާވ އަޅުަގނުޑ ނިކުމެ

ނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއްނޫނޭ.  ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އޮތުމަކީ ައޅުގަ

އެހެންވީމާ އަދި އަމުދުން ެދންމެ މުލަުަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

އް ކަންތައްަތއް އެބަހުރި ނުރުހެވޭ ޝަފީޤް ވިދާޅިފަދައިން މީގަިއ ހަމައެކަނި ބައެ

ވަރަށް ނުވަތަ ކުރުން މަނާ ަކންތައްތަކަށްވެސް އެބަހުރި، ުކރެވިދާނެ ކަންތައްަތްއ 

އެމީހަކު މިތާގައިތިެވގެްނ ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ އެހެންވިމާ ވަިކ 

ބައެއްކަންަތއްތައް ިމއީ ުނރުހެވޭ ކަމެްއވެފައި ހަަމ ވާހަކަައކީ ނުރުހުވޭ 

ކަމެއް މީގައި ޝާމިލްނުވާކަމަށް ވަންނީިވއްޔާ އަޅުަގނޑަށްެވސް ނުފެނޭ މި ހުރިހާ

މާއްދާ މި ޖަދުވަލު މިގޮތަށް ބާއްާވކަށް ެއއީ ައޅުަގނުޑ. ދެން އަޅުަގނުޑެގ 

މައްސަލަެއއް ނެތް މި ޖަދުވަލުން މި ދެ މާއްދާ އުނިކޮށްލައްަވއިފިްއޔާ ނޫނިްއާޔ 

ނޑު މިހިރީ ހަމަ މި ޖަދުވަލަށް އެނޫންގޮތަކަށް މީތި ބަދަލުކޮްށލައްަވއި ފިއްޔާ އަުޅގަ

 ވޯޓު ދޭން. ޝުކުރިްއޔާ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.
 

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ދެން އަޅުގަ



ނޑު ބަލައިލިއިރު ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިގެން އަދި ނެތް.  އިސްމާޢީލަށް. އާދެ، އަުޅގަ

 ނަސީރު.هللا ދެން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޢަބްދު

 

ނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލަން. ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ
 ަނޞީރު ވާހަކަެދއްކެުވން:هللا ޢަބްދު

 

 ވޯޓު ލިބިފައިވާ  56މާއްދާއަކީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 މާއްދާއެއް. އެހެންވީމާ، އެންމެ ވޯޓެއް ނުލިބި އޮތީ ފާްސވާްނ. އެހެން   މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 

ނަމަވެސް އަލުން މި ޑްރާފްޓްކުރުމަށް ވިސްނުމަކަށްދާއިރު އަޅުަގނޑަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ަބއެއް ުނކުތާތަެކއް ދަންނަވާލު މަށް އަުޅގަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާހަކަަދއްކަމުން ގެންދާއިުރ  4ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ވަނަ ނަންބަރުގައި އެބަބުނޭ ވާހަކަަދއްކަމުން ގެންދަނިކޮށް.  5އިނދެފައި އަނެްއކާ 

ނޑަށް ހީވަނީ ެއްއކަމެއްހެން މިއުޅެނީ ހަމަ. އެހެންވީމާ، މި ތަފާ ތުކޮށް ދެން އަޅުގަ

އެތަން އަިއސްފައި އޮތީމާ ެއއީ ޢިމްލާ ކުށެއްކަމަށް ނޫިނއްޔާމުން ޭއގައި މާނަ 

އަޅުަގނޑަށް ހަމަަގއިމުވެސް އެއީ ެއްއގޮތަކަށް ނެގޭ މާނައެއް ކަމަްށވާތީވެ ެއ 

ނޑަށް  ދެތަނުގަިއވެސް ެއއްގޮތަށް ެއަކން އޮތުން އެއީ ރަނގަޅު ކަެމއްކަމަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއާިއ  12މައެއާ އެުކގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން ހަ

ވަނަ ާމއްދާަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީްސ  12ަގއި. ވަނަ ާމއްދާ 15

 15ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ދަނިކޮްށ ޖަލްސާއިން ބޭރަށް ނުކުތުްނ. ހަމަ އެާއއެކު 

ގުތުން އެ ވަނަ މާއްދާގައި މަޖިލިސްެގ ޖަލްސާއެއްަގއި ވާހަކަެދއްުކމަށްފަހު ވަ

ވަަނ މާއްދާގައި މަޖިލީހުގެ  12މެންބަރަކު ޖަލްސާ ދޫކޮށްފައި ދިޔުން. އެހެންވީމާ، 

ރައީސް ވާަހކަފުޅުދައްަކވަނިޮކންނާއި އަނެްއކާ ެއއާ ެއކުަގއި މަޖިލިސްގެ ރަީއްސ 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ނިމޭއިރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އެބައަރުވާ. އެހެން 

ންޏާ އަެނއްކާ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުުޅދައްކަވަްނ ހުންނަވާނެ. ކަމަށްވަ



އެހެންވީމާ، މި ދޭތެރެ މެދުގައި މީހަކު ނިކުންނަންެވއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އެ 

ނޑު ހިތަްށ  ޙާލަތުގައި ފުރުޞަެތއް ލިބުމުެގ ދަތިކަމެއް އެބައުޅޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

މިކަންަތއްތަކާމެދު ކޮންމެސް މިންވަރަކަްށ  އަރަނީ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަްށ ދާއިރު

ނޑު ހިތަްށ  އަލިއަުޅވާލުމަކީ ނެތްކަމެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަރަނީ މިއީ މިހާ ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތެއް ލިބިފައި އޮތް މާއްދާެއއް ކަމަށްާވއިުރ 

ެއއް މެންބަރުން ހަމައެކަނި މިދެންނެވި ކަހަލަ ކުދިކުދި ބަދަލުތަކެްއ ނުވަަތ އަދި ބަ

ފާހަގަކުރެްއވި ފަދަ ބައެއް ބަދަލުތައް ހުރުމާ އެކުަގއި އިދާރީ ކޮމިޓީން 

އެކަންކަމާމެދު ިވސްނާވަަޑިއެގން އެއަށް ހެޮޔ ބަދަލެއް ގެނެސްފި ކަމަށްވަންޏާމުން 

މި މާއްދާ ފާސްވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނަޑށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ 

 މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވާލުމަށް

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު މިވަގުތު މި ފުރުޞަތު ދޫޮކށްލާނަން  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 އިނގޭތޯ. ުޝކުރިއްރާ. މެންަބރު ަޖއުފަރު ޢީސާ 
 އާަދމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 

 އަޅުަގނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މި ގަާވއިދުގެ ، ޒަތަތެރި ރައީސް ޢިއް ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު ފަިއޞަލް 

އާދެ، ޖަދުވަލުގެ ރީނދޫ ަކރުދާހުގައިވާ ކުރުން އެކަީށެގންނުވާ ކަންތައްތަުކެގ  ނަސީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ފާަހގަކުރާ ަބއެްއ ކަންތައްަތުކގެ ވާހަކަދަންނާލަން.  ތެރެއިން އަުޅގަ

ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ  12ޖަދުވަލުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،

ނުޑވެްސ  ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަމުން ދަނިކޮށް ބޭރަށް ނުކުތުން މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަދާކުރާ  ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ނޫން. ާއދެ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަޅުގަ

ރިނުވާނަމަ ކުރުން އިޙްތިރާމަކަށްޓަަކއި މިފަދަ ކަމެއް ހަމަ ކޮންމެހެން އުޒުރުވެ

ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މި ނަންބަރުގައ ިމގޮތަށް އޮތަްސ 

ނުކުމެވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރަކަށް މި ހުރަހެއް ނާޅާކަންވެސް ައޅުަގނުޑ 



ވަނަ ނަންބަރު އާދެ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގަިއ  15ފާހަގަކުރަން. ދެން އޮތީ 

ވަގުތުްނ އެ މެންބަރަކު ޖަލްސާ ދޫކޮށްފައި ދިޔުން. ވާހަކަދެްއކުމަށްފަހު 

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިީއ އޮތުމާ ނެތުން އެްއވަުރ ނަންބަރެއް ސަބަބަީކ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ދަނިކޮށް މާ ހޫނުގަދަވެއްެޖ 

ަރއީސް، ނަމަވެސް ހަމަ ނުކުމެވަަޑިއގަތުމަކީ ރަނަގޅު ކަެމއް. ޢިއްޒަތްތެރި 

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އިސްވެދިޔަ ދެ ޙަލާތުގައިވެސް ނުކުންނަންޖެހޭ 

ފަދަ އުޒުރެއް ދިމާވެދާނެ ކަން. އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްަގއި މެންބަރަކު 

ނުކުމެވަަޑއިގަތަސް އެއީ މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަްށ ދެކެވަޑައި ނުގަތުްނ 

ނޑު ރަނގަޅު. އާެދ، ކުރުން އެކަީށގެން ނުވާ ކަންަތއްތަުކގެ ވާހަަކދައްކާއިރު އަުޅގަ

ހިތަށް އާރާ އެއްވެސް ސަަބބެއް ނެތި މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގަތުމަކީ ޤަބޫލުކުރެޭވ 

ފަދަ ކަމެއްތޯ. އަދި އިރުއިުރޮކޅާ އިުރއިރުކޮޅާ މި މަޖިލީހުން ނުކުމެ ވަދެ ހެދުން 

ނޑު މެން ރަްއޔިތުްނ މިއީ އެކަީށގެންވާ ކަމެއްތޯ. ޝައްކެއްނެތް މިއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނާ ރަްއޔިތުްނ ހާވަލުކުރި ުނވަތަ ައޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް 

ނޑުމެންނާ ހަވާލުކުެރވުނު މި މާތް ޤައުމީ  ވަރަށް ޔަީޤކަން ދީގެން ައޅުގަ

މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާެއކު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެޅޭ ަވރަށް ބޮޑު ހުރަހެއް. 

އަުޅަގނޑުމެންގެ މަްއޗަށް ލާޒިމް މި މަސައްކަތުގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ފުރިހަމައަށް ބައިވެިރވެ ޙައްުޤ ގޮތުަގއި މަސަްއކަތް ކުރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ނުޑމެން ޤާނޫނީ އަދަދު  އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުުނ ޖަލްސާވެސް ނުފެށި އަުޅގަ

ދަދުވެސް ވީ ވަރަްށ ހަމަވަންދެން ތިބެން ޖެހުނު. އަދި މުޅި ދުވަހުގެ ހާޒިރުވީ އަ

މެންބަރުން މަދު އަދަދަކަށް. ިމީއ  45މަދު އަދަދަކަށް އާެދ، ގާތްަގނޑަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ުކރިމަތީގައި ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަދި މިކަމުން 

އަޅުަގނޑުމެން މި މާތް މަސައްކަތައްދޭ އަހައްމިްއޔަތުކަން ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮުޑ 

ގައި ަރއްޔިތުންނަށް ހާމަވެގެންދާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ޖަދުވަލުަގިއ ގޮތެއް 

އިރުއިރުޮކޅާ ނުކުމެ ވަދެ ހެދުމަކީވެސް ކުރުން އެކަީށގެންނުވާ ކަމެްއގެ ގޮުތަގިއ 



ނޑު ފާހަގަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  އޮތުން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަ

އެއްގޮތަކަްށވެސް ކުާރނެ ކަމެއް ނެތިގެނެއް  އަޅުަގނޑު މި މަޖިލީހަށް އަންނަނީ

ނޑަީކވެސް އެތަްއ  ަބއެްއގެ ޒިންމާތައް ނަގާ މީހެއް. އެމީހުންެގ  122ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުަގިއ  ނޑުގެ ކޮ ޚިދުމަތުގައި ހުރި މީހެއް. އަިދ ތަފާތު އެތައް ޒިންމާތަެކއް ައޅުގަ

ނޑު މި މަޖި ލީހަށް އަންނަނީ މިހާރު އެޅިފައި ހުރި މީހެއް. އެހެން ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ޤައުމީ  އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖެ މި ޤާނޫނީ އާދެ، އަުޅގަ

މަސައްކަުތގައި ބަިއވެިރވުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި އޮތް އެންމެ މުހިންމު 

ކަން ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް އެ މަސައްކަތައް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ ގޮތުން. 

ީއސް، ކުރީ ުދވަހުގެ ޖަލްާސއަށް ތަންކޮެޅްއ އިތުރަށް މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

ހާޒިރުވެ ަވޑަިއގެންނެވި ނަަމ މި ރީނދޫ ކަރުދާސް ރަތް ކަރުދާހަކަށް ބަދަލުނުވެ 

މި ޖަދުވަލު އޮންނާނީ ފާސްވެގެން ގޮސް އަތް ނުފޯރާ ހިސާބުގައި އެހެންވީމާ، 

 މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ަވއްަސލާމްޢަލައިކުމް. 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ ޖަދުވަލުގައި  22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ،  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙަަސން 

މިއޮންނަނީ މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގަިއ ކުރުން އެކަީށެގންނުވާ ކަންތައްަތއް.  ޢަފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ:

އި މިއޮތީ މެންބަރުން އާދެ، ކުރުން އެކަީށގެންނުާވ ކަންތައްތައް ީމގައި ހިމަނާފަ

އެކަމާމެދު ވިސްަނވަިއގެްނ މެންބަރުންގެ ޢަމަލުތައް އެގޮތަށް ބެެހއްޓުމަށް 

ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން. އެއީ ެއއްވެސް ހާލެްއަގއި ރިޔާސަތުްނ އެކަން މަނާކުރައްާވ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރިޔާސަތުން  ގޮތަކަށް ނޫން. އެހެން ނަމަެވސް އަުޅގަ

އް ބަެއއް މެންބަރުން ކުރައްވާ ކަމަށްވަންޏާ ނޫނީ މެންބަރަކު ކުރައްާވ އެފަދަ ކަމެ

ކަމަށްވަންޏާ ެއ  މެންބަެރއްެގ ނޯޓިސްއަްށ ެއކަންތަްއ ގެނެސް އެކަންަތއް 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި ޖަދުވަލް  ނުކުރެއްވުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިާވން ޖެހޭނެއޭ. އަޅުގަ

ހަލަ ކަންތައްތަްއ މިތަނުގެ އެތެރޭގަިއ ފާސްނުވުމުގެ ެއއް ސަބަބަކަްށ އެބަވޭ މިކަ

ހިނގާ އެހެން ނަމަވެސް ެއައށް އެްއވެސް ކަހަލަ ފިޔަަވޅެްއ ނޭޅިދާތީ. ދަންނަވަން 



މިއުޅޭ ވާހަަކއަކީ އެފަދަ ކަމެްއ ފާހަގަކޮށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާަސތުން ނެތް އެކަންތައް 

ނައިްނ އެްއވެސް ފަހަރެްއަގއި ވިދާޅުވެފައި. އާެދ، މިތާނަގިއ ވަރަށް ގި

ހިނގާކަމެއް ޕޯސްޓް ސިޓީ ބަހާ ފަދައިން މިތާނގައި ނޯޓް އެކިެއކި ފަރާތް 

ފަރާތަށް އެއް އަތުން އަެނއް އަތުން މިތަނުން އެބަދޭ. އެހެން ނަމަވެސް 

ޖަދުވަލުގައި ކުރުން ެއކަށީގެންނުވާ ކަެމއްގެ ގޮުތގަިއ އެބަޮއވޭ މަޖިލީހުެގ 

ށް މި ތާނގައި ެއއްވެސް ކަހަލަ ލިޔުމެްއ ސެކްރެޓޭރިއަޓު މެދުވެިރކޮށް ނޫން ގޮތަކަ

އެްއޗެއް ބެހުން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތައް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ފެނި 

އެއަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ޢަމަލެއް ނޫނިއްޔާ ެއްއވެސް ކަަހލަ ގޮތަކަށް ެއކަންތަްއ 

ާބއްވަން ބޭނުން ފާހަގަ ނުކުރައްވާ ކަމަށްވަންާޏ މިކަން ކަމަކީ ކޮންމެހެން މީގައި 

ކަންތައްތަެކއް ނޫން. މިތާނގައި ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ފާޅުކުރައްާވ 

ނަޑށްވެސް ީހވަނީ މިހާރު މި ޖަދުވަލު ނެތިއްޔާހެްނ  ޚިޔާލާ ެއއްގޮތަްށ އަުޅގަ

 އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ޒަތްތެރި ަރއީްސ، މި ޖަދުވަލުގައި ިމވާ ކުރުްނ `. ޢިއް އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް 

އެކަީޝގެންނުވާ ކަންތަކަީކ ދުނިޔޭގެ ޕާލިމަންޓްރީ ތާރީޚުގައި އެބޭފުޅުންެގ  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ދުވަސްވީ ތަޖުރިބާއިން މިާބވަތުގެ ކަންތައްތައް މިހެްނ ޕާލަމަންޓް ތަކުގައި 

ހިނގާ ަމސައްކަަތއް ހުރަސްއެިޅ  ހިނގުމަކީ ނުވަތަ ކުރުަމީކ ޕާލަމަންޓުގައި

އެކަންކަން ކުރުމަށް ވަރަށް ޮބޑެތި ދަތިތައް ދިމާވާ ކަމަކަށްވާތީ އެ ތަޖުރިބާތަކުެގ 

އަލީަގއި ލިެޔވިފަިއ އޮްތ އެްއޗެއް. އެހެން ނަަމވެްސ މިކަމަކީ ކުްށވެިރވާ 

ނާގ ކަމެއްނޫން. މިކަންކަމަީކ މަނާ ކަމެްއވެސް ނޫން. މިކަްނކަމަކީ މިކަންކަން ހި

ނަމަ އަދި ޕާލަމަންޓުގެ މަސައްކަތައް ދަިތވަމުންދާ ކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 

މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ރިޔާސަތުގެ ފަރާތުން ގެަނއުމަްށ އޮތް ކަންތައްަތއް. 

އަދި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ އިރުަގއި ހުރަސް އެޅުމުން ރިޔާސަތާ ދޭތެރޭަގިއ 

ޔާ ާރސްލާފައި ނުކުމެ ުދއެ ދިޔުން މިކަަހލަ ކަންކަމުން އަެންއ މިސާލަކަށް ނޫނިއް



މެންބަރުންގެ ޙައްޤަށާއި އަިދ ކަރާމަތަށާއި ޢިުިއްޒަތަށް އުނިކަން ލިބޭތީ މި 

ކަންކަމަކީ މެންބަރުން ެއކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްާނވަަޑއިގެްނ އަދި މިީއ މިކަްނ 

ފުޅުަގިއ ބެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ކޮށްގެންނުވާެނ ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި އެބޭފުޅުްނގެ ިޚޔާލު

އޮތް ކަމެއް. އެހެން ނަމަެވސް ކުރަްއވަން ފެނިަވޑަިއެގންފި ޙާލަތެއްގަިއ ހަމަ 

ދުވެފައި ަވޑަިއގެން ނުކުމެވޭެނ. އެއަކާ ދޭތެޭރގައި މީހަކު ަދއްކާނެ ވާހަަކެއއްވެްސ 

ޓްރީ ނެތް. އަދި ރިޔާސަތާ ދޭތެރޭ ހުރަސްވެސް އެޅޭނެ. އެހެންީވމާ، ރީތި ޕާލަމަން

ނޑުމެްނ  އާދަކާދަިއގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމޭ މި ދަންނަވަނީ. ދެން އަޅުގަ

ވިސްނާއިުރ ބަެއއް ކަހަލަ ކަންތައްތަުކގަިއ އެބަޖެހޭ ުއސޫލުތަކެއް ގެންުގޅެން. 

ރިޔާސަތާ ދޭތެރޭގައި ނުަވތަ ވަކި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކާ ދޭތެރޭގަިއ 

ތް ކަމަށްވިއަސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ެއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން އޮ

ނޑުމެން މަސަްއކަތް  ޕާލަމަންޓްރީ އުސޫލުތަކާއި ިރވެތި އަޙްލާޤުގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކުރުމަކީ ވަރަްށ މުހިންމު ކަމެއް އޭރުން މި ޕާލަމަންޓުން އަުޅގަ

ނޑަށް މި ފެންނަނީ . ކުރަންއުޅޭ މަތިވެިރ މަސައްަކތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ފުރަތަަމ މިކަމެއް މި ފެށިގަތީ ަރީއސަކު އިންތިޚާބުކުރަން 

މި ދިމާވި ގޮތާއި އަދި އެިހސާބުން ފެށިގެން މަޖިލިސް ތެރޭގައި ވީ ބައިބަިއވުމާ 

ދެބަސްވުމުގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުންނޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. ޢިއްޒަތްތެިރ 

އެދެނީ ައޅުަގނޑުމެްނ އެކަންކަން ހަނދާން  މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުަގނޑު

ނައްތާލާފައި ސަބްސްޓެންސާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާ ެއއީ ރަނގަޅު ކަެމއް ކަުމގަިއ 

ނޑުމެން ޕޮޒިިޓވް އުސޫލަކުން ނެގެޓިްސ  ވަނީިވއްޔާ ެއކަންކަމާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކު ރަން މިއުޅޭ އުސޫލަކަްށވުރެ ބޮޑަށް ވިސްުނމަކީ ބުއްދިވެރި އަދި އަުޅގަ

މަސައްކަތައް ފަހިވާނެ ކަމެޭކ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިމ ޖަދުވަލުގައި މިއޮީތ 

ހަމައެކަނި މިކަންކަމުން ޕާލަމަންޓްރީ މަސައްކަތަްއ ހުރަސްއެޅި ނުވަަތ 

ޑިސްޓްރިކްިޓވް އުސޫލުތަެކއް ދިމާވެދާނެތީ މެންބަރުން މިކަންކަން ނުކުރެއްވުމަީކ 

އި ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން އަދި މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތާއި އެދެިވގެންވާ ކަމެއްކަުމގަ



މެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތާިއ ހައިބަތާއި ގަދަރާިއ މިހިރަ ކަންތައްތަްއ 

ހިފެހެއްޓުމައްޓަކައި ޢާންމުޮކށް މެންބަރުން މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޢާންމު އުސޫލުތައް. އެހެްނވީމާ، ިމކަންކަމުގެ ަމއްޗަްށ 

ނޑުމެްނެގ  ނޑުމެން ިވސްނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އަުޅގަ ރިޢާޔަތްކޮށް އަުޅގަ

ތެރޭގައި ައޅުަގނޑަށް އިނޭގ ވަރަށް މޮޅު ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި ކަން. އަދި 

ދުނިޔޭގެ ޕާލަމަންޓްރީ ކަންތައްތަުކގައި ކިތަންމެ ދިުގ އާދަކާދަެއއް އޮތަްސ 

އިގެން ިތއްެބވި ބޭފުޅުން ތިއްބެިވކަންެވްސ އެއަްށވުރެެވސް ދުރައް ވިްސނާ ވަޑަ 

ނޑަްށ  މިހެން ދެންނެވި ކަމުގައި ވިަޔސް. އެކަްނކަން އަުޅަގނޑަށް ނޭނގޭތީ އަުޅގަ

ދުނިޔޭގެ ގިނަ މީހުން ތަޖުރިބާކޮށްފައި އޮންނަ ގޮުތގެ ަމއްޗަށް ބަލާަފއި ެއީއ 

ހީާވ  ރަނގަޅު ގޮތެއްތޯ ައޅުަގނަޑށްވެސް ވިސްނާލީމާ އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެކޭ

ގޮތްގޮތަށް ވޯޓު ެލވޭނީ. ެދން ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން މިތާނގައި 

ފާހަގަކުރެްއވި މިކަންކަމޭ ނުކުރެްއވޭނީ. މީން ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުަރއްވަްނ 

ބޭނުންފުޅިއްޔާ ކިތަންމެ ާއދަކާދައާިއ އުސޫލުަތކާއި ިޚލާފު ކަމެއްކަުމގަިއ 

ވާނެ ކަމެްއވެސް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ،  ވިއަްސވެސް ކުެރްއވޭނެ ކުރެއްވެމުން

ނޑުމެން މި ދަޢުވާކުރާ އުސޫުލެގ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޙަޤީޤަުތގަިއވެްސ އަުޅގަ

މަތިން މި ޤާނޫނުއަސާސީ ައވަހަށް މުހިންމު މަސައްކަތާިއގެން ކުިރއަށްދާން ހަމަ 

ނޑަްށ ހަމަ ޔަޤީން މި  ާދ ވަނަ މާއް 22ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ބޭނުން ނަމަ އަުޅގަ

މިހާރުން މިހާރަށް ފާސްކުރައްވާނެ ކަން. އެހެން އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ މީކީ 

އެްއވެސް ކަހަލަ އުސޫލީ ޚިާލފެއް އޮތް މާއްާދއެްއވެސް ނޫްނ. އަދި އަުޅަގނޑުމެން 

މީގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަްނ ލާޒިމްކުރާ މާއްދާެއްއވެްސ ނޫން. އަދި ކީއްޯތ 

މި ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އެްއވެސް ކަހަލަ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމުގައި ުނަވތަ 

ހުރަހެއް އުނދަގުލެއް ދަތި ކަމެއް އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތައް އެޅޭެނ 

މާއްދާއެްއވެސް ނޫން. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މި މާއްދާ ފާސްކުރުމުން 

މެއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތަްއ ލިބޭނީ އިތުރު ހަލުވި ކަމެއް. އިތުރު ކުރި އެރު



އެހެންވީމާ، މި ަނޒަރުން ވިސްނާަވޑަިއގެން ޮޕޒިޓިްވ ގޮތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި 

ނޑު ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް ކަމުގަިއ  މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅު ކުރެއްވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުން މިކުރަނީ. ޢިއްޒަތްތެިރ  ދަންނަވާލަން މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނޑު އިލްިތމާސްކުރަ ނީ ދެންމެ ތ.އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާސަތަށް އަުޅގަ

ޙަސަން ޢަފީފް ވިދާޅުވި ފަދައިން މި އާދަކާދައާއި ޚިލާފަށް ނޫނިއްޔާ މި 

ގަާވއިދުަގއި ކުރުން ެއކަީށގެންނުވާ ކަންކަން ހިނާގ ކަމަށް ވަީނިވއްާޔ 

ހިނގަމުންދާ މަންޒަރު ރިޔާސަށް ފެނިވަޑަިއގެންފި ކަމުަގއި ވަީނވިްއޔާ އެކަްނ 

ކަން ެއކުރަްއވާ މެންބަރުެގ ނޯޓިސްއަށް މަނާ ކަމަކީއެްއ ނޫން. އެކަކަން އެަބ އެ

ހިނގައޭ ރިޔާސަތުން މި ޖަދުވަލުގަިއވާ ގޮތަށް ެއކަންކަން ނުކުރެްއވުމަީކ 

އެދެިވގެންާވ ކަމެޭކ ދަންނަވާލުން ެއކަން ކުަރްއވާ ބޭފުޅުންނަށް. އެހެން 

ލަކަށް ސިޓީިބޓީ ބަދަލުކުރުން ކަހަލަ ދަންނަވާލެވެން އޮންނަ ޙާލަްތތަކުަގއި. މިސާ

ކަމެއްަގއި. އެހެްނވީމާ، މިވާަހކަ މިގޮތަށް ދަންނަވާލާފައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

އަރިހުން އަޅުަގނޑުމެންގެ މަސައްކަތައް ފަހިވާ ގޮތަްށ މި މާއްދާއަށް ވޯޓު 

ކަމެއްކަުމގަިއ ދެއްވުމަކީ ޮޕޒިިޓވް އަިދ އަުޅަގނޑުމެން ކުރާ މަަސއްކަަތއް ފަހިވާނެ 

 ދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަކޮޅު.....

 

 މިނެޓް ހަމަވެއްޖެ ވާހަކަދަްނނަވަން.  5  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ޝުކުރިއްާޔ. އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް 
 ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 

ނޑުވެސް ުފރުޞަތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު   ސް، އާދެ، އަުޅގަ

ދަންނަވާލީ މި ޖަދުވަލު މިއޮތީ ފާސްނުވެ. ދެން އަޅުަގނޑުެމން ބަލާއިރުގައި މި  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖަދުވަލުގައި އެބަހުރި ވަރަށް ުމހިންމު ކަންތަކެއް. ބައެއް ބޭުފޅުން ވިދާޅުވަނީ މި 



އެހެން ނަމަވެސް މި ޖަދުވަލު ތެރޭަގއި މި ހުރި ޖަދުވަލު މުޅިން ނައްތާލާ ވާހަކަ. 

ކަންތައްތަކަކީ އަޙްލާޤީ ގޮތުން މި ފަދަ މަޖިލީހެއްގެ ބަޔަކު ިމފަދަ މަޖިލީހެއްގެ 

މެންބަރުން ތަކެއް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. 

ޅިަޖދުވަލު ުއވާލަން މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން މި ޖަދުވަލުގެ މާއްދާަތއް ނުވަތަ މު

ނޑު ެއއްގޮަތކަށްެވސް ޤަބޫލުކަމެއްނޫން. މި  ނޑައެޅުަމކީ ައޅުގަ ނޑަައޅާ ކަ އެކަ

ވަނަ  1ޖަދުވަލުގެ ތެރޭަގއި މި ހުރި ިގނަ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން މިސާލަކަށް 

މާއްދާގައި ިމއޮންނަނީ ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށް އެނގޭ ގޮަތަކށް ހަމާކޮށްފައިވާ 

ނޑަައޅާ މަޢުލޫމާތު  ފިޔަވާ އެހެން މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެަކމަށް ކަ

މަޖިލީހަށް އަންގާފައިވާ މީހަކު ނޫން އެހެން މީހަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަސް 

މަޝްވަރާކުރުމަށް ނުވަތަ ކަަމކާމެދު ދެކޭގޮތް ކަމަށްބުނެ ހާމަކުރާ ކުރުން. ެއއީ 

ަތއްތަކޭ. އެއީ މަަނލެއް ނޫން މުޅިއަކުން މިހާރު މީގެ ތެރެއިން މަނާކޮށްފައިވާ ކަން

ކޮށްފައި މިއޮންނަނީ، ކުރުން އެކަީށގެންނުވާ ކަންަތއްތައް ީމގައި މިއޮންނަނީ. 

ކުރިން އެކަީށގެންނުވާ ކަންަތޭކ އޮންނަ އިރުަގއި ެއކަން ެއީއ ކޮށްގެންނުވާނެ 

ނޑައެިޅގެން ބަޔާންޮކށްފައެއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، ިމފަދަ މަޖި ލީހެއްގެ ކަމެކޭ ކަ

ނޑެއް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންތަކެްއެގ މެދުގައި ހުންނަންޖެހޭ އަޙްލާޤީ މިންގަ

ކޮންމެހެންވެސް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ. ބަެއއް ފަހަރު ފަހަރަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ުކޑަުކދިންގެ ދަރަޖައަށް އެބަ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޙާލަތު 

އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންަތކުަގއި ަވކި  ބަދަލުވޭ ބައެއް ފަހަރު ފަހަރަށް.

ނެޑއް ަވކި ޙުދޫދެއްގެ  ތެރޭގައި ބަހައްޓަންޖެހޭނޭ ކަަމށް އަޅުަގނޑަށް މިންގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، މި ޖަދުވަލު މިހާރު މި އޮތްގޮތަށް ފާސްނުވިަކމުގަިއވިޔަްސ، 

ގޮތުަގއި  މީގެތެރެއިން ބަެއއް މާއްދާތަްއ އުނިކޮށް ޭއގެތެރެއިން އެއް މާއްދާއެްއގެ

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. މި އެްއވެސް ހާލެްއގައި އަނެއްހެްނ މަޖިލީހުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަަކދައްކާ ނިމުމަށްފަހުގައި ވާހަކަަދއްކާ ނިމުމާއިެއކުަގއި 

ވަނަ މާއްދާ ާއއި  15ނުކުމެގެން ގޮްސގެން ނުވާނެަކމަށް މި އޮންނަ މާއްދާއިން 



ވަނަ މާއްދާގައި މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ވާހަކަދަްއކަނިކޮށް  12 އަދި މި ޖަދުވަލުގެ

ޖަލްސާއިން ބޭރަށް ނުކުމެގެން ނުވާނެކަމަށް މި އޮންނަ މާއްދާ މި ދެ މާއްދާ 

އުނިކޮށްލާފައި ޖަދުވަުލގައިުި މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

މާއްާދގައި މިއޮންނަނީ  ވަނަ 12ފެނޭ. އެހެން މި ދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަަދއްަކވަނިކޮށް ޖަލްސާއިން ބޭރަށް ނުކުމެގެން ނުވާނޭ. 

އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ވާހަކަަދއްަކވަނިކޮްށވެްސ ކޮންމެހެން ޒަރޫޢީ 

ސަބަބެއް މެދުވެރިވެދާނެ އޭނާައށް ބޭރަށް ނުކުންނަން ޖެހިދާނެ. ވީމާ، އެފަދަ 

އް މެދުވެރިެވއްޖެ މީހަކު، ބޭފުޅަކު އަެނއް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ސަބަބެ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ނިންމަންވަްނދެން ހުންނަން ޖެހިއްޖެކަމުގަިއ ވަނީިވއްޔާ އޭނައަށް 

އެހެނިހެން ދެރަގޮތެއް މެދުވެިރވެދާނެކަމަށްޓަަކއި ބައެއްފަހަުރ ފަހަރަށް މަޖިލީހުގެ 

އް ިދގުެވގެންދާ ފަހަރުވެްސ އެބައާދޭ. ރައީސްގެ ވާހަކަފުުޅވެސް ތަްނކޮޅެ

ނިޑވަެޅއްަގއި އެމީހަކު އަނެއްހެން އެޭބފުޅަކު  އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ދަ

ހުންނަންޖެހިއްޖެ ކަމުގައި ވަީނވިްއޔާ ދެރަގޮތްތަެކއް މެދުވެިރވެދާނެކަމަށްޓަަކއި 

ނުކުމެގެން ދިއުން ެއއީ ރަނަގޅު ކަމެއްކަމަށް ައޅުަގނޑަްށެވސް ފެންނަނީ. 

ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް މި ޖަދުވަލުގައި އޮތް  15ވަނަ މާއްދާ  12ހެންވީމާ، އެ

ގޮތަށް އަނެްއކާިއވެސް ފާްސުކރާގޮތަށް އޮތުން އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

މެންބަރުން. ދެން  82އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާ އަށް ހާޟިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްބެވީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ބަޙުސްގައި ބަިއެވރިވަަޑއިނަވަން ދެވަނަ އަ

ފަހަރަށް އެދިވަަޑިއގެންފައިާވ ބޭފުޅަކަށް. ެއއީ، ފާދިއްޕޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޙުސައިން އިބްރާހީމް. 

 

ނޑު ދެވަނަ ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު    އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ



 ފުރުޞަތަކަށްވެސް އެދި މިދަްނނަވާލީ ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ  ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް 

ނޑުމެން މި ޖަދުވަލަށް ވޯޓު ނުދިނީ މި ޖަދުވަލުގައި މިވާ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ވާހަކަފުުޅގައި އަުޅގަ

އެްއ ކަންތައްތަކަީކ މަނާ ކަންަތއްތައްކަމަްށ ހީކުރެިވގެންކަްނ އެކަހަލަ މާނަ 

ނުޑ މި ޖަދުވަލަށް  ދޭހަވާގޮތަކަށް ވާހަކަފުޅު ެދްއކެވޭތީ. ފަހަރެްއގަިއވެސް އަުޅގަ

ވޯޓު ނުދިނީ މި ޖަދުވަލުަގިއވާ ކަންަތއްތައް ކުރުމަކީ ަކނޑަެއޅިގެން ހުރި މަާނ 

ނޑަްށވެސް ެއނގޭ އެކަީށގެންނުާވ  ކަންތައްތައް ކަމަށް ވާތީެއްއނޫން. އަޅުގަ

ނޑު ކަންތައްތަްއކަން ބަޔާންކު ަރްއވާފައި މިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ބޭނުމެއްނުވޭ އެކަީށގެންނުވާ ކަމެއްެވސް މިތާ ކުރާކަށް ިއނގޭތޯ. އެހެންެވގެން 

ަވނަ މާއްދާ އުވާލަިއގެން  15ވަނަ މާއްދާ އާއި  12އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މި 

ނޑަކަށް ހަމަަގިއމުވެސް މި ޖަދުވަލަކަށް ވޯެޓްއ ނު ދެވޭނޭ، ނުދޭނަމޭ. މެނުވީ އަުޅގަ

އާދެ، ދެން އެކަށީގެންުނވާ ަކންތައްތަކާިއ، އަްއޑުއަޮތޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ވާހަކަފުޅުން އެކަީށގެންނުވާ ކަންތަްއތަކާއި، އެެދވިގެންުނާވ 

ނަ ކަންތައްތަާކއި، މީހަކު ކަމަކަްށ އެދޭކަމަށްވަނީިވއްޔާ ެއއީ ެއދެވިގެްނވާކަމެްއ. އޭ

ނޑު މާނަކުާރގޮތް މިއީުީ. ެއކަމަުކ  އެދޭކަމެއް އެއީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އެކަީށގެންނުވާ ކަަމކީ ކުުރން ހަމަ ރަނގަޅު ނޫން ކަންތައް އިނގޭތޯ. 

އެކަީށގެންނުވާ ކަންތައްަތއް. އަދަބާިއ ޚިލާފު ކަންތައްަތއް ެއއީ. އެހެންވީމާ، 

ލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ އަޅުަގނޑު ނުދެކެމޭ ފަހަރެއްަގއިެވސް މަޖި

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އިްޚތިރާމުކުރާ ބޭފުޅެއް. ކުރަްނޖެހޭނޭވެސް ބޭފުޅެއް. 

އެހެންނަމަވެސް، އެމަނިުކފާނު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަްނ އިންނަވަނިކޮށް، 

އަޅުަގނުޑވެސް ނުދަންނަވާނަްނ ކުރިފުޅުމަތިންލާފައި، ހަމަ ަކއިރިންލާފައި ދިއުމަީކ 

ިއ ޚިލާފުކަމެއް. ެއހެންނަމަވެސް، މިތާނގައި ިއން މީހަކު ފާޚާނާއަކަށް އެއީ ޢަދަބާ

ނުވަތަ ތަނަކަށް ދާންވެގެން ނުކުންނަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުކުތުން ެއއީ 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ.  އެްއގޮތަކަްށވެސް ެއކަށީގެންުނާވ ކަމެއް ކަމަކަށް އޮންާނކަށް ައޅުގަ

ވަނަ ާމއްދާެވްސ  15ދެން ހަމަ މި މޭރުމުން އެއީ އެކަީށގެންނުާވ ކަމެްއ ނޫނޭ. 



ނަޑއެިޅގެން އެމީހަުކ އެތާނަގއި ހިނާގ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ހަމަ ކަ

ކަންތައްތަކަީކ އެމީހަކު ނުުރހެވޭ ކަމެްއކަމަށް ވާނަމަ ެއ ނުރުހުން ފާޅުކޮށް 

އެ  ނުކުތުމަކީވެސް އެއީ އެކަީށގެްނނުވާ ކަމެއް ނޫނޭ. އެ ހަމަ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެކޭ.

އަުަދަބުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ަކމެކޭ. އަދަބަކީ ކޮންމެހެން ައނެއްކާ އެންމެ މީހަކު 

ކިތައްމެ ރަނަގޅު ކަމަާކއިމެދުވެސް މީހަކު ނުރުހިދާނެ. އެކަމަކު އެ ނުރުޭހ 

މީހަކަށް އެކަމަކީ އެއީ އަދަާބއި ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް އަދި މުޅި މުޖްތަމަޢު ނުދެކޭނެ 

ހަރުަގިއ އެމީހަކު ނުރުހޭ ކަމެއް އެީއ އަދަބާއި ޚިލާފުކަމެޭކ އެކަމެއް. އެމީހަކަށް ފަ

ހީވެދާނެ. އެހެންވެގެން އަުޅަގނޑު މި މާއްދާއަށް މިހެންއޮްއވާ ވޯޓު ނުދިނީ. އާދެ، 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ބޭނުން ނުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 
 ަރޝީދު ަޙސަން  ޙުަސއިން

 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑު މި މާއްދާ ާއއި ބެހޭގޮތުން  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު މޫސާ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާީނ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް   މަނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން: އެްއޗެއް ދަންނަވާލުުމގެ ކުީރގައި އަުޅގަ

މިތަނުގައި ފާސްކުެރވޭ އެްއޗެްއސަކީ، ވަރަށް އާދަިއެގ  ހީފުޅުވަޑައިަނވާ މިގޮތަށް

ދެން މާބޮޑު ކަމެއްނެތް ެއައށް ޢަމަލުކުރިޔަސް ނުކުރިަޔސް މައްސަލަެއއްނެތް. 

ނުޑމެން ތަޖުރިބާކޮށްފީމު  އެގޮތަށް އޮންނަ އެްއޗެއްޭސ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ވެގެްނވެސް އެްއވެްސ މިތަނުގައި ކުރިން ޢަމަލުުކރެވިފައި ދިަޔގޮތާިއ ެއއްގޮތް 

ނޑު  ގޮތަކަށް ހަމަ އެއީ ަގާވއިދެްއ ކަމަށް ނިމިގެން އެކަމަށް ވޯޓު އެހީ. އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ ރައީަސކު ހޮވުމާއި ދޭތެރޭަގއި ދިމާިވ މައްސަލަިއގެ ވާހަަކ 

ނޑު އަކުރުތަކަކުން ނުދައްނަވާ ރީްއޗަްށ މި ފާޅުކޮށްލީ. މީގައި  ކޮންމެހެން މާ ބަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ކޮްނމެހެން ގަވާއިދުތައް ހުންނަަކމަށް ވަނީވިއްޔާ ދެން އަޅުގަ 



ނޑުމެން އުޅެންީވގޮތް، ެގއިްނ  އަޅުަގނޑުމެން ހެދުން ލާންވީގޮްތ، އަުޅގަ

ނުކުމެގެން އަންނަން ޖެހޭނީ ދުވާރުމަތިން، ކަނާތުފައި އިސްކޮށްަފއި. 

ނޑުމެން މިވަުރެގ އެކަހަލަގޮަތކަށް މި ެއްއޗެހިތައް ނުލިޔުނުކަުމގަިއވިޔަ  ސް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަީކ  މަޖިލީހަކަށް ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ގެނަސް މިތިބީ ހަމަގައިުމެވސް އަުޅގަ

ުައްަރފު ފުދޭ މީހުންކަމަށް  މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަްށ ކޮްނމެވެސް ވަރަކަށް ތަޞަ

ނުޑމެން ހަދަން ބޭނުން ވާ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކޮށްގެނޭ. ެއހެންކަމަށްވީއިުރގައި އަުޅގަ

ގަާވއިދު ހެދުމަށްފަހުގައި ދެން މިހާރު މި އަންނަނީ ރީނދޫ ކަރުދާހުން ނޫ 

ކަރުދާހުން މި އަންނަނީ މުޅިން ޖަދުވަލު ކަހަލަ ރީިތ ނަންނަމުގައި އަންަނ 

އެިކއެކި ބައިަތއް. މީގައި ިމއޮންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ުއސޫލު. އަޅުަގނޑުމެން 

ތައްތައް. އެހެންެވއްޖެކަމަށް ވަނީިވއްާޔ ދިރިއުޅެންާވގޮތް ބައްޓަން ކޮށްދޭ ކަން

އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެނޭ ީމަގއި ބޮޑަްށ ފެންނަ ބައެްއަކހަލަ ކަންތައް މަދު. 

ޖަލްސާއެްއގައި އަުޅަގނޑުމެްނ އިށީދެ ވާހަކަދައްކަން ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީ 

އިޞްލާޚު ކުރުމުގެ މަްއސައްކަެތއް ފަށަންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުާނ 

ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަމުގައި ބުނެވޭ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުްނ ރައްޔިތު

މެންބަރުން މިތަނަށް ހޮވާ ނިމުމަށްފަހުގައޭ. އެހެންވެްސ ހަމަ ޖަދުވަލުަގިއ 

ބާއްވާލާފައި ވަނީކަމަށްިވއްޔާ މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މިތަނުގައި ނުވެސް 

އަދި ނުވެސް ހޮވާ. މިތަނަށް ތިބެވޭނެ. ތިން ދާއިރާެއްއެގ ތިން މެންބަރުން 

ޢައްޔަންވެސް ނުކުރޭ. އެހެންީވމާ، އެކަހަލަ ކަންތައްތައް އެަބހުރި ބައިވަރު. އެއިްނ 

ކަމަކަށް އަދި ރައީސްވެސް ައދި މާބޮޑަކަށް ވިސްނައި ވަަޑއިެއއްނުގަންަނވާ. އަދި 

ުް ނުދައްަކވާ. އެކަމަުކ އަ ނުޑ މިތަނުގެ މެންބަރުންވެސް އެަކމަކާއި ވާހަކަފުޅެއް ުޅގަ

ނޑުމެން ދާްނ  ވަރަށް ހާްސވާ މައްސަަލއެްއ އެވެްސ. ގަާވއިދުތަުކގެ ތެރެިއން އަުޅގަ

ނޑަްށ  ބަލާއިރުަގއި ައއްުޑއަތޮުޅގެ ފަރާތުން މިތަނަށް އެއް މެންބަރަކު އަުޅގަ

އެނގިފަިއއޮތް ގޮތުން މަދު. މާލޭއިން މެންބަރަކު މަދު. އަދިވެސް އެހެން 

ނޑި އެހެރީ ހުހަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަތޮޅަކުން ބޭފުޅަކު މިތަނަ ކު ނެތް. ގޮ



ވަކިފަރާތްތަަކކުން ގެންނަންެޖހޭ މެންބަރުން އެފަރާތުެގ ވާޖިބު އަދާކުރަްއވާ 

ނޑު ހިތަށްއަރާ މިކަހަލަ ޖަދުވަލެްއ  މިތަނަށްގެނެސްފައި ތިބިއިރުަގއި އަުޅގަ

ނަޑއަާޅއިރުަގއި މެންބަރުން ގަމީސް ލާްނވާ ކުލަ އެނގޭގޮތަށް. މެ ންބަރުން ކަ

މިތަނަށް ވަޑަިއގެން ޤާނޫނުައސާސީގެ މަްއސަްއކަތެއް ކުުރމަށްޓަކައި މިތަނުަގއި 

އިށީންނަންވާނީ އިލެކްޝަން ޮކމިޝަނާއި މިތަނަށް ހޮވާފައި ޢައްޔަން ކޮށްދޭންޖެހޭ 

ހުރިހާ މެންބަރުން އެކުވީމަަކމަށް މި ކަރުދާހުގަިއ ލިޔެާލއިފިއްާޔ ައޅުަގނޑަްށ 

ހަމަ ކަމަަކށް ވާނޭ. އޭރަށް ހަަމގައިުމެވސް މި މައްސަްއކަތަށް ހީވަނީ ވަރަށް ފުރި

އަޅުަގނޑުމެން މީހަކު ހާޟިރުނުވެގެން ނުިވކަމަކަށް ނުވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން މި 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ައދަދު މީގައި ހަމަވެގެން މިތަނަށް ވަނުމަކީވެްސ 

. ދެން ދުނިޔޭެގ އޮތްކަމެއް. ެއކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް ބަިއވަރު އެބަހުރި

ގިނަތަންތަނުގައި ޕާލިމެންޓްތަުކގައި އަޅުަގނޑަށް ުއޅެވިަފިއ ނެތީމާ އެތަންތަނުގެ 

ނޑު  ގޮތެއް ައޅުަގނޑަކަްށވެސް ޭނނގެ މާބޮޑަުަކަށްވެސް. އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ މިތަނުގައި މި ހާޟިރުވެތިއްބެވި ބޭފުުޅންނަކީ ހަމަގައިމުވެސް 

ފިޔަވަުޅ އަޅަންީވގޮތް ހުރަސް ކުރަންވީގޮތް. ނޫީނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އަޅުަގނޑުމެން ބޮުލގަިއ ކުލަ ޖައްސަްނވީގޮްތ ކިޔާނުދިނެްއކަމަުކ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ ަގވާއިދުަތއް އެނގޭ. ދެން މީގައި ޙަޤީޤަތުަގިއ 

ނޑުމެން މިއަދު މިވާހަަކއިން އެނގުނުގޮުތަގއި  ބޭނުމަކަށްވެފައި މިއޮތީ އަުޅގަ

ެޖއްޔާ މިތަނުަގއި ެއއްަކލަ ހާސަރު ދިގުކޮށްގެން ވާހަކަދެްއކުމުގެ ަބިއ ވެއް

މިއޮންނަނީ. ދެން ފާސްނުެވއްޖެކަމަށް ވަީނވިްއޔާ އަނެްއކާިއވެސް ފޮނުަވިއގެން 

ދުވަސްކޮށްފައި މީތި ގެނައިާމ ނިމުނީ ކަންނޭނގެ.  4އަނެއްާކިއވެސް އަނެއް 

ނުޑ ހަމައެކަނި މި  ޖަދުވަލުަގިއ ބާއްވާލަން ބޭނުންާވ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ވާހަކަައކީ ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ބުނާ އަދަދަށް މީހުން ހަމަނުވަނީސް ދޮރުން 

އެތެރެއަށް ހަމަ ެއްއވެސް ެމންބަރަކު ވަދެގެންުނވާނޭ. އެަތންކޮޅު ލިޔެލާއިިފއްާޔ 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މިއަށް ވޯޓު ދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 



 . ޝުކުރިއްޔާ 

 

އާދެ، މިހާރު މި މަޢުލޫުއގައި ވާހަކަަދއްކަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ  ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވި ނިމިއްޖެ. އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަ

ަވނަ މާއްދާ އާއި އަދި  22ގަސްދުކުރަނީ. އާދެ، މިހާރު މި މަޢުލޫގައި އާދެ، 

ވަނަ ފަހަރަށް ހުޅުވާލި ހުޅުވާލުމުަގއިުި  2ދުވަލާއި ބެހޭގޮުތން. އެާއއިބެހޭ ޖަ

ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާތަނުން ނިންމާލަން. ނިންމާލާފައި އަޅުަގނޑުމެންެގ 

އެޖެންޑާަގއިވާ އެހެން މާއްދާ ތަކަިއގެން ކުރިއަށްދާން މަްއސައްކަތް ކުރަން. އާެދ، 

ެނވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ފުރުޞަތު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މިހާރު އެދިަވޑައި

އަރުވާ ނިމުނީއޭ ދަންނަވާލާފަިއ ފުރުޞަތު ނިންމާލިއްޔޭުޭ ދެންނެވުމުގެ ކުރިން އެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ައތްޕުޅު އުފުއްަލވާލަްއވާފަިއަވނީ. އެހެންވީމާ، އެ 

ނޑު މި ނިންމާލާނަން.  އާދެ، އެއީ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ދެން އަޅުގަ

 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުީރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް. 

 

ނޑު މި ހިނގަމުންދާ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު   ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ުިބްރާީހމް   ވަނަ  7ގެ ޖަދުވަލާއި ބެހޭގޮތުން ދަންނަާވލަން ބޭނުންވީ މި ޖަދުވަލު ޤާިސމް އި

މާއްދާގަިއ އެބަބުނޭ. ހިނގަުމންދާ ޝަރީޢަތަކާއި ގުޅޭގޮަތުކން އެްއވެސް ވާހަަކއެްއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެއްކުން. އަޅުަގނޑަށް ީހވަީނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގަިއ 

ކޮންމެ ވާހަކަެއއްެވސް ދެއްކުމުގެ ަޙއްޤު ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެްސ 

ވާނެހެން. އެއީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ޝަރީޢަތަކަށް އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ އޮންނަން

ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ހުރަްސއެުޅމެއް ނޫން. އެއީ، ޢަދްލު އިްނސާފުން ކަންތައްތަކެްއ 

ގެންދިއުމަށް ހުރަސް ެއޅުމަށްަޓކައި މި ާބވަތުެގ ޖަދުވަލެްއަގއި ނަމަވެސް ިމގޮތަށް 

ނޑު މި ާވހަކަ މި ދަންނަވަނީ  މި ވާހަކަ ހިމަނާއިފައި އޮުތން އެއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ލިބިހުރި ތަޖުރިބާއެްއގެ ތެރެއިންނޭެވސް އަުޅަގނޑަށް ދެންނެވިދާނެ. 



އެމީހަކަށް އެނގޭ ެއއްަޗކުްނ އެމީހަކު ވާހަކަދައްކާނީ. ައދި އެވާހަކަ ނޭހޭނެ. 

ނުޑ ެއްއޮގތަކަށްވެސް މި ޖަުދވަލުގެ  ދާ ިމގޮތަށް ވަނަ މާއް 7އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އޮންނާކަށެއް ައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިތާނގައި ޢިއްޒަތްތެިރ 

ވަނަ މާއްދާ ެއއީ،  12ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިފަަދއިން ޖަދުވަލުގެ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ޖަލްސާަގއި ވާހަކަަދއްަކވަމުން ދަނިކޮށް، ޖަލްސާއިން ބޭރަށް 

ގަތުން. ވަރަށް ަރނގަޅު މިސާލުތައް މިތަނަށް ހުށަހެޅިއްޖެ. މި ޖަލްސާ ނުކުމެވަަޑއި

ނޑުމެންނަށް މިފަހަރުގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީސް  ފެށިގެން ދިޔައިރުެވސް ައޅުގަ

އެްއކުރެިވގެން ދިޔައިުރވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ޮއތީ ފެނިފައި. އެހެންވެ 

ކޮްނއިރަކު ކޮންަވގުތެްއގައި ކަމެއް އެކަން ދިމާވެދާނެ، އަދިފަހުްނވެސް  އަދި ެއއީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ނޭނެގ. އެ ސަބަބަށްޓަކައި އަުޅަގނޑު އަދި އެކަހަލަ 

ކިތައްމެ ސަބަބުތަެކއްެވސް މެދުވެރިވެދާނެ. މީހަކު ހޭނެތިގެންވެސް ެވއްޓޭގޮްތ 

ާޏ ދިމާވެދާނެ. ދެން އެކަމަކު ަރއީސް ވާހަކަފުޅު ދަްއަކވަމުން ގެންދަވާކަުަމަްށވަން

ނޑަށް ީހަވނީ ރަނގަޅު ގޮެތއް  ހަމަ ނިކުމެވޭނެ އެްއވެްސގޮެތއްނެތް. އެ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ މި އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ  15ނޫންހެން. ހަމައެހެންމެ 

ޖަލްސާއެްއގައި ވާހަކަދެްއކުަމށްފަހު ވަގުތުން އެ މެންބަަރކު ޖަލްސާ ދޫކޮށްފައި 

ންނެވި ހާލަތު އޭނަ ވާހަކަދައްކަދަްއކާ ދިއުން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ މި ދެ

ހުއްޓަސް ދިމާވެދާނެހެން. ައދި ދެންމެއަކު އެހެން މެންބަރަކު ވިދާުޅވި އެހެން 

ޢިބާރާތަކުންވެސް މި ދެންނެވި ޞިުިއްޙީ ސަބަބެްއވެްސ މެދުވެރިވެދާނެ. އަިދ 

ނޑަށް ހީވަނީ މި ތި ން އެނޫން ސަބަބެްއވެސް މެދުވެިރވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ރަނގަޅުހެން.  15، 12، 7މާއްދާ  އާިއ ނެތްކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އެ ނެތްކަމަށްވަްނޏާ އަޅުަގނުޑގެ ވޯޓު ހަމަަގއިމުވެސް މިއޮްތގޮތަްށ 

ނޑުމެްނވެސް ޑިސިޕްލިންެއއް  ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން އަޅުގަ ފާސްކުރަންދޭނަން. އަޅުގަ

ަގއި ައޅުަގނޑުމެން ެއއްގޮަތކަށް ެއއްބަސްެވ އޮންނަންވާނެކަން. ހަމަ އެާއިއ އެކު

ކަމެއް ފާސްކޮށްފީިވއްޔާ ެއ ފާސްކުރުމާއި އެްއގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލު 



ކުރުމަކީވެސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ލާޒިމް ކަމެކޭ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ ހިތް 

ޢަމަލު އެބައޮތް. ކަެމއް ފާސްކޮށްފަިއ އެއަށް ެއއްބަްސވެފައި ެއާއއި ެއއްގޮތަށް 

ނޑުމެން ވިސްނަްނވާނެގޮެތއް ނޫންހެން.  ނޑަށް ީހަވނީ އަޅުގަ ނުކުރުމަކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން މިގޮަތށް އެ ފާސްކުާރ ފާސްކުުރންތަކާއި ޤަރާރުތަާކިއ 

ނޑުމެްނގެ ވިސްނުން ބައްޓަން  ނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭނީ. އަޅުގަ އެްއގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެ އުޅުްނ ބަހައްޓަންވެސްވާނެ. ކުރަންޖެހޭނީ. އަދި އަޅުގަ

ނުޑ  އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ އެއީ އެްއވެސް ތާކުންތާކުޖެހޭ ކަމެއްކަމަކަެށއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނާއި ަގާވއިދުތަކަްށ  ނުދެކެން. އަދި އެހެންކަމަްށވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  އަރަިއގަތުމާއި އެއަށް އިޚްިތރާމު ނުކުރުމާއި މިކަންކަްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހިތުަގއި އަަށގަންނަމުންދާނީ. އެހެންވެ ިމ ދަ ސްވާނީ އަދި އަުޅގަ

ނަޑކަށް ނުފެނޭ އެްއގޮތަކަްށވެްސ  ދެންނެވި ސަބަބުތަކަށްޓަަކިއ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ޚާއްޞަކޮށް  ފާސްކުރެވިފަިއވާ އުސޫެލއް ނުވަތަ ަގާވއިދެއް އަުޅގަ

މާގޮތެއް މެނުވީ، ެއއްވެްސ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްަޞކޮށް މަޖިލީހުން މިކަން ނިން 

ނޑުމެން  މެންބަރަކު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް އޮެވގެން ދާނެކަމަށް އަޅުގަ

ހީއްކޮށް ެއގޮތަށް ކަންތައްަތއް ނިންމުން. މި ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި 

އަޅުަގނޑު ރިޔާސަތުން ަވގުތުކޮަޅކަށް އެދުނީ. ލަސްވީ ލިސްޓުަގއި ކިހާ 

ންނެއް އެދިަވޑަިއގެންފަިއއޮތްކަންުް ނޭނގޭތީ. ދެން އަޅުަގނޑު ކުރީދުވަުހ ބޭފުޅު

ނޑަށް ވަގުުތކޮޅެްއ  ޖަލްސާއަށް ނާދެވުމާއި އެީކަގއި. ތަންކޮޅެއް ލަހުން އަޅުގަ

ނޑަްށ ދެްއިވ  ދެވުމަށް ދެންނެވުނީ. ވަރަްށވެސް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

 ވަގުުތކޮޅަށްޓަަކއި. 

 

ވަނަ މާްއދާ އާއި ބެހޭގޮތުން  22އާދެ، ކުރިންެވސް ދަންނަވާލިހެން   އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ 

 ވާހަކަދަްއކަވަން ހުރިހާ ޢިއްޒަްތތެރި ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދައްަކާވ ނިންމަވާލައްަވއިފި. 

 



ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރައްވައި، މަޖިލީހަށް               .3

ވަނަ  53ވަނަ މާއްދާއާއި  52ވަނަ މާއްދާއާއި  51ވަނަ މާއްދާއާއި  52ޅުއްވާ، ހުށަހަ 

 މާއްދާ ހުށަހެޅުއްވުން.

 

ނޑުމެން އެޖެްނޑާަގއި ދެންއޮތް މާއްދާއަށް ދާނި. މިހާރު މިއޮތީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ދެން އަޅުގަ

ޓް ކުރެްއވިގޮތް އެ ވަނަ މާއްދާ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ްޑރާފް 52ގަާވއިދުެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނަން އިދާރީ މޭޒުން.

 

 

ވަނަ މާއްދާ ަގވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓް  52ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]ކުރެްއވި ގޮތް އިްއެވވިެއވެ 

 

 

މާއްދާ އާއި ބެހޭގޮތުން އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅިފައެއްނުވޭ.  އާދެ، މިހާރު މި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ މިހާރު ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރަްއވާ މި 

ނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވާލާނަން.  ފޮނުވިގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް ފެނިވަަޑއިނަވާތޯ އަުޅގަ

ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓް  ަވނަ މާއްދާ ގަާވއިދު 52އާދެ، ަގާވއިދުގެ 

ކުރެްއވިގޮތަްށ ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯުޓ 

 ދެއްވުން އެދެން. ުޝކުރިްއޔާ.  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:



 81 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 78 ވޯޓު ދެްއވީ:

 22      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 

ވަނަ މާއްދާ ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން އަލުން  52ވީމާ، ަގވާއިުދގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޑްރާފްޓްކުރަްއވާފައި ފޮުނއްިވޮގތަށް މަޖިލިސްގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްވެއްޖެ. ދެްނ 

ވަނަ މާްއދާ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރެްއވި ގޮތް  51އޮތީ ގަާވއިދުގެ 

 ޒުން އެ ދަންނަވާލާނެ. އިދާރީމޭ

 

 

ވަނަ މާއްދާ ަގވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓް  51ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]ކުރެްއވި ގޮތް އިްއެވވިެއވެ 

 

 

ކުާރ ވަނަ މާއްދާ ގަާވއިދު ޑްރާފްޓް 51އާދެ، ދެންމެ ތި އެއްެސވީ ގަާވއިދުގެ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރެްއވި ގޮތް މި މާއްދާއަށްެވސް އެްއވެސް އިޞްލާެޙްއ 

ހުށަހެޅުއްވިފަެއއްނުވޭ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު މި މާއްާދއަށް ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި 

ވަނަ މާއްާދ  51މެންބަރުންގެ ވޯޓަުަުަށް ދަްނނަވާލާނަން. އާދެ، ަގާވއިދުެގ 

ާރފްޓްކުރެްއވި ގޮތަށް ފާްސކުަރން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑް

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 



 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 82 ހާޒިރުވެވަަޑއިެގން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަަދދު:         

 79 ވޯޓު ދެްއވީ:

 21      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 

ވަނަ މާއްދާ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ައލުން ޑްރާފްޓްކުރެްއވި  51ވީމާ، ަގާވއިދުގެ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ގޮތަށް މަޖިލިސްގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްެވއްޖެ. ދެން މިދަންނަވާލަނީ ަގވާއިުދެގ 

ވަނަ ާމއްދާ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރެއްވި ގޮތް  2ވަނަ މާއްދާ.  52

 އިދާރާއިން އިްއަވވާލަްއވާނެ. މިހާރު 

 

 

ވަނަ މާއްދާ ަގވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްްޓ  521ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]ކުރެްއވި ގޮތް އިްއެވވިެއވެ 

 

 

ކޮމިޓީން އަލުްނ  ވަނަ މާއްދާ ަގވާއިދު 52އާދެ، ދެންމެ ތިޔަ ެއއްެސވީ ގަާވއިދުެގ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޑްރާފްޓްކުރެްއވި ގޮތް. މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޭ 

ފަުަދައިން މި މާއްދާއަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައިޭވ. 

ނޑުމެންަނށް މި ގަާވއިދުގެ ކަންަތއް ފާސްކުރުމުަގއި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވާ ގޮުތގެމަތީން މި މާއްދާ މިހާރު މަޖިުިލިސްގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ އެއްބަްސވެފައި 

ވަގުަތކަށް ހުޅުވާލަނީ. އެގޮުތން މިހާރު އެންމެ ފުރަތަމަ އެދިވަަޑއިގެންފަިއވަީނ 

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް. އާދެ، 

ނުޑ މިފުރުޞަތު  އޭނާއަށް ިމއަރުަވނީ އެ މާއްާދއަްށ އޭނާއަީކ، އަުޅގަ



އިޞްލާޙުވެްސ ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކަްށވާތީ އަދި މިކަަމށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވ 

 އެުެހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް މިހާރު ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަދަންނަވަން. 

 

 ަނ މާއްދާއަށް ވަ 53ވަނަ މާއްދާ،  52`. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

ނޑު އެ  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް   މަޝްވަރާެއއް ބޭނުންެވގެން ފޮނުވި ސިޓީއާ ަހވާލާދީ އަުޅގަ

ފުރުޞަތުގައި މަްޝވަާރއެްއ އަރިްސކުރިން. ތަޢާރަފުަގއި ރިާޔސަތުންވެްސ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތުންގެ ނަސީބަީކ އެވާހަަކވަނީ ހާމަކޮށްދެއްވާަފިއ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޔި

ޢަދުލުވެރި ވެިރއެްއގެ އިންސާފުވެރި ޢަމަލު، މި ނަސީބުން މަޙުރޫމުގެެވގެްނ 

ދިރިއުޅެންޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮުތަގއި ދިރިއުޅެންެވއްޖެނަމަ އެބަެއއްގެ ތެރޭަގއި ނަހަމައާ 

ބޭއިންސާފު ގަދަ ެކޔޮޅު ހެދުމުގެ އުސޫލު ސިަފެވގެންދާއިރު ވެރިެއއްގެ ޢަމަލުތަްއ 

ގޯހަށްގޮސް ުބއްދި ިއސްނުކޮށް ރުޅިވެިރކަން އިްސކުރެވޭނެ. އަިނޔާވެިރ ގޯހުން 

ވަނަ މާއްާދއަށް  53ވަނަ މާއްާދ  52ޢަމަލު ޢާންމުވާނެ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، 

އަޅުަގނޑު މަްޝވަރާ އަރިްސކުރީ މިދެންނެވި ވިސްނުމުަގިއ. ބާރުން ބާރު ހޯދޭ 

ފޫޒު ފޯރުވޭ ޮގތްތަކެއް ެއކުލެިވގެން ނިޒާމެއް ކަންކަުމގައި އަހުލުެވރިކޮށްގެން ނު

ރޭވޭ ކަންކަުމގައި އިންސާުފވެރިނުވުމާ ބޭއިންޞާުފވުން ޢާންމުވާނެ. މިހެންވެ 

ގެ  52އަޅުަގނޑު އަރުވާަފއިވާ މަަޝވަރާ ހާމަކޮށްލާނަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، 

ނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  )ހ( އަށް އަުޅގަ

މެންބަރަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ އިތުބާރު ނެތްކަމަްށ ފެނިގެން އެކަްނ 

ހުށަހެޅިދާނެ. )ށ( މިގޮތަށް މަޖިލީހުގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ަމއްސަލަެއއް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު ލިޔެ ޮސއިކޮްށ 

ނުވުމުންނޭ. މިގޮތުން މައްސަލަ ފޮނުވާ މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި މަޖިލީހަށް ފޮ

ލިޔުމުގައި އިތުބާރު ނެތްކަަމށް ފެންނަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވޭނެ. 

ވަނަ މާއްާދާއ  124އަދި  13 12ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ޚިލާފުވެގެންދާ ވާހަކަ މި މަޖލީހުގައި ބައެއް ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންވަނީ 



ރުވާފައި. މިމޭރުމުން ވިސްނަިއ ކޮމިޓިން ފޮނުިވ ދެލިކޮޕީގަިއ އޮްތގޮތަށް ޢާންމުކު

ނޑު ދެބަހެއް ނުވަން. އެހެނަސް  ނޫނީ ކަރުދާހުގެ )ނ(،)ރ(،)ބ(،)ޅ(،)ކ( އަުޅގަ

ނުޑ  އަދި އެްއއަކުރު އިތުރުކޮށްަލން. )އ( އިތުރުކޮށްލާފައި )އ( ަގއި އަުޅގަ

 12އިތުބާރު ނެްތކަމުގަިއ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅި މަޝްވަރާއަީކ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ 

މެންބަރުންނަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ލިޔެ ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ 

ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ  3މައްސަލަިއގެ ލިޔުން ލިބޭތާ ގިނަެވގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 

އެ މައްސަލަިއގެ ނޯޓިސް މެންބަރުންނަށާއި ރައީސަށް ދިނުމަށްފަހު ރައީސް 

ރުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދި ފޮނުވާ ލިޔުމާކާއިެއކު ިއސްތިޢުފާ ދޭންވާނެއޭ. މެންބަ

މިހެން ނިޒާމެއްނެތި ދާކަމަށްވާނަމަ މިހާރުވެސް ބައެއް ކަންކަުމގަިއ 

ވަަނ  12ޢަމަލުކުރެވޭގޮތަށް ޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ދާ ޚިލާފުވެ އެ އުފުލާ އަޑުަތއް ވަނަ މާއް 124ވަނަ މާއްދާ ައދި  13މާއްދާއާ 

ނޑު މި  އުފުލޭލެއް ުކޑަެވގެން ދާނެ. މިހެންވެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

 މަޝްވަރާ އަރިްސކުރީ ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނޑުވެސް  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ވަނަ މާއްދާއަށް  52`. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަުޅގަ

 ޓީން ފޮނުވި ިއޞްލާޙަށް އަދި އިތުރު އިޞްާލޙެއް ހުށަހަޅާލިޑްރާފްޓް ކޮމި މެންަބރު ަޖއުފަރު ޢީސާ 

ވަނަ މާއްދާ ކޮމިޓީން އަލުން ތައްޔާުރ  52ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ، ަގވާއިުދގެ  އާަދމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ކުރެްއވި ޑްރާފްޓަށް އަުޅަގނޑު ވަނީ ލިޔުމުން ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައި. 

އަޅުަގނޑު ބަލާފަިއވަނީ މި މާއްުްދާާއއިމެދު ކުރިން  އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅުމުަގއި

މަޝްވަރާކުރެްއވި ޢިްއޒަތްތެިރ ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާަފއިވާ ކަންަތއްތަްއ 

ހިމަނާފައި ނެތުމުން އެކަން ފާހަގަކޮށް އަދި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

ފަިއވާކަން ހިތާމައާިއއެުކ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ިގނަ ބައިތަކެއް އުނިކުެރވި

ނޑު ޮފނުވާފަިއވާ އިޞްލާޙް  ފާހަގަކޮށް، މި މާއްދާއަްށ ލިޔުމުން އަޅުގަ

ވަަނ  52މިދަންނަވާލަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި އަރީސް. ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓން ފޮނުވި 



ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(  52މާއްދާއަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙް. ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ފޮނުވި 

ޞްލާުޙކޮށް އެހެން އަކުރުަތއް ތަރުތީބުކުުރން. )ނ( މި މާއްދާެގ ގަިއވާ ގޮތަްއ އި

)ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރެއްެނތްކަމުގެ މައްސަލަެއްއ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެމައްސަލަެއއްަގއި ޢަމަލުކުރާީނ ތިރީަގއި މިާވގޮަތއް. 

ދުވަހުަގއި  3ގެން ރަސްމީ ބަްނދުނޫން . މައްސަަލއިެގ ލިޔުން ލިޭބތާ ގިނަވެ 1

މައްސަލަިއގެ ނޯޓިސް އެ މެންބަރުންނަށާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދިނުމަށްފަހު 

ދުވަހުގެ މުއްދަތެްއ  12އެނޯޓިހުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ރަސްމީ ބަންދުނޫން 

ދިނުމަށްފަހު އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ދުވަހަކު ބާްއވާ 

މެންބަރުންެގ  15. މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ 2ކަށް އެމައްސަލަ ހުަށހެޅުން. ޖަލްސާއަ

މެންބަރަކަށް ަމްއސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުދީ އެއަށްފަހު މަޖިލީހުގެ  1ތެރެއިން 

ރައީސަށް އޭާނގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ިދނުމަށްފަހު މައްސަލަ 

ގަިއާވ  1. މި މާްއދާގެ )ނ(ގެ 3ްއ ނެގުން. ހުށަހެޅުމަށް ފެނޭތޯ މަޖިލީހުގައި ވޯޓެ

ފަދައިން މައްސަލަ ބެލުމަްށ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްކުރެިވއްޖެނަމަ 

މެންބަރުންގެ ކޮމިީޓއަކަށް ހުށަހަޅައި ަމްއސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުން.  11މަޖިލީހުން ހޮވޭ 

ތާ ގިނަެވގެން . ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ރިޕޯްޓ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީަސށް ލިބ4ޭ

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މަްއސަލަިއގެ ޯނޓިސް މެންބަރުންނަށާއި  3ރަސްމީ ބަންދުނޫން 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދިނުމަށްފަހު، އެ ނޯޓިހުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ 

ުދވަހުގެ ުމްއދަތެއް ދިނުމަށްފަހު އެންމެ ައވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ  12ބަންދުނޫން 

ބާއްާވ ޖަލްސާއަކަށް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައި ރިޕޯޓާއިމެދު  ބަންދުނޫން ދުވަހަކު

ބަޙުސްކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސްާއއި މެދު އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ވޯޓެްއ 

ގަިއވާ ފަދައިން ތަްޙޤީޤު ކޮމިޓީން ރިޕޯޓް  4. މި މާއްދާެގ )ށ( ގެ 5ނެގުން. 

 -2ގޮތެއް ނިންމުން.  ހުށަހަޅައި ދުވަހުގެ ޖަލްސާަގއި މައްސަލާާއއި ބެހޭގޮތުން

ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( ތިީރަގއިވާ ގޮަތއް އިޞްލާްޙ  52ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ފޮނުވި 

ކުރުން. )ބ(. މިމާއްގާ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ އިތުބާރު 



ނެތްކަމުގެ މައްސަލަެއއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައަާކއި ބެހޭގޮތުން 

ާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން ގޮތެއް ނިންމެންދެން މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ވާޖިުބ މި ގަ

ވަނަ  52ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ފޮނުވި  -3އަދާކުރާނީ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސެވެ. 

މާއްދާގެ )ށ( ތިރީަގއިވާ ގޮތައް އިޞްލާޙްކޮށް. )ޅ( މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ 

ންދާ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެްއގަިއވެސް އޭާނެގ އިތުބާރެއް ނެތްކަމުގެ މައްަސލަ ހިނގަމު

ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެްއކުމުގެ ުފރުޞަތު އޭނާއަށް ލިބިދޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޮކންމެ ތުޙުމަތެއްވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާ ގޮތުްނ 

ވަނަ  16 ކޮންމެހެންވެސް ބަލަން ޖެހޭނެކަމުގައި ދެކެން. އެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތުން ކުެށއްނެތް މީހާއާިއ ކުށުެގ ތުޙުމަތުން 

ުަސާސީން އެމީހަކަށް  ބަރީޣަވުމަށް މަސައްކަތްކުުރމުގެ ޙައްޤު ޤާނޫނުއަ

ލިބިދީފައިވާހިނދު މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ިއތުބާރު ގެއްލިއްޖެކަމަްށ 

ންކޮޅެއް ހުށަހެޅުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަުމގަިއ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އޭނާ ވީީތވެ، ޤާނޫނުައސާސީްނ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިަތކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއް އޭާނގެ 

ވަނަ މާއްާދ އަލުން ްޑރާފްޓްކުރިއިރު އޮތްކަން  52ކިބައިން އުނިާވގޮތަްއ 

ތްތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭީތވެ، މިކަމާއި ިޢއްޒަ

ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްާނވަަޑިއގެން ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް ެއދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑު އިޞްލާޙް މި ހުށަހެުޅނީ. އަދި އަުޅގަ

އެހެން ފުރުޞަތެއްގައި އިުތރަށް ވާހަކަ ދައްކާލަން ބޭނުންވާ ވާުާހަކަެވސް 

އްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅަށްފަހުގައި. އާދެ، ދަންނަވަން. އެހެން ޢި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށްއެދި  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ޙުަސއިން   ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

، ދަންނަވާލީ، މި އިޞްލާޙުތަާކމެދު ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވާލެވޭތޯ. އާދެ އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިގޮތުން އއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މަޖުދީގެ ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި )ށ( މިގޮތުން 



މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅެނީ. މިއީ 

ނޑައެިޅގެން ހުރި ނުބައެއްހެން. މަޖިލީހުގެ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ހަމަ ކަ

އެއް ނޫންކަންނޭނގެ މި ހުށަހަޅަން މިއުޅެނީ. އިތުބާރެއްނެތްކަުމގެ މައްސަލަ 

ނޑަށް ހީވަނީ.  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއްހެްނ އަޅުގަ

އެހެންވީމަ ވެދާނެ ެއއީ ޢިމްލާ ކުށަކަށް ކަމަށްވެސް. އެހެންނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު 

ތްކަމުގެ މަްއސަލައެޭކ. ވިދާޅުިވއިުރގަިއވެސް ވިދާުޅީވ ހަމަ މަޖިލީހުގެ އިތުބާރު ނެ 

ވަަނ  52އެހެންވީމާ ެއއީ ައޅުަގނޑަށް ނުފެންނަ ގޮތެއް އެހެން އޮންނަން. ދެން 

ނޑަށް ހަމަ  މާއްދާގެ )އ( އަށް ގެންަނވާފައި މިއިޞްލާަޙކީެވސް މިއީ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން އެކަމާ އިްނާކރުކުރެވޭ ިއޞްލާޙެއް. ެއީއ މީގައި މިބުނާގޮތުން  ކަ

އި އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަކަށް މި ބަހުސް އެްއވެސް ޙާލެްއގަ 

އަންނާކަށްވެސް ނުޖެހޭ. ބުެނފައި މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު 

މެންބަރުންނަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ލިޔެ ސޮއިކޮށް  12ނެތްކަމުގައި މަޖިލީހުގެ 

 3ން ަރސްމީ ބަންދުނޫން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެމައްސަލަިއެގ ލިޔުން ލިބޭތާ ގިަނެވގެ

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ ަމއްސަލަިއގެ ނޯޓިސް މެންބަރުންނަށާއި ރައީސަށް 

ދިނުމަށްފަހު ރައީސް މެންބަރުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށްއެދި ފޮނުވާ ލިޔުމަކާއެކު 

މެންބަރުންނަށް  15އިސްތިޢުފާ ދޭން ވާނެއެވެ. އާދެ އެންމެ 

ން ވަރަށްބޮޑު އަޣުލަބިްއޔަތަކުން އިސްކޮށްަފިއ ފެނިވަޑަިއގަންނަަވިއގެން އަޅުަގނޑުމެ

ހުންނެވި ރައީސަކު ެއގޮތަްއ އިސްތިޢުފާ ދެއްވުަމކީ ެއއީ ހަމަ ގައިުމވެްސ 

އަޅުަގނޑު އެދޭނެ ގޮެތއް ނޫން އެއީ އިންސާފްވެރި ގޮތެްއވެސް ނޫންެއއީ. 

 އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގެ އެހެްނ މެންބަރުންގެވެސް ޚިޔާލުުފޅު ޭއގައި އޮތްގޮތް 

ބައްލަވަން ޖެހޭނެ. އެހެންވިމާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ޢިބާރާތް ކުރުމަށާއި އެ 

ނޑަްށ ފެންނަނީ ޑްރާފްޓް  މާއްދާއަކުން ދޭހަވާ މަފްޙޫމަށް ވިސްނާއިރު އަުޅގަ

ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފަިއވާ ޑްރާްފޓް މާފުރިހަމަކަމަށް. އެއިޞްލާޙް ރީނދޫ ކަރުދާހުގެ 

ނޑު މިދެންނެ ވީ. އާދެ މި އިޞްލާޙު ަވރަށް ފުރިހަމަކަުަމަށް ވާހަކަ އަުޅގަ



ނޑު ހުށަހަޅަން މި އިޞްލާޙު މިދެންނެވީ  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވިމާ އަުޅގަ

ރީުީނދޫ ކަރުދާހުގެ ޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތައް މިމައްސަލަ ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނުޑ 

 ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

 

ނޑުެވސް މި  ބަރު ޫމސާ ފެލިދެއަޮތޅު މެން   `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާއާއިބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅަމުންދާ މައްސަލައާިއ  52ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  ނިޒާރު ާވހަކަެދއްކެުވން:

ބެހޭގޮތުން އެްއޗެއް ދަންަނވާލުމަށްޓަކައި. އާދެ އަުޅަގނޑުގެ މިފުރުޞަތަށް 

ޑު އެއްބޭނުމަކީ ދެންމެ ހއ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު އެދުމުގެ އެންމެ ބޮ

ނޑު ިމ  އީސާ އާދަމް އެހުށަހެޅުއްިވ ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރެްއވުމުގެ ގޮތުން. އަުޅގަ

އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރުމަށް ބޭނުންވި ސަބަބަކީ މިހާރު ޑްރާފްޓްގައި އޮތް 

ަގޅުނޫން ވީމައެއްނޫން. ދެވަނަފަހަުަރަށް ޑްރާފްޓްކޮށްގެން މިއައި ގޮތް ރަނ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ  އެްއގޮތަކަްށވެސް އެމަޤްޞަުދ އެހެން އެކަން އަޅުގަ

އެްއވެސްނޫން. އާދެ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅެީނ މިހާރު ޑްރާފްޓްގަިއ 

ނޑުމެންނަށް ިމ  އޮތްގޮްތވެސް ރަނގަޅޭ. ެއހެންނަމަވެސް ފަހުން އަޅުގަ

ލާއިރުަގއި ހއ. ގެ މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްިވ އަުޑއިިވގެން ދިަޔ އިޞްލާަޙށް ބަ

ނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް މާ ތަފްޞީލުކޮށް މާ  އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް ބަޔާންކޮށްެދވިފަިއ އެބައޮތޭ. އެހެންވީމާ މި ދެ ޑްރާފްޓަށް 

ނޑުެމންނަށް އެގޮތުން އެފެންނަންހުރި ތަފްޞީލުތަކަ ށާއި ބަލާއިރުަގއިވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދައްކަވާަފިއވާ މަގަްށ  އަދި އެކަން ކުިރއަށް ގެންދެވުމުަގއި އަުޅގަ

ބަލާއިރުަގއި މިގޮަތއް އަުޅަގނޑަށް ތާއީުދކުރެވޭީތވެ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލުމަްށ 

ނޑު ކުރީ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް.   މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އަޅުގަ

 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ މި ޑްރާފްޓް  ދު ކޮޅުމަޑުުލގެ މެްނބަރު ުމޙަްނމަ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މިގެނެސްފައިވާ ިއޞްލާޙު ކިޔާލައިފިން.  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން: ކޮމިޓީން މިހާރު އަޅުގަ



އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތުަގއި މިގެނެވިަފއިމިވާ ޑްރާްފޓް ކޮމިޓީން މިހާރު 

ިއ އޮތް އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަުތގަިއވެްސ ވަރަށް ރަނގަުޅ ގެންނަވާފަިއވާފަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން  އިޞްލާޙެްއކަމުަގއި އަުޅގަ

މި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެމަޤާމަށް ހޮވީ ހަމަ މި މަޖިލީހުން ވަގުތުން 

މާ އެ ރައީސާމެދުަގިއ ވޯޓެއް ަނގަިއގެން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ހޮވީ. އެހެންވީ 

އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ައޅުަގނުޑމެން މަޖިލީހުން ނިންމާއިރު ެއނިންމާނީ ޙަޤީޤަތުގައި 

އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި އެއީ ވަރަށްބޮޑު ަމއްސަލަތަެކއް ަރއީސާމެދުަގއި ހުރެގެްނ 

މަޖިލީހުން އެކަން ނިންމަން ޖެހޭނީ. އެހެން އެޮގތައް ބޭފުޅުންކޮޅަކަްށ 

ރެިވގެން މި މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ ވޯަޓކާިއ ޚިޔާލުކު

ހަމައަށްދާއިރުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއިވެސް ެއކަން ކުރަންޖެހޭނީ ހަމަ އެގޮތައް. 

ނޑުމެން  ނޑުެމން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮާވކަށް އަުޅގަ އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ހޮވަިއެގން އެ ކޮމިޓީއަށް  މިތަނުން ކޮމިޓީއެއް ނުހޮވަން. ކޮމިޓީެއއް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ނަންފުޅުތަކެއް ހުށަހަޅައިގެން ޭއގެތެރޭން ކޮންބޭފުޅެއްތޯ 

ނޑުމެން ނުބަލަން. އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެން ނަގާނީ، އެެއއް އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަަރށްބޮޑަށް ެއކަމާ ިވސްނާވަަޑިއގެން މި މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ ބޭފުޅަކީ މިވެނި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީަސކަށް ހުންނަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވޯޓު ީދ  ނޑުމެން ނިންމައިގެން އެބޭފުޅަކަށް އަުޅގަ ބޭފުޅެއްކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އިސްކުރީ. އެއީ މި މަޖިލީހުގެ  އެބޭފުޅަކު ޢިއްޒަތްތެރި މަޤާމަށް އަޅުގަ

ދިއުމަށްޓަަކއި. ރިާޔސަތުގައި ިޢއްޒަތްތެިރ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަުަްށ ގެން

ނޑުމެްނ ބައިންދަންޖެހޭތީ. އެްއޮގތަކަށްވެސް ހއ. ގެ  މެންބަރަކު އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޖައުފަރު ޢީސާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ 

އިޞްލާޙުަގއި ެއވިދާޅުވާ ކޮމިޓީއެއް ަނގާކަށް އަުޅަގނޑުމެން ނުޖެހޭނެ. 

ޒަތްތެރި ރައީްސގެ މަަސއްކަތްޕުޅު ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް އެކަށީގެންާވ ޢިއް

ގޮތަކަށް ނުދެޭވކަމަށް ނުވަަތ ކަންތައް ކުަރއްވާ ގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެން މި 



ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެތަްއ  މަޖިލިސް ކުރިއަުަށް ގެންދެެވން ނެތްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބައިވަރު މެންބަރުންތަކަކަްށ ފެނިގެން  އެކަން ކުރަން އަޅުގަ

ބޭނުންކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެމައްސަލަ އެގޮަތއް ހުށަހެޅޭނެ. 

ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހަަޅއިގެން ާފސްކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ. ެއއްެވސް ޙާލެއްަގއި އެމާއްާދ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  5އެއީ ެއގޮތައް އޮންނަންޖެހޭނެ މާއްދާއެއްނޫން. އާދެ، ދެން ީމގެ 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ފަދައިން  4ހުށަހަޅާފައި އެބައޮތް މިމާއްދާގެ )ށ( ގެ 

ތަޙްޤީޤުކޮމިޓީން ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާ ދުވަހުެގ ޖަލްސާަގއި މަްއސަލައާއި ބެޭހގޮތުން 

ނޑުމެން ތަޙްޤީޤުކޮށް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ގޮތެްއ ނިންމުން. އާދެ، ިމއީީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން ުް ހުށަހަޅާކަށެއް ނުޖެހޭ.  ކަމެއްެވސްނޫން. އަުޅގަ ކޮމިޓީއަކުން އެ ރިޕޯޓް

އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުން ނިންމަންޖެހޭނީ އެމައްސަލަ. އެހެންވިމާ މި ހުށަހަޅާފައިވާ 

ނުޑ  ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ އިޞްލާޙުތަކެއް ނޫންކަމުގައި އަުޅގަ އިޞްލާޙުތައް ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުެމން ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން މި  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ދަންނަވަން. އަދި ައޅުގަ 

ނޑު ދަންނަވާީނ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ިމ  މިހާރު މި ޑްރާފްޓް ކުރައްވާފައި އޮތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިގޮތަްއ މި އިޞްލާޙުތަކާިއ  މައްސަލަ ގެންދަންޖެހޭނެ ގޮތޭ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޙަޤީޤީ  ބެހޭގޮތުން އަނެއްާކވެސް ާވހަކަ ދެކެވިދެެކވިގޮސް އަުޅގަ

ޞަދު، ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ މަގު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށްޮބޑަށް އުނދަޫގެވގެންދާނެ. އެއީ މިހާރު ިމ 

ނޑަށް ީހވާގޮުތަގއި ަވރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ  އިޞްލާޙުތަކާބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ފާހެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ. ދެން މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުވެސް ދައްަކވާނެ. އަދި މިކަން 

އަނެއް މާއްާދއެްއަގއި ވިދާުޅެވފައިވޭ އަޣުލަބިއްޔަތުން. ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ މި މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު މިހާރު އޮތްގޮތް. ެއީއ 

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަްށ ވިސްނަންޖެހޭކަމެއް. މިާހރު މިތާ އެއޮތީ ޕާީޓ 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ސި ސްޓަމަށްގޮްއސަިއ އަޣުލަިބއްޔަތު. އެހެންވީމާ އެީއ ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިހާރު ޑްރާފްޓްގައި ހުށަހެޅިފަިއ  ގޮތެއްނޫން. އަުޅގަ



އޮތްގޮަތއް މި ފާސްކުރުން މިއީ އަޅުަގނޑު މިއިްނ އެުެްއވެސް ބޭފުޅަުކ 

ނުޑ މިކަމަށް ތާއީދުކު ރާ ާވހަކަވެސް ދަންނަވަން. ހުށަހަޅައިފިއްޔާ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 އާދެ، މިހުށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާޙަކީ ޖޯކެއް، ެހއްާވކަމެއް. ތާކުންތާކު އައްުޑއަޮތޅުގެ މެންަބރު 

 ނުޖެހޭ ކަމެއް. ދުނިޔޭގައި އިްނސާނީ ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރި އެްއވެސް  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

މީހަކަށް ޤަބޫލުވެސް ކުރެވޭެނ އެްއެޗއްވެްސ ނޫން. ައޅުަގނޑު ހައިރާްނވެސްެޖ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ިމކަހަލަ ހެއްާވއެްއޗެްއ 

ނޑުމެްނނަކީ ސަލާމަތް ބުއްދި  ހުށަހަޅަން ކެރިވަޑަިއގެންނެިވ ކަމަށްޓަކައި. އަުޅގަ

ފުޅުވާތީކަންނޭނގެ މިކަހަލަ ހެއްވާ ޖޯްކ، ތާކުންތާުކ ޤަބުލުކުރާ ބައެއްނޫންކަމަށް ހީ

ނުޖެހޭ އެއްޗެއް. މިއީ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމަށްކޮށްަފިއ 

 އޮތް މަލާމާތެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ...

 

މާެއކީ ދަންނަވަން. އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ވަރަށް އަދަބުވެިރކަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރަކު ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަކަށް އެ ެފނިވަަޑއިނުގަންނަާވކަމަްށ 

ވިދާޅުިވއަްސ، އެއަށް އަެނއްހެން އިޚާނަތްތެރި ގޮތަަކށް ދެއްެކވުން އެީއ 

 ރަނގަޅުކަމެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެހެންވިމާ ެއގޮތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުން އެދެން. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެން ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީަގއި ތިއްބެވި  ޮތޅުގެ މެންަބރު އައްުޑއަ

ނޑުމެން  25މެންބަރުން  އިުބރާހީމް ަޝރީފް   މެންބަރުންނަށް ކޮށްފައި އޮތް ޖެއްސުެމކޭ. ައޅުގަ

ރައްދުާވ  މެންބަރުންމަކީ ތާކުންތާުކނުޖެހޭ ދިއުޅިއެއްނުވާ ަބއެްއކަމަށް މިއީ 25 ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގޮތަކަށް ކޮށްފަިއއޮތް އިހާނެިތ މަލާމާތެއްކަން އަޅުަގނޑަްށ ރަނގަޅަށް އެނގޭީތ 

ނޑުމެން މިތިބީ  މެންބަރުން އިނގޭތޯ.  25މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން މިޖެހުނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ  މެންބަރުްނ  25އިޞްލާޙެއްނަމަ ރަނަގޅު. ައޅުގަ



 15ފައި އޮތް ބޮޑު ޖޯކެއް މިއީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމަށް ބުނެ ހަމަ ޖަހާ

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކަްށ  11މެންބަރުން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅީމާވެސް މިޖެނީ 

މެންބަރުންނަކީ ެވސް ެއއްެވސް ބަެއއްނޫން. އެވެްސ މޮޔައިންަތއް.  15ދާން. 

ޅީމަ ތަޙްުްޤީޤުވެސް އެމީހުން ހުށަހެޅިޔަސް ބަލާކަށްވެސް ނުވާނެ. އެމީހުން ހުށަހެ 

ކުރަންވާނެ. އިންސާނުން ތަްޙުްޤީޤުކުރާ ކަމަށް ވަނީ ިވއްާޔ ތަޙްޤީޤު ޝަރީޢަތަށް 

ދާވާހަކަެވސް އޮންނަްނވާނެ. ތަޙްޤީޤުގަިއ ކުްށވެރި ވެއްިޖއްޔާ އަދަބުެވސް 

ުައި މިއޮތީ ތަޙްޤީޤު ކުރާ  52ލިބެންވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ވަނަ މާއްދާގަ

ޝަރީޢަތެއް ކުރަްއވާ ވާހަކަެއްއވެްސ ނޫން. އަދި އެނޫން  ވާހަކަެއްއވެސްނޫން

ގޮތެްއގެ ވާހަަކއެްއވެސް ނޫން. މިމަޖިލީހުގެ އިތުބާރެއް ނެތް ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ 

ނޑުމެން ދިން  އެމަޤާމުން އެމަނިކުފާނު ދޫުކރާވާހަކަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުން ނުވެއްޖިއްޔާ ވަ  ކިކުރުުމެގ ޙައްޤާއި ފުރުޞަތު މަޤާމެއް އަޅުގަ

މިމަޖިލީހަށް އޮންނަންވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިންޕީޖް ކުރާ ވާހައެއްެވްސ 

ނޫން. ކުށެއް ކުރާކަްށވެސް ނުޖެހޭ. އެއްކަެމއްވެްސ ކުާރަކށް ނުޖެހޭ ހަމައެކަނި 

ނޑުމެްނގެ.  މެންބަރުން އިތުާބރު ނެތީ. ކިހިނެއްތޯ  15އިތުބާރު ނެތީ އަުޅގަ

ހުގެ ރައީސްކަން ރަީއސް ކުރަްއވާނީ. މިއީ މީގެ ސުވާލަކީ އެފަދަ ގޮތެްއ މަޖިލީ

އޮެވއްޖެނަމަ ބާކީތިބި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކީ ކޮބައިޯތ ބަލަން މިފޮނުވަނީ. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޤާމުންވެސް ވަްއކެއް ނުކުެރވޭެނ. ޝަރީޢަތަކަށްވެސް 

ންކަމެްއވެސް ނުާވނެ މިއީ ހަމަ އެކަނި ނުފޮނުވޭނެ. ކުށްވެރިެއްއވެސް ނުވާނެ. އެހެ

ޕޮލިޓިކަލް ނުވަތަ ސިޔާީސ ޑިސިޝަނެއް. ޤާނޫނުއަާސސީގައި ަކނަޑއެިޅގެން 

ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯޓެއް ެނގޭ ގޮްތ 

ބަޔާންކޮށްފައި ވަރަށް ސަީރޙަކޮށް އެބައޮތް. ތަޙްޤީޤެްއ ކުރާވާހަކަެއއްނެތް. 

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް  12ން ހުށަހެޅިގެން ފާސްކުރާ ވާހަކަެއއްެވސް ނެތް. މަޖިލީހު

އެކުެލވިގެްނވާ ސިޓީައކުން ނުވަތަ ލިޔުމަކުން މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން 

އިތުބާރެއެުްނެތް ކަމަށް ފާސް ވެއްޖެނަމަ އެހިސާބުން ނިމުނީ. އިތުބާރު ނެތްކަމަށް 



ން ކުރަން ޖެހޭނީ. ޤާނޫނުއަސާސީއަްށވެސް ޖަހާފައި ހުށަހެޅޭ ސަބަބު އެކަނި ބަޔާ

ނުޑ ދަންނަވަނީ ވަރަށް ކެރި ހުރެގެން. ވަރަށް ސާބިތު  އޮތް ހެއްވާ ގޮމެކޭ އަުޅގަ

ކަމާއި އެީކގައި. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްާވއިރު ދެން ިތޭބ 

ކަމުގައި ވިސްިނގެން  މެންބަރުންނަކީވެސް ބޮލެއް ިސކުޑީެގ ތެއްކަެމއް ނެތް ބަެއއް 

މަލާމަތް ކުރާ ގޮތަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަކީ އަނެއް މެންބަރަކުގެ ކަމެއްނޫނޭ 

އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާނީ. ދުނިޔޭގެ ެއްއވެސް ހަމަޔަކުން އިންސާފަކުްނ 

ނޑު ހަމަ  ބެލިގެނެއްނޫން މިއީ އަިމއްަލ އެދުމުން ފުރިގެންވާ އިޞްާލޙެއް. އަުޅގަ

ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިނޫންގޮތަކަށް ދެންނެވިައްސ ދަންނަވާނަން 

ވިދާޅުިވެއއް ކަމުަގއި ިވއަްސ މިޙަޤީޤަތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ 

ޤައުމު ތަކުަގއިެވސް ަވޒީުރންނާއި އަދި ރައްޔިތުން ިއންތިޚާބުކުރާ މީހުންގެ 

ތް. ެއީއ މިުިއަދަކު އިްއޔެައކު އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ވޯުޓނެގޭ ގޮްތ އެަބއޮ

މާދަމާއަކު ކުރަން އޮތް ަކމެއްނޫން. ދުނިޔޭގެ އެތަްށ ޤައުމުތަކެްއގަިއވެސް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްތައް އެކުެލވިގެްނވޭ އެމަޖިލީސްތަުކގައި ޯވޓު ނަގާގޮްތ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ ހުރިހާ ބަޔަށްވެސް ެއގޭ. ވަކި ފޮުރވިފަިއވާ 

އް ޚާޞިލް ކުރުމެއް ނޫނިއްޔާ މިފަަދ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ މަޤްޞަދުތަކެ

އިޞްލާޙުތަކެްއ ހުށަހެއް ނާުޅއްވާނެ. ސަލާމަތް ުބއްދިެއއް ހުރި އެްއވެސް މީހަކު 

 މިއިޞްލާޙަކަށް ވޯެޓްއވެސް ނުދޭނެ ޝުކުރިއްޔާ.

  

ނުޑ ހަމަ ތަުކރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން މގަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ވާއިުިުދގެ މާއްދާަތއް އާދެ، އަުޅގަ

ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ތައްޔާުރ ކުރައްވާަފއި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އަރިހަށް 

ފޮނުއްވީމާ، އެބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ އެބޭފުޅުްނ 

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަން. އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަނީ ަގވާއިުިުދ 

ބަރުންނަށް ުކޑަމިސް ބަހެއް ވިދާޅުާވކަްށ ނުވަތަ ތައުހީެނއް ކޮމިޓީގެ މެން

ކުރަްއވާކަެށއްނޫން. އެހެންވީާމ އެގޮތަްށވެސް ވިދާޅުެވގެްނނު ނުވާނެ. ކޮންމެ 



މެންބަރެއްގެެވސް ލިބިވަަޑިއަގންނަވާ ފުރުޞަތެއް އިޞްާލޙު ހުށަހެޅުއްވުން. އެ 

ުް ފެނިވަަޑއިގެންަނވާ އިޞް  ލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް

އެފެނުމާއި ނުފެނުން އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮްތކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ެއ 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އިޙޚާނާތްތެރިކޮށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން އެްއވެްސ 

ނޑު ެއވާަހކަ ދަންނަވަން. އާދެ،  މެންބަރަކު ކުރަްއވަިއގެން ވާެނ ކަމެއްނޫން. އަުޅގަ

 ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒަށް.

 

ނޑު ފާހަގަކުރަން ހއ. އަތޮުޅގެ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ވަނަ މައްާދގެ )ހ( 52ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖައުފަރު ޢީސާ އާދަމް  މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒު 

)ހ( )ށ( ވާގޮތުން މިހާރު ވަިކ  52)ށ( އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅުްއވާފައި ނުާވކަން.  ހަކަެދއްެކވުން:ވާ

މައްސަލަެއއްކަން ބަޔާން ނުކޮށް އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓެްއ ނެގުމުގެ މައްސަލަ 

ހުށަހެޅިދާނެ. ކުރީގެ ޑްރާފްޓްަގއި މިބަޔާން ވެގެްނވަނީ ޤާނޫނު އަސާސީާއއި ޚިލާފު 

މަޖިލީހުގެ ގަާވިއުިދާއި ޚިލާފްވާކަމުގެ ތުޙުމަތު ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް. ވެގެންނޫނީ 

މިހާރު މަޖިލީހާއި ނުބެހޭ ކަމެއްެގވެސް އިތުބާރު ނެތް ކަުމެގ ވޯެޓއް ހުށަހެޅިދާނެ. 

އަމިއްލަ ޒާތީ ކަމަާކއި ާއއިީލ މައްސަލައެްއވެސް ހުށަހެޅިދާނެ. ކޯޓުން ބޭރުގަިއ 

ބޭފުޅެއްެގ އަނބިކަބަލުން ވަރި  މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގަިއ އިންނަވާ

ކުރަްއވަިއގެންެވސް އެއީ ޤާޫނނީ އުޞޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއި ިޚލާފަށް ކުރިކަމެއްވީމާ، 

އެފަދަބޭފުޅަކު މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތުގަިއ އިންަނވަން ނުފެނިެގންވެސް ހުށަހެޅިދާނެ. 

ދިޔައީާމ  ސާބިތު ދަރަންޏަކަށް ފައިސާ ނުދައްކަިއގެން ތަންފީޒް ުކރާ ހިސާބަކަށް

އެފަދަ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއި އިންނަވާ ބޭފުަޅކު ޢަމަލު ކުރައްވާތީެވްސ 

ވަަނ  23ވަނަ މާއްދާއާއި  7އެމައްސަަލއެއް ހުށަހެޅިދާނެ އަދި ގަާވއިދުގެ 

މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާ ގޮުތގެަމތިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ގަވާއިުިދުން ބާްއވަމުން 

ނޑު ިހތަށްއަރަނީުީ މިފަދަ  ނުގެންދަވާތީެވސް ހުށަހެޅިދާނެ. ދެން އަޅުގަ

މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅުނީމާ، މިތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޓީއިން ކީއްާބއޭ ކުރާނީ، ާއއިލާާއިއ 



ބެހޭ ކޯޓަށް ލިޔުްއވާނީ ާބއޭ، ތިންފަތް ވަރި ައކުން ރިާޔސަތުގަިއ އިންނަ ބޭފުާޅ 

ށަހެޅިގެން އެބަހިނގާތޯ، ނޫނިއްާޔ ވަރިކުަރއްަވއިފިތޯ، ޚަރަދުނުދެއްވާ މައްސަލަ ހު

މަދަނީ ކޯޓަށް ލިޔުްއވާނީތޯ، ސާބިތު ދަރަންޏަކަށް ފައިސާ ނުދައްަކިއގެން 

އެމައްސަަލއެއް ހުށަހެޅިުި ިމހާރު ތަންފީޒް ކުރުމުގެ މަްރޙަލާގެތޯ ުއޅެނީ. ދެން 

ނޫނިއްޔާ މިޖަލްސާ ނުބާްއވަިއގެން މައްސަަލއެއް ހުށަހެޅުީނމާ ރަުައީސް ޚާޒިުރ 

ދުވަހުެގ  14ުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ ނުވަތަ  12ްއވާ އައްަސވާނީތޯ ކީްއެވތޯ ކުރަ

މެންބަރުން މައްސަލަ  12ތެރޭގައި ޖަލްސާނުބޭއްީވ. ނޫނިއްޔާ %

ނަޑކަށް މިކޮމިީޓގެ ރޯލެއްނޭނގެ. ދެން  ހުށަހެޅުއްވީމަވެސް ޖަލްސާ ުނބޭއްވި. އަުޅގަ

މަްއސަލައެްއގައި މިުއޅެނީ  ކޮންމެއަކަސް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ

ކުށްވެރި ކުރާކަށްނޫން ހެން. އެ ކުރެްއވި ކަމަކުން ިއތުބާރެއް ނެތް ކަމަށް 

ނަޑކަށް ހިޔެއްުނޭވ  މަޖިލީހުން ނިންމަނީ. އެނިންމާއިރަކު ވޯެޓއްަގއި އަުޅގަ

ޤަރާރެއް ފާސް ކުރާނެހެން. މިހެން މިހެން ވެގެން ާފސް ކުރަްއވަނީ އެކޭ. 

އްކާަފއި އެްނމެފަހު ވަގުތު ވޯެޓއް ނަންަގވާނީ އިތުބާުރ އޮތްޯތ އެވާހަކަަތކެްއ ދަ

ނޑަކަްށ ހިއއްުނވޭ އެަވގުތު މަޖިީލހުގެ ނާއިބު ަރއީްސ  ނޫންތޯ. އެީއ އަުޅގަ

އިންނެިވއްޔާ މިހެން މިހެން ެވގެން އިތުބާރުނެތް ކަުމެގ ވޯެޓއް ނަންަގވަނީތޯ 

ވާ ސިޔާސީ ނިންމެވުމެްއ. އައްަސވާނެހެނެއް. އެހެންވީަމ މީ މަޖިލީހުން ނިންމަ

ނޑަކަްށ ނުފެނޭ ތަޙްޤީޤް މަރްޙަލާއަކަށް ގޮްސގެން މިކަްނ  ދެން އެހެންވީމަ އަުޅގަ

ކުރެވިދާނެ ހެނެއް. އަދި ތަޙްޤީޤް މަރުޙަލާ އަަކށް ގޮްސގެން އެކަްނ 

މެންބަރުން ކޮމިޓީން ގެނެސްގެްނ  11ކުރެވިދާނެހެނެއް. އަދި ތަޙްޤީްޤ މަރުޙަލާއެއް 

ން ކުރަްއވާނެ މަސައްކަތްޕުޅެްއވެސް މާބޮޑަކަށް ނޭނގެ. ދެްނ މެންބަރު 11

ނުޑ ެއވާހަަކ ދަންނަވާލީ. މިހާރު މިޤަވާިޢދުގައި އޮްތގޮތުންވެްސ  އެހެންވެ އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( އެަބބުނޭ ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދެްއުކމުގެ ޙައްޤު މަޖިލީހުެގ  52

ޅެނީ ކުެށއްެގ ތުޙުމަތެއްަގއެއްނޫން. ރައީސަށް ލިބިގެްނވޭ. އެްއވެްސ ޙާލެއްަގއި މިއު 

ކުށެްއގެ ތުޙުމަތުަގއި ެވއްޖިްއޔާ ޤާނޫނީ ވަކީލުްނގެ އެހީެވސް ހޯދަންޖެހޭ. މިހާރު 



ނޑަކަްށ  ހުށަހެޅިފައިވާ ެއްއވެސް ިއޞްލާޙެއްަގއި އެވާހަަކެއއްވެްސ ނެތް. އަުޅގަ

ނެްއވެސް. މިީއ ހިޔެއްނުވޭ ދެން ކޮންމެއަަކްސ އެހިސާބަކަށް ދާންޖެހޭ މާއްދާއެއް ހެ

މިއުޅެނީކީ ކުެށއްގެ ތުޙުމަތުްނ ބަރިއްޔަ ވާކަްށއުޅޭ މަރްޙަލާއެއްހެނެއް. އެހެންވީަމ 

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ހީވަނީ މިހާރު މި އިޞްލާޙު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުންވެސް ހަމަ 

 ރަނގަޅުހެން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ވަބަރަކާތޫ. ިޢއްޒަތްތެރި هللا މަތުއް`. ޢައްސަލާމްޢަލައިކުްމ ވަރަޙް ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

ނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މިހިފަނީ ޑްރާފްޓް މެންަބރު ޢަްބދުއްލަތީފް   ރައީސް އާދެ، އަުޅގަ

ކޮމިޓީން ފޮނުވާފަިއވާ އިްޞލާޙާއި ބެހޭގޮތުން ައޅުަގނަޑށް ފެންނަ އެއްެޗްއ  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

އާއި ބެޭހގޮތުން ޅ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ދަންނަވާލަން. ޝައްެކއްނެތް މިމައްސަލަ

މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމް އެހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުަމށް އަޅުަގނޑު ވަރަްށ 

ބޮޑަށް ތާޢީދުކުރަން. އާދެ، އެތާއީދަީކ ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓއިްނ މިހާރު ފޮނުވާފައިާވ 

އާއި ބެހޭގޮތުްނ ގޮތަށް މިމައްސަލަ ފާސްކުރުްނ. އާދެ، ޝަްއކެއްނެތް މިމަްއސަލަ

ޅ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ސަރީޙަކޮށް އަދި ޚާއްޞަކޮށް ތ. 

އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުހަންމަދު ޝަރީފް ވަރަށް ސާފުކޮށް. އަދި ހަމަ 

އެފަދައިން ސ. އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްވެސް ވަރަށް 

އްކަަވއިިފ. އަދި އެއަށްވުރެ އިތުރަށް ޤާނޫނީ ހަމަޔަށް ބަުަލާ ސާފުކޮށް މިވާހަކަ ދަ

ޤާނޫނީ ބޭފުޅަކަށް ވާތީ ހއ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަލްއުސްތާުޛުް 

އަޙްމަދު މުޢިއްޒުވެސް ވަރަްށ ސާފުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްަކވައިފި. ަޝއްެކއްނެތް 

ވަރަށް ަރނގަޅަށް ވަރަށް ސާދާ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން މިކަންތައް މިފާސްކޮށްފައިވަނީ 

ގޮތެްއގައި ވަރަށް ސާފުގޮެތއްަގއި މިކަން އެޭގގޮތަށް. އާދެ، ޝަްއކެއްނެތް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސަކީ ައޅުަގނުޑމެންގެ މިމަޖިލީހުން 

އިތުބާރުނެތް ޙާލަތެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިމައްސަަލ އެރައީްސގެ ަމއްޗަްށ 

ހެޅިގެން ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް މައްސަލަެއއް ހުށަގ



މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ މަްއޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް މިޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެންނަށް ރައީސް ވަކި ކުރުމަްށ  މަޖިލީހުން ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަުޅގަ

ށްެވސް ކޮމިޓީއަކަްށގޮްސ ހަމަޖެއްސިދާނެ ޙާލަތްތަކެއް އެމައްސަލަ ެއއްގޮަތކަ

ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާ ޤާނޫނީ ކޮމިޓީއަކުން ނޫނީ ޝަރީޢަތުން އެމައްސަލަ 

ނޑުމެން އެކަންތަްއ ފާސްކުރާކަށް ަރީއސްގެ އިތުބާރު ނެތް  ފޮނުވަިއގެން އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭ ގޮުތގަިއ ރައީްސގެ މަްއޗަްށ  ކަމަށް ފާސް ކުރާކަްށ ނުޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެމައްސަަލ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ވަރަށް ބޮުޑ އިތުބާރު ނެތިގެން އަ ުޅގަ

ނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް ަޝއްެކއް ނުކުރަން އަދި  ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވގެން. އަުޅގަ

ޔަޤީން ކުރަން އަޅުަގނޑުެމންގެ ޢިއްޒަތްތެުެރި ރައީާސއިމެދު އަޅުަގނޑުމެްނ 

އެފަދަ ޙާލަތެްއ  އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވަރަްށ މުހިންމު ޙާލަތެއްގައި ޫނނިއްޔާ

ނާންނާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ މިމައްސަލަ ކޯޓަށް ފޮނުވަިއގެން ޝަރީޢަތަށް 

ފޮނުވަިއގެން މާބޮޑު މައްސަލަ މިމައްސަލަ ހަމަޖައްސައިގެން ކޮމިޓީަތކެްއ 

ނަގަިއގެން ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީތަކެއް ނަަގއިގެން މިމައްސަަލ ހިންގާކަށް ނުޖެހޭނެ. 

ނޑު ހަ މަ އަޅުަގނުޑގެ ައޑަށް ލެވެން އޮތް ބާރެއް ލަްއވާފަިއ އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން މިމައްސަލަ ައޅުަގނޑުމެންެގ ައސްލު މައްސަލަާއިއ 

ހަމަޔަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ޑްާރފްޓް ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިާވ ނިންމެވުމަކީ ވަރަްށ 

ކޮމިޓީން ވަރަްށ ަވނަ މައްދާ މިހުށަހަޅާލެވިފައިަވނީ އެ 52ރަނގަޅު ނިންމުމެކޭ 

ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް ފަހުަގއޭ. ވަރަށް ސާފުކޮްށ ވަރަްށ ސީދާކޮށް ސާފުކޮްށ 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިޑްރާފްްޓ  ރަނގަޅަށް ެއގެން އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުމާއި ޚިލާފަށް އެހުށަހަލުއްވާަފއިވާ އިޞްލާަޙީކ 

އި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަސްލު މަޤްޞަދާއި ހަމަޔަށް އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮތުގަ 

ނުޑ  ދިޔުމަށް ލަސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުްއވުމެއް ަކމަށް ނޫނީ އަޅުގަ

ނޑުދެކެން އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކޮންމެ  ނުދެކެން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ހުށަހެޅުމަކީ  މެންބަރަކަށްވެސް މިމައްަސލައާއިމެދު ފެންނަ އިްޞލާޙެއް



ނޑު ައދިވެސް ައޅުަގނުޑެގ  އެމެންބަރަކަށް ލިބިގެްނވާޙައްެޤއް. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

އަޑަށް ލެވެން އޮތް ބާރެއް ލާފައި ދަންނަވާލާފައި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ 

ނޑުމެންެގ  52މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން  ވަނަ މާއްދާ ފާސްކުުރމަށް އަޅުގަ

ވާފައިވާ ޢިސްލާހަކީ ވަރަށް ރަނަގލު އިސްލާޙެއް ކަމަށް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް މިފޮނު

ނޑުމެްނގެ އަސްުލ މަންޒިލް މަޤްޞަދާއި  ބައްލަވާ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް އަުޅގަ

ހަމަޔަށް ދިޔުމަށްޓަކައި މިމައައްސަލަޔަށް މިމައްދާ މިގޮތަްށ ފާސް ކުރުމަށް ވޯޓު 

ނުޑގެ ވަރަްށބޮުޮޑު އެދުމެއް. ވައްސަ  ލާމް ަޢލައިކުމް ޝުކުިރއްޔާ.ދެއްވުމަކީ އަުޅގަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު މިފުުރޞަތަކަށް މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

 އެދުނީ މި ރީނދޫ ކަރުދާހުގަިއ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ފޮނުވާފަިއ އޮތްގޮތް  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޠާިރޤް 

ން. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މާރަނގަޅޭ ދަންނަވާކަށްނޫ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަތކުެގ ތެރެއިން ހއ. ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖައުފަރު 

ޢީސާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ އިޞްލާޙަީކވެސް.. އިޞްލާާޙއި ބެހޭ ގޮތުން. ދެން 

ބަޔަކަްށ ވަރަްށ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮުތަގއި ެއ ިއޞްލާޙަކީެވސް ކޮްނމެވެސް

ރަނގަޅު ިއޞްލާޙަކަށް ވެގެްނދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑަށް ެއ އިޞްލާޙުްނ 

ފާހަގަކޮށް ލެވޭ ދެތިން  ުނކުތާއެްއ ދަންނަވާލުން ައޅުަގނޑުެގ މިފުރުޞަތުެގ 

 15ގައި މިއޮންނަނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  3، 2އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ. )ނ( 

ންބަރަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުދީ، އެއަށްފަުހ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެ

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އޭާނގެ ދިފާޢުގައި ވާަހކަދެއްެކވުމުެގ ފުރުޞަތުދިނުމަށް ފަހު 

 3މައްސަލަ ބެލުމަށް ފެނޭތޯ މަޖިލީހުގައި ވޯެޓއް ނެގުން. ޯވޓެއް ނެގުން ދެން 

 11ބަލަން ފާސް ވެއްޖެނަމަ ގައި މިއޮންނަނީ ވޯޓުން އަްޣލަބިއްޔަތުން މައްސަލަ

ނޑު ފާހަނގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ  މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް. މީަގއި އަުޅގަ

މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ އަޤްލަބިއްޔަތު ލިިބއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ރައީސަީކ 

ނޑު ދަންނަވާ ނީ އިތުބާރުނެތް ބޭފުޅެކޭ. ަރީއސްގެ އިތުބާރު އޮްތ ނަމަާކ އަުޅގަ



އެމައްސަލަ ބެލުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެގެނެއް ނުދާނޭ. އެހެންވީމަ އެަވގުތުން 

ފެށިގެން މަނިކުފާނުގެ ވާހަަކައކީ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްެގ އިުތބާރެއްނެތޭ. އެހެްނވީމާ 

ހަމަ އެހިސާބުން ފެށިގެން ޢިސްތިޢުފާ ދެއްވަންުް ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަްށ 

މެންބަރުންގެ ކޮމިީޓއެްއ ހޮވަިއގެން މައްަސަލ  11ހެން އަޅުަގނުޑ ދެކެނީ. ކޮންމެ

ނެޑއް ޤަބޫލެްއ  ތަޙްޤީޤުކޮށް އެކަންކުަރްއވާކަްށ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ނުކުރަން. އެއީ ރައީްސގެ އިުތބާރު އޮތްނަމަކާ އެ އިތުބާރު ބަލާކަށް ފާސްވެގެނެްއ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާ އަނެއް  ނުކުާތއަކީ )ބ( ގައި ިމއޮންނަީނ ނުދާނެ. ދެން އަޅުގަ

މިމާއްދާގެ )ށ( ަގއިާވގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރެއްނެތް ކަުމެގ 

މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަުަ އެމައްސަަލައކާއި ބެހޭގޮތުން ިމ 

ޤަވާޢިދުގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން ގޮތެއް ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ވާޖިބު އަާދ 

ނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ  ކުރާނީ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސޭ. މީގައި އަުޅގަ

ބޭފުޅުން  15ނުކުތާއަީކ މަޖިލީހުގެ ސަތޭަކ އެތައް މެންބަރުންެގ ތެރެއިްނ އެންމެ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ އިތުާބރުނެތްކަމަށް މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން މަނިކުފާނު 

ގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެހެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސްކަމު

ވަަނ  3ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީ އަގެްއނެތް ބޭފުޅުންނަށް މިވަނީ. އެމައްސަލަ 

މެންބަރުން އެމަްއސަލަ ބަލަން ނަގާނީ  11މާއްދާގައި ިމއޮންނަ ގޮތަށް ވިްއޔާ 

ނަޑއެޅިގެން އެޭގކަށްނެތް. މީގެ ަނގާފާނެ އަހަރު ދުވަްސ  ކޮން މުއްދަތެއް ކަމެއް ކަ

 ވެސް ނުވަތަ...

  

ުެއްެކވުން: ވެއްޖެ. ދެން ވަރަށް  12:32ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ގަޑި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާާލނަން. އެހެންނޫނިއްޔާ  ކުރުކޮށް ނިންމަވާލައްވަން ައޅުގަ

 އިންޓާރވަލް ފަހުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

  

 އާދެ، ައޅުަގނޑު ނިންމާލާނަން އަޅުަގނޑު ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން ދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ މިލަ



 ބޭނުންވަނީ މިހާރު މުއްދަތެއް ކޮމިޓީން މިމައްސަލަ ބެލުމަށް އެްއވެސް  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޠޯިރޤް 

ނަޑއެިޅގެން އެގެން ނެތް.  ވާހަކަެދއްެކވުން: އްސަލައަށް މެންބަރުން މިމަ 15މުއްދަތެއް ކަ

ހުށަހެޅުމުން މަޖލީހުގެ ރައީސް އެމަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް 

ހުރަސްއެޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ިމމާއްދާ އޮތުމުން އަޅުަގނޑަށް ތާއީދު ނުކުރެވޭ ވާަހކަ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަން. މިކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށްލުމުން އަުޅގަ

ޢީސާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިމއިޞްލާޙަކީ ރަނގަުޅ  މެންބަރު ޖައުފަރު

ނުޑ ދަންނަވާލަން.  އިޞްލާޙަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ދެކޭ ވާހަކަ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑު ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ަވގުތުެގ  32އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ މިހާރު ައޅުގަ

އް އަުރވާނަން. އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް މިބަޙުސް ކުރިއަށް ހުސްވަގުތު ކޮޅެ 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނީ އަިރއަތޮުޅ  ގެންދާނަން. ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 32އަށް.އާެދ، هللا ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް މުޙްސިން ޢަބްދުއް

 މިނިޓްގެ ހުސްަވގުތު ކޮެޅއް.
 

 ]ށް 11.22ން  12.32އިންޓަވަލް [
 

އާދެ، އިންޓަރަވލުގެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލްސާ ކުރިއަްށ `.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެންދަން ނުފެށި އިރުކޮޅެއް މި ލަސްވީ މެންބަރުންގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާތީ. 

އާދެ، މިހާރު ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ައރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީެގ 

 އަށް.هللا ންބަރު ޢަބްދުލް މުޙްސިން ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި މެ

 

 `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި މިއަދު  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 ވަނަ މާއްދާގެ ރީނދޫކޮީޕައށް  52ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ަގވާއިުދގެ  މެންަބރު ޢަްބދުލް މުްޙސިން 



ހެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އަޅުަގނޑު ބަަލއިލިން. ހަމައެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ޢަބްދު

ނޑު ަބލައިލިން. އެ އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިރު، ޭއގެ ޒާތަްށ  އިޞްލާޙަށްވެސް އަުޅގަ

ބަލައިލާއިުރގައި ިމއިން ކޮްނމެ އިޞްލާޙަީކވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް 

ުަކެކޭ. އެހެންނަމަވެސް ރީނދޫކަރުދާ ހުގައި އޮތް އިޞްލާޙަްށ ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަ

ބަލައިލާއިުރގައި އަދި ޚާްއަޞކޮށް ހއ.ގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖައުފަރު ޢީސާ 

އާދަމް ހުށަހެޅުުުއްވާަފއި އިްޞލާޙަށް ބަލައިލާއިރު ކޮމިޓީެއއް ހަދާފައި އެ ކޮމިޓީެގ 

ކަންތައްތައް ނިންމާނެ ަވިކ މުއްދަތެއް ނެތި އޮތުމުްނ އެ ކޮމިީޓގެ ތަޙުޤީޤީ 

ނޑަްށ މަރު ޙަލާ ވަރަށް ދިގު ދުވަސްތަކަުަކަށް ދިގުދެމިގެންދާެނ ކަމަށް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ. ހަމައެގޮތަށް އޮްތއިރު ހއ.ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖައުފަރު ޢީސާ 

ހުށަހެޅުއްވިއިރު އޭގެ ރީނދޫޮކޕީގެ ނޫނިއްޔާ މި މަޖިލީހުގެ މި )ރ( އަށް އެްއވެްސ 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ވަރަށް ިދުގ  އިޞްލާޙެއް ުނގެނެސް އޮުތމުން މި

މުއްދަތަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިސްތިޢުފާއާއި ބެހޭގޮުތން ދެކެވޭ ވާހަކަ 

ދެކެވެމުންދާހާ ހިނދަކު ކުރިައށް ނުގެންދެވި މުޅިން ހުއްުޓމަކަށް އަންނާނެކަމަށް 

 މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެނީ )ރ( ގައި މިބުނަނީ

)ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު 

އެަވގުތު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެން އެްއވެްސ މައްސަލައަކާއިމެުދ 

ބަހުސްކުރެވޭނީ ނުވަތަ ގޮތެްއ ނިންމަންވާނީ ނުވަތަ އެހެން މައްސަލަުައަކާއިމެުދ 

އް ނިންމަންވާނީ މަޖިލީުހގެ ރަީއސްެގ އިތުބާރު ބަހުސްކުރަން ފެށޭނީ ނުވަތަ ގޮތެ

މިހެން އޮއްާވ ހއ.  ނެތްކަމުގެ މައްސަަލއާއިމެދު ގޮތެްއ ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ.

އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ފާސްވެގެްނ 

ނޑުމެންނަށް މި ޢިއްޒަތްތެިރ  ހިނގައްޖެނަމަ މި މައްސަލަ ިހނގާހާ ދުވަހަުކ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ އަސްލު މައްސަލަ ހިމެނޭ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމުގެ މައްސަުަލަުައަިއގެން 

ނެޑއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން.  ކުރިއަށްދެވޭނެ ެއއްވެްސ ޖާަގއެއް އޮތް ކަަމކަށް އަުޅގަ

ހަމައެހެންމެ ބައެއް ބޭފުޅުްނ ވިދާުޅވި ފަދައިން ިމ މަްއސަލައަކީ، މަޖިލީހުގެ 



މެންބަރުންނަށް  15ރު ނެތްކަމުެގ މައްސަލައަކީ މަޖިލީހުގެ ަވކި ރައީސްގެ އިތުބާ

ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ެއ މައްސަލަ މިތަުަނަށް ގެެނސް ެއކަމާމެދު ގޮތެްއ 

ނިންމުން އެއީ އެްއ ޖަލްސާއެއް ނުނީ އެ ޖަލްާސއަކުްނ ގޮެތއް ނިމުނީމަ ެއ 

ހަދާފައި އެކަން ބަލައި ނިމުނީކަމަށް އޮންނާނީ އަޅުަގނޑުމެން ތަޙުޤީޤީ ކޮމިޓީއެއް 

އެމަނިކުފާނަށް ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޫނން އޮންނަނީ. ެއީއ 

ހަމައެކަނި ސިޔާސީ މައްސަލަައކަުަށް ބަލާފައި އެކަން އިތުާބރު ނެތިއްޔާ، އިތުބާުރ 

ނޑުމެންގެ އަސްުލ  ނެތްކަމަށް ބަލާފައި ޖަލްސާތައް ކުިރއަށް ގެންދިޔައިމަ ައޅުގަ

ނިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާހުގެ މަސައްަކުަތްތައް ފަށައިގަނެވޭެނ މަޤުޞަދު ނޫ

ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ އެހެން އޮެވގެން. އަދި މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން 

އެކަމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ހުަރސްތަކެއް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ އިދާީރގޮތުން 

ހުށަހެޅިުިފައި ޮއތް އިޞްލާހު އޮތީތީެވ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި 

އަޅުަގނޑަްށ ެއއަށް ާތއީދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންަނވާީލ.  ޝުކުިރއްުްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރުޞަތަށް. 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުީނ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ   ވަނަ  52އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ނުޑގެ ިވއު  މް މެންަބރު ާޤސިމް ިއްބރާހީ  މާއްދާއާއި ބެޭހގޮތުން ކުރެވެުމން މިދާ ބަހުސްގައި އަުޅގަ

ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން ުނވަތަ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތް. ެއއީ ހަމަކަށަވަރުްނވެްސ  :ވާހަކަެދއްެކވުން

މި ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައި މިއޮތް އިޞްލާހު މި ރީނދޫކަރުދާހުގައި އޮްތއޮތުމަށް 

ކުރަން. އެކަަމށް ތާއީދުކުރެްއވި އެހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް އިތުރަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދު

ނޑުެގވެްސ ތާއީދު އޮތް ވާހަަކ  އެބޭފުޅުންނަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

މިގޮތް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މާ ފުރިހަމަ ހއ.ެގ  ދަންނަވާލަން.

 15ވުރެ. ައނެއްކޮޅުން ެއއީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގޮތަށް

ބޭފުޅެއް ދެންމެ އދ.ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަުފޅު ދެއްެކވި ފަދައިްނ 

ހިނދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ނުނިމި މައްސަލަ ހުށަހެޅިގެންދާ 



ނޑުމެން ވަރަްށ ފިކުރުވެރިވާނެ ޖެހޭ  ލަސްވަމުންދާ ދިއުން އެީއ އަޅުގަ

ދުވަހު މުނާޞަބަތުގަިއ  26އެންމެ ފަހުން މިދިޔަ ޖުލައި  މައްސަލަެއއް.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަމުންވެސް ވިދާުޅވެފަިއވަީނ 

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރުމުގެ މައްސަލަ ވީާހވެސް އަވަހަކަށް ގެންޮގްސ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުިޅ  އެހެންވީމަ، މިެދންނެވި ރޫޙަށް ބެލިޔަްސ އަދި ދެއްވުމަުަށް.

ޤައުމު މިއަދު މިވަނީ އިޞްާލޙީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކަށް އެދި ޭބނުންވެ ޮގވަމުންދަނީ. 

ބޭފުުުޅުންގެ ތާއީދު  15އެހެން އެކަން އޮތްއިރު މިބާަވތުގެ މައްސަލަައކާއި ހެދި 

ބޭފުޅުްނެގ ކޮމިޓީއެއް ަނގަިއގެން  11ލިބިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތ މައްސަލައެއް 

ނޑަކަްށ  އެ ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާއަކަށް ދިއުމަކީ މާނައެއް އޮތް ކަެމއްކަމަށް އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުފެނޭ. މިގޮތަށް ވިސްނުންފުޅު ެގންގުޅުްއވާ ބޭފުޅުންެގ 

ޚިޔާލުފުޅުަގއި މިހުރީ މި މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތްަތކެއް ނުނިންމާ ލަސްވެގެްނ 

ސްކުރުންބާއޭ ުނވަތަ މީގެ ބޭނުމަކީ. މިހެން ދިއުންބާއޭ ައޅުަގނޑު ހިތަްށައރަނީ. ލަ

ނޑުމެންގެ ހަނދާނުގައި އެބަހުރި  އަހަރަްށވުެރ  1މިދެންނެވިއިރު އަުޅގަ

އެީއ ވަރަްށ  ގިނަދުވަްސެވގެން މިހާރު މި ދިޔައީ ާޚއްޞަ މަޖިލިސް އެްއކުރެްއވިތާ.

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓުން ހިނގާ، އަދި މިފަދަ އިކޮނޮމިކަލް  ބޮޑު ޚަރަދެއް އަޅުގަ

އަހަރު  1ދުވަސްވަެރްއގަިއ، ދަތި ުދވަްސވަރެްއގަިއ ަގާވއިދު ުނނިމިގެން 

 ދުވަސްެވގެން ިދއުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ލަުދވެތިވާްނޖެހޭ މައްސަލައެއް.

ހަމަކަށަވަރުުުންވެސް މިކަމާެމދު ދެކޮޅުވެިރވާ ނުވަތަ ެދކޮޅުހަދާނެ އެްއވެްސ 

ޞަ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އެ މަޤާމަށް އަެނއްޮކޅުން ަރއްޔިތުންެގ ޚާއް  ބޭފުޅަކު ނެތް.

ހޮވުމަށް ހުށަހަޅަނީ އެންމެ ބޭފުޅެއް ތާއީދުުުކުަރްއވަނީ އެންމެ ބޭފުޅެއް. ދެން 

ވޯޓަށް އެހެނީ ޭއގެ ފަހުން އެބޭފުޅަކު އެ މަޤާމަށް ގެނައުަމށް ފެނޭތޯ ވޯޓުލައިގެްނ 

 15ބޭުެފުަޅކަށް ފެނިގެން،  15ނިންމާ ނިންމުމެއް. އޭެގ ބަދަލުގައި 

ބަރަކަުަށް ފެނިގެން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކީ ދެން އަންނަ މަޖިލީހެއްަގިއ މެން

ވާހަކަދަްއކާފައި އެކަން ގޮަތަކށް ނިންމުމަށް ނުވަތަ ނުނިންމުމަށް، ނިންމުމަށް 



ނޑު ގައިުމވެްސ  ނޑަެއޅޭނެ ޖަލްސާއަކަށް ެވގެންދާނެކަމަށް ައޅުގަ ގޮތްތަެކއް ކަ

އްެކވި ބޭފުަޅކު ވިދާުޅވި ފަދައިްނ ޤަބޫލުކުރަނީ. އެީއ ދެންމެ ވާހަކަފުޅު ދެ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާއަކަށް ގޮސް ބޮޑު ޝަރީޢަތެއް ކޮށްގެން 

އެބޭފުޅެްއގެ މައްޗަުަށް ހުށަެހޅޭ ބޮޑު ކުށްތަކެްއގެ މަްއޗަށް އަދަބުދެވޭ ކަމެއްނޫން. 

ްއކުމުެގ އެކަން އެހެން އޮްތއިރު ައނެއްކޮޅުން އެބޭފުެޅްއގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެ

ފުރުޞަތުވެސް މިވަނީ ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ޞަރީޙަ ބަހުން އެބޭފުޅަކަށް އޮތްކަްނ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ިމ މައްސަލަ ދިގުަލއި،  އެބައެނގޭ. އެހެންކަމަްށވާއިުރ އަުޅގަ

މިގޮތަށް ބަހުސްތައް ިދގުެވެގން ދިއުމަކީ ައޅުަގނޑުމެން އެްއގޮތަކަްށވެސް  ިމ 

މެއް ނޫންހެން. ކުރީގައިވެސް މިއޮތީ މި މަރުޙަލާގައި ކުރަން ބޭނުންކަ

ވަނަ މާއްދާާއއި ބެހޭގޮތުން ވަުަރަށް ތަފާތު ވަރަށް ދިގުކޮށް  52ވާހަކަދެެކވިފައި، 

ނޑު  ވާހަކަދަްއކަަވއި ނިމިފައި. ެއހެންވީމަ، މި ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތަށް އަުޅގަ

ުޮމިޓީން ގެން ނަވާފަިއާވ ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ މިދެންނެވީ މި ރީނދޫކަރުދާހުގައި ކޮ

ނޑުެގ ވާހަަކޮކޅު ނިންމާލާނީ ވަރަށް  ގޮތަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވަމުން އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުުުކުރިްއޔާއޭ ދަންަނވަމުން. 

 

ނޑަށް  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

 ަފއި އޮްތގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ ިމއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫން މިއީ ފާހަގަކުރެވި ޔާމީން هللا މެންަބރު ޢަްބދު

ގަާވއިދު ކޮމިޓީ ހައްދަވައި ިއޞްލާޙުކުރަްއވާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ނިމިގެން އަންނަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކަމެއް. ޑިޭބޓަށް ހުށަހެޅިގެން ފެއިލްވާ.  އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ެއ 

ާވ މަސައްކަތަުަށް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތަޢުރީފް މެންބަރުން ކުަރއް 25

ދެންނެވިކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ ހަމަ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގެ މެޖޯރިޓީއަްށ 

ބަލާކަމަށްވަންޏާ އަދި އެ ައންނަ ލިޔުމެއްަގއި އޮންނަ ޮގތަށް ކޮންމެ ފަހަުަރަކު 

 .ފާސްވުމަކީ ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންހެން

ނަޑކަްށ  އެހެންވީމަ، އެއީ އެްއގޮތަކަްށވެސް އަލަށް ދިމާވާ ކަެމއްަކމަކަށް އަުޅގަ



ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ މި މާއްާދ ޑްރާފްޓްެވގެން އަިއއިރު. ެދން ދެވަނަ ވާހަކަައީކ 

އަޅުަގނުޑވެސް މިތާ އިންއިުރ ބަހުސްގެ ބައެއް ވާހަކަަތްއ ދިޔައިރު ހއ. ެގ 

ޢީސާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް އިޞްލާޙުގަިއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖައުފަރު

އަޅުަގނޑު ހަމަ ކިާޔކިާޔެވސް ނުފެނުނު މިއީ ކޮންމެހެން ކޯޓަށްދާންޖެހޭ 

މައްސަލަެއއް ކަމަކަށް ނޫނިްއޔާ ޝަރީޢަތަށް ދާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް ކަމަަކްށ 

ނޑު  އެްއވެސް ކަހަލަ އިޝާރާެތއް ކުަރއްވާަފއިުި އޮތް ަތނެއްވެސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ގިަނ ހިތަށް އަރަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްައކީ، ތެދުފުެޅއްމެ ައޅުގަ

ބޭފުޅުންގެ ރަޢުޔަށް ޮހވިަފއި އިންތިޚާބުވެފަިއ އިންަނވާ ބޭފުެޅއް. އެކަން 

އޮންނާނީވެސް އެހެން ކަްނނޭނގެ. އެހެންނަމަވެްސ ަވކިކުރުމުަގއި ހަމަ ެއ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސްެއްއ އުސޫލަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑު ހިތަުަްށއަރަނީ 

ވަކިކުރުަމކީ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަކީ ދުރުކުރުމަކީ އެހާ ލުއިފަސޭހަ ކަމަުަކަށް 

ނޑުމެންަނށް މި ކޮމިޓީން ފުރަތަމަ އެކުލަވާލަްއވާފައި ފޮނުްއވި  ވެގެންުނވާނެ. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ އެންެމ އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވިެގން އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު  52

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ   52ކީ މިހާރު މައްސަލައަ

ބަޔާންކޮށްދޭ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ދޭތެޭރގައި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ެނގޭެނ 

ޙާލަތުތަކެއް. އެުެއީ މިސާލަކަްށ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޚިލާފުވުްނ ނޫނިއްޔާ މަޖިލީހުެގ 

އެކުލަާވލައްވާފައި ިމއޮންނަ  އެކުަލވާލާފައި މިއޮންނަ، މަޖިލިސް ހިންގުމަށް

ގަާވއިދުަގއި ސަބްސްޓޭންިޓވް މާއްދާތަކަކަށް ނުނިްއޔާ އުސޫލީ ބޮޑެތި 

ކަންތައްތަާކއި ޚިލާފަށް ކުަރއްާވ ކަމެްއ، އެްއވެސް ަކހަލަ ސްކޯޕެއް ނެިތ 

އެްއވެސް ކަހަލަ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިސްތިޢުފާ ދެއްވަންޖެހޭނެ ކަމަުަކަްށ 

ނެތި މި މާއްދާ މިހާރު ޑްރާފްޓްކުރެވިގެން އައިމަ އުޅޭ މަްއސަަލ  ރިފަރެންސެއް

ނުޑ  ކަންނޭނގެ މިހާރު މިއުޅެނީ އަޅުަގނޑު ހިތުން. އެެހންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހިތެއްުނެވއޭ މަޖިލީހުގެ ރައީސް  ދަންނާވަލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ކަމަކަށް. މަޖިލީހުެގ  މަޤާމުން ދުރުކުރުން އެއީ ސިޔާސީ ކަަމކަށް ެވގެްނވާނެ



ރައީސް އިންތިޚާުބކޮށްފަިއ ވަރަށް ބޮޑު މަަސއްަކތެއް ކުަރއްވަން ިމ 

ނޑުމެން އެންމެންވެސް ދައްކާ ވާހަކަެއއް ޤާނޫނުއަސާީސ  ހަވާލުކުރަްއވަނީ އަުޅގަ

ވީހާ ައވަހަކަށް އިޞްާލޙުކުރުމުގެ ވާހަކަ. އެހެްނނަމަވެސް ސިާޔސީ 

ރަީއސް ކުެރއްުްވި ަވކިަކމެއް ނޭނގޭ ގޮތަށް،  މަޤުޞަދަކަށްޓަުަކައި މަޖިލީހުގެ

ކުރެްއވި ަވކި ކުެށއް ނޭނގޭ ގޮތަށް ފަސޭަހއިން މަޤާމުން ދުރުކުރެވޭނެ 

ނޑުމެން ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ބޮޑު  އިންތިޒާމެއް އޮެވއްޖެ ކަމަށްަވންޏާ މިއީ އަޅުގަ

މައްސަލަެއއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން.  އަނެއްާކ މިހެން ވާންފަށައިފި 

ކަމަށްވަންޏާ ދެން ހަމަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާއި ދޭތެރޭަގއިެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ހަމަ އިޙުތިރާމުކުރުން ކުޑަވާޮގތްވެސް ދިމާވާނެ. އެހެންވީމަ، ދަންނަވަން މިއުޅެނީ 

އެހެން ތަންތަނުގައި ޕާލަމެންޓްރީ ޕްރެކްޓިސް އޮންނަ ގޮތުންވެސް މިއީ ކޮންމެވެްސ 

ނޑަށް  ކަހަލަ އުސޫލުތަކެްއގެ މަތިން ކުރެވޭ ކަމެކޭ. އެެހންވީމަ، އަުޅގަ

ތާއީދުކުރެވެނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި އުސޫލުތަެކްއގެ މަތިން މިކަން ކުރެވުން. އަދި 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޤާމުން ދުކުރަންޖެހޭނެ ޙާލަތުތަކެއް ނޫނީ ސަބަބުތަކެއް އެ 

އްގެ ތެޭރގައި ކަމަށް އަންނަ އެލިޭގޝަންތަކެއް އަްނނަންވާނީ މިވެނި ކަހަލަ ހުދޫދެ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއި ޮއންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ  52ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓްގައި އެއޮތް 

ނޑަްށ ހީވަނީ މިއަްށވުރެ ފުރިހަމަވެގެންދާެނ  އޮެވއްޖެ ކަމަްށވަންޏާ މި މާްއދާ އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ. ދެން ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ   ކަމަށް އަުޅގަ

ޅުަގނޑަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ގަާވއިދު އިޞްލާުޙކުރަްއާވ ކޮމިޓީން ގެންނެވި އަ

ނަޑށް ހަމަ ތަންކޮޅެއް  ރީނދޫކަރުދާހުގައި މިއޮތް މައްސަލަަގއިވެސް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން ނޫނިއްޔާ ހިތަްށ އެންމެ ފަސޭހަނޫން ގޮތަށް ހުރި ކަންތައްތަްއ 

ހިތަށްައރަނީ މީހަކު އެމީހެއްގެ  އެބަހުއްޓޭ. ެއކަމަކު އުސޫެލްއގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑު

މަސްއޫލިއްޔަާތއި ހަވާުލވެފަިއ އޮތް މަސްއޫލިްއޔަތަކުން ދުރަށްލާ ކަމަށްވަންޏާ 

ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ެއކަމާ ދޭތެރެ ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނެ. ހަމަ އެމީހަކާ 

ބެހޭގޮތުން އެ އަންނަ އެލިގޭޝަނަކަށް ހަމަ ރައިޓް އޮފް ޑިފެންސް އޮންނަންވާނެ 



މަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޤަބޫލުކުރަން. އަދި މިއީ ކޯޓުގައި ކުރާ ތަޙުޤީޤީ ކަ

ކަމެއްކަމަށް ނޫނިއްޔާ ޝަރުީޢ ކަމެއްކަމަށް ނުވިނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ކުރެވެނީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ނޫނިއްޔާ ކޮމްޕްލެއިން ޝެައރކުރުމުގެ ކޮންމެވެްސ 

. އެގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރަން ކަހަލަ ފުރުޞަތެއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ

ފަސޭހަވަނީ ހއ.ގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ފޯރމިއުލާެގ 

ނޑަށް ހަމަ މި ޑްރާފްޓްަގއި މިއޮތް ވަރަްށުވރެ ހަމަ މާބޮޑަށްވެސް  ތެރޭގައި އަުޅގަ

ަބ ރަނގަޅުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭީތ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ެއ ކޮމްޕްލެއިންސް އެ

އަުޑއެުެހަންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއ މި އަންނަ މައްސަލަތަުކެގ ތެރޭގަިއ މިއުޅެީނ 

ހަމައެކަނި އަމިއްލަ މައްސަލަަތކެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި މި ައންނަ މައްސަލަތަކުގެ 

ތެރޭގައި ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާައކާއި ިޚލާފުވެފައި އޮތްކަުމެގ 

ލީހުގެ ގަާވއިާދއި ޚިލާފަށް ކަމެްއ އެލިގޭޝަްނއެްއވެސް އަތުެވދާނެ. މަޖި

ކުރަްއވާފައި އޮްތކަމުަގއި ހަމަ ސީރިއަސް އެލިގޭަޝންއެއް އަުތވެދާނެ. 

ނުޑމެން މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން ެއބަ ގޮތެއް ނިންމާއިރު  އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

އެބަ ފަސޭހަވޭ ކަންނޭނގެޭއ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ަރއިޓް އޮފް ޑިެފންސް ދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ކޮމްޕްލެއިން  ރައީސްއަށް

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ  ޝެއަރިންގެ މެކެިނޒަމްއަކަށް މި މައްސަލަ ދާން އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ގޮތް. ދެން އެ މައްސަލަ ބަލާފައި ރިޕޯޓަކާއި ެއީކގައި ައއިަމ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމާ ގޮތެްއގެ މަތިން ނިންމިދާނެ. ޑިބޭޓެއް ކުރަންޏާ ކޮށްފައި، އަޅުގަ 

އެކަން ނިންމަންވާނީ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގައި ހަަމ ނިންމަންވާނީ. ދެން 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޝަުކވާައކަށްވަނީ ނުނިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން ސިހުންވާ 

ކަމަކަުަށްވަނީ ކޮމިީޓގައި މަސައްކަތްޕުޅު ދިުގެވގެން ދިޔަދިޔައިނުން ޮގްސ 

ނޑަށް ހީވަީނ އެހެންެވގެން ނުވާެނ  ވަިކވަރަކުން ނުނިމިދާނެކަމަށް ވަނީިވއްޔާ އަުޅގަ

ކަންނޭނގެއޭ ިމކަހަލަ ވަުރަގދަ މަުައްސަލަެއއް އައިސްިފ ކަމަށްވަީނވިްއޔާ ހަމަ 

ހުުުރިހާ މެންބަރުން ވަރަށް އަވަހަށް މިކަން ނިންމަވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން 



ނޑަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުކުރެވެނީ ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ފަސޭހައީ. އެެހންވީ މަ، އަުޅގަ

ހއ.ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޖަޢުފަރު ޢީސާ ހުށަހަޅުއްާވފައި އޮތް އިޞްލާހު 

ުަގަުކރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް  ޢާންމު ގޮތެްއގައި ރަނގަުޅަކމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަ

 ހަމައެއާެއކީ އެ އިޞްލާަޙށްވެސް ބަެއއް ކަހަލަ މައްސަލަ ހުުުރިކަމަށް

ނޑު ދަންނަވާނަްނ  އަޅުަގނޑަްށވެސް ފާހަގަކުެރޭވ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ދެންމެ މިއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤު ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަމުްނ 

އެ ވިދާުޅވީ މި މައްސަލަ ބަލައިގެން ކޮމިީޓއަކުން ނަމަވެްސ އަދި މި މަުައްސަލަ 

ގެ ރައީސްެގ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ވާޖިބުތަްއ ބަލަުަމުންދާއިރު މި މަޖިލީހު

ދެން އަދާކުރަމުން ގެންުްދާނީ މަޖިލީހުގެ، ޚާއްޞަ މަޖިީލހުގެ ނައިބުރަީއސްއޭ. 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ެއއީ ގޮތަކަށް ނުވާނެ ކަންނޭނގެ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ުަިއ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް މައްސަަލ ނިންމާ ޖަލްސާގައި ކަންނޭނގެ ރިޔާސަ ުތގަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ނުިއންނެވޭނީ. އެހެންނަމަވެސް މަުަޖިލީހުގެ، ޚާއްޞަ 

ނޑަށް ހީވަީނ  މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ދޭތެރޭގައި ގޮެތއް ނިމެންދެން އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްެގ ވާޖިބު އަދާކުުރން މަތީގައި ާޚއްަޞ 

ނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމަ، ހއ.ެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެމިހުންނަވަންވާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙަގއިވެްސ އިޞްލާހުކުރަން ހުރި 

ކަންތައްތައް ހުރިކަމަށް ހީވޭ. ހަމައެއާއެކީ ައޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ްއ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސާއއި ދޭތެރޭގައި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަުަަލއެ

ހުށަހެޅި އެ މަުައްސަލަ ބެލޭނެ ވިއުަގއެްއގެ ތެރޭަގިއ އެބަ އޮންނަންޖެހޭ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  52ކަންނޭނގެ އެންމެ ފުރަތަުަމަ ޑްރާފްޓްގައި މި އޮތްގޮތަްށ 

ކޮންކޮން ޙާލަތެްއގައިތޯ ިމ ކަހަލަ މައްސަލަެއއްުް ުހށަހެޅެނީ. އެ ނެތީމަ 

ރު ގެންނަާވފައި އޮތް ޑްރާފްޓާިއ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ދެ ޑްރާފްޓްގައި އެއީ މިހާ

ހއ.ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އިޞްލާޙުގެ ޑްރާފްޓްަގއިވެސް ހަަމ 

މި ބައި އުނިކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާ ބަހުސް ދިގުވެގެންދަނީ. 



 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  

 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެ މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ   ވަނަ  52ރި ރައީސް. އަުޅގަ

 މިހާރު ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އޮްތގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅު  މެންަބރު ލުބްނާ ުމޙަްނމަދު 

 ކަމަށް. އަދި މި ޑްރާފްޓްަގއި ހިމެނޭ )ހ( އިން )ކ( އަށް އޮތް ހުރިހާ  ޒާހިރު ުޙސަިއން 

ންތަނުގައިެވސް އެަބއޮތް ިމކަން ކުެރވޭނެ ހުރިހާ ގޮތެްއ އަދި އިންިތޒާމެްއ ތަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އޮންނާނެ ގޮތް ޞަރީޙަކޮްށ ިކޔައިދީފައި. މިހާރު ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް އިޞްލާޙުަތކުެގ 

ތެރެއިން އއ.ެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮްތ 

ޒަތްތެރި މެންބަރު ަޖއުފަރު ޢީސާ އާދަމް އިޞްލާޙާިއ، އަދި ހއ. ެގ ޢިއް

ނޑަކަށް ާތއީދުކުެރޭވކަށް ނެތް. ސަބަބަީކ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮްތ އިޞްލާަޙށް އަުޅގަ

 15ތަޙުޤީޤު ކޮމިޓީއެްއ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސްާއއިމެދު އިތުބާރު ނެތްކަން މަޖިލީހުގެ 

ރާނާކަށް މެންބަރުން އެކަން ފު 11މެންބަރުންނަށް ފެނިއްޖެ ޙާލެއްަގއި 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. މިކަން ނިންމާނީ ކޮމިޓީއަކުން ނޫްނ  ނުޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

މެންބަރުންނަށް ފެނިއްޖެ ޙާލެއްަގއި މިކަން މަޖިލީހަށް ގެނެސް މަޖިލީހުން  15

ނޑަްށ މިކަން ޤަބޫލުކުރެވެނީ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ނަންފުޅު  ނިންމެންވާނެ. އަުޅގަ

ޖިލީހަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަންފުޅު ގެނަީއވެސް ކޮމިޓީން ގެންނާކަށްެވސް މި މަ

ނިންމައިގެނެުެއް ނޫން. ައދި ކޮމިޓީއަކުން މިކަމަްށ ޤާބިުިލިއްޔަތު ހުރި 

ބޭފުޅުންތަކެއް ތިބިތޯ ބައްަލާވފައެއް ނޫން މަޖިލީހުގެ ަރީއސް ނަންފުޅު މިތަނަށް 

ލީހުން ވޯޓު ލިބިގެން ގެނައީ. ހަމަ މަޖިލީހުގައި މި ނަންފުޅު ހުށަހެޅިގެން މަޖި 

މެންބަރުންނަށް  15މިތަނަށް އިސްކުރެވުނީ ަރީއސްގެ މަޤާމަށް. އެހެންވީަމ، 

މަޖިލީހުގެ ރައީސާމެދު އިތުބާރު ނެތްކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެއްަގއި ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް 

މިއޮތީ ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީން ވަރަުަށް ރަނަގޅަށް ގެނެސްީދފައި. ެއގޮތަށް އެކަްނ 

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅިފައި އޮްތ އިޞްލާޙަްށ އޮންނަ ށް އަުޅގަ

ތާއީދުކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވާލުމާއެކު އަދި ޑްރާްފޓިން ކޮމިޓީން ގެނައި 



ނޑު ތާއީދުކުރަްނ ހުރި ވާހަކަދަންނަވާލަން ޝުކުރިއްޔާ.   ގޮތަށް އަުޅގަ

 

ނޑުެވސް ފުރުޞަތަކަށް އެދި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި ބަހުސްކުރަުމން މިދާ  މެންަބރު ޢާއިަޝތު ޢާޒިމާ   ދަންނަވާލީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަށްެވސް ފެންނަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން.   ޝުކޫރު ވާހަަކދެއްެކވުން: މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ައޅުގަ

ނޑު  މި މާއްދާއަށް ކުީރގައި ވާހަކަެދްއކި ދުވަހުެވސް ހަމަ  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑަްށ މި މާއްދާތަުކަގއި ެވގެންމިވާ ގޮތަީކ މީަގއި  ފްލޯރގައި ވާހަކަދެްއކިން. އަުޅގަ

އެބައުޅޭ ކޮންސެޕްުޓއަލް ދެ މައްސަލަެއއް. ފުރަތަމަ މައްސަލައަކީ ރައިޓް އޮފް 

ޓެްއ އެނެގޭ ބޭފުަޅކަށް އެ ސެލްފް ޑިފެންސް ނޫނީއްާޔ އިތުބާރު ނެތް ކަުމގެ ވޯ

ބޭފުޅެއްގެ ދިފާޢުަގއި އެްއޗެްއ ވިދާޅުވުުމގެ ަޙއްޤު އަުޅަގނުޑމެންނަށް ލިބިދޭނަންތޯ 

ނޫންތޯ. ދެން ދެވަނަ މަްއސަލައަކީ އެފަދަ މައްސަަލެއއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު މި 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ މަަސއްކަތްތައް އެ ބޭފުޅަކު ހަވާުލެވ 

ނޑަށް މިހާރު ވަޑަ  އިގެން  ކުިރއަށް ގެންދަާވނެތޯ ނޫންތޯ. މި ދެކަންތައްަކށް އަުޅގަ

ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީގައި ލިބިަފއި އޮތް ޑްރާފްޓްަގިއވެސް ރައިޓް އޮފް ސެލްފް 

ޑިފެންސްގެ މައްސަލަ މާ ސާފުކޮށް ވަކި ގޮަތކަށް ނިންމަވާފައި އޮތްކަމަްށ 

ނޑަްށ ހަމަ ކުަޑކޮށް ދަިތވާތީ ހަމަ ެއވާހަކަ  އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މިހާރު  ދައްކަން ބޭނުންެވގެން. ަރއިްޓ އޮފް ސެލްފްުް ޑިފެންސް ައޅުގަ

ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައި މިއޮތް އިޞްލާުޙގަިއ އެބައޮތް ކޮންމެވެްސ 

ވަރަކަށް ެދއްވާަފއި. ެއީއ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި މިވާހަކައާ ބެޭހގޮތުން 

ސްކުރެވޭއިރު އެކަމުގެ ިދފާޢުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެްއޗެއް ވިާދޅުވުުމގެ ބަހު

ނޑު ހަނދާން އެބަހުރި ކުރީދުވަހުވެްސ  ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެކަމަށް. އަޅުގަ

ނުޑވެްސ  އަޅުަގނުޑ ހަމަ މިވާހަކަ ެދންނެވުނު. ޙަޤީޤަތުަގއި މިީއީކ އެހާ އަުޅގަ

ދަުކއެްއ ކުށެްއެގ ވާހަކަެއއް ނޫން ނޫނީ ޤަބޫލުކުރަން މިއީ ކޮންމެހެްނ ހަމަ އަބަ

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާުފވާ ވާހަކަެއްއވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ކުުށެގ 



މައްސަލަތަކާއި ޤާނޫނުއަާސީސއާ ޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަަތކާ މިހުރިހާ މައްސަލައަކާ 

ގެ ހެދިވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސެގ އިތުބާރު ނެތް ކަމު

ވޯޓެއް ަނގަން ޖެހިދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ހަމައެކަނި ސިޔާސީ 

މައްސަލަތައް އެކަންޏެއް ޫނން އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ޙާލަތެއްަގއި ރައިޓް އޮްފ 

ސެލްފް ޑިފެންސް ނޫނިއްޔާ ެއ ބޭފުޅެއްގެ ދިފާޢުަގއި އެްއޗެްއ ވިދާުޅވުމުގެ ަޙއްުޤ 

ނޑަށް ހަމަ ހީ މެންބަރުން  112ވަނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިީލހުގައި ލިބިދޭއިރު އަުޅގަ

މެންބަރުން ތިއްބަަވއިގެން އެފަދަަކމަކާ ބަހުސްކުރުމަށް  114ނޫނީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް ކުެރވިދާނެ ބާއޭ. އަދި މަސައްކަތް 

ކުރެވުނުކަުމގަިއިވއަސް އަުޅަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ކުރަްނ މިއުޅޭ މައްސައްކަްތ 

ހާވަރަކަށް ލަްސވެދާނެތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގިއ ކުރަން މިއުޅޭކަމަީކ ކި

ނުޑމެންގެ ވަރަށް ގިނަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކޮށް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުުުން ވިދާޅުވާ ފަަދއިން ރައްޔިުތން އެދޭ ގޮތަުަްށ 

އަވަހަކަށް މިކަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންތައްަތއް އިޞްލާޙުކޮށް ވީާހ 

ކުރުންކަމަށްވަންޏާ އަުޅަގނަޑށް ހަމަފެންނަނީ މިފަދަ މައްސަލަެއއް މިތަނަށް 

ނޑުމެންެގ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އިތުރު ވަގުތުަތއް މިކަމަްށ  ހުށަހެޅުމުން އަޅުގަ

މެންބަރުން ހުށަހެޅި  15ނުނަގައި މި މައްސަލަ ބަލާނެ އެހެން ފަރާތެއް އާދެ، 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ނޫން.  11ލަވާ ނިންމަާވނީކީއެއް މައްސަލަ ބައް

ހަމައެކަނި މައްސަލަުަ ބައްަލާވފައި މައްސަލައާ ބެޭހގޮތުން ފެނިވަަޑއިގަްނވާ ގޮެތްއ 

މިތަނަށް ގެންނެވިދާނެ. އެިއރަށް ހަމަ މައްސަލަ ނިންމާނީ މުޅި މަޖިލީހުގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީ  ޢިއްޒަތްތެރި ފްލޯރއިްނ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން

ުަލަ އެހެން ފަރާތްތަކާ  އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަަސއްކަްތ ކުރުމަށްޓަކައި މި މައްސަ

ހަވާލުކޮށް ތަންކޮެޅއް ފަޭސހަގޮތަކަށް މިކަން ކުެރވޭަނމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރައްޔިތުން މިބޭނުންވާ ކަްނތައްތައް ކުރަން ތަންކޮެޅްއ ފަސޭހަވެގެން ދާެނއޭ 

. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަލާލައިފިަނމަ މިކަން ދެގޮތަކަށް އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ



ވަަނ  82އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބައޮތް. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާގަިއ ަވޒީރުުުންނާ ބެޭހގޮތުން އިތުބާުރ ނެތްކަމުެގ ވޯޓެްއ ނެގުުމގެ ވާހަކަ 

ހަމަ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގަިއ  އެބައޮތް. އެވާަހކާަގއި މިއޮްނނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ވަނަ މާއްދާަގިއ  47އެ ވާަހކަދައްކަން އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުާބރު ނެތްކަމުގެ ވޯެޓއްގެ ާވހަކަދައްާކއިރު މިފަދަ 

ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީއެުެއްގެ ވާަހަކދެކެވިފައި އެަބއޮތް. ދެން ކޮންމެހެން މި ކޮމިޓީއަކީ 

ޤު ކޮމިޓީއަކަށް މި ިޢއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިީޓެގ ތަޙްޤީ

ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީއަކަށް ާވކަްނ ނުވެސްޖެހޭ އަދި ތަޙްޤީޤުކުރާކަށް ނުވެސްޖެހޭ. 

އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެވެްސ ގޮތަކަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި ފްލޯރގައި ވަގުތުަތްއ 

ދިމާލަކުން މިކަންތައްތައް ބަލާފައި ފްލޯރއަށް  ނުނަގައި އެހެން ކޮމިޓީއަކުން އެހެން

މިކަން ގެނައުމަީކ ައޅުަގނުޑމެންގެ މަސައްކަތަްށ ފަސޭހަވެދާނެ ކަމެްއކަމަށްވާީތ 

އަޅުަގނޑަްށ، ހއ. ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަުއފަރު ޢީސާ އާދަމް 

. ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްގޮތަށް އެ ކޮންސެޕްޓަުަށް އަުޅަގނޑަށް ތާއީުދކުރެވޭ

ނުޑ  ނޑަްށ އެމަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ އިްޞލާޙެއް ގެންނާނެނަމަ ރަނަގޅުވާނެޭއ ހިތަށްއަާރ 

ނޑަށް  އަޅުަގނޑަްށވެސް )ބ( އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްާލޙަށްވުރެ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މިހާރު ހަމަ  މިހާރުހީވަނީ ރަނގަޅުވާނޭ ގޮެތއްކަމަށް

ކުރީަގއި ކޮމިީޓގައި މި ހުަށހަޅުއްވާަފއި އޮތް )ބ( ހަަމ އޮތްގޮތަށް އޮވެަފއި 

އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީެގ ރީނދޫ ކަރުދާހުގަިއ މިއޮތް )ރ( 

އުނިކޮށްލެުެިވއްޖެކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން މިދަންނަވާހެން މިފަދަ މައްސަލައެްއ 

ސް އެހެން ފަރާތަކުން މި މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޓީއާ ހަމައަށް ހުށަހެޅުނަ

މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއާހަމައަށް މަުައްސަލަ އަންނަންދެން ޤާނޫނުއަސާީސ 

އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެން ފަށާފައި މިއޮތް މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަށް 

ނޑަށް ފެންނަޮގތުގައި އަޅުަގނޑުމެްނ  ގެންދެވިދާނެ. އެހެންނޫނީ ހަމަ އަޅުގަ



މަސައްކަތްތައް ލަްސވާނެ. އެހެންވީމާ، މިވާަހކަތަްއ ދަންނަވާލަފައި މި 

ނުޑގެ ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަން ޫނނިއްޔާ ހަމަ އަުޅގަ

މެންބަރަށް މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅުއްވައި ދެްއވައިފިނަަމ ޝުުުކުރުވެރިވާނަން. 

 ީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަ 

 

 ވަނަ  މާއްދާއަށް   52އަޅުަގނުޑވެސް މި ފުރުޞަތު މިހޯދާލީ މިހާރު،   ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

ނުޑގެވެސް    ޚިޔާލު   މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޝާފިޢު   ހުށަހެޅިފައިވާ    އިޞްލާޙުަތކާމެދު    އަޅުގަ

މެންބަރު  ޖައުފަރު  ޢީސާ   ދަންނަވާލަން. މިުިގޮތުން  ހއ.  ގެ  ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙަކީ މިހާރު ޑްރާފްޓްވެގެން  އައިސްަފއިާވ 

އިޞްލާޙަށްވުރެ މާ ތަްފސީލުކަންބޮޑު އިޞްލާަޙކަްށވާތީ އެމަނިކުފާނު 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަްށ ތާއީދުކޮށް އަދި އެ މަނިކުފާނު މި އިޞްލާޙު 

ނުޑ އެަމނިކުފާނަށް ޝުކުރުެވސްދަންނަވާ ވާހަކަދަންނަވަން. ހުށަހެޅުއްވީތީ އަޅު  ގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރެުި ަރއީސް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފުރުޞަތު ދެއްވިކަމަށްަޓަކއި. އާދެ،  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ 

 ގަިއވާ ގޮުތެގ މަތިުީން މީގެ ވަނަ ދެލިކޮޕީ  2ވަނަ މާއްާދއަީކ  52ގަާވއިދުގެ  މެންަބރު ޢަދުާނން ޙަލީމް 

ކުރިން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިްނ ވަރަށް ތަަނވަސް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޚިޔާލުތަކާެއކުަގއި ބަހުސްކުރެިވ ނިމިފައިވާ މާއްދާއެއް. އަިދ އެއަށްފަހުގައި ވޯޓަްށ 

ަގއިާވ  3ޔުން އެއްެސވުމުން މާއްދާ ފާސްނުެވ ގޮސް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫުލކުރާ ލި

ގޮތުގެމަތިން އަެނއްާކވެސް ބަހުސަށް ހުޅުވިގެން ދިޔައީ. އާދެ، މިދެބަހުސްގެ 

ވަގުުތަގއި ދެކެިވގެންދިޔަ ވާހަކަތަކުގެ އަލީަގއި ރީނދޫ ޑްާރފްޓް ތައްޔާރުކުެރވިގެްނ 

ނުޑގެ ކުރިްނ ވާހަކަދެއްެކވި ވރަށްގިނަ ޭބފުޅުން ފާހަގަކުރެއްިވ  މިއައިއިރު އަުޅގަ

ކުރީގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ހުރިާހ ޚިޔާލުތަކެއް މިވަީނ  ފަދައިން

މީގައި ހިމެނިފައި. އޭގެތެޭރަގއި އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭގޮާތ ހުށަހަުަޅަން އަޅާނެ 



ފިޔަވަޅުތަކާ ހުށަހެޅުމަށް ފަހުގައި ރައީސަށް އޭާނގެ އަމިއްލާ ދިފާޢުގަިއ 

ންމާނެގޮތް މިކަރުދާހުގައި ވަރަށް ވާހަކަދެްއކިދާނެކަމާ އަދި މައްސަލަ ނި

ނޑުމެން އަދަދުތަށް ނެރޭއިުރ  ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައި އެބައޮތް. އާދެ، އަުޅގަ

މިއަދަދަކީ މިއީ ކިހިނެއް ނެރޭ އެއްެޗއްތޯެވސް އަޅުަގނޑުެމން އެބަ ފިކުރުކުރަން. 

ކުްނ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަ  12އާދެ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވެނީ ފުރަތަމަ 

 12މައްސަލަ ކުރިއަްށގެންދަން ޖެހޭކަމަށް އޮތްކަމުގައި. އެއަށްފަހުަގއި 

އަދަދު މަދު އަދަދަކަށްެވގެްނ  12މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ މަދު ައދަދަކަށްވެގެން %

މެންބަރުންެގ އަދަދަކަށް ައދަދު ބަދަލުވެގެން ދިަޔއީ. ދެްނ ކޮމިޓީަގއި ދެެކވުނު  22

ެވގެްނ  15ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ގެންނަށް ހަދައިގެން ވާހަކަތަުކގެ ތެރޭަގއި މި

އުފެދުުނގޮތް އަޅުަގނުޑ ހަމައެކަނި މިާތނގައި ދަންަނވާލަން  15ދިޔައީ. 

ބޭނުންވެގެން މިވާހަކަ މިދަންނަވާލީ. އާދެ، ނ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ިޢއްޒަތްތެރި  ޔާމިން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ހއ. އަތޮޅުގެهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

މެންބަރު ޖައުފަރު ޢީސާ އާަދމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްާލޙުގަިއ އަލުން އަނެްއކާ 

އިޞްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އާދެ އެމަނިކުފާނު އެކަްނ 

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުާރ  ފާހަގަކުރަްއވާ ވާަހކަފުޅު ދެްއކެވިކަން އެއީ އަުޅގަ

އިން އެނެގނީ މި އިޞްލާޙަކީ އަދި އެންމެރަނގަޅު އިޞްލާޙެްއ ކަމެއް. އާދެ، އެ

ނޑު ހިތަށް  މިއާ އިޞްލާޙު ފެނުމަށްފަހުގައި އަންނަ ސުވާަލކީ  ނޫންކަމަށް. އަޅުގަ

ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުެގ ވޯޓުނަގާހޭ ުނވަތަ ނުނަާގނެހޭ. މާ ފަސޭހަވާނެ 

ނޑުމެންނަށް މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދާ ިއރު މަގު ބަންދުކޮށްފައި ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

ބާއްވަންތޯ އަުޅަގނޑުމެން މިމަސައްކަތް މިކުރަނީ ނުވަތަ މަުގ ހުޅުވިފައި އޮންނަން 

ނޑުމެްނގެ މި މާއްދާގެ އިޞްލާޙު ާމ  ޖެހޭނެތޯ. އާދެ، އަޅުަގނޑަްށހީވަނީ އަުޅގަ

 ރަނގަޅުވާނެހެން ެއއްގޮަތކަށްެވސް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯަޓކަށް ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް

ފާހަގަ ކުރަްއވާފައި ޭބއްިވއްާޔ. އެއީ ކަންނޭނގެ މިއޮންަނންވީ ގޮަތކީ ނޫނިއްާޔ 

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް ުހށަހަޅައިލާނީ ރައީސް އަމިއްލަުފޅާށޭ. އެވެސް އެންމެ 



ުެއް. އެއިރުން މިކަން މިދިޔައީ. އާދެ، އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންވެްސ  ރަނގަޅު ގޮތެ

ނުއަާސސީ ައވަސްކުރުމަށް، ަގާވއިދު ައވަްސކުރުމަށް މިވާހަކަދައްކަީނ ޤާނޫ

އެހެންކަމަށް ާވއިރު މައްަސލަ ދިގުލަިއގެން ގޮްސ އަެނއްާކވެސް އިތުރު ާއ 

ބަހުސްތަކަކަށް ދާނޭގޮތަކަށް ަނހައްދަވާ ކުިރއަށް ގެންެދވޭނެ ގޮތަކަށް އޮީތިވއްޔާ ާމ 

ނޑަށް ފެނޭ. އިޚްލާޞްެތރިކަމާއެކު ަދއްާކ  ރަނގަޅުވާޭނކަމަށް އަުޅގަ

ވާހަކަައކަށްވާނީ އެގޮތަށް ެދކެވޭ ވާހަކަ އަދި އިޚްާލޞްތެރިކަމާއެކު ކުެރޭވ 

ޢަމަލަކަށްވާނީވެސް އެގޮތަްށުކރެވޭ ޢަމަލުގެ ވާހަކަ. އާދެ، އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ 

ނިންމާލުމުގެ ކުރީަގއި އަުޅަގނޑުެގ އަްޚ ައއްުޑއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އްދާއާ ގުިޅގެން ދެއްެކވި ވާހަކަުފޅުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މި މާ

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  މި ޚާއްޞަ  މަޖިލީހުގެ  ގަާވއިދުގެ   ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު

 ޖިލީހުގައި   މެންބަރުން ވަުަަނ   މާއްދާއަށް   މަ  52ޑްރާފްޓްގެ       މުޙަްނމަދު އިްބރާހީމް

ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުމަށްފަހު އަލުން ކޮމިޓީއަުަށް ގޮްސގެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ   ދީދީ ވާހަކަެދއްކެުވން:

ނުޑވެްސ  ލިބިފައި މިއޮތްގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރެްއވުމުގެ މަސަްއަކތުގައި އަުޅގަ

ގެންދެިވ ޚިޔާލުަތްއ  ބައިވެިރވީމު. އެ ކޮމިީޓގަިއ މެންބަރުން ފާޅުކުރަްއވަމުން

ބިނާވެފައި ހުރީ މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުތަުކެގ 

މައްޗަށް. މިހާތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައިރު 

ނޑުމެްނގެ ތެރެއަްށ  މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާފައި ނެތް އާ ޚިޔާލުތަކެއް މިއަދު އަުޅގަ

ތަޢާރަފުވެގެން މިދަނީ އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް މިިއން ދޭހަވަނީ ވަރަްށ މި

ހިތާމަޔާއެކުެވސް ދަންނަވަންެޖހޭ ވަހާކަެއއް މިީއ، މިއިން ދޭހަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުަގއި ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ ގެންގުޅުްއަވއޭ، ކޮންމެވެްސ 

އެބަ ގެންުގޅުްއވައޭ މިކަންަތއް ކުރިއަުަށް އެާހ މެންބަރެއްގެ ޚިޔާލުފުޅުަގއި 

ފަސޭހައިން ނުގެންދެވޭނެ ކަަހލަ ގޮތްތަކެއް. ިމއީ ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންވެސް 



އަދި މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުންވެސް މިކަމާ ކަންބޮޑުވާ މައްސަަލއެއް. 

ނޑުމެްނގެ އަިމއްަލ ޒާތީ ކަންަތއްތަކެއް   އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މިތާނަގިއ އަުޅގަ

ކުރިމައްޗަށް ނެިރގެން ެއއާ ަބހުސް ކޮށްކޮށް ެއއަށް ޖެއްުސމުގެ ގޮތުން އެކިކަހަަލ 

ވާހަކަދަްއކާ ނޫނީ އެއާ ހުަށހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅައި ެއކަްނކުރަން އަިއސް ތިބި 

ނޑުމެްނގެ ހަވާލުވެ ިމއޮތް މަސަްއކަތް ިމއަށްވުރެ ާމ މުހިންމު  ބަޔެއްނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިުއޅެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރުެގ މިއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ  މާ މާތް. އަޅުގަ

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ފަށަން. މިހާރު އެއްއަހަރު ެވގެން މިދިޔައިރު އަިދ 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއުޅެނީ އެ މަސައްކަތާ ހަމައަށް ނުެދވިގެން. އަުޅގަ

ންނަ މަޖިލިސްތަކުގެ މިއުޅެނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނގައިވެސް ހަމަ އޮ

އޮންނަފަދަ ގަާވއިދެއް ައޅުަގނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހަށް އެކުވަަލވައި ނުލެިވގެން. 

ނޑުމެންނަށް އެކަކު އަނެކަަކށް އިތުބާރުނުކުރެޭވ  މީގެން މިދޭހަވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންަނށް ރިޔާސަުަތަށް އިތުބާރުނުކުރެވޭ މައްސަލަ.  މައްސަލަ. އަުޅގަ

ރިާޔސަތުގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ިއންނެވި ކަމުަގިއވިއަްސ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިްޙތިރާމް ކުޑަ ގޮތަކަށް ެއބޭފުޅެއްގެ ޢަމަލުތަްއ 

ބަހައްޓަަވއިކަމަށްވަންޏާ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އިޚްތިޔާުރ 

ހަމައަށް ދާންވެސް.  އޮންނަންވާނެއޭ އެބޭފުޅަުަކަްށ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކާ 

ނޑުމެންނަށް އެންމެފުރަތަމަ މި  އެކެހަލަ ނިންމުމެއް ނިންމަންވެސް ޖެހިދާނެ. އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިންވެސް ފެިނގެންހިަގއްޖެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ 

 އިޙްތިރާމްނެތް މިންވަރު އިޙްތިރާމް ކުޑަކުރެްއވި މިންވަރު. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ

ނޑުެމންނަށް ބޭނުމެއްނޫނޭ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ  ކަންތަުައްތަެކއް އަުޅގަ

މަޖިލީހޭ. މިއީ ވަކި މީހެއްެގ ނުވަތަ ވަކި ަބއެްއގެ މަިޖލީހެއްނޫނޭ. އެހެންވީމާ 

ވަނަ މާއްާދައށް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން  52އަޅުަގނޑު ބާރުލާފައި ދަންަނވަން މި 

މިއޮތްގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން ފާސްކުރުމަީކ ހުށަހަޅުއްވާފައި ިމއޮތް ިއޞްލާޙު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތް އެންމެއަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ގޮަތކަުަމަށްވާތީ 



ނޑު ތާއީުދކޮށް ިމދެއްވި ފުރުޞަތަށް  މިގޮތަށް ފާސްކުރަން ައޅުގަ

 ޝުކުރުދަންނަވަން. ޝުކުިރްއޔާ. 

 

ނޑަށްީހވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު މޫސާ   ތެރި ަރީއސް އަުޅގަ

އަމާޒަށް ވާސިލުެވިވއްޖެހެން. އެބޭނުމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މިކަްނތައް ދިގު ދެންމުން.   މަނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑުެމން ކަމެއް އިޞްލާޙުނުވެގެެންއނޫން މިއުޅެނީއަކީެއއް.  އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ޅުަވނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރަން ފެށިއްޖެއިްއޔާ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ހީފު

އެބޭބޭފުޅުންގެ އަތްޕުުޅަގއި ހުރި ވަކި ވައްތަެރްއގެ ބާރުތަކެއް ނެއްިޓގެްނ 

ހިނގައިދާނެއޭ. ައޅުަގނޑަްށހީވަނީ މިހާރު ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ވާަހކަދައްާކ 

މިކަހަލަ ކުދި ކުދި ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ދިޔައީެހން މި. އެހެންނޫންކަމަށްވާނަމަ 

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިެގން މިކަމާދޭތެރޭގައި  12، 12މައްސަލަތަކުަގއި 

ވާހަކަދެްއކުމުގެ މާނަެއއްނެތް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ަވރަށް ގިނަ މެންބަރުން 

 3ވަނަފަހަރަށް  2ބައިވެިރެވގެން އެކުަލވާފައި އޮތް ަގވާއިެދއް މިއ.ުީ އަިދ 

ިއޞްލާޙުގެންނަވަނީ މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ  ވަނަފަހަރަށްވެސް ހަމަ

ވާހަކަދަްއކާފައި. ެއކަހަލަ ަވުގތުތަކުަގއި މިއަށް ހުށަހަޅަން މިތަނުގައި ބޭނުންވާ 

އިޞްލާޙެއް ހުށަނާުޅއްވާ ހުރިާހކަމެއް ނިމިގެން އައިމާ އިްޞލާޙު ހުށަހެޅީމާ އޭގެން 

ނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ ތި މަންނަމެން ބޭނުންގޮތަކަށް މީތި ވަރަށް ރީްއޗަށް އަުޅގަ

ދަމާލާނަމޭ. އެކަމަކު އެހެނެއްވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ކަންަތއްަތކެއް ނުވާނެ. ކިތަންމެ 

ގިނައިން ދަމަހައްޓަން ހިފެހެއްޓިކަމުަގއިިވއަސް ޤާނޫުނއަސާސީ އިޞްލާުޙވެ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތަކަްށ ބަދަލު އަންނަން ފެށީމަ ބައެއް ބޭފުޅުްނ 

ނުޑ ހީފުޅުކު ރައްވާ ކަހަލަ ބާރުތައް ހިފަހައްޓައިގެން ނުތިއްެބވޭނެކަން އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ދިވެހިރައްޔިތުން މިކަމަށް އެދޭވަރަށް ދިވެހިރައްޔިތުން މިކަްނ 

ކުރަން ބޭނުންވާވަރު ކިތަންމެރަނގަޅަށް އެނގުނުކަުމގަިއވިއަސް ޙަޤީޤަތުަގިއ 

ކަހަލަ ކަންތައްަތކެއް ެނއްޓިގެންދާކަމަްށވަންޏާ ތިމާމެންގެ އަތްމަތީގައި ހުރި ވަކި 



އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ފުރޮޅު ކަހާލާފައިވެސް ހިފަހައްާޓނެއޭ. އެކަން އެގޮތަްށ 

ނޑުމެންެވސް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  ނޑު ދަންނަވަން. އަުޅގަ ނުކުރެއްވުމަށް އަުޅގަ

މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް  ރައްޔިތުންނަށް މީތި ރައްދުކޮްށދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ

ނޑައަޅަިއގެން. އެކަމަިއގެން ކުރިޔަްށ  އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމުވެސް މިހުރީ ޢަޒުމް ކަ

ދާނަން. އެހެންވީމާ، ވާހަކަެވސް ދައްކަންމިޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ަވގުތު ނަަގއިލުމަށް 

ނޑުމެން ހަަމ  ބަޔަކު ކުާރ މަސައްކަެތްއގައި ބައިވެިރވުމުގެ ގޮތުންނެއްނޫން. އަުޅގަ

ނޑު ހުރިގޮތް ދަންނަވާލަންެވގެންނޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ.  ނަޑއެިޅގެން އަުޅގަ ކަ

އެހެންވީމާ، މިހުށަހެޅިފަިއއޮްތ އިޞްލާޙަީކ ހަމަ ރަނގަުޅ އިޞްލާެޙއް އަިދ މި 

އިޞްލާޙު ފާސްވިކަުމގަިއވިައސް މިއަށްވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާނެ. އެކަންވެްސ 

މަކު އެހެންވެސް އިޞްާލޙު ހުށަހެޅޭނީ ވަކި އަޅުަގނޑުމެނަށް އިނގޭ. ެއކަ

 ހިސާބަކަށް ކަން ދަންނަވާލަން ޝުކުރިއްާޔ. 

 

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަާވއިރު މި މާއްދާުާއާ ބެހޭގޮތުން   ރިޔާސަތުން ވާކަހަެދއްެކވުން:

ނަވަން. އާެދ، ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަން އެދޭވާަހކަ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ައޅުަގނޑު ދަން

އެްއގޮތަކަްށވެސް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅުއްިވ ބޭފުޅެއް ެއ ހުށަހެޅުއްީވ ަވިކ 

ނޑު ވަރަްށ  މަޤްޞަދެއްގައޭ ވަކި ގޮަތކަށޭ އެގޮތަށް ވާަހކަފުޅުދެއްެކވުން ެއއީ އަުޅގަ

ނުޑ އެދެން. ދެން  ނޭދޭކަމެއް. އެހެންވީާމ، ެއގޮަތށް ކުރިއަށް ުނގެންދެވުން ައުޅގަ

 އަރުވަނީ މިލަދުންމަތީގެ ދެކުނުުުބުރީ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު. ފުރުޞަތު މި

ުުބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މާއްދާއާ  މިލަދުްނމަތީ ދެކުނު

ނުޑވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން މި ފުރުޞަތަށް އެދި  މެންަބރު ޢަލީ މުޙަްނމަދު   ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ދަންނަވާލީ. ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަށް މިދެންނެވީ ހއ. ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި އިޞްލާޙަށް ައދި ގަވާއިދު ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮިމޓީން ޑްރާފްޓްކޮށްގެްނ 

ވަަނ މާއްދާއަށްވެސް އެބަހުރި ަރނގަޅު ކަންތައްަތއް.  52ގެނެސްފަިއވާ މިވާ 

ނޑުެވސް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން އެހެންކަމާއެއް  ކޮށް އަުޅގަ



މިވަގުތު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައީަސުކ 

އިސްކުރަނީ ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން. ހަމަ އެހެން ވަކިކުރެވޭީނވެސް ހަމަ މި 

ރުކުރާިއރުގައި ދުުރކުރަން ެއ މަޖިލީހުން. އެހެންނަމަވެސް ރައީސަކު ަމގާމުން ދު

ދޭންޖެހޭނީ ފެއާރ ޖަޖްމަންޓެއް. ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ލިބެންޖެހޭނެ. އެކަމާ 

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކާ އަދި އެކަމުން ދިފާޢުުވމުގެ އިޚްތިޔާރުަތއް 

ނޑަށްފެނޭ. މިހާރު ހއ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙުަގއިާވ ބައެއް ތަންތަންކޮުޅ ޖައުފަރު ޢީސާ އާ

އަޅުަގނޑަްށވެސް ތާއީދުކުެރވޭ އޭގެތެޭރގައި އެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙަގިއ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ޑްރާފްޓިން  އެބަވޭ އިތުރު ދެތިން މަރުޙަލާއެއް. އަުޅގަ

އަޅާބަލައިރު. ެއއީ ފުރަތަމައިނުްނ  ވަނަ ާމއްދާާއއި 52ކޮމިޓީން ގެނެސްަފއި ހުރި 

މެންބަރުންެގ ސޮއިއަާކއި ެއއްކޮްށ  15މި މައްސަލަ ހުށަހެޅެނީ ޢިއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީހަށް. މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީމާ މަޖިލީހުގައި މިނިންމަނީ މިއީ މިމައްސަލަ 

ށް. ބަލަން ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ފެނިއްޖެކަމަށް ވަީނވިްއޔާ މިދަނީ ކޮމިޓީއަކަ

ކޮމިޓީއަކަށް ގޮސް، ކޮމިޓީަގިއ އެ މައްސަލަ ބެލިގެން އަުލން އަނެއްކާ މަޖިލީހުގެ 

ފްލޯރއަށް ައއިސް މަޖިލީހުެގ ފްލޯރގައި އެކަމަށް ގޮތެްއ ނިންމެނީ މުޅިން. 

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ުހރިހާ މެންބަރުންގެ ވޯޓާިއ އެްއކޮށް. އަޅުަގނުޑ 

މައްސަލަައކަށް ެވެގންނެއް ނުދާނެ ހަމަ  ދެކޭގޮުތގައި މިކަހަލަ، މިީއ ކުޑަ

ގައިުމވެސްުް މިކަހަލަ ޙާދިސާއެއް މިކަހަލަ ކަމެއް ެމދުވެރިެވއްޖެއްަޔކާެއއް. 

އެހެންވީމާ މި މައްސަލަ ބެލެންޖެހޭނީ ނޫނީ ހޮވިފައިވާ ރައީސަކު ވަކިކުެރިވގެްނ 

ނެ އެއީ ކޮން ދާއިރުަގއި، މަޖިލީހުން ވަިކެވގެން ދާއިުރގައި މަޖިލީހުަގއި ބެލެންޖެހޭ

ސަބަބަކާއި ހުެރގެންތޯ ނޫނިްއޔާ ެއއީ ރަނަގޅަށް ައޅުަގނުޑމެންނަށް ހަމަ ނިންމޭ 

ނިންމުމެއްތޯވެސް. އެގޮތުން ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަކަްށގޮސް، މި 

މެންބަރުން ކަމުަގިއ  11ދެންނެވި ކޮމިޓީައކަށް ގޮސްެގން ނޫނިއްޔާ އަދި ެއއީ 

މެންބަރުން  5ެމންބަރުން ކަމުގައި ިވއަސް ނުވަތަ  12 ނުވިއަސް ނޫނީ އަދި



ކަމުގައި ވިއަްސ، އެތަނަށް ޮގސްގެން އެ ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލަެއއް ބެލިދާނެ. 

ބަލާފައި މަޖިލީހަށް ގެނެވިދާނެ. ގެންނައިރުަގއި ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެބަ ކޮމިޓީއަށް 

ނުޑމެންނަށް އެބަ ނިންމޭ ގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައިޯތ  24އެ  ފޮނުވާ ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިކަންތައް ކޮްށ ނިންމާނީ ނޫނީ އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ނޫނީ ދެ 

ނޑުގެ ަމއްސަލަައކީ ައޅުަގނުޑ ބޭނުންވަނީ ވީާހވެްސ  ދުވަހުގެ ތެޭރގައިތޯ. އަުޅގަ

ތަފްޞީލެއްކޮށް އެ ޤާނޫނުައސާސީ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިާދއި ޚިލާފަށް ެއ 

ސަކު އެކުެރއްވީ ކޮން ަކމެއްތޯ ބަލާ އެކަމަކަށް ރައީަސކު ޢަމަލުކުރައްވާަފއިާވ ރައީ

ކަމެއްވަންޏާ ހަމަ ޙައްުޤ އަދަބެއް ލިބެންޖެހޭނެ. ނޫނިއްޔާ މަޤާމުން ދުރު 

އެހެންވީމާ އެކަހަލަ މުހިންމު މައްސަލައެއް ޑިސަިއޑް ކުރާއިުރގަިއ  ކުރެވެންޖެހޭނެ.

މަ މި މަޖިލީހުގެ މަރުޙަލާއަށް ވުރެ އިތުުރ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ބުރަވެވެީނ ހަ

މަރުޙަލާއެއް ޮއވެގެން ގެަނއުމޭ ވީހާވެސް ތަފްޞީލު ގޮތެއްަގއި މިކަްނ 

އެހެންކަާމއި ެއއްކޮށް މި ޕޮއިންޓް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލުުމެގ  ކުރެްއވުމަކީ.

 ބޭނުމުގައި މި ފުރުޞަތަށް ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ޝުުުކުރިްއޔާ. ދެން.. އާދެ މިހާރު މިވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެްނ  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއް

ނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ 76ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަަދކީ  . ދެން އަުޅގަ

 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދަށް.

 

 ްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ ައޅުަގނޑުވެސް އެްއޗެއް `. ޝުކުރިްއޔާ ޢި މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ދަންވާލަން ބޭނުންވެގެން މިއިްނނަނީ މީގެ ގާތްަގނޑަކަށް މަެހއްހާ ދުވަސް  މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު 

ނޑުމެްނ ވާހަކަދެއްކި ނުކުާތއެްއގެ ބަޙުސް އަނެއްާކވެްސ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ކުރީަގއިވެސް އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާ މީގެ ކުރީގަިއ  52ލާން ޖެހިގެން އުޅޭތީ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތި

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުްއިވ ނޫނީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅންވެސް ޤަބޫލުނުކުެރވި 

ދިއުމާއި ގުިޅގެން ދެކެވުުނ ވާހަކައެްއަގއި. އާދެ އެ ޖަލްސާގަިއވެްސ 



ުްވާފަިއާވނެ އަލުން ޑްރާފްޓް ކުެރޭވއި ުރ ބަލަން ރަނގަޅުކަމަށް އަޅުަގނުޑވެސް ދަން

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ބައެްއ ނުކުތާތައް. މީގެ ތޭރޭގަިއ މިފަދަ މައްސަލައެއް 

ހުށަހެޅިގެން ބެލޭއިރު ރިާޔަސތުން އާދެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މަްއޗަށް އެގޮތަްށ 

ހުށަހެޅިގެން އުޭޅ މައްސަަލެއއްަގއި މަޖިލީހުގެ ަރއީްސެގ ފަރާތުން ދިފާޢުގައި 

ްއކާނެ ގޮތްތަކެްއ ނޫނީ ވާހަކަދެްއކޭނެ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިެދވޭެނ ވާހަކަ ދަ

ގޮތްތަެކއްގެ ލިެޔވެން ޖެހޭނެކަން އަޅުަގނޑު އެުދވަހުވެސް ފާހަގަކުރިން. އެހެްނ 

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުން އަދި ލިޔެފަިއާވ  މިދެންނެވީ މިހާރު އަޅުގަ

ފުރުޞަތު ދެމުން ގެންދިއުން.  ގަާވއިދުަގއި މިއޮންނަނީ ފުރުޞަތު އެދޭ ތަރުތީބުން

މިކަހަލަ މައްސަލައެްއގަިއ ބަޙުސް ކުރެވެމުންދާއިުރ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތު ދޭނީ ކިހާހިސާބުން ކަމެއް ކޮން އިރަކުން ކަެމއް ކިތަްއ 

 މެންބަރުންގެ ވާހަކައަށްފަހުަގިއ ކަމެއް އެނގޭނޭ ގޮތެއް މިހާރު ހުށަހެޅިގައި މިއޮތް

ުަގއި ވާނަަމ  އެްއވެސް ޑްރާފްޓަކުން އެނގޭކަށް ނެތް. ކުރުކޮށް ދަންނަވާކަމު

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގައި ިމކަން ކުރަމުންގެންދާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމި 

ކަމުގަިއިވއަސް އަދި ކޮމިީޓައކުން ގެންދާ ގޮތަށް ަބއެްއ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާ 

ކަން ކުެރވޭނެ ކޮންމެވެސް ޮގތެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. ފަދައިން ގެންދާ ގޮތަށްިވއަސް އެ

އެހެން ނޫންކަމަށް ވަންޏާ ިރާޔސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަށް އުނދަގޫ ތަެކއް ދިމާވާނެ. 

އަދި ފުރުޞަތު ދެޭވގޮތަކުްނ އަނެއްާކ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގި ނުވަތަ ިނޒާމީ 

ވެސް ދިގުަލއިގެްނ ނުކުތާތަކުގެ މަްއޗަށް ނިޒާމީ ނުކުތާނެގި މިގޮތަށް ގޮސް ޖަްލސާ

ގޮސް މިހާރު މިއޮތް ރީނދޫ ކަރުދާހުގައި މިއޮްތގޮތަށް ޮއވެގެްނވެސް މަޖިލީހުެގ 

ދެން މިކަހަލަ  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެްނދިއުން ލަސްާވގޮތް ދިާމެވދާނެ.

ކަންތައްތައް އަދިވެސް އެބަހުރިކަމަށް އަޅުަގނޑަށް އެބަފެނޭ. މިހެން ދަންނަވާއިުރ 

ނަޑީކވެސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު ކުރަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ހުއްދަާއއި އެކު އަުޅަގނޑު ނެގި ުޗއްޓީައކަށް 

ރަށުގައި ނެތިސް ނިމިގެން ދިޔަކަމެއް މިއީ. އެހެންެވގެން އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާުލ 



ނޑު ފާހަގަ  ކުަރން ބޭނުންވާ އަެނއް މިހާރު މި ދަންނަވަނީ. އާެދ ދެން އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ  52ނުކުތާއަީކ މިހާރު ކޮމިޓީއަްށ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ 

މިއޮތް ޢިބާރާތްތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އެއީ މިޢިބާރާތުން 

އެނގޭ ގޮތުަގއި ެވއްޖެއްާޔ ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ނުވަަތ 

މެންބަރުން  15ފުާވކަށްެވސް ޙަޤީޤަތުގަިއ ނުޖެހޭ. ގަާވއިދަާކއި ޚިލާ

ސޮއިކުަރއްވާަފއި ފޮނުއްވުމުްނ އެއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅިެގން މަޖިލީހުގައި އެ 

މައްސަލަާއއި ބޭހެގޮތުން ބަޙުސް ކުރަން އެބަޖެހޭ. ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަީކ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  މިހެން ކޮންޕްރޮމައިސްކޮށް ުކރީގައި ޤާނޫުނއަސާސީާއއި ުނަވތަ

މެންބަރުންެގ  15ގަާވއިދާ ޚިލާފުެވގެން ކަމައް އޮތް ޢިބާރާތްތައް ދޫކޮއްލާ ަހމަ 

ނުޑމެން އެބަޖެހޭ.. އެއީެވސް އަިދ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް  އަދަދަކަށް ލިޔުމުން އަުޅގަ

އެހެން މާއްދާއަކަްށވެސް ގުުޅވާލަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ބަލަްނ. އާދެ މީގެ ކުރިން 

ނޑަށް ފެންނަ  51ަގނޑުމެން ފާސްކުރި ާމްއދާއެއް މިއީ އަޅު ވަނަ މާއްދާ. އަުޅގަ

ވާަނ މާއްދާަގއި މިއޮތީ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ގަާވއިދާިއ  51ގޮތުަގއި ވެއްެޖއްޔާ 

ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުަރއްަވއިިފއްޔާ ކޮންޕްލެއިން ނުވަތަ ޝަކުވާ ކުރަން އޮްތ 

ތިން ޢަމަލުކޮށް ފުރިހަމަވެގެން ދިޔުމަީކ އުސޫލުތަެކއް. ެއ މާއްާދގަިއާވ ގޮުތގެމަ

ަވނަ މާއްދާއަށް ދިޔުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެްއކަމުަގިއ  52ނޫނީ ޙަޤީޤަުަތުގައި 

އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެހެންަކމުން މިދެމާއްދާއަކީ ގުޅިފަިއާވ ދެ މާއްދާ ނުވަތަ 

ނޑު ެދކެން. އެއީ ހަމަ  ވަަނ  52ގުުޅވާލަން ޖެހޭ ދެ މާއްދާކަމުގައި އަުޅގަ

މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްިލއަަކށް އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯޓު ައއުމަީކވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެން ކުެރވޭގޮަތކަށް އޮތުން ރަނގަޅުކަެމއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އެކަމާމެުދ 

ފުރަތަމަ ޝަކުވާެއއް ނުވަތަ އެކަން ކުެރވުނީ ީކއްެވގެންތޯ، ކޮން ގޮތަކުންތޯ ކޮްނ 

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  51 ސަބަބަކަށްތޯ އެކަން އޮޅުްނ ފިލުވައި

ޢަމަލުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް. އެހެންނޫންނަމަ މީގެ ކުރީަގިއވެސް 

ވަނަ މާއްާދެގ  52ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި ބަެއއް މެންބަރުން ދެއްކިފަދައިން އެީއ 



ނޑުމެންގެ  މަސައްކަތަްށ ދަށުން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން އަުޅގަ

ހުރަސްއެޅިގެން ހިނަގއިދާނެ. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަދިވެސް އެބަހުރި. 

ނޑަށް ފެންނަނީ މިކަންތައްތަްއވެސް އަދި އިޞްލާޙު ކުރަންޖެޭހ  އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ވަނަމާއްދާެވސ މިހާރުުް ޑްރާފްޓް ކުރެވިފަިއ  52ކަންތައްތަެކއް ކަމުަގއި. މި 

ެރއްގެ އިޞްލާޙުތަކެްއވެސް ެގނެވި ނުވަތަ އެފަދަ އޮތްގޮތަށް ކޮންމެެވސް ވަ

ނޑަެއޅޭނެ  ނަޑއެޅޭނެ ުއޫސލުތަކެއް ކަ ޖަލްސާއެްއގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަެކއް ކަ

މާއްދާއެްއވެސް ީމގެ ތެރޭަގިއ ހިމެނޭނެ ގޮތެއް ލިެޔވިގެން މިމާއްދާ ފާސްކުރެވޭެނ 

ނޑަްށ ފެންނަނީ މި ދެންނެވީ ައޅު  ނުޑެގ ޚިޔާލު އެހެން ގޮތަކަށް އޮތުން. އަުޅގަ ގަ

ނަމަވެސް އެހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފެނިވަުަަޑއިގެްނ މިމާއްދާ ފާސްވެގެން 

 ދިއުމަކީވެސް އެކަީށގެންާވކަމެްއ.  ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ މިހާރު  މާލޭ މެންަބރު ުމޙަންަމދު 

ނޑަްށ  52ޑުމެން ބަޙުސް ކުރަމުން މިދާ މި ގަވާއިުދގެ އަޅުަގނ  ޝިހާބު ާވހަކަެދއްކެުވން: ަވނަ މާއްދާ އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ޖެހޭނީ މިހާރު މިގަާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީން މިތަނަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ 

މިއޮތްގޮތް ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާގޮުތގައި ވަރަށް ފުރިހަމަކަމަށް. އާދެ މިހެން 

ނޑުމެން ރަނގަޅަްށ  ަވނަ މާއްދާ 52މިދަންނަވަން ޖެހެނީ  ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ސިޔާސީ ޮގތުން އޮތް މާއްދާއެއް.  ވިސްނައިިފއްޔާ އިނގޭނެ ހަމަ އަޅުގަ

އާދެ ދެންމެ ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން ރ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަނަ މާއްާދަގއި  51އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ވިދާުލވެއްޖެ 

ބަޮއވޭ މަޖިލީހުގެ ރަީއްސ ގާަވއިދާ ޚިލާފުެވއްޖެްއާޔ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އެ

ވަނަ މާއްދާަގއި ިމ  52ގޮތްތަެކއް. އާދެ އެބައި އެޮއތީ ހަމަޖެހިފައި. އާދެ 

 15މެންބަރަކަށް، ޢިއްޒަތްތެރި  15އޮންނަނީ މި ޢީއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

ނެތްކަުމގެ ޯވޓެއް ނެގިދާނޭ. އާެދ  ބޭފުޅަކަށް ފެނިވަޑަިއގެންނަަވިއފިއްޔާ އިތުބާރު

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެން މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ޮހވާފައި އަުޅގަ



ބައިންދާނީ ހަމަގައިމުެވސް ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އަްޣލަބިއްޔަތު ލިބފަިއވާ 

ހޮާވ  ބޭފުޅެއް. އާދެ އެބޭފުޅަުކ ހޯވާފަިއވަނީ އަދި ޮހވާނީެވސް ސިޔާސީ ގޮތުން

ނުޑމެންނަށް އެނގިގެން ހިނގައްެޖ. އަޅުަގނޑުމެން މި  ހޮވުމެއް. މިކަންތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިއަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ހޮވުމުގެ ކަންތައް އަުޅގަ

ނޑެއް ައޅުަގނޑުމެން މިތާ ކުޅުނީ، ކުޅެގެްނ  ގެންދިޔައީ ހަމަ ސިޔާސީ ުކޅިގަ

ބޭފުޅެއް އެކަންތައް ކާމިާޔބު ކުރައްވާފައި އޮީތ.  ކޮންމެއަކަސް ކާމިޔާބު ކުރެްއވި

އަދި ހަމަ އެގޮތަށް ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު، އޭަރކު ހުންނަވާ ރައީަސުކ 

ވަކިކުރަްނ ެވއްޖެްއޔާވެްސ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޚިާލފުވެަވޑައިުނގަތަސް ިމ 

މެޖޯރިޓީ ގަާވއިދާިއ ޚިލާފުެވވަޑއިނުަގތަސް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

ގެއްިލއްޖެކަމަށް ވަންޏާ އެހިާސބުން އެބޭފުޅަކު ޖެހޭނީ ވަިކެވވަަޑއިގަންަނވަން. އާދެ 

އެހެންވެގެން ީމގެ ކުީރަގއި އޮްތގޮތަށް ޤާނޫނާިއ ޚިލާފުވެ ނުވަތަ 

ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޚިލާފްެވ ނުވަތަ ަގވާއިދާ ޚިލާފްވާ ބަިއވެސް ެއއޮީތ 

ނޑާލާފަިއ. ގޮތުން ނެޭގ ވޯޓެއް. އާދެ އިތުބާރު އާދެ ިމއީ ަހމަ ސިޔާސީ  ކަ

ނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާީސގައި ިމއޮންނަ  ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް. އާދެ ިމިއުީ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ މި އޮންނަ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ މަޤާމުން ދުރުކުރަން ނަގާކަހަލަ  47

ަވނަ މާއްދާގައި ބުނަީނ  47ވޯޓެްއވެސް ނޫން. އާދެ ެއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލްޖުމްހުރިއްޔާ މަޤާމުން ދުރުކުރުން، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށް އިތުބާރު ރައީސު

ނުޑމެންގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ނެގޭކަށް ނޯވޭ. އާެދ  ނެތްކަމުގެ ވޯެޓއް އަުޅގަ

އެއީ ޭއގައި ތަޙްޤީޤުކޮށް ޮއންނަ މަރުޙަލާއިން އެކަންތައް ގޮސް ނިމޭނީ. އާދެ 

މެންބަރަކު  15ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  މީގައި ހަމަ ވާނެގޮަތކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ

ނޑުމެން މިަތނުގައި ވޯެޓއް ނަގާނީ.  މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅުއްވީމާ ވަގުތުން އަުޅގަ

އާދެ މިތަނުގައި ކޮންެމވެސް ަވރަކަށް ބަޙުސް ކުރަްއވާނެ. ޮކންމެ ވާހަކައެއް ކޮންމެ 

ކަމަށް ވެއްޖިްއޔާ ބޭފުޅަކު ދެއްކެިވކަމުަގއި ިވައސް މިތަނުގެ މެޖޯރިޓީ ގެއްލިއްޖެ

ނޑަށް ީހވަނީ.. ނޫނީ ދެން އެހިސާބަށް ދާނެހެން  ދެން އެހިސާބުން ރައީސް އަުޅގަ



ހީވަކަމަށްވަންޏާެވސް ޭއގެކުިރން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިސްުތޢުފާ ދެއްވާނެ. ދުނިޔޭެގ 

އެހެން ތަންތަނުގަިއވެސް ިމކަންތައް ހިނާގ ގޮތް. ހަމަ މިކަންތައް ހިނގާީނ 

ސް ހަމަ މިހެން. އާދެ މިހާރު ހއ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ރާއްޖޭަގއިވެ

ނުޑ ދަންވާނީ ިމ  ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތގޮތަށް މިކަންތައް ފާްސވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމުގެ ަމސައްކަތް ލަސް ކޮށްލަން ޭބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި 

ށް ހުށަހަޅައިގެްނ މިކަހަލަ މައްސަލަެއއް، މި މައްސަލަުަެއއް މަޖިލީހަ

ލަސްކޮށްލުމުގެ އިޚްިތޔާރު ާއދެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުވަަތ މެޖޯރިޓީ އޮތްކަމުގަިއ 

ވަންޏާ އެބަުޮއޮތޭ އެހެންކަުމން މި ގަާވއިދު އެހެން މާްއދާތަކެއް ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ވަކި މުއްދަތެްއެގ  ހިމާނާފައި އެބައޮތް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އަުޅގަ

ނޑުެމއް ނެިތ ބާްއވަމުން ގެންދަން ޖެހޭނެކަން. ނަމަވެްސ މިހާރު ތެރޭގަިއ މެ ދުކެ

މިއޮތްގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ހުންނާވާ ބޭފުޅެއްގެ 

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯެޓއްެގ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަިއގެން އެކޮމިޓީްނ 

ދަވާކަމަށްވަންޏާ ކިތަންމެ ޒަމާނެއް ވިއަްސ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ބައްަލވަމުން ގެން

އެއް އަހަރުިވއަސް ެދއަހަރު ވިައސް ެއއްކަަލ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ނުނިެމޭއ 

ކިޔާފައި ދަންމާލުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އެަބއޮތް. އެހެްނވީމާ ެއގޮތަށް އޮތުމަީކ 

ންމެ މި އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި އެްއގޮތަކަްށވެސް ބޭނުންކަމެއްނޫްނ. އަދި އެހެ

ނޑުމެން މިހާރު މިޢަމަލުކުރަމުންމިދާ ޤާނޫނުއަސާސީެގ   82ޤާނޫނުއަސާސީ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ވަޒީރުންނާ ބެހޭގޮތުން މި އޮންނަ މާއްދާ، ވަޒީރުންނަށް އިތުބާުރ 

ނެތްކަމުގެ ވޯޓެްއ ނެގުމާބެހޭޮގތުން މިއޮންނަ މާއްދާަގިއވެްސ ސަބަބު ބަޔާންކޮްށ 

 12ކެއް، ވާަހކަތަކެއް މިތާނަގއި ލިޔާކަްށ ނުޖެހޭ. ހަމަ މިހުރިހާ ކަންތައްތަ

މެންބަރަކަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ހުށަހެޅިގެން 

މިތަނުގައި ބަޙުސްކޮށްފައި ަވގުތުން މިކަންތައް ނިންމުން. އަޅުަގނޑަށް އެންމެ 

ކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ މުހިންމު ކަންތަކަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަ

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ނުވަތަ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅެން 



އުޅޭ ަވގުތެްއގައި ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މިކަންތައް ނިންމުން. އާދެ އިތުބާރު އޮތްތޯ 

ން. ެއީއ ނުވަތަ ނެތްތޯ ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެންގެ މަސަްއކަތަިއގެން ކުރިއަށް ދިއު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ހަދާ ނިންމުން. އެއީ 

އަޅުަގނޑަށް ީހވާގޮުތަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އަދި ދިވެހި ހުރިހާ 

ރައްޔިތުންެވސް ބޭނުންވާ ގޮތް. އާދެ މިުީގަިއ މިހާރު އޮތްގޮތުން 

ށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ ރައިުީަސކަ

މިތަނުގައި ވާހަކަދެއްކުުމގެ ުފރުޞަތުވެސް އެބައޮތް މަޖިލީހުގައި. އާދެ އެކަންތަްއ 

ނޑަްށ  ކުރަްއވާނެ ބޭނުންފުޅިއްޔާ. ނުވަތަ މިހިސާބަށް ދާނެކަމަށްވަންނާ އަުޅގަ

ހީވާގޮތުން މި ިސޔާސީ ަމއްސަލަެއއް މަްއސަލައަީކ ެއހިސާބަށް ދާންވާއިރަްށ 

ނެތް ކަމަށް ހީުފޅުވާކަމަްށވަންޏާ ބަޙުސްައކަްށ ނުގޮސް އަވަހަށް  އިތުބާރު

އިސްތިޢުފާ ދެއްވާަފއި ެއކަމުން ދުރުވެަވޑަިއގަންނަވާެނކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވަނަ މާއްާދއާއި ބެޭހގޮތުން  52ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 އަޅުަގނުޑވެސް ޑްރާފްޓިން ޮކމިޓީގައި މަސަްއކަތް ކުެރއްވި މީހަކަށްވާތީވެ  ައޙްަމދު ނާިޝދު  މެންަބރު

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ އެއްެޗްއ ދަންނަވާލަން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރަން.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ދަންވާނީ މަޖިލީހުގެ  މެންބަރުން ސޮއިކޮށްފައި  15ފުރަުަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ބާރު ނެތްކަމަށް ސޮއިކޮށްަފއި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ ެއއީ ޖޯކަކަށް އިތު

ނުވާނޭ. އެ ވާނީ ވަރަށް ސީރިއަސް މަްއސަލައަކަށޭ. ދެން މަޖިލީހުގެ މި 

ނޑުމެން  މާއްދާއާއި ބެޭހގޮތުން ފްލޯރގައި ވާހަކަދެްއެކވުނު ިއރުގައި އަުޅގަ

 12ދަ މައްސަލަެއްއ ހުށަހެޅުމުގައި ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީަގއި ފާހަަގކުރެވުނީ މިފަ

މެންބަރުްނ މަދު އަދަދަކަށްވާތީެވ،  11އިްނސައްތަ ނޫނީ  12މެންބަރުން ނުވަތަ 

ްށ  15ތޯ ބަލާފަިއ ައޅުަގނުޑމެން މިއޮތީ  22ޯތ  15މިއަދު ހަމަޖައްސާނީ 

ހަމަޖައްސާފައި ދެން އެންމެ ފުޅާދާއިރާެއއްަގއި ވާހަކަެދކެުވނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 



އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަަލެއއްަގއި ތުޙުމަތުގެ މައްސަލަ. ތުޙުމަތަކީ ވަރަށް ބޮޑު 

މައްސަލައަކަށް ވެގެން ތުޙުމަތެއް ކުރެިވގެން އޭނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ކިހިނެއްޯތ 

މައްސަލައަކާ ދޭތެރޭަގއި ިއތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގާނީ. އެހެންވީމާ، 

ޑްރާފްޓްކޮށްފައި މިއޮތް އެތީަގއި އިޞްލާުޙަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި 

ނާޑލާފައި. އަޅުަގނޑުމެން ވިސްާނފައި މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ  ތުޙުމަތުގެ ބައި މިއޮތީ ކަ

ރައީސަށް އުތުބާރު ނެތްކަުމެގ ވޯޓެއް ަނގަން މިއުޅެނީ ުކށެއްކޮްށގެންނެއް ނޫން. 

ިއޞްލާޙުގެ )ލ( ގަިއ  އަދި ކުެށއްކޮްށގެން ިވޔަސް ޭއނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މި

ވަނަ ާމއްދާއިްނ  16އެބައޮތް ަރއީސަށް އެކަުމގެ ދިފާޢުގައި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ދީފައިވާ ޙައްޤު އޭާނއަށް ލިބިދީފައި. އެއީ ކުެށއްކޮށްފި ކަމުގައި ވަނީނަމަ އޭނާެގ 

ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެްއކުމުގެ ަޙއްޤު. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވަން މިއުޅެނީ މީގައި 

ތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިގެން މިއަންނީކީ ުކށެއްކޮްށގެންނެއް ނޫނޭ އި

މިހާރު މި ޑްރާފްޓްގައި މިއޮްތ ގޮތުން ދެން ހަމަ އިތުބާރު ނެތީ. އެއްގޮަތކަށްވެްސ 

ނޑު ބޭނުމެްއވެސް ނުވަނީ ރަީއސަކަށް ހުރި މީހާ ބައިންދަން މި  ނެތީ ދެން އަޅުގަ

ވާީތެވ އެ އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ ވޯުޓ ހުށައެޅެނީ. އެީއ މި މަޤާމުގައި އެހެން ކަމަށް

ނޑިޑޭޓުްނވެސް ެފންނަން ތިބީމަ އެހެން  ލަސްވަމުންދާތީއާއި އެއަްށވުރެ ރަނގަޅު ކެ

ރައީސަކު އިންތިޚާބުކުރަން ބޭނުންވާތީވެ. ދެން މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނީމަ 

އަކުން ކުާރނެ މަސައްކަތެްއވެސް މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ 11މިކަން ތަޙުޤީޤު ކުރާނެ 

ނުޑ  އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. ދެން ހަމަ މިއާއެކު ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑަށް އެބަ ފެނެއޭ ެއްއ ޒާތެއްގެ ކަމެްއގަިއ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ޚާއްަޞކޮށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން މިތާ 

ދަްއކަާވއިރުަގއި ދެގޮތަކަށް ިވސްނުންފުޅު ހުރިތަން. އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަފުޅު

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިތަނުގައި ފާސްކޮށްފީމު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުެގ 

މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭގައި އިުތބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު. އޭަގއި ޤާނޫނީ ކޮމިޓީްނ 

އްާދގައި އިންނަނީ މިހާރު ވަނަ މާ 12ގައި  12،9ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙގައި 



ހއ. މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އިން ފަދަ ގޮތަކަށް. ެއއީ އެކަން މިދެންނެިވ 

ޤާނޫނީ ކަންކަމުގެ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވި ވަޒީރުންނާ ުސވާުލކުރުމުގެ ބިުލގައި ެއ 

މައްސަލަ ބަލާފައި ތަޙުޤީޤުުކރާ ގޮތަށް އޮތުން އެީއ ަރނގަޅު ކަމަކަށްުނވާީތވެ 

ވަނަ މާއްދާއިން ދީފައިވާ އިމްތިޔާެޒްއ އުނިކޮށްލެވޭތީ ެއީއ  82ސާސީގެ ޤާނޫނުއަ

އެ އިޞްލާޙު ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވި ގޮތަށް ފާސްނުވެ އިޞްލާޙެްއ 

ވަނަ މާްއދާއިން މާ ފުޅާދާއިރާެއއްަގއި ދީފައިވާ ިއޞްލާޙަކަށް  82ހުށަހަޅާ ސީދާ 

ފަދަ މެންަބރުން އެބަ ވާހަކަފުޅު އެފަހަރު ފާސްެވގެން ދިަޔއީ. މިއަދު ހަމަ އެ

މެންބަރުންެގ  11މެންބަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެްއ  15ދައްކަވާ މިފަދަ 

ނޑު މިއީ ވަރަްށ  ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުްއވަިއގެން ެއކަން ތަޙުޤީޤުކުރާ ގޮތަށް. އަޅުގަ

ހައިރާންވާ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މިހާރު މި ޑްރާފްޓިންގ 

ޓީން ފޮނުވާފައި ިމއޮތް އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް އެކަށޭަނ އިޞްލާޙެޭކ މިގޮތަްށ ކޮމި

ނޑު  ފާސްކުރުމަށް މިހާރު މިވަނީ ހުށަހެޅިފައި. މިގޮތަށް ާފސްކުރުމަށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއީސަށް އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކު މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ޯވޓެއް ެނގި ޮގނޑި ހުްސވެ އަލުން ރަީއސަކު  މެންަބރު ޢަލީ ފާޢިޒް 

ނުޑ އެންމެ  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިންތިޚާބުކުރަންޖެހިދާނެ ހިސާބަށް ވާހަކަ ދިަޔއީމަވެްސ، އަުޅގަ

ދެމަސް ދުަވހު އިންނަން ޖެހުނު ފުރަތަމައިނުވެސް ހިތަށްވަންަނނީ ކުޑަގޮީޅަގއި 

ޙާލަތު. ދެން ބޮޑެތި ލަފްޒުތަެކއް ބަސްތަެކއް ބޭނުންކޮްށގެން އޮޅުން ބޮޅުންކޮށްނުާލ 

ނުޑގެ ޚިޔާލު ުކރުކޮށް ދަންނަވާލެވޭތޯ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭުނން އަޅުގަ

މަސައްކަތް ކުރާނަން. އަިދ ސިޔާސީ ގޮތުން ޝަްޚސިއްޔަތު ހުރިކަމަށް 

ނޑަށް މިހާރު މި ޤަބޫލުފުޅު ކުރެވޭ ބޭބޭފުޅުންެގ ވާހަކަ އަުޑއަހާލުމުން ައޅުގަ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ ރައީސާމެދު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވާހަކަދައްކާލުމާ ހަމައަށް 

ދިޔުންވެސް އެއީ ދެން ީދނުން ބޭރުނުވެ ދެން ކުރެޭވނެ އެންމެ ގޯސްކަްނ 



ސާބުން އަޅުަގނުޑ ނޫންބާއޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހިތަށް މިއަރަނީ މި ހި

ނޑު ހިތަށް  ވިސްނަންީވ ރައީްސ ޯގސްޮކށް ކަމެއް ކުރުްއަވއިފި ކަަމށް އަުޅގަ

ނޑު މި މަޖިީލހުން ނިކުމެގެން ދާން  ފެންނަން ފަށައިފިނަމަ މި ހިސާބުން އަުޅގަ

ނޫންބާއޭ. އާދެ، ދެން ކޮންމެ އަކަސް އަޅުަގނޑަްށވެްސ މިކަމުގެ ބަޙުސްގެ 

ނޑު ވިސްނާފައި ައޅުަގނޑަށް ފެނުނު ގޮތަކަށް  ވާހަކަތައް ިއވެމުން މިދަނީ އަޅުގަ

 ވޯޓު ދޭނަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުްނގެ އަރިހުަގއި ދެން އެހެން ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އުރުވުުމގެ ކުރިން އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާނަން މިހާރުވެސް އަދި މި މާއްދާއަށް 

ބޭފުޅުން  7ހަކަފުޅު ދަްއކަވަން އިތުރަށް އަލަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ބޭުފޅުންވެސް ވާ

ބޭފުަޅުކ  4އެބަ ތިއްބެވި އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންވެސް 

އެބައުުޅްއވާ. އާދެ، ދެވަަނ ފަހަރަށް އެދިވަޑައިގަންަނވާ ބޭފުޅުން މިހާރު 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގަިއ ބޭ 5އިތުރުެވގެން ެއ ދިޔަީއ  ުފޅުންނަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއަްށ  52ވަނަ މާއްދާ.  53ވަނަ މާއްދާ ދެން މިުިއޮތީ  52މިހާރު 

ވަނަ މާއްދާއެްއވެސް ފާެހއްނުވާނެ. އެހެްނވީމާ،  53ގޮތެއް ނުނިމިއްޖެްއޔާ 

ނޑުމެންނަ 52މިއަދުގެ ޖަލްާސގައި  ށް ކޮންމެސް ވަަނ މާއްދާއާ ދޭތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ގަާވއިދު ކޮމިޓީެގ  ގޮތެއް ނިންމާ ލެިވއްޖީިވއްާޔ އޭރުން އަުޅގަ

މަސައްކަތާިއގެން ދެން ހަމަ ދެން އަންނަ ދުވަހަކަށް އާެދޭވނީ. އެހެން ނޫނިއްާޔ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދެން އަންަނ ޖަލްސާއެއް ހަމަ މި ކަމަަކށް އެކަނި ބާްއވަން 

ނީ. އެއީ މިހެން މި ދެންނެވީ ައންގާރަ ދުވަހަށް ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާ

އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާެއއް ބާއްވަން ިޚޔާލުކުރަނީ. އެހެން ނަމަވެސް އާދަިއެގ 

ގޮތެްއގައި އަންގާރަ ދުވަހު ޖަލްސާގައި ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް މި މާއްދާތައް އަލުން 

އަދި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް  ހިނގެއްޖެްއޔާ ެއ ަގާވއިދު ކޮިމޓީން އަލުން ނިންމާފައި

މެންބަރުންގެ ލަފަޔަކަށް ފޮނުވާފައި ބޭްއވޭ ވަރުވާނެހެންެނއް ހިއެްއވެސް ނުވޭ. 



އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަށް ގޮތެއް ނިންމާލެވިއްޖެްއާޔ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތް ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެހެން ހީވާތީ 

ރުންގެ އަރިހުގައި އެވާަހކަ ދަންނަވާލީ ދެން އެހެން ނަމަވެސް ހަމަ އާދައިެގ މެންބަ

ވީމަ އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ ނިންމާލާފައި ދެން ބާއްވާެނ  12.32ގޮތެްއގައި ިވއްޔާ 

ދުވަހެއް ދަންނަވާނަން. އާދެ، މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މުލަކަތޮޅުެގ 

 ށް.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤަ

 

 `. ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ. އާދެ، މިހާރު ބަޙުސްކުރެވެުމން މިދާ މި  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ވަނަ މާއްދާއާމެދު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މި  52މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

އިުރަގއި އަިދ މާއްދާއާމެދު ކުީރގައި މި މަިޖލީހުގައި ކުެރވުނު ބަޙުސްތަކަްށ ވިސްނާ

އަޅުަގނޑު އެންމެ އެދޭ ޮގތަށް މިކަން މިހާރު އަލުން ޑްރާފްޓްވެފައި ނެތް 

ކަމަށްވިައސް އޭުރަގއި އެ ާފޅުކުރެވުނު ިޚޔާލުތަކާ ޝުޢޫރުތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ މި 

މާއްދާ ޑްރާފްޓް ކުރެިވގެން ައއިސްފައި މިއޮތީ އެވާހަކަަތކަްށ ބަލާއިރުގައި އެންމެ 

ނުޑ  ރަނގަޅު ގޮތަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑުެވސް ދެކެމޭ. ދެން އެއާ އެކީަގއި އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަެންއ ނުކުތާއަކީ މި މަޖިލީހަށް މިހާރު ކަމެއް ހުށަހެޅޭ 

ގޮތްވެސް އޮޅި ކުރިއަށްދާްނ ނޭނގޭ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެއޭ. ހައްދުންމަތީެގ 

ނޑު ާތއީދުކޮްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުށަހެޅި ހުށަހެ ޅުމަކަށް އަޅުގަ

މި ގަވާއިދު އިޞްލާޙު ކުުރމުގެ ކަންތައް ކުިރއަށް ގެްނދިޔަ ނަމަވެސް ވަިކ 

މުއްދަތަކުން ފެށިގެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުުމެގ ކަންތައް ގެންދަން 

ފެންނަ ކަމަށް ތާއީދުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާނީ. އެހެން ނަމަވެސް އެ މުއްދަތު 

ޔައިރުވެސް ިމ މަޖިލީހަކަށް އެ މައްސަލަ އަންނަ ގޮތެއްނުވި. ފަހަނައަޅާ ދި

ނޑުމެން  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ސާުފކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އެ މައްސަލަ، އަުޅގަ

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ރައީސާ ހަމައަށް ލިބިވަަޑއި ނުގަްނނަވަނީތޯ ނުވަތަ ކޮްނ 

ހިނެއްތޯއޭ މިހާރު ެއ އިރަކުންތޯޭއ ެއ ހުށަހެޅުން މި މަޖިލީހަށް އަންނާނީ. ކި



ލަސްވެފައި މިއޮީތ. ކިހިނެްއެވގެންތޯ. ޖަވާެބއް ދެްއވައިިފްއޔާ ރަނގަޅު. އޭރުން 

 އަޅުަގނުޑގެ ދެން ހުރި ބައިތަކާިއގެން ކުރިއަށް ދާނަން.

 

 އާދެ، މިހާރު މި މަޢުޟޫގަިއ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ނިންމަވާ ލައްވާ އަޅުަގނޑު   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އެއަށް ޖަވާެބއް ދަންނަވާލާނަްނ.

 

 އާދެ، ދެން މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން މި ޤާނޫނުއަސާސީ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ފާސްކުރަން ބޭނުންވެފަިއވާ، ައވަސްކުރަން ބޭނުންވެަފއިވާެލްއ ބޮޑު ކަމަށް ބަލާފައި  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

އް ހުށަހަޅާލަން އެއް ހުށަހެޅުމަކީ މިއަދުގެ މި ޖަލްސާ އަޅުަގނޑު މި ދެ ހުށަހެޅުމެ

ނިންމާނުލަން މި ގަވާއިދު ާފސްކޮށްފައި ނޫނިްއޔާ. މިކަމަްށ ތާއީދެްއ ދެްއވައިިފ 

ކަމަށްވަންޏާ ެއކަން ެއގޮތަށް ފާސްކޮށްގެން ނަމަވެްސ މިރެާއއި މިއަާދއި މާދަމާއާިއ 

. މި ގަާވއިދު ނިންމާފަިއ ނިދަންވީމަ ނިދަންވެސްދާނީ ކާންވީމާ ކާްނވެސްދާނީ

ނޫނިއްޔާ މަޖިލިސް ނިންމާނުލާ ގޮތަށް ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ެދން އަނެއް ކަމަކީ މި 

ގަާވއިދު ފާސްކުރަން މި ޖަލްސާ އެގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންަދން ނުނިމިއްޖެ ކަމަށް 

ނޑުމެން މެންދުރު ފަހުގެ ބައްދަލުވުން  ވެއްެޖއްޔާ ގަާވއިދު ފާސްކުުރމަށް އަޅުގަ

އް ބާްއވާފައި ރަސްމީކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ހެނދުނުކޮޅު މި ބާއްވާ ބައްދަލުވުްނ ތަކެ

ތަކުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށްދާ ގޮްތ 

ހަމަޖައްސަން. މި ދެގޮތްވެސް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ މިއީ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ވާ ކަމެްއ ކަމަށްވަންޏާ ާތީއދުކޮށް މިކަމަށް ވޯެޓއް މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަ

އަހާ މިކަން ފާސްކޮށް ިދނުމަށް އަޅުަގނޑު އެދެން. އެއީ ޤާނޫުނއަސާީސ 

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ނުފަށާ މިހާރު މިގޮތަށް ތިބުން މިއީ ދިވެހިރައްޔިތުން 

އަހަރު ދުަވސް  އެދޭ ގޮތެއް ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. އަދި އެއް

ވެގެން ދިަޔއިރުަގއި މި މަޖިލިސް އެކުލަވާލާފައި މިއޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީ 

އިޞްލާޙުކުރަން. އެހެންވީމާ، އޭގެ ެއއްެވސް ކަމެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ 



ނޑު  ނުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، މިކަާމމެދު ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ދެކެން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިން ެއވިދާޅުިވ ވާހަަކއިަގއި، ަހއްދުންމަތީެގ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެއް ދުވަހެއްގެ ޖަލްާސއެްއގައި ާވހަކަފުޅު ދައްކަވަމުްނ 

އާދެ، ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާަގިއެވސް ނެތް ކަމެއް ކުއްލިއަކަްށ އެގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީ 

އެދުވަހުގެ ޖަލްސާ ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ޖަލްސާ ނިމެން ކައިރިވެފައި ހުއްާޓ  ދެން

ކުއްލިައކަށް މުލަކަތޮުޅގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތެދުެވވަަޑިއގެން ދެން ނިޒާމާބެހޭ 

ނުކުތާއެކޭ ވިދާޅުވެަފއި މިަކހަލަ ގޮތަކަށް އިޝާރާތްކުެރވުނީމަ އެ ފުރުޞަތު 

އީދުކުރަން އެދިަވޑަިއގެްނފައި އޮްއވާ ފުރުޞަތު އެރުވުނީމަ ވިދާުޅވީ ތިމަންނާ ތާ

ނުދެއްވާ ޖަލްސާ ނިންމާލާތީއޭ. އެހެްނވީމާ، ތިމަންނަ ެއއަށް ތާއީދުކުަރްއވަމޭ. 

ނޑު ދެންެނވިން ެއއަށް ތާއީދުކުަރްއވާނީ  އެހެން ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުަގިއ އަުޅގަ

ގަވާއިދުން  ގަާވއިދުން ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގެން އެ ފުރުޞަތުގައޭ. ދެން އެ

ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގެން އަނެއް ދުވަހު ވާހަކަެދއްެކވިއިރު އެ މެންބަރު 

އެވާހަަކއަށް އިޝާރާތެްއ ނުކުރުްއވާ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު އެކަން އެގޮތަްށ 

ބަލައެއް ނުގަންނަން. ދެން މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ގޮތްތަށް މީގެ 

ނޑުމެންނަށް ކުރިންވެސް ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ އޮ ންނާނެހެން އެއީ މިހާރު އަޅުގަ

ގަާވއިދު ފާސްކުެރިވގެން ެއ ހިނގާ ނުގަންނާތީ މިކަހަލަ ަކންތައްތައް މިއޮންނަީނ 

ހަމަނުޖެހި. އެހެންނޫނީ ޖަލްސާއެްއގައި ގަާވއިދުން މައްސަލަެއއް ެއގޮތަށް 

ނޑު އެބަ ދަންނަވަން އެޖެންޑާަގއި ހުރި ކަންތައްތަކާ  އިގެްނ ހުށަހެޅީމަ އަޅުގަ

ނޑު  ކުރިއަށް ަވޑަިއގަންނަވާށޭ. އެެހންވީމާ، އެގޮތަށް ެއކަންތައް ިދޔަ ވާހަކަ އަުޅގަ

ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ފުރަތަމަ މ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑު ެއދެން.  ވާހަކަދެްއކެވުން އަުޅގަ

 



 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް(

 

 އީްސ، ތިއަ ވިދާުޅވީީކއެއް އެކަން ހިނގާފައި އޮތް ޮގތަކަށްނޫން. އާދެ، ރަ މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

އަޅުަގނޑުމެްނވާނީ މިހާރު ލިޔެކުޔުމުން ެއކަން ހުށަހަޅާފައި. އަޅުަގނޑު ެއއަްށ   ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނޑުމެން ލިޔުމުން އިދާާރއަށް  ތާއީދުކުރީ މޫސާ މަނިުކ ހުށަހެޅުއްވީ. އަުޅގަ

ނުއްވާފައި. އެހެންވީމާ، މިހާރު މިކަން ހިނގަމުން މިދާ މަނިކުފާނަށްވާނީ ފޮ

އުސޫލުން ބަލާއިުރގައި މަޖިީލހަށް އެ ނައިސް އޮންނަންޖެހޭނެ ސަބަބެއް އޮންނާނެ 

ކަމަކަށް ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުވީ ރަނގަޅަކަށް ޫނން. އިތުރުފުޅެއް ެއީއ 

 އިނގޭތޯ.

 

 

ނުޑ އާދެ، ޢި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ގައިމުވެްސ  ދޮގުހަދަނީއޭ އެހެން ވިދާޅުަވމުން ގެންދަވާ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު އަތަށް ިލޔުމުން ލިބިފައެއް ނެތް  ޤަސްތުގައި ޮދގެއް ނަހަދަން. ދެން އަޅުގަ

ވި ވިދާުޅވުން ފިޔަވާ އިތުރަަކްށ އަދި މިހެން މި ދަންނަވަނީ އެ ދުވަހު ވިދާޅު

އަޅުަގނޑަށް އެކަން އެނގިފަެއއް ނެތް. ދެން ލ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ވާހަކަ ކުިރއަށް ގެންެދވުން ެއދެން.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް(

 

 އިޞްލާޙެއް ަގއި އޮތް އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރީގަިއ  3ލިޔުން  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު މޫސާ 

ހުށަހެޅިއްޖެއްޔާ އެ ިއޞްލާޙަށް ބަޙުސްނުކުރާ މައްސަލަ މިތަނުގައި ވާަހކަދެެކވުީނ   މަނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ދުވަހު ވިދާޅުވި ިތކަންޖެހޭނީ ދެން އަންނަ 



ގިހެދީއޭ ޖަލްސާއަކަށް ތިމަންނަ ނަގާށޭ. އަޅުަގނެޑއް ނުދަންނަވާނަން މަނިކުފާނު ދޮ

ނޑަށްެވސް ފަހަރެއްަގއި ޮދުގހެދިފައި ޮއވެދާނެ  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާނީ މިަތނުގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން. މިތަނުގައި އެޖެންާޑ 

ަގއި މި ދެންނެިވ  3ކުރެިވގެން އެުދވަހު ނެތިގެން އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ މި ލިޔުން 

ނޑުމެން މި ގެންދަނީ  އިޞްލާޙެއް އަތުެވއްޖެްއޔާ އެ އިޞްލާޙު ހަމަ މިހާރު އަޅުގަ

ވަގުތުްނ، އިޞްލާެޙއް ނެތް ގޮތަކަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮންނަ މާއްދާައކަްށ 

ނޑު މާ ބޮޑު ތަފްޞީލަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން ވަގުތުން ވޯޓަްށ އަހާ ގޮތް. ދެން އަުޅގަ

ެދއްކީމަ ވިދާުޅވީ ނުދިޔަސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހަނދާން ހުންނާނެ. އެ ދުވަހު އެވާހަކަ

ދެން އަންނަ ދުވަހެްއގައި އެޖެންޑާ ކުރާނަމޭ. ެއގޮތަްށ އެކަން ކުަރްއވާފަިއ 

ކީްއވެގެންތޯ އަޅުަގނުޑ، މަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށްތި އިޢުތިރާފުވެ 

ނުޑ އެވާހަކަ ެދއްކި ކަމަށް. ތަންކޮޅެއް ޖޯކު ގޮތަކަްށ  ވަަޑއިުިގަންަނވަނީ އަުޅގަ

ޅަކު ތާއީދުކުރެްއވި ކަމަށް. ީކްއެވގެންތޯ ޖެހިގެން ައއި ވިދާޅުިވއަސް. އަދި ބޭފު

ދުވަހު އެކަން އެޖެންޑާ ކުަރއްަވއިގެން ެއކަމުަގއި ވޯަޓކަްށ ނޭއްސެވީ. ެއއީ މާ 

ޖޯކު ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ދެއްކުނު ވާހަކައެްއތޯ. ބަޙުސް ނިމުނީމަ 

ނޑަ ނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ކަ ެއޅިގެން ެއކަން އަނެއްާކވެސް ފަށާނަން. އަުޅގަ

ނުޑގެ ހަމަ ހުށަހެޅުމަކަށް މި  ހަނދާނައްތަވާލެްއވީއޭ. އެީއ ުކރީ ދުވަހެްއގައި އަުޅގަ

ނުޑ  3ދެންނެވި ލިޔުން  ށް ިއޞްލާޙު ގެނެވިަފއި އޮތީ. ެއ ދުވަހުވެސް އަުޅގަ

އެވާހަކަ ދެްއކީމަ ބޭފުޅަކު ތާއިުީދުކުރެއްވީމަ ވިާދުޅވީ މިއަދަކު ތިކަން 

ިރއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއޭ. ދެން އަންަނ ދުވަހެްއގައި އެކަްނ އެޖެންޑާކޮްށގެން ކު

ނޑު ެއވާހަކަ ދެންެނީވ މިދަންނަވާ ގޮތަށް.  ހުށަހަޅާނަމޭ. ދެން ފަހު ދުވަހު އަުޅގަ

ޖުަލއިން ފެށިގެން ކުިރއަށް  22ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ުކރުމުގެ މަސައްކަްތ 

ނޑުމެން އޮންނާނެ ެއކަމަށް ލިޔުމެއް ިލޔެފަިއ  ގެންދާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ސޮއިކޮށްފައި ައޅުަގނޑު ުޗއްޓީެއއްަގއި ފުރައިގެން ިދޔަީއވެސް. ގޮސްަފއި 

އައިުރވެސް އަދިެވސް ނުނެޭގ އެންމެ ުކޑަަވގެން ިމއަދު ެއވާހަކަ ދެެކވުނީމަެވްސ 



ނޑު ދަްނނަވާނީ ލަސްކުރުމުެގ  ތިއީ ވިދާުޅވި ެއއްަޗކީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބޭ ޮކންމެސް ބަޔަކު. ހަމަ ޔަީޤނުންވެސް އެބަތިިބ. ޕްރޮސެސްަގއި އެބަިތއް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  52ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެުެރި ަރއީސް، އާދެ، މި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙަަސން 

ވަނަ މާއްދާގެ ީމގެ ކުރިްނެވސް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ފާސްނުވެ އަެނއްކާ މި  ޢަފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ:

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަެދކެިވ މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެެކވުުނ ނުކުތާތަުކގެ މަްއޗަްއ 

އަނެއްކާ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ ކޮމިޓީން މި މާއްދާ ޑްރާފްޓްކޮށް މި މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅީމަ އަނެއްާކވެސް ހަަމ އެްއކަލަ މެންބަރުންތައް ިއތުރު ސަބަބަބުތަކެއް 

ނުޑ ހަމަ  ނަގާފައި އަނެއްާކވެްސ މިައށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަަޅއިެގން އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ ކެރި ހުރެގެން މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދިޔުމަށް ހުރަްސ 

އެޅުމަށް ލަސްކުރުމަށް ކުާރ މަސައްކަތެޭކ. އާެދ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިމ 

ެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުީނެވސް ސިޔާީސ ކުޅި ަގނެޑއްެގ ތެރޭަގއި މާލޭ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވި ފަދައިން. އެހެްނވީމާ، މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ 

އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ޯވޓުވެްސ ދާނީ ހަމަ އެގޮތަށް މަޖިލީހުެގ އަޢްލަބިއްޔަތު އޮންނަ 

ގޮތަކަށް ެއކަންތައް ދާނީ. ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މައްަޗއް ނޫނިއްާޔ 

ޤާމުން ވަިކކުރެޭވ ގޮާތއި މި މަޖިލީހުގެ ރައީްސ މަޤާމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަ

ވަކިކުެރވޭ ގޮތާިއ ެއއީ ވަރަްށ ތަފާތު ދެގޮތެއް. ާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައީކ 

ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީވެރިާޔ އަދި ސަރުކާރުގެެވސް ެއންމެ މަތީ ވެރިޔާ. 

ދަ ބޭފުޅެއް މަޤާމުން ވަިކ އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބޭފުޅެްއެގ މައްަޗއް ނުވަތަ އެފަ

ކުރުމުގެ ކަންތަްއކުރާ ގޮތަކަްށ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޤާމުން ވަކި ކުރުމުެގ 

ކަންތައް ކުރުން ެއއީކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ެއއްގޮަތކަށް ެގންދެވޭނެ ކަންތައްތަެކްއ 

ހު ނޫން. ހަމަ އެފަދައިން ދ.އަޮތޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާޅުވެއްޖެ ކުރީ ުދވަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ވަޒީރުންނާ ުސވާލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އޮތް ބިލު 



ޤާނޫނަކަށް ެވގެން ދިަޔއިރު ެއދުވަހު ބަެއއް ބޭފުޅުން މިގޮތަްށ ހުށަހެޅިފައި އޮންަނ 

ކޮމިޓީއެއް އޮންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ެއގޮތަށް ބަދަލުކޮށް އެ މާއްދާ 

ތަން. އާދެ، ދ.އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  އެހެން ގޮތަކަށް ފާްސކުރުވި 

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ އެ ާމއްދާ ޑްރާްފޓް ކޮމިޓީން ނުވަަތ 

ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން ފާސްކުރި ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެްއާޔ އެކަމުގައި ގެއްލުްނވާ 

ކަށްވެސް އެކަހަލަ ބޭފުޅުންތަކެއް އެބަ ތިއްބެވި އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުންނަށް ެއއްގޮތަ 

ކަމެއް ދިމާވާ ކަހަލަ ގޮތަަކށް މި ޤާނޫނުތަކުގައި ޮއެވެގން ނުވާނެއޭ. އާެދ، 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިވާ ގޮތަކީ ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެްސ 

ކަންތައްތަެކއް ކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޮއެވގެންނުވާނެ ހުރިހާ ކަމެއްގަިއވެސް ިމ 

ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ އުނދަގޫ ތަކެއްވެސް ވާންޖެހޭނީ މިއީ  ހާލުގައިޖެހޭ

މީގެ ތެރޭަގއި އުުޅއްާވ ބަެއްއ ބޭފުޅުން ދެކެަވޑަިއގަންނަާވ ގޮތް. އާދެ، މިހާރު މި 

ވަނަ މާއްާދގެ ްޑރާފްޓަށް ހއ.އަތޮުޅގެ  52ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާަފއިވާ 

އިވާ އިޞްލާުޙގަިއ އެބަބުނޭ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަ 

ރައީސްެގ އިތުބާރު ނެްތކަމުގެ ވޯޓެްއ ނަގަން ުނވަތަ އެ މަްއސަލަ ބަޙުސަކަށްެވްސ 

ހުށަހަޅަން އެބަޖެހޭ މި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރަން. އެގޮތަްށ 

ފާސްކޮށްފައި އަެނއްކާ ކޮމިޓީއަކަށް ގެންގޮސް ކޮމިީޓން ގެންނަ ރިޕޯޓް 

ނެއްާކވެްސ ެއއީ ރަނަގުޅ އެްއެޗއްތޯ ބަލަން އަެންއކާވެްސ ފާސްކުރަނީ އަ

ނަޑއެޅިގެން އެބަ ދައްކާ މި މެންބަރާއި އަދި އޭަނއާިއ  އެހެންވީމާ، މީން ހަމަ ކަ

ގުިޅގެން އުުޅްއވާ މެންބަރުގެ ހަމަ މަޤްޞަދަކީ މި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަްށ 

ޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންަވނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ދިެވހިރާއްނުގެންގޮސް ލަސްކުރުމޭ. 

އަވަސް ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭަގިއ ފާސްކޮށްނިމެން. އެމީހުންނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ފައިދާ އާިއ މަންފާ ލިބިދިނުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ީމގެތެެރއިން ބަެއއް ބޭފުޅުން 

ކައި. ަރއްޔިތުންނަްށ މި އުޅުްއވަނީ ެއކަންތައް ދިެވހިރައްޔިތުންނަށް ވެނުދިނުމަށްޓަ

އެ ފައިދާތަާކއި އެ މަންފާތަްއ ލިބިޔަނުދިނުމަށް. އަދި ެއަކމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް. 



އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި މާއްދާ ކުރީފަހަރު ހުށަހެޅިގެން މިތާނގައި ބަޙުސް 

 ކުރެވުނުއިުރ ެއއްގޮަތކަށްެވްސ މި ކޮމިޓީއެއް ޮހވާ ވާހަކަެއއް ނުދައްކާ. އެުދވަހު

ދެއްކި ވާހަކަައކީ ތަޙްޤީޤު ުކރެވެއްެޖއްޔާ އެޖެހޭނޭ ބަލަން. ތަޙްޤީޤެއް ެވއްޖެްއާޔ 

ކޮމިޓީއަކަށޭ ދާންޖެހޭނީ. އެަކމަކު އެ ކޮމިޓީ އޮންނަން ވާގޮތަށް އެ ކޮމިޓީްނ 

ކުރަންޖެހޭ މައްސައްކަތްތާއި އެހެން އެއްެވސް ވާހަކަެއއް ނުދައްކަވާ. ައޅުަގނޑު 

ސް މި މިއަދު މި ދައްކަވާ ާވހަކައަށް ނޫނީ ދެން ދަންނަވާނީ އަނެއްާކއިވެ 

އަންނަދުވަހުވެސް ަދއްކާ ވާހަަކއިގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް އަނެްއކާިއވެސް މި ަގާވއިުދ 

ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓެއް ގެންނަިއރަށް ހަމަ އެ މެންބަރުން އެހެން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ 

ގެން މި ކަންތައްތައް ކަންތައްތަެކއް ނަގާނޭ. ކޮންމެވެސް ސަބަބުތަކެއް ނަަގއި 

ކުރިޔަ ނުދޭނޭ. އާދެ، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި އަެނއްކާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސަްށ 

އިލްތިމާސް ކުރަން. މިއަދު މ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެފާހަގަކުރެްއވި. 

ނޫނީ ލ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މި ގަާވއިދު 

ރުމުގެ ކަންތައްަތއް ކުިރއަށްދާއިުރގަިއވެސް އަޅުަގނުޑމެން ޤާނޫނުއަސާސީެގ ފާސްކު

މައްސައްކަްތވެސް ކުރިއަށްެދޭވނެ ގޮތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި މަޖިލީހުެގ 

 ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ެދއްވުން. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދި މި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަ އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   ުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާ ާއިއ ބެހޭގޮތުން މި މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ  52ދެންނެވީ  އިްބރާހީމް ޠާިހރު 

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ކުރެވޭ ބަޙުްސަގއި ކޮންމެެވްސ އެްއޗެްއ ދެންނެވުމުެގ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 މަޤްޞަދުގައި.

 

 އާދެ، ނ. އަތޮޅު މެންބަރު.  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވު

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް(



 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަބއެއްަފހަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރި 

 ދެކެނީ މި މަޖިލީހުގެ އުސޫލުތައް ހިނގާގޮތަށް ވާހަަކއަކީ ހިނގާގޮާތއި  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޠާިރޤް 

ޚިލާފަށް ކަމެއް ގެންދާކަމަށްވަންޏާ އެހަމަ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެގިދާެނ  ެކވުން:ވާހަކަެދއް

ކަމެއްކަމަށް. ބަެއއްފަހަރަށް މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރައްވާ ަތންކޮޅެއް ައޑުބާރުކޮށް 

ނުޑ  މިތާނގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ާވހަކަފުޅުދެއްެކވީމާ އެކަން. ހަމައެފަދައިން އަުޅގަ

ޑުެމންނަށް އަޑުނިޭވވަރަްށ މާ މަޑުމަޑުން ދެކޭގޮުތގައި އަޅުަގނ

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވީާމވެސް ހަމަ މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެކަންތަްއެވްސ 

ފާހަގަކުރެވެްނވާނެ. އަުޑގަދަކޮްށ ވާހަކަދައްކާ ބޭފުޅުންނަށް އެ އިންޒާރު ދެއްާވއިުރ 

މީހަކަށް އޭގެން އެންމެ ބޮޑަށް އެންެމ އަުޑގަދަކޮށް އަުޑިއވޭ ހިާސބުގައި އިންނަ 

ނޑަްށ މި ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލެވުނީ. ޝުކުރިއްާޔ.   އަޅުަގނޑު ވާތީވެ އަުޅގަ

 

 

ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޑުފުޅު ކުޑަކޮްށ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ންވީމާ، އޭަނ މަޑުކޮށް ހުންނަ ވާހަކަ އޭނަވަނީ އިދާރާއިަގއިވެސް ވިާދޅުވެަފއި.. އެހެ

ހަމަ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުްނ އެގެންދަވަނީ. ދެން އަުޅަގނޑަށް ވަކިން އޭަނގެ 

 އަޑުފުޅު ހުންނަގޮެތއް ެއއީ ެއނގޭތޯ. ެއގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ުކރިއަށްގެންަދވާ.

 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   ކޮންމެއަކަސް ދެން ނިޒާމީ ނުކުތާ އަކީ އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގޭ ކަމެއްނޫން ނިޒާީމ ނުކުތާއަކީ. މް ޠާިހރު އިްބރާހީ  އެްއޗެއް. ާޚއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ނެިގ އެްއޗެްއވެސް ނޫން. އެހެްނނަމަވެސް، ެއކިމީހުންގެ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ދުވަހަކުެވސް އަުޅގަ

އަުޑވެސް ހުންނާނީ އެކި ިމންވަރަށް. ެއގޮތުން ައޅުަގނޑުގެ އަޑު ހުންނަވަުރ 

ނޑު މި ފުރުޞަތަކަްށ ކަންނޭނގެ . ނަމަވެްސ، އެވާަހކަ ދަންނަވާކަށްނޫން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ އާއި ބެހޭގޮތުްނ  52އެދުނީުީ. ފުރުޞަތަކަށް އެދި މި ދެންނެވީ 



ވަނަ މާއްދާ އަކަށް  52ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ދެންނެުވމުގެ ބޭނުމުގައި. އާެދ، 

ށްފައި އޮތްގޮތްެވސް. އެހެްނ އަޅުަގނަޑކަށް ތާއީދެއް ނުުކރެވޭ. މިހާރު ޑްރާފްޓްކޮ

ނުޑ ބަލާއިލާއިުރގަިއވެްސ  52މިދެންނެވީ މުޅި  ަވނަ މާއްދާއަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ އިތުބާުރނެތް ކަމުގެ ވޯޓެްއ 

ނޑަަކށް އެއްގޮަތކަށްވެްސ  ނަގަންޖެހެނީ ކޮން ކަމެއްގަިއ ކަމެއް. އެއީ، އަުޅގަ

ނުޑ ދެކޭގޮުތގައި ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސްގެ މަޤާުމ ނޭނގޭ ކަމެއް. އަޅު  ގަ

ލިބިވަޑައިެނވީ ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ވަރަްށ ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތެްއ 

ލިބިވަޑަިއގެން. އެހެންވީމާ، އެމަނިކުފާނުެގ އިތުބާރުެނތް ކަމުގެ ވޯެޓއް ިމ 

މެންބަރުންނަށްވެސް  މަޖިލީހުގައި ފްލޯރއަށް ހުށަހެޅެންވާނީވެްސ އެ ަމއްސަލަެއއް 

މެންބަރަކަށް ފެނިވަޑައިގަތީމަ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް  15އެނިގގެން. ދެން ހަމަ 

ނޑަށް ފެންނަ އެްއޗެއްނޫން. ފެންނަ  ހުށަހަޅާގޮތަށް އެހެން އޮތުމަކީ އަުޅގަ

ކަމެއްނޫން. ދެން ކޮންމެއަަކސް ޚިޔާލަކީ ތަފާތު އެްއޗެއް. ދެން އެހެްނ 

ެއއްެޗއް ައޅުަގނޑަްށވެސް އަުޑއިވޭ. ކޮންމެހެން ބޭފުޅުންވެސް ވިދާޅުވި 

އަޑުީނވެނީއެއް ނޫން ކޮންމެހެން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި އެީއ 

ކޮންމެހެން އެންމެންގެ ެއއް ިޚޔާލު ހުރުން ކޮންމެހެން ލާޒިމެއްނޫން. ަވކި ބޭފުަޅުކ 

ޒިމުކަމެއް ނޫން. ވިދާޅުވާ ެއއްޗަކަށް ާތއީުދ ކުރުމަކީ ެއއީ ކޮންމެހެން ލާ

ުަނަ މާއްދާ މި ޑްރާފްޓް ކޮށްގެން އައިސްަފއިާވއިރު،  52އެހެނެއްނޫން މި   ވަ

ނޑައެޅިަފއި ާވނަމަ، އަޅުަގނުޑވެްސ  ނޑަެއޅިފަިއވާ ކަްނތައްތަކެއް ކަ އޭަގއި ކަ

ވަނަ މާއްދާ  52އެއަށް މި މާއްދާ މި އޮތްގޮތަްށ އަޅުަގނުޑވެސް ތާއީދުކުރީުމސް. 

ނޑައެޅިަފއިެއއް ނުބުނޭ. މިހާރު އެހެންނަމަ ވެސް މި އައިސްަފއިާވއިރު ޭއގައި ކަ

މެންބަރަކަށް މިވެނި ކަމެއް ފެނިވަަޑިއގަތީމަޭއ  15މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ނުޑ  އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ހުށަހެޅޭނީ. މި މާއްދާއަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

އީސްެގ ދެކޭގޮުތގައި ކޮންމެ ކަަމކާއި ބެހޭގޮތުްނވެސް މަޖިލީހުގެ ރަ

މައްސަލަެއއްނެތް މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް ހުށަހެޅިދާނެ. އަމިއްލަފުޅު ކަމަާކިއ 



ބެހޭގޮތުންވެސް. ޕަރސަނަްލ ކަމަކާއި ބެހޭގޮތުންވެްސ. ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ މި 

ނޑު ޮކންމެހެން އައްޑުއަތޮުޅ  މާއްދާގައި ަކނަޑއެިޅގެން ނުބުނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބްާރހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުިވގޮތަށް މިއީ ޖޯކެކޭ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އި

ދަންނަވާކަށް ނެތިން. ައޅުަގނޑު އެހެން ދަންނަވާކަށް ނެތިން. އެއީ، އެހެްނ 

މެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތާއި، އަުބރާއި، ޤަދަރަށް ހުތުުުރުވާކަހަލަ އެއްވެސް ވާހަކަެއްއ 

ނުޑ އެ ާމއްދާ  ވަަނ މާއްދާ ެއީއ  52ދަންނަވާކަށް ައޅުަގނޑު ނެިތން. އަުޅގަ

ނޑަކަށް ާތއީދެްއ ނުކުެރވޭ. އެީއ އަުޅަގނުޑ  ޑްރާފްޓް ކުެރވިފަިއވާގޮްތ ައޅުގަ

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީައކުން ކޮންމެހެން ެއކުނުލައްވާ ވާހަަކއެއް.  25ނުދަންނަވަން 

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ެއކުލެވޭ ކޮމިީޓއަކުން.  25އެކުަލވާފައި އޮތީ 

ަކނޑަެއޅިގެން އެނގެން އޮްނނަންޖެހޭނެ މަޖިލީހުގެ  އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި

ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަން މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް ހުށަހެޅެނީ ކޮން ކަމެއްގަިއކަން. 

ނޑުެމން ހުށަހަޅަންވީ ހަމަ.  ނޑުމެންނަށް ފެނުނީމާއި ހަމަ އަޅުގަ އެހެންނޫނީ އަޅުގަ

އީަސުކވެސް ބަދަލުކުރަންވީ. ކޮންމެ ދެދުވަހަކުން އެއްދުަވހަކު އަޅުަގނޑުމެން ރަ

އެއީ އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތަގިއ މިކަހަލަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހެއްގައި ކަންަތއްތަްއ 

ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތެއްނޫން. އެ އަޅުަގނަޑކަށް ެއވާހަކަައކަށް ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ. ހަމަ 

ނޑަކަށް އެ   އެގޮތަށް މި ހުށަހެޅިފަިއވާ އިޞްލާޙަށް ބަލާއިުރގަިއވެްސ އަުޅގަ

އިޞްލާޙަކަްށވެސް ތާއީދެއްުނކުރެވޭ. އެ އިޞްލާޙަްށވެްސ އަޅުަގނޑަށް ތާއީުދ 

ވަނަ މާްއދާގެ މި )ނ( ގައި ިމވާގޮތުްނ. ޭއގަިއވެސް ނުބުޭނ  3ނުކުރެވެނީ އޭގެ 

ވަކި ކަންަތއްތަެކއްގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑަށް އެ އިޞްލާޙަްށެވސް ތާއީދުކުރެވުީނސް 

ނޑަ  އެޅިފައި ވާނަމަ. އެހެންވީމާ، މިވާހަަކ އޭަގއިެވސް ކަންތައްަތކެްއ ކަ

ނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެިދ މި ދެންނެީވ. ފުރުޞަތު ދެްއވި  ދެންނެވުމަށް އަުޅގަ

 ކަމަށްޓަކައި ުޝކުރުވެިރވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ަވއްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 

 

ނޑު ހަމަ ފުރުަޞތަކަށް ތިލަދުްއމަތީ އުުތރުުބރީ   އެދި  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ



ނޑުމެންނަްށ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން  މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު   ދަންނަވާލީ. އަުޅގަ

ވާހަކަފުުޅގައި ފާހަގަކުަރްއވަީނ މިކަން އަވަސްކުރަން. ުނަވތަ ލަސްކުރުމަށްޓަކައި   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުާރ މައްސައްކަތްތަެކްއެގ  ބަޔަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަކާއި، ލަސްކުރުމަށްަޓކައި

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން  25ވާހަކަ. ހަމަ މިއާއިއެުކަގއި ދަންނަވަންޖެހެނީ މަޖިލީހުގެ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއއޮތް ޑްރާފްޓްެވސް އެއީ ލަސްކުރުމުގެ މަްޤޞަދުގައި އޮތް އެްއޗެކޭ. 

 އަޅުަގނޑު މިހެން ދެންނެީވމާ، ބައެއް ބޭފުޅުން ވަރަްށ އުތުރި އަުރއްވާނެ 

ކަންނޭނގެ ހަމަ އެއްެޗއް ިވދާޅުވާން. އެހެންނަމަވެްސ، ދަންނަވަންތޯ. ރ. ގަިއ 

އެއޮތީ ވިދާުޅވެފައި އެނޭގތޯ މީގައި ނެތް ވަކިދުަވހެއް ވަކި ަގޑިެއްއ 

ނަޑއަޅާފަެއއް. ރ. ަގއި އެބަބުނޭ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވާގޮުތގެ މަތިން  ކަ

މަށްފަހު، އެަވގުތު މަޖިލީހަުަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް މަްއސަލައެްއ ހުށަހެޅު

ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެން އެއްެވްސ މައްސަލައަކާއިމެދު ބަހުސްުކރެވޭނީ ނުވަތަ ގޮތެއް 

ނިންމަންވާނީ، ނުވަތަ އެހެްނ މައްސަލައަާކއިމެދު ބަޙުސް ކުރަން ފެށޭނީ، ނުވަތަ 

އިމެުދ ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައާ

ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހުގައޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންުދވަހަުކތޯ. އެދުވަހުގެ ޖަލްާސ 

ނިމިގެންތޯ. އެދުވަުހގެ ޖަލްސާ އެްއކޮށް ނިންމާފައިތޯ ނިންމާނީ. ނޫނީ އެދުވަހުެގ 

ޖަލްސާއަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވން އެދިވަަޑއިނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ހަދުވަހުގެ 

ހަތްދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ ނުވަތަ އެއް މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި ފުރުޞަތު  ތެރޭގައި

ނޑަކަްށ  ދެއްަވއި ޑިބޭޓްކޮށް ނިންމަވާަފއިތޯ. ކޮބައިތޯ އޭގެ ފްލުސްޮޓޕަކީ. އަުޅގަ

ކްލިއަރއެއްުނވޭ ކޮަބއިކަެމްއ. އެީއ، އެކަންަތއް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

. އަތޮޅުޔގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކޮށްލެވޭ ައނެއް ކަމަކީ ހއ

އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ޖައުފަުރ ޢީސާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމުެގ 

މެންބަރުން  15ތެރޭގަިއވެސް ފާހަގަކުެރވޭ މައްސަލަތަެކއް އެބަހުރި. އޭގެެތރޭގައި 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮން މެންބަރެއްތޯ މި  15ހުށަހަޅުއްވާކަމަށް ވާނަމަ، ެއ 

މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައިުި އެކަްނ ހުށަހަޅުއްވާނީ. އެކަން ނިންމަވާނީ މި މަޖިލީހުގެ 



ފްލޯރގެ ތެރޭގައިތޯ. ުނވަަތ އެބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް އެކަން ހުށަހަޅުއްާވއިރު 

ނަޑއަުޅއްވާނީތޯ. މިއީވެސް އަޅުަގނޑަްށ  އެބޭފުޅުންގެ ތެރޭަގއި ކެޕްަޓނެއް ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮުތަގއި އުފެދިފައިއޮތް ުސވާެލއް. ަހމަ އެއާ  އިެއކުަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ އަިމއްލަ ނަފުސަށް ވިސްނެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޚިލާފުެވގެންނޭ މި 

ގަާވއިދާއި ޚިލާފުެވގެންނޭ މަނިކުފާނުގެ ނުވަތަ ތިޔަ ރިޔާސަތުގެ އިންަނާވ 

ަގއި މިއޮީތ ބޭފުޅެއްގެ އިތުބާރުނެތް ކަުމގެ ވޯޓެްއ ނެގެްނވާނީ. ެއކަމަކު ިމ ޑްރާފްޓް

މެންބަރުންގެ ޑްރާފްޓްަގއި އެަބއޮތްތޯ އެވާަހކަ. ނެތޭ އިނގޭތޯ. ިމ  25މަޖިލީހުގެ 

ޑްރާފްޓްަގއި އޮތީ ކޮންމެ ކަމަކާއި ގުިޅގެންވެްސ ހަމަ ސިޔާސީ 

ބޭނުމަށްޓަކައިވެސް. އަިދ ަވިކ ޝަރުތެއްނެތް. ޒާތީ ކަަމާކއި ގުިޅގެންވެްސ ހަމަ 

ން. ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޚިާލފުވެގެން މި ަގވާއިާދިއ ނެގިދާނޭ. އެހެންވީާމ، ެއއެއްނޫ 

ޚިލާފުވެގެން މަނިކުފާނުެގ ިއތުބާރުނެތް ކަމުގެ ުނވަތަ ަރއީސްެގ އިތުބާރުނެްތ 

ނޑު ހަމަ ެއއާިއއެުކގަިއ  ކަމުގެ ވޯޓެްއ ނެގެްނވާނީ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

އެަބއޮތް. ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( ގަިއ  18ފާހަގަކޮށްލަން މި ަގވާއިުދެގ 

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައި މިހާރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުަގއި ވާހަކަެދއްކުުމގެ 

ނުޑމެން ވަނީ މީގެ ކުރީ  ނޑައަޅާނީ ކޮން ުއސޫލަކުންތޯ. އެކަން އަުޅގަ ތަރުތީބު ކަ

ވަނަ ާމއްދާ ފާސްކޮށް ނިންމާފައި. ެއ މާއްދާަގއި އެބަބުޭނ  18ޖަލްސާތަކެއްަގއި 

ތީބަކުންނޭ އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް އެފުރުޞަުތ ދެވޭނީ. ވަކިމީހަކަްށ އެދިަވޑައިަނވާ ތަރު

ނޑު  ޚާއްޞަ އިނާޔަތެްއ ނުދެްއޭވނޭ. އެހެންވީމާ، ޭއގަިއ ހަމަ އެދުވަހު އަުޅގަ

ހުށަހަޅާފައިއޮތް ހުށަހެޅުމެއް އެއީ. މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ 

ވުމަކީ މައްސަލަިއގެ ބާވަތުްނ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބަކުން އެަކން ކުރިއަށް ގެންދެއް 

ކުރިއަްށގެންދެވޭނެ ކަމެކޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެކަން 

ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާތީ ެއކަްނ ނިމިވަޑައިނެީވ. އެހެންނަމަެވސް، މި މަޖިލީހުގައި 

ފަދަ ބައެއް ޙާލަތްތަުކގައި މަނިކުާފނު އެބަ މައްސައްކަތް ކުރަުމން ގެންދަވާ އެ

ހުށަހެޅުންތަކަށް އިސްކަން ެދއްަވއިގެްނވެސް. ހުށަހަުޅއްާވ ފަރާތަކަށް އެފުރުޞަތު 



ދެއްަވއިގެްނވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ނިޒާމީ ނުކުތާެއކޭ ކިޔާފަެއއް ނުތެދުވޭ. 

އެހެންނަމަވެސް، އެއޮތީ ހަމަ ނިޒާމީ ނުކުތާެއއްގެ ަމއްސަލަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ޙަމީދު މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ނާއިބު ރައީސް އެހެންކަމުން ޝާހީން 

ފާހަގަކުރެްއވިފަދައިން ކޮން ިއރަކުތޯ މަނިކުފާނު އޭގެ ދިފާޢުގައި ނުވަތަ ަރއީްސގެ 

ނުވަތަ ނާއިބު ަރއީްސގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯެޓއް ނަގާއިރު އެބޭފުޅަކަްށ 

ތޯ. ކޮްނ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ފުރުަޞތު ދެވޭނީ ކޮން މަރުޙަލާއެްއގައި

ވަގުެތްއގައިތޯ. ނޫނިްއޔާ ހަމަ ޒުވާެބއްގެ ގޮުތގައި ެއވާހަކަ ަދއްކަންވީޯތ. އަެނއްކަުކ 

ވާހަކަދަްއކާހުއްާޓއި. އެހެންވީާމ، މި ދެންނެވިކަހަލަ މައްސަލަތައް މީގެ ތެރޭގަިއ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެއީ،  މެންބަރުންގެ  25އެކިެލވިފައި އެބަހުއްޓޭ ައުޅގަ

މެންބަރުންގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޑްރާފްެޓއް ކަމުަގިއވީނަމަވެްސ  25، މަޖިލީހުގައި

މައްސަލަެއއް އޮިތއްާޔ މީގެ މައްސަލަެއއްގެ ވާހަަކ ދެއްޭކނެ. އެހެންކަމަށްވާނަަމ 

އޭތި ބުނަންވީ އެމީހަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުްނ 

ޅޭ މީހެކޭ. މައްސަލަެއއްނެްތ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މިކަންތައްަތއް ހުއްުޓވާލަން އު

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ެއގޮތަްށ ފާހަގަކުރެްއވިަޔސް. ައޅުަގނޑުމެން ކެިރގެން މި 

މަޖިލީހަށް އައިސްމިހުރީ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެްނ މިދައްކަނީ ރަނގަޅު 

ވާހަކަ. މިކަން ޤަބޫލުފުޅުުކރައްވާ އެ ިވސްނުންފުޅު ގެންނަާވއި މި ދައްާކ 

ިއގެ ތެރޭަގއި ކޮބައިތޯ އެބުނާ ކަމެއް އެބައޮތްތޯ. ެއ މެންބަރަކަށްވެސްުް ވާހަކަ

އިޚްތިރާމުކުރަންވާނެ. އެހެންަކމަށްނުވާނަމަ އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ިމ 

ނޑުމެން ަކމެއް ފާސްކުރަން އުޭޅއިރު، ަހމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް  މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑަކަްށ  އަނެއްކުްނގެ ބޮލަށް ފަްސުއކާނެ އެނގޭތޯ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ހިއެއްނުވޭ މި މައްަސއްކަތް ުކރިއަށް ގެންދާކަށް ފަސޭހަފުޅުާވނެހެންނެއް. އެހެންވެ 

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނަވނީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއއޮތް 

ނޑަށް ާތއީދުކުރެވޭ ގޮެތއްނެތޭ . އެހެންވީމާ، ތިން ޑްރާފްޓްގަިއވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނެޑއް ތާއީެދއް ނުކުަރމޭ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރޮގތުގައި މި ދެންނެިވ 



ކަންތައްތަކަށް ދެން ޑްރާފްޓަކަށް ދާއިރުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑައަާޅ މި  25 މެންބަރުން ވިސްނަިއަވޑަިއގެން މިފަދަ ކަމަކަށް ވަގުތު ކަ

އަްށެވސް ގޮެތއް ހޯއްދަަވއި ެދްއވާނެކަމަށް ައޅުަގނޑު ލަސްކުރުމުގެ މަްއސަލަ

 އުއްމީދުކުރަމޭ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަހްމަތުއް.. އާދެ،  ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ 

 ޞަތުގެ ޭބނުންކޮށްލާނީ ދެކަމުގައި. ެއއްަކމަކީ ކޮމިޓީގެ އަޅުަގނޑު މި ފުރު މެންަބރު ައޙްަމދު ަޙމްޒާ 

މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ޮކމިޓީގައި ގެންގުޅުނު ވިސްނުމުގެ ވާހަކަ ވަރަށްގިނަ ކޮމިީޓގެ ވަރަށް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ދަންނަވައި ދެްއަވއިފި. އަިދ އޭެގއިތުރުން މީަގއި 

ބަެއއް ވިސްނުންަތއް އަދިވެސް އިތުރަށް ދަންނަވާލާފިއްޔާ މި ބަޙުސް ގެންގުޅުނު 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެޭވ.  އިތުރަށް ފުރިހަމަވެފައި ހޫުނވެގެންދާނެ ކަމަްށވެސް އަުޅގަ

ނޑުހިތުން ދ.  15އާދެ، އެންމެފުރަތަމަ އެްއކަމަކީ  މެންބަރުންެގ ވާހަަކ އަުޅގަ

 15ޝިދު ވިދާޅުވެެދްއވައިފި އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާ

މެންބަރުންނަށް ކީއްެވގެންކަެމއް ެއކަން އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާފައިެއއޮތީ. އާެދ، 

ނޑު ދެކެނީ މީަގިއ ގެންގުެޅވިފައި ިމވަނީ  މީގައި ކޮމިީޓގައި ވިސްނުންަކމަށް އަޅުގަ

މެންބަރުންނަށްވެސް ރައީާސއިމެދު އިތުބާރުނެތް ކަމަށް ފެނިއްޖެއްޔާ ެއ 

ހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮްނނަންވާނެ. އަދި އެ ހުށަހެުޅން ވެގެންުނވާނެ އެ ހުށަ

ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތގައި ބޭނުްނކޮށްގެން މަޖިލީހުގެ މައްސަްއަކތް ހުއްޓުވާލެވޭ ކަހަލަ 

ގޮތަކަށް އޮންނަކަަމކަށްވެްސ. އެހެންވީމާ، މިކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ، ހަމަހަމަކުރަން އެބަޖެހޭ. އެއީ އެއްކަމަކީ 

ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެ. އަިދ އެއަްށ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން އެީއ މި މަޖިލީހުގެ 

މައްސައްކަްތ ހުއްުޓވާލުމަށްޓަަކއި ގަާވއިދުން ެއކަން ބޭނުްނކޮށްގެން ަމއްސަްއކަތް 

ޒަތްތެރި މެންބަރު ހުއްޓުވޭކަހަލަ ގޮަތކަށް ޮއވެެގނެއް ނުވާނެ. މިހާރު މި ހއ. ޢިއް

ޖައުފަރު ޢީސާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމެއް. އަދި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ 



ވަރަށް ބަރުކޮށް ރައީސް ަވކިކުރުގެ ކަންތައް މާބަރުކޮްށ އޮތްގޮތަށް. އެހެން 

ނޑުމެން އަދި ދެންމެ އަދި ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން  މިދަންނަވަނީ އާދެ، އަުޅގަ

ވައިފި ީމގައިނެޭތ ވަިކ ސަބަބެއް. ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ ނުވަަތ ވިދާޅުވެެދއް 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާލާފަިއ  ގަާވއިދާއި ޚިލާުފވެގެންނޭ. ައޅުގަ

ދާއިރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ގޭގައި ދޮރުހުޅުްއވާލަްއވާަފއި އަނބިކަބަލުންނާއި 

ނޑުމެން މި ޒުވާުބކުރަްއވަން ހުންނަ ގިަނ ބައަކު އެްއވެ ތިބި  އްޔާ އެެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްައީކ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެންުް އެއީ އަުޅގަ

ހުސްއެކަނި އެ ޤާނޫުނއަާސސީ ނުވަތަ ަގާވއިދަށް ެއ ޢިއްޒަތާިއ ޤަދަރުުު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގައި ލިބިގެްނވާ މީހަކަށް. ކޮންމެދުވަހަކު ހަވީުރ 

ގެ އެބަފެޭނ ވަރަްށގިނަ ުޒވާނުންަތކެއް ސޯޓްލަިއގެން އަޅުަގނޑުމެން 

ކުޅެންދާތަންވެސް އެހެނަސް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ސޯޓެއްލަިއގެން މަގުމަީތ 

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިްނ  ދުއްވަން ުއޅުމަކީ އަުޅަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ އަުޅގަ

ޔަތުން ިމ ގިނަބައަކަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭނެހެެނއް. އެހެންނަމަވެްސ، އެވެްސ އަޣުލަބިއް

މަޖިލީހަށް ލިބިއްޖިއްޔާމުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ވާނީ އިސްތިޢުފާ ދެއްވަން. 

ނުޑ  އެހެންވީމަ، އަޣުލަބިއްޔަތު އޮްތ ގޮތަކަށް އޭރަކު އޮންނާނީ. ެއހެންވީމަ، އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން މި ބޭނުންވަނީ މީގައި މިހާރު މިހުށަހެޅިފައި އޮްތގޮތުން ދެންމެ 

މެންބަރުންވެސް ހަމަ ލަސްކުރަންވެގެންނޭ  25ބަރަކު ވިދާުޅވެއްޖެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

މިކަންތައް މިކުރަނީ. އަޅުަގނޑު ހިތުން އެ ދެންމެ އެ ވިދާޅުވި ނުކުާތއާިއ 

ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގައި ވާހަަކ، މި ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދެެކވުނު. އެ ކޮމިީޓގައި ިމއޮތީ 

ނ(. )ރ( ގައި މިއޮންނަނީ )ނ( ށް ަވނަ މާއްދާގެ ) 52އެކަން ފާހަގަކޮށް )ށ( 

ހަވާލާދެއްވާަފއި. އޭެގ މާނައަީކ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައޭ. އާދެ، މިއޮީތ ިމ 

ދާގެ )ށ( ަގއި ވާ ގޮުތގެަމތިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް މައްސަލަެއއް  މާއް

 15 ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެހެންވީމާ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ވޯޓެއް ަނންގަވަން މިތަނަށް

މެންބަރުން ފޮނުއްވިއަސް ައދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަިދ ނުޖެހޭ މަސައްކަތް 



ހުއްޓާލާކަށް މަޖިލީހުގެ. ހަމައެކަނި އެ ހުށަހެޅޭ ުދވަހުަގއި ހުރިހާކަމެްއ 

ހުއްޓާލުމަށްފަހުގައި އެކަން ގެންދަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، )ރ( މި މާއްދާ 

ނޑަށް ސާފުވޭ. ދެން، ބަ ެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވިދާޅުވުމުން އަުޅގަ

ސާފުވެ ަވޑައިުނގަންނަަވއިފިނަމަ އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރާކަމެއް. އަިދ، 

ވަަނ މާއްދާ ފާސްކުރުމަށް  52އަޅުަގނޑު ހިތުން މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު މިވަީނ 

ނަްށ ހުށަހެޅިފައި. އެހެންވީމަ، އެ ފާސްކުރަން ނަގާ ވޯޓުން އެނގޭނެ ގިނަބޭފުޅުން

ސާފުވެ ަވޑައިަނވާތޯުޯ، ނުަވތަ ނޫންތޯ، އެއީހެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ. ދެން، 

އަޅުަގނުޑ ހިތުން މިހާރު މި ޖައުފަރު ޢީސާ ާއދަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

އެންމެ  2ހުށަހެޅުން،  1އިޞްލާޙުަގއި އެބަޮއވޭ ތަާފތު މަރްޙަލާތަކެއް. 

ނުޑ ފުރަތަމައިނުން ބަޙުސްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީއަށް ނެގުން ފުރަަތމައިނުން އަުޅގަ

ހިތުން ނ. އަތޮޅުެގ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިްޤ އެ ވިދާޅުވިފަަދއިން 

ނުޑވެްސ  އެފަދަ ވޯޓަުަކުން ފާްސވެއްިޖއްާޔވެސް ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި އަުޅގަ

ރަްށ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެހިސާބުން އިސްތިުޢފާދެއްވުން އެއީ ވަ

ރީތިގޮތަކަށް ެވގެންދާނެހެން. އެހެނީ، އެކަެމއް ބަލަން މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތަްށ 

ފެނިއްޖިއްޔާމުންވެސް ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި  އެއޮތީ ހަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ނޑުމެން އެބަ ަދްއކާ މިތާ ދަ ރަިއޓް ުޓ  އިސްތިޢުފާދޭ ޙާލަތު ައއިސް. އާދެ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގަިއ  16ނޫނިއްޔާމުން ތިމާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސެލްފް ޑިފެންސް. 

ދީފައި އޮންނަ ތިމާގެ ދިފާޢިގައި ވާަހކަދެއްކުން. ައޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި 

ޖިނާއީ ކުށްކުށުގެ މި ލިބިގެްނވާ ޙައްޤު ނުލިބި ކިތައް ުދަވސް ހިނގައްޖެތޯ. މިހާރު 

ނޑުމެން މިޖެހެނީ. އާދެ، އެހެ ންވީމާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ރައީސް ވީމަތޯ އަުޅގަ

މި އޮންނަންޖެހޭނީ މި އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭ ގޮތަކަށޭ. މަޖިލީހުގެ ރައީްސ 

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯަޓކަށް ހުށަހެޅުމުން ދެން މަޖިލީހަށޭ އޮންނަންވާނީ. އަލުން 

ތަޙްޤީޤުކޮށް މަޖިލީހުގެ މައްސަކަތްތައް ދިގުދެމިގެންދާ ޮގތަކަށް އޮތުން އެީއީކ 

ނޑު މީ އަޅު ނޑު ހިތުން އަޅުގަ ަގނަޑކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތެއް ނޫނޭ. ދެން އަޅުގަ



ނޑަށް  ކޮމިޓީގައި ވިސްނުންހުރިޮގތާއި ޚިލާފުގޮތަކަށް ެއއްެޗއް އަުޅގަ

ނޑު  ނުޑ ހިތުން ކޮމިޓީގެ އެހެން ޭބފުޅަކުވެްސ އަުޅގަ ވިދާޅުެވިވއްޖެނަމަ އަުޅގަ

ވަނަ  52. އެހެްނީވމާ މިހާރު ދެންނެވި ވާހަަކ ރަނގަުޅކޮްށލަދެއްވުން އެދެން

މާއްދާގައި ިމއޮތީ ޤާނޫނީ ުއސޫލަކަށް ބަލާއިުރގައި ކޮންމެހެން ކޯޓަކަށް ގޮްސގެްނ 

ނޑު ހިތުން  ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ދެފަރާތުން ބަޙުސްކޮށް އެކަންކަމެއްޫނން. އަޅުގަ

. ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވިހެން މިއީ ހަމަ ސިޔާސީކަމެއް

ނޑުމެން ކޮމިޓީއަކުްނ  މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮްތގޮތަކަށް އޮންނާނީ. އެީއ އަުޅގަ

ގެނަޔަސް ހަމަ އަޣުލަބިއްޔަުތ އޮތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުބަހައްޓަވަން ެވއްޖިއްާޔ 

ކޮމިޓީން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިންމެވިޔަސް އަޣުލަިބއްޔަތު ލިބޭެނ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ނޑުމެން ޤަބޫލު ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އިސްތިޢުފާ ދެއްވަ ން. މިީއ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ މަޖިލީހަށް ކޮންމެހެން އިތުރު މަރުޙަލާެއއް ގެނެްސގެން މީެގ މަސަްއކަތް 

އަހަރު ފަހުން  1ލަސްކުރުމުގެ މާނައެއް. ހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތް ގޮތަކަށް އަދި 

. އެހެންވީމާ ެއއީކަންނޭނެގ ގޮަތކީ. ގެނަޔަްސ ހަމަ ެއގޮތައް އަޣުަލބިއްޔަތު ލިބޭނެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 `. ޢައްސަލާމު ޢަލައިުކމް. އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން ހިފާނީ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން 

މެ ހުށަހެޅުއްވި ފުރަތަމަ މ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤު ދެން ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ކުރަްނ. އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ މި ޖަލްސާއިން މިގަާވއިުދ 

ފާސްކުރުމަށް ނޫނިއްޔާ މިގަާވއިދު ފާސްކުެރވެންދެން މިޖަލްސާ ކުރިއަްށ 

ނޑު ތާއީދުކުރީމާ އެކަާމ  ގެންދިއުމަށް އެމަނިކުފާނު ހުަށހަޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

ެއއް ބޭފުޅުްނ ތިބޭނެ. ނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ހިތަުަށް އަރަނީ ސުވާލުކުރާނެ ބަ

މިހާރު އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާހައި ވަރު ެވއްެޖއޭ. މި ޤާނޫނުއަސާސީ 

އަހަރު  1ހެދުމަށްޓަކައި ގަުަާވއިދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުެމން ކުރާތާ 

ނޑުމެންނަށް ނުކުރެވި އޮންނަ ސަބަބު ރައްޔިތުންނަށް  ވެގެންާދއިރު މިކަން އަުޅގަ



ނޑު މަޢުޟޫއިން ބޭރުާވކަމަްށ  ނަޑއެިޅގެން އެނގެން ޖެހޭނެ. އާދެ، އަުޅގަ ކަ

ނޑަށް ހީވޭ ައޅުަގނަޑށް މިއަދު އެވާހަަކ  މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިަޔސް ައޅުގަ

ދަންނަވަން އެބަ ޖެހޭހެން. އާދެ، އެނިގވަުަަޑިއގަންނަވާނެ މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ 

ކީ މަޖިީލހުގެ ރައީްސ އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ މަްއސަލަ. ދިމާވި މައްސަލައަ 

 އެމައްސަލަ....

 

 3ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުަޑއެްއޗެއް ދަންނަވާލާނަން. އެއީ މިހާރު ގަޑިޖެހެން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިނެޓަށް ވެއްޖެ. އެހެްނވެ ިތ ދެންމެ ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީުދ ލިބުނުގޮތައް ވޯޓަށް 

ރުޞަތު ދެއްވިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ެއކަންތައް ކުެރޭވނީ. އެހެންވެ އެވާހަކަ އަހާނެ ފު

 ދަންނަވާލަން.

 

 އާދެ، ައޅުަގނޑު ހަމަ އެފުުރޞަތު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަޖިލީހުގެ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން 

ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތަށް ދޭނަން. އާދެ، އެކަން އެގޮތަްށވުމާއި  ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަޣުލަބިއްޔަތު ވަިކގޮތަކަށް ޮއތުމާއެކު މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަްށ ޢައްބާސް އިބްރާހީމް 

ހޮވިވަަޑިއގެންނެވި. އެކަމަށް ތާއީދުނުކުރާ ބަޔަކު މިމަޖިީލހުން ބޭރަށް ނުކުތް. 

އެމީހުންގެ ރަޢުޔު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުއްަޓސް، އެމީހުން ކޮންމެ ގޮތަކަްށ 

ަގއި ިވޔަސް މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ަވކިގޮަތކަށް ޮއތީތީ އެކަން އެގޮަތްއ ދުއްކަމު

ނޑު މިހާރު އެނބުރި މިއަންނަނީ އަސްލު މަޢުޟޫއަށް. މިކަމުގައި   52ކުރީ. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ިއސްތިޢުފާދޭން މި ޖެހެނީވެސް ހަމަ މިފަދަ 

ލަބިއްޔަތު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުަގއި ަވިކ ސަބަބަކަށްޓަކަިއ. މަޖިލީހުގެ އަޣު

ބޭފުޅަކު ހުންނަން ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހެދި ނުފެންނަކަމަށް ފާސްވެސްޖިއްާޔ 

އެމީހަކު އެމަޤާމުން ިއސްތިޢުފާ ދެވެންޖެހޭނެ. ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް މިީއ ސިާޔީސ 

. އެީއ މައްސަލަެއއް. ޙަޤީޤަތުަގއިެވސް މިކަން ވާން މިޖެހެނީ ސިޔާސީ ކަމަކަށް

 ކޮންމެހެން އޭނަގެ މައްޗަށް ުކށެއް ސާބިތުވާތީކީ ނޫން.



 

 )ނުޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ރައީސް ވިދާުޅވެފައި އޮތީ ޯވަޓށް ވަގުތު ހޯއްަދވަން. އެހެންީވމާ އަިރއަތޮޅު ދެކެނުުބރީ މެްނބަރު 

 މަފުޅުކޮށްދެންވުމުގެ އެފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް ހަނދު  އިލިޔާސް ުޙސަިއން އިްބރާީހމް 

ނޑު މި ނިާޒމީ ނުކުތާއެއް ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. ެއކަންކުރަްނ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ގޮތުން އަުޅގަ

 ބޭނުން ކޮންމެހެންވެސް.

 

 

ނޑު ބޭނުންވަނީ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެެހންވީމާ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   އާދެ އަުޅގަ

 މެދު ައޅުަގނޑު ދެން ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހެއްގައި މިމައްސަލައާއި ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން 

ވާހަކަދެްއވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްާވގޮތައް ރިާޔސަތުން މިއަދުގެ ވާހަކަ ައޅުަގނުޑ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ނިންމާލުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުން.

 

ނޑަށް މިއަދު ވޯޓުނަަގއިގެން ޖަލްާސ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިމިއް ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޖިްއޔާ ދެން އަޅުގަ

ހީވަނީ ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދަާވނީ. ދެން އެގޮތައް ފާސް ުނެވއްޖިއްޔާ ދެން އަންަނ 

ނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނަން.  ޖަލްސާއަކަށް އަުޅގަ

 

 )ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް(

 

 އީެދއްވެސް ދެން ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް ދެންމެ އެހުށަހެޅުއްީވ. ެއއަކަށް ތާ ފަދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ުމޙަްނމަދު 

ނުލިބޭ. އެހެންވިމާ ކޮންމެހެން އެއާއި ެއގޮތްާވގޮުތގެމަތީން ވޯޓަކަށް ދާކަށް   ޙުަސއިން ާވހަކަެދއްކެވުްނ:

 އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. މިދެންނެވީ ތާއީދެްއވެސް ލިިބގެން ެއއަށް ޢަމަލުކުރެއްވޭނީ.



 

 

ލަކުއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު މު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަްށ  ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ތ. އަތޮުޅގެ މެންބަރު ތާއީދުކުރެުެއްިވ ކަމަށް އަޅުގަ

އެނގިފައި އޮތީ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ރަސްމީކޮށް ާސފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ 

ނޑަ ށް އަުޑިއވިފައި މުލަކުއަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުށަހެޅުއްވިގޮތުން ައުޅގަ

އޮތީ ގަާވއިދު އެުކގަިއ ފާސްަވންދެން މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަން. އެހެންކަމަްށ 

ވެއްީޖވިްއޔާ މިހާރު ގަާވއިުދ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިފައި ހުިރ ބައެުެއް މާއްާދވެްސ 

ނުޑ  އެބަހުރި. އެހެންވީމާ ކިހިނެއްތޯ އެމެންބަރުގެ ޚިޔާލުފުޅުަގއި އޮތީ އަުޅގަ

 ދަންނަވަން.  ސާފުކޮށްލަން

 

ނޑު ހުށަހެޅީ އެގޮަތއް. ެއއީ ަގާވއިދު  މުުަލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު   ތި ވިދާޅުވީ އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުން މިމަޖިލީހުގަިއ ތިއްބަވާނެ. ދަން  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނަޑއަޅުްއަވއިގެން ކޮމިޓީ މެންބަުރންވެސް ތިއްަބވަިއގެން  ބައްސަަވިއގެން ަވގުތު ކަ

އެބޭފުޅުން ކޮމިޓީގެ ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައް ނިންމަވާފައި މަޖިލީހަށް ގެނެސްގެްނ 

މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ނިންމަން. މިގަާވއިދުން  ނިންނަވާފަިއ މަޖިލީހުން ނިކުންނަ 

ނޑު ހުށަހެޅީއިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.  ގޮތައް އަުޅގަ

 

ނުޑ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވޯަޓކަށް  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެ  އާދެ، އެހެންވިްއޔާ މިހާރު ައުޅގަ

އެދި ދަންވާލާނަން. އާދެ، މުަލކަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައ،ުި ތ. 

އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަަސން ތާއީދުކުރަްއވާފައި 

މުން މިދާ ޖަލްސާ. ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ހުރިހާ މިވަނީ މިއަދު ހިނގަ

މާއްދާތައް ފާސްކޮްށ ނިމެންދެން ކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެންވީމާ ެއގޮަތއް 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެެދން. ޝުކުރިއްޔާ. 



 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ނޑު ޖަލްސާ ުކރިއަށް ގެންދާނަން.އާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  ދެ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ ދަންނަވާލަންދެން އަޅުގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

އާދެ، މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ޢިއްޒަތްތެރި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑިޮކޅުތަުކަގއި.  މެންބަރުން އިށީނދެ ވަޑަިއގެންނެވުން އެދެން ގޮ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މުލަކުއަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން. ތައީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 75 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 34 ވޯޓު ދެްއވީ:

 42      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 

 ޖަލްސާ ނިންމެވުން.              .4

 



އެހެންވީމާ މިޖަލްސާ ކުރިައށް ގެންދާކަށް ފާހެއްނުވި. އާދެ، އެހެންވީާމ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ މިމަސައްކަްތ  އަޅުަގނުޑ މިހާހިސާބުން މިއަދު ޖަލްސާ ނިންމާލަން. އަުޅގަ

ލެވެން މިއޮތީ. އާދެ، މިޖަލްސާ މިފައްޓަނީ ދެތިން އެއްޗެއް ަދންނަވާލާފައި ނިންމާ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  3މިހާރުވެސް އަލަށް ވާހަކަދަްއަކން އެދިވަަޑއިގެންަފއި 

އެބަތިއްެބވި. އެއީ މާލޭގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް، ވަޒީރުްނގެ 

ިރ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ަޝއުޤީ، ުފވަްއމުލަކު ޢިއްޒަތްތެ

މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް. އަދިމިހެން ދަންނަވާއިރިަގއި މިއަދު ޖަލްސާ 

ނިމޭއިރު ވާހަކަދަްއކަވަން ހުންނެވި ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން 

ވަނަ ފަހަރަށް އެދިވަަޑއިގެންަފވެސް ހައެއްަކ  2ރަޝީދު ޙަސަން އެބައޮތް. އަދި 

ޅުންގެ ނަންތައް އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވާނަން. ބޭފުޅުން އެބައޮތް. ދެން އެބޭފު

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ޯނޓްކޮށްފައި އެބަހުރި. މިހެން މިދެންނެވީ ދެންއަންނަ 

ދުވަހަކުންވެސް އަޅުަގނޑު އިސްކަން ދޭންޖެހޭނީ އަލަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވި 

ސްދުކުރަނީ ބޭފުޅުންނަށްކަމަށްވާތީ. އެހެންީވމާ. ދެން ޖަލްސާއެުެއް ބާްއަވން މި ޤަ

މިއަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު. އާދެ، ެއއީ މާދަމާނޫން އަނެއްދުވަހު. އަްނގާަރ 

ޖަހާއިުރ  9:22ޖަހާއިރު މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ، މިތާނގައި ހަމަ  9:22ދުވަހުގެ 

ނޑު ދަންނަވާލާންނަން. ަގވާއިުދ  އޮންނާނެ. ދެން ގަާވއިދު ކޮިމޓީގެ ވާަހކަ އަުޅގަ

ށްބޮަޑށް ކުރައްވަމުން ގެންަދވަން. އެންމެފަހުން ޖަލްސާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ވަރަ

ބޭއްވިުދވަހާއި ިމއަދާ ދޭތެރޭގަިއވެސް ދެފަހަރެްއގެ މަތީްނ ަގވާއިދު ކޮމިޓީެގ 

ބައްދަލުވުން އެބޭފުޅުން ަބއްަދލުވެ ަވޑަިއގެންނެވި. ަގވާއިުދ ކޮމިޓީއަށް ގޮސްފަިއ 

އްވާ ހަމަ ތަްއޔާރު ކުރެްއވޭތޯ އެަބ ހުރި މާއްދާތަކާއި ދޭތޭރޭަގއި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރަ

ވާއިރު ަގާވއިދު ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބާްއވަން  8:32ބައްލަވާ. އަދި މިރޭ 

އަޅުަގނުޑ ޤަޞްދުކޮށްފަިއ މިވަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް މިހާރު 

ދަންނަވަމުން އެބަ ގެންދަވާ. އެހެންވީމާ މިރާެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިރޭވެސް 

މިއްޖިއްޔާ މާދަންެވސް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ކަމެއް ނި



އެމާއްދާެއއް އަުޅަގނޑުމެން ފޮނުވާލާނަން. އެހެންވީމާ އެްއޮގތަކަށްވެސް ަޤވާއިުދ 

ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ަޤާވއިދު ހައްދަވަން ބޭނުންފުުޅވާ އަިދ މަޖިލީހުގެ އެްއވެްސ 

އްކަތް ކުރަްއާވަކމަށް އަޅުަގނުޑ ހަމަ ބޭފުޅަކު މިމަޖިލިސް ލަސްކުަރއްވަން މަސަ 

ނޑު އެެދނީ ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި  ގައިުމވެސް ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. ހަމަ އެހެން އަުޅގަ

ނުޑވެސް މިެއކަން ލަސްކުރާ މީހެއްކަމުގަިއ  މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުގަ

ނޑުމެްނ އެންމެންވެްސ މަސައްކަްތ ކުރިއަްށ ގެންދަްނ  ނުހައިދަވަިއ، އަުޅގަ

ގެ ބަރަކާތާިއ هللا އްކަތްކުރާ ބަެއްއގެ ގޮުތގައި ތިބެގެން މިމަސައްކަުތަގއި މަސަ

ރަޙުމަތްލެއްވުން އެދި މަސަްއކަތަިއގެން ކުރިއަށް ދިޔުން. އާދެ، މިޝުއުރުތަާކ 

ނޑު ނިންމާލާނަން.  އެުކގައި މިއަުދގެ ޖަލްސާ އަުޅގަ

 

 ޖަލްސާ ނިމުނީ.. العالوين رب هلل والحود
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