
 ފެށްޓެވުން  އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ

 

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

 ފެށުނީ. ޖަލްސާ وصحبه وهن وااله.

 

 ވަނަ  ;6ވަނަ ބާބުގެ  8ދެވަނަަަ ނަންބަރު: ގަވާއިދުގެ  އެޖެންޑާގެ           .7

ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކާމެދު ގޮތެއް  މާއްދާއިން ފެށިގެން އެބާބުގެ

 ނިންމެވުން.
 

ވަނަ ޖަލްސާއަްށ  78މަޖިލީހުގެ  ޖަލްސާ ފެށުނީ. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަަަ`   ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނަޑކަށް  ވަަޑއިގެންެދއްވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މަރްޙަބާ ދަންނަވަން. ގާްތގަ

ނޑުމެންގެ މި މަސަްއކަްތ  ދުވަހުގެ  88 ުޗއްޓީ އަކަްށފަހު އަލުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނާއި ހަވާލުވެފަިއާވ  ގެهللاމިފަށައިގަންނަނީ  ޙަޟްަރތުން ވާގިއެިދގެން އަުޅގަ

އަވަްސކަމާއެކު ވީހާެވސް ހަރުދަނާ ގޮތެްއަގއި ކުިރއަްށ  މަސަތްކަތް ވީހާެވސް

ނޑުމެންގެ ަމސައްކަތް ނިމިގެންދިަޔއީ ދެްއވުަމށްއެދި ގެންދިއުމުގެ ަތއުފީޤު . އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ވަނަ 6މެއި މަހު  ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނިންމާލިއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ތިީބ  މަޖިލިސް ހިންގުމުގު ަގާވއިދެްއ ފާސްކުރުމުގެ މަަސއްކަުތގަިއ އަުޅގަ

ކުރީެގ  ގެއޭ ، މާއްާދ ވަނީ އެދުވަހު ފާްސކުރެވިަފއި. އާދެ ވަނަ ;6އެަގވާއިުދގެ 

ނުޑމެންނަށް މިތަނުން ވަކިގޮެތއް ނުނިމި އޮތުމުގެ  ދެތިން މާއްދާއެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިޖަލްސާގެ މަސައްކަތް  ސަބަބުން ބޭއްވިފަިއވެސް އެަބއޮތް. މިއަދު އަޅުގަ

ވަަނ  >6ަވނަ ބާބުގެ  8ގެންދަން ޤަސްތުކޮްށފައި ވަނީ ަގވާއިުދގެ  ކުރިއަށް

  ގެ ިނޔަލަށް ހުރިމާއްދާ ތަކާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމަށް. އަދި ފެށިގެން އެބާބު  މާއްދާއިން

މާއްދާ ތަކަށްވެސް ދިއުމަށް.  އެބާބު ނިންމާލެވިއްޖެއްޔާ ަގވާއިުދގެ ދެންހުރި

ފަދައިން ގަާވއިދުގެ މާއްދާަތކަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެިގވަަޑިއގެންނަވާނޭ



ލާްޙތައް ހުށަހެޅުްއވުމަށް އިޞް މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ

ެމންބަރުން މިހާރުވަނީ  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުން ޢިްއޒަތްތެރި

ވަނަ މާއްާދއިން  79 ަގވާއިުދގެ، އިޞްލާޙުތަކެއް މިތަނަށް ފޮުނއްަވވާފަަައި. އާދެ

އިޞްލާުޙ  ފެށިގެން ގަާވއިދުގެ ނިޔަަލށް މެންބަރުން ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ

 އެތައް ިއޞްލާޙެއް  5:މާއްދާައކަށް    <7 މެންބަރުން =ފޮނުއްެވވި 

ނޑުމެން  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ. އެހެން ނަމަވެސް މީެގކުީރގެ ފަހަރުތައް ަފދައިން އަުޅގަ

 ްަ  އެ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުްއިވ ބޭފުޅުންނަށް ވަކިން ބައްދަލުކޮށް އިޞްލާޙުަުތައް

ވަނަ  <7. އެގޮތުން މިހާރު އެްއގޮތް ކޮށްލެވޭތޯ މަސަްއަކތް ކުރުމުން ގެންދޭ

 ހަމަޔަށް ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަްއވަނީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ެއއްގޮްތކުރެވި  މާއްދާޔާ

މާއްދާއާ ހަމަޔަށްހުރި އިޞްލާޙުތައްަް މިހާރު  އެ، އެގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި. އެހެންީވމާ

 ދެން  ޓިފަިއވާނެ.މޭުޒކޮޅުމަތީަގއި މިހާރު ބެހެއް ހުރިގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ

ނުޑ  މިއަުދގެ، އެހެންވީމާ ޖަލްސާގަިއ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށްޓަކައި އަުޅގަ

ވަަނ  >6ޢާންމު އަރިހުންަް ދަންނަވައިލަން. ގަާވއިުދގެ  އަމީން، މޭޒުން އާދެ  އިދާރީ

 މަޖިލީހަށް އިއްަވވާލަދެްއވުން. މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތަށް

 

 

މާއްާދ  ވަނަ >6މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮތް ޮގތަށް  ޚާއްޞަ[  ްނ:މޭުޒން އިްއވު އިާދރި

 ]އިްއވެިވެއވެ.

 

 

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތް ިޢއްޒަތްތެިރ  >6ވަނަ ދެލިޮކޕީގެ  7 ަގވާއިުދގެ، އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

މެދުގަިއ  އެމާއްާދއާއި ، އެހެންވީމާ ކުރިފުޅުމަްއޗަށް އެހުށަހެޅުނީ. ދެން މެންބަރުންގެ

ނޑު ހުުޅވާލަން.   ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ވަގުތު އަުޅގަ

      



 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()
  

ނޑު މިހާރު ިޢއްޒަތްެތރި، ރަީއސް ޢިއްޒަތްތެރި  މެްނބަރު އިްބރާހީމް އައްުޑއަޮތޅު   މެންބަރުން. އަޅުގަ

ފުންކޮށް ވިސްނާ ބަަލއިލިއިރު  ލާޙުަުަތކަްށ ވަރަށްއިޞް ހުށަހެޅިފައިވާ ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ޝަރީފް

ަގވާއިާދއި މާބޮޑު ތަފާތު  އަޅުަގނޑުމެން ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓން އެކުލަވާލާަފއިވާ

މި ހުށަހެޅިފައިވާ  ތަކެއްނެތް. ޢިބާރާތްކުރުމުގެ ަތފާތު ތަކެއް އޮތީ. މިހާރު

މިގެންދާ  ރުއިޞްލާޙުތަކަށް ނަޒަރު ހިންާގ ވިސްނާލާއިރު އަޅުަގނޑުމެްނ މިހާ

ނަގާފާނެ. މިހެން  ގޮތަށް ގެންދާނަމަ އަދިެވސް ަގވާއިދު ފާްސވުމަށް އެތައް ުދަވހެއް

ނޑުމެންގެ އަސްލު މަަސއްކަތަށް ދިއުމަށް ވަރަށް  ދިމާވުމުން މިވަގޮތަކީ އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުމެްނ ކަމެއް ގޮަތކަށް  އަދި، ބޮޑަށް ލަސްވާތަން އަންނަނީ. އެހެންވީމާ

ވިއަސް އެކަމާމެދު އަލުން ރިޢާޔަށްކޮށް ވިސްނާލުމަކީ  ށެއް ކަމުގައިނިންމަން ފާސްކޮ

ަކމެއްނޫން. ވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ އަރިހުން  އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ނެތް

ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ވަކިން ޚާއްޞަަަކޮށް  އަޅުަގނޑު އެދެނީ މި އިޞްާލޙު

ްސކުރެވޭނެ ގޮތެްއގެ މައްޗަށް އަވަ މިކަމާމެދު ވިސްނައި ަވޑަިއގެްނ މިކަން

ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  >6 ވިސްނައި މި ިއސްލާޙުތައް ައނބުރައި ގެންދަަވއި

އޮތްގޮތަށް ާފސްކުރުން. ެއގޮތަށް  ގަާވއިަު ނިޔަލަށް ހުރި މާއްާދތައް ޑްރާފްޓްަގއި

 ިއޒްނަާޔއެކު ެއކަމަށް ިވސްނައިަވޑަިއގެން އެބޭފުުޅންގެ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން

ނޑު އެދެން  މިކަމަށް، އަދި  ގޮތެއް ނިންމަަވއިފިްއޔާ. ތާއީދު ލިބިއްޖެނަމަ އަޅުގަ

ޯވޓަކަށް ެވސް ައއްަސވައިެދއްވުން. މިހެން  މަޖިލީހުގެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަަައީސް 

އުޅެ ލަްސވެ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމުގެ  މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން މިަގވާއިުދގައި

މިއަްނނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް  ޝަުކވާެވސް އްޔިތުންގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ނުދާތީ ރަ

އުނިކަްނ ލިބެއޭ މިކަމުން  ލިބެމުން. މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތާ ގަދަރަށްވެސް މިކަމުން

ޤާނޫނުއަސާސީ  ައޅުަގނުޑމެން، މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވަން ކެޭރ. އެހެން



ުނގޮސް  ކުރިއަށް ކަތް އެކުަލވާލުމަށް އެކުަލވާލި މަޖިލީހެއް މި މަޖިލިސްގެ މަސައް

 ލަސްވަމުން ދާތީ ބައެއް ފަރާްތތަކަށް....

 

ނޑުމެން މިހާރު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން މި އެޖެންޑާަގއި އޮްތ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޅުގަ

ވަަނ  >6އެދެން.  ކަންތައްތަަކއިަިގެން ކުރިއަްށ ވަަޑިއގަތުން ވަރަށް ޮބަޑށް

ައޅުަގނޑު  ޅު ދެއްކެވުން އެދެން. މާދިގުވާތީމާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ވާަހަކފު

 ދަންނަވާލީ.

 

ނޑު، އާދެ މެްނބަރު އިްބރާހީމް  އައްުޑއަޮތޅު  ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން ހުރި >6މިދަންނަވަނީ  އަުޅގަ

ނުޑ ހަމައެކަނި އެ، ފާސްކުރުމަށް ހުށަަހޅާ ވާހަކަ  މާއްދަތައް ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ޝަރީފް ހުށަހެޅޭ ސަބަުބ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދ  >6މިބަޔާންކޮްށ މިދިނީ.  ރައީސަށް ޢިއްޒަތްތެރި  

ނޑަށް އިނގޭ. އެއީ އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި  އިޞްލާޙުަު ހުށަހެޅިކަންވެްސ އަޅުގަ

އިޞްލާޙުތަާކއި ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީން ގެނެސްފަިއ  މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދުީނ މި

ނޑު  ިމ  ންްސއެއް ނެތްކަމުންކޮންްސޓިޓިއުޝަނަލަށް ޑިފަރެ އޮތްގޮާތއި މާބޮ

 މާއްދާތައް ީކއްތޯޭއވާނީ މި ޑްރާފްޓްަގއި އޮްތގޮތަށް ފަސްކޮށްލަދެއްިވއްޔާ. އެއީ 

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑުމެްނ  ޢިްއޒަތްތެރި، އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމަތައްޓަކައި ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ނޑަށް އެ  އިޞްލާޙު  ދާރީގޮތުންއި ފޮނުްއވާ ބޭފުޅުންނާ ަބއްދަލުކޮށް ވަރަށް ބޮ

ކިރިާޔވެސް ވާްނ އޮތިއްޔާ އަނބުާރ  އަދި، ކުރެްއވޭތޯ އިޞްލާޙުތައް ެއްއގޮތް

ނޑުމެން، ގެންދެވޭޯތވެސް އެގޮަތކަްށ  އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވަމުން ގެންދަވަނީ އަުޅގަ

ނޑު، މާޤަބޫލުފުޅެއް ނުކުރައްވާ. އެހެންވީ އެދެނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަްއ  އަުޅގަ

އަހައިގެން މަޖިލީހުން  ވޯޓަށް ، އަްއސަަވއި އަވަހަށް އެ އިޞްލާާޙއި މެދުގައި ޯވޓަށް

ެއ މަޢުޟޫގަިއ  އަެނއްހެން، އެހެންވީމާ ގޮތެްއ ނިންމައިގެން ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށް.



 ބޭފުޅުންތަކެއް  ނަވާވާހަކަފުޅު ދެްއެކވިއަްސ ެއއްބަސްެވ ަވޑަިއގެން ުނަގން

ނޑަށް ޔަޤީންކުރެވޭތީ ކުރިޔަށް ިމގޮތަށް ، ގެންިދއުމަށް ތިއްބަާވކަން އަުޅގަ

ނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެހީވެަވޑަިއގެން ދެއްވުމަށް އެެދން. ދެން އަޅުގަ

 ފެލިދެއަތޮުޅ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރަށް. ފުރުޞަތު އަރުވާނީ

 

  ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. ޝުުކރިއްޔާ.`.  މެްނބަރު  ފެލިދެއަޮތޅު

އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ  މިއަދު، މި ފުރުޞަުތ ދެއްވީތީ. އާދެ އަޅުަގނޑަށް ނިާޒރު ވާހަަކެދއްކެވުްނ: މޫސާ

، މާއްދާއާބެހޭ ގޮތުން ވަނަ  >6ވާހަކަދަްއކަން ހަމަޖެހިފައި މިއޮތީ ަގވާއިުދގެ 

ބަލައިލާއިުރގައި ވަރަށް މުހިންމު  ވަނަ މައްދާ >6 ަގވާއިުދގެ އަޅުަގނޑަށް

، ކުރެވިަފއިާވކަން ފާހަަގ ކުރެވޭ. އެހެންވީމާ ކަންތައްތަެކއްގެ ަމއްޗަށް ިރޢާޔަތް

ކުރުކޮށް ދަންނަވަްނ ބޭނުންވޭ. މިހާރު މިއަްށ ހުށަހެޅިފައި މިއޮްތ  ވަރަށް

ނަޑކަްށ ތާއދެއް ނުކުެރވޭ ަވހަކަ އިޞްލާޙަކަށް ޞްލާުޙ އި މި، އަުޅގަ

މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވަނީ މި މާއްދާ އުނިކޮށްލުމަށް ކަމަށް  ހުށަހެޅުއްވާފަިއވާ

ނޑުމެންނަށް، ލިބިފަިއއޮތީ އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިަފއިވާ ިލޔުމުަގއި އޮތީ.  އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގަަައި މިމާއްދާ މިގަވާއިދުްނ  އެްއވެސް، އާދެ ޙާެލއްަގއި ައުޅގަ

ކޮންެމ މަޖިލީހެއް ގައިވެްސ  ެއއީ، ސަަބބުތައް ވަރަށްގިނަ  ނުވާނެ. ގެެނއްއުނިކުރެވި 

ާވހަކަ ދައްކެންޖެހޭނެ  ކޮންމެ އެްއވުމެްއގަިއވެސް ކޮންމެ މަޤާމެއްގަިއވެސް

ނޑުމެން މަގުމަތި  ހުންނަންވެސްވާނެ.، އުސޫލުތަެކއް ހުންނާނެ ައޅުގަ

މަގުމަީތގަިއ  އެިރހާގޮތަކަށް ށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮންނައިރުަގއި ހަމަހިތަ

ފަރާތްތަކުން  އެކަމާބެހޭ، އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ހިންެގވުމުގެ އިޙްިތޔާރެއް ޯނވޭ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދު ަތކާއި އުޞޫލު ތަެކްއ  މަގުމަތީގައި އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައި ިލޔެފަހުރޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަހުރުަވ ބޭނުންކުރެވޭ  ގޮަތކަށް ކަ

ާބޒާރު މަތީަގިއެވސް ބަހުރުވަެއއްހުރޭ ުސކޫލް މަދަރުސާ ތަކުަގއިެވސް  ބަލާއިރުަގއި

ޭގގެ އަޅުަގނޑުމެްނ  މަޖިލިސްތަކާ، މުޙާތަބު ކުރާ ބަހުރުވަތަކެއް ހުރޭ  އެކިމީހުންނާ



ނޑުމެންގެ މައިންބަފައިންނާއި ިއސްފަރާތްތަކާއި ައޅުަގނޑުމެްނ  ވާހަކދަްއކާ އަުޅގަ

 އެފަރާތްތަކަށް ، އެަބއޮވޭ. އެެހންވީމާ ވަެއއް ަކނޑަެއޅިފައިމުޙާތަބުކުރާ ބަހުރު

 އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރު ލިބޭޮގތަށް މިފަދަ ގަވާއިދުތަްއ ހެދިފައި ހުރުމަކީަި 

 މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ސާދާގޮތެްއގައި އެބޭފުޅުންގެ ާވހަކަފުޅު ބިނާކުރުމަށް 

ނަޑއެޅިފަިއވާ އުސޫެލއް ދައްަކއި ދޭނެކަމެއްކަމަށް އަ މި  ުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާތީވެ.ކަ

ނަޑއެޅިަފއިާވ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަީކ ެއގޮތުން މެންބަރުންނަށް  ގަާވއިދުަގއި ކަ

ނޑު ަދންނަވާނީ  ަގާވއިދުަގއި، އެކަމުން ރިޢާޔަށްކޮށްދޭ ކަްނތަކަކަށްވާތީ. އަުޅގަ

ަްެކވުމުގެ އަދަބުތައް ނޑައެޅިަފއި މިއޮްތޮގތަށް މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއް ހަމަ  މިހާރު ކަ

 ެއގޮުތގައި ، ޭބއްވުމަށް އަުޅަގނޑު ތާޢީދުކުރާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ އެގޮުތގައި

އެކަމަްށ  އަދި، މިގަާވއިދުަގއި ފާސްކޮށްދެްއުވމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ތާއީދުކުރެްއވުމަށް އަުޅގަ

 

 އުނިކޮށްލަން  ާމއްދާ މި، އާދެ .ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް މެންަބރު ައޙްަމދު  މާލޭ

 ސަބަބުވެސް ދަންނަވާލާނަން. ެދން، މީހެއް އަޅުަގނޑަކީ  ހުށަހެޅި ވާހަކަެދއްކެުވން: ޢާތިފް

ނޑު  ގިނަބޭފުޅުންގެ ތާއީެދއްނެތް  ކަމަށްވަންޏާ އަނބުރާ ގެްނދަންވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން ދެކޮޅުހަދަނީ އެއްވެސްނޫން. ނުޑ  ެއހެންނަމަވެސް އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ ގޮުތގަިއ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ  މިގޮތަށް ހުށަހެޅި ސަބަބު. ައޅުގަ

 ޤާނޫނުއަސާސީ ، ޤާނޫނުައސާސީ ޤަބޫލުކުރާ ބަހުރުަވއަކުން ވާހަކަދަްއކަންވާނީ

ެއ ބަހުރުވަެއއް ނޫން.  ފަރިްއކުޅެްއވުން، ޤަބޫލުކުރާ ބަހުރުވަައކީ ވަަޑިއގެންނަވަން

މިކިޔަނީ އަހަރެން ކިަޔިއގެން މިވާހަކަދަްއކަނީ.  ހުަވއިަގެވސް މެންައޅުަގނޑު، އާދެ

ހުވަެއއްކުރަނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރިފުޅު މަތީގަިއވެސް ެއގޮތަށް  އެފަދަ، އަދި

އަދި ާރއްޖެތެރޭަގިއވެސް އެބައުޭޅ ކިތަންމެ ބަަޔކު އެމީހުންވެްސ ހަމަ  މިކުރަނީ.

 ކަތީބުންނާއި ، މުދިުމންނާއި، ން މިއުޅެނީއަނެަކކަށް އިޙްތިރާމް ކޮށްގެ އެކަކު

 މީހުންނަށްވެސް އަހަރެން ކަލޭ ކިޔަިއގެން ވާހަކަދަްއާކ އެބައުޅޭ އިޙްތިރާމް



ނޑުމެންނަށް އަޢްލަބިއްޔަތު ލިބޭ  ކޮށްގެން. އެގޮތަށް ބަާލިއރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ޑިފައިން  ރީތިބަސް، ބަހުރުވައަީކވެސް ެއއީ. އެެހންކަމަށް ވާތީ ައޅުގަ

އެ މަޤާމުގެ   ކަލޭ ެއއީ ުހތުރު ބަހަކަށްވެފައި އެަބޮއވޭ. އެކަމަކު ރަން ބަލާއިރުކު

ލަަވއެްއގައި ިވއްޔާ ރީިތވޭ. އެހެންނަމަވެްސ  ގޮތުން މިސާލަކަށް ކަލާ ިކީއމައި

ނޑަށް ީހވަނީ. ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް މަޤާމުެގ  މަޖިލީހެއްގައި ީރއްެޗއްނުވާނެެހން އަުޅގަ

ަެއްބަސް ހުތުރު އެަބއާދޭ. އާދަކާދަވެްސ މިތާނގަިއ އެަބވަޭދ  ރީތި  ގޮތުންވެްސ ބައެ

ވަރަކަްށވެސް އެބަ ފޮުނއްޭވ އެހެންނަމަވެްސ  މިސާލަކަށް ސިޓީފުޅު ކިތަްނމެ

އީމެއިލްފުޅެއް ެއއްެޗއް ދުވަހަުކވެްސ  މެސެޖްފުޅެއް ދުވަހަުކވެސް ނުފޮނުއްވޭ

ހުތުރު  ންތައްތައް އެއީގޮަތކަށް މި ހުންނަނީ. ދެން ބައެއް ކަ  މިކަހަލަ، ނުފޮނުއްވޭ

ެހއްދެވުްނ  ނުވަތަ ރަގަނޅު ނޫން ކަންަތއްތައް ރީިތކޮށްލަން މިސާލަކަްށ އިތުރުފުޅު

ނޑު ، އެހެންވީމާ، މިހުންނަނީ ކަހަލަ ބަސްތަްއވެސް އެބަހުރޭ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް   އަުޅގަ

 ނަ އުނިކޮށްލަން މިހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ އެމާއްާދަގއި ރީތިބަހުންނޭ ބުނާއިރު އެމާ

ނޑަްށ  އެކަހަލަ ކުރެވެނީ ބަހުުރވަެއްއ ބޭނުން ކުރުން ކަމަށް ާމނަކުރެވޭތީ އަުޅގަ

ޤާނޫނުައސާިސ އިޞްލާޙު ކުރުމަށް މަސައްކަުތގައި ަރގަީޅ  ފެންނަގޮތުގައި

ބަހުރުވަ. ދެން އޭގެ އިތުރުން މެންބަރެއްގެ ނަންގަނައިުރ  ޤާނޫނުއަސާސީ ޤަބޫލުކުރާ

ނި ދާއިރާއެްއގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެން ބުނަން މިވެ  މިވެނި އަތޮޅެްއގެ ނުވަތަ

ފަހަރަކު އެހެން ބުނުން  ކޮންމެ، ނަމްބަރެއްވެސް މީގައި އެަބއޮވޭ  މަޖުބޫރުކުރާ

މިކަންކުރެވެމުން އަޅުަގނޑަްށ  ދަތިކަމަކަށް އެބަވޭ އަދި ޕްރެކްޓިކަލީ މިކަން

 ރަކު ނަން ެއގޮތަށްފަހަ  ފެންނަނީވެސް ެއގޮތަށް. ހުިރހާ ބޭފުޅުންނަށް ހުރިހާ

އޮތުމާއެކު އަޅުަގނޑު މިމާއްާދ  އެކަންވެސް، ނުގެންނެވޭތަން. އެހެންވީމާ

ތާއީދު ކުރަށްވަނީ މިއާ ދެކޮޅަްށ  އުނިކޮށްލަން ހުށަހަޅައިފައި ޮއތީ. ގިނަ ބޭފުޅުން

ނޑުގެ ެއއްވެްސ މައްސަލަ އެއްަެނެްތ ހުށަހެޅުން ނުވަތަ  ކަމަށވަންޏާ އަުޅގަ

އަދި އެހެންބޭފުޅަކުވެސް މިމާއްދާ  ންނަން. އެހެންނަމަވެސްއިޞްލާޙު އަނބުރާގެ



ވިދަުޅވާ ެއއްަޗކަށް ވިސްނާލާފަިއ  އަޅުަގނާޑއެކު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވޭ އެބޭފުޅަުކވެސް

 ޝުކުރިްއޔާ. އަނބުރާ ގެންދަން ޤަސްތުކުަރން.

 

  ާމއްދާ ވަނަ >6ހުށަހެޅުއްވި  އާޠިފް، އައްސަލާމްޢަލަިއކުމްަް. އާދެ ެމންަބރު  ކޮޅުމަޑުލު

ަައިން ަް  ޙުސަ ނުޑވަރަްށ ތާއީދު އުނިކޮށްލަން ަރޝީދު ޙަސަން ަެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ  އަސްލު އާޠިފްގެ

ނޑު ދަްއކަންބޭނުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަަކ  ކުރަންވެސްމެ. ވާހަކަެދއްެކވުން: އާޠިފްަް އެދެްއކެވީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އެހެން ވާހަ އަދި އޭގެ ކައެްއވެްސ އިތުރަށް އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުަގއި މިމާްއދާ ގަިއ )ހ( މިބުނަނީ މަޖިލީހުގައި ވާހަަކ  އެބައޮތް.

ބަހުންނޭ. ރީތިބަހުންނޭ ބުނީމަ އޭގެ މާނަ އެކިބޭފުޅުން  ދައްކަންވާނީ ރީތި

ފެނިއްޖެ އެހެން  އެކި ގޮތަށް. އަޅުަގނޑަށް އަޅުަގނޑުެމނަށް  ނަންގަވަނީ

އޭަނގެ ވާހަކދެްއކުން  ކު އަހުރެންނޭ ބުނެގެން މަޖިލީހެއްގައި އެމަޖިލީހުގެ ެމންބަރަ

ނޑައިލި ދެވުނު ތަން. އެ މަންޒަރު ފެނިއްޖެ އިނޭގ  އެބަ، އެހެންވީމާ މެދުކަ

 އަހުރެންނޭ ބުނީމަ އެއީ ީރތިބަސް ކަމަށްނުވާ ފުރުަޞތު އެބަ އަންނަކަން.

ުރގެ ބަްސ ދެކިަވނޑައި ގަންނަވަނީ ރީތި ބަހަކީ އެކި ވައްތަ ެއކިބޭފުޅުން، އެހެންވީމާ

ނޑަެއޅިގެން ަވކި ބަެހކޭ ބުނެވެން ނެތް.  ރީތިބަހަކީ ، އެހެްނވީމާ ކަމަށް. ކަ

އިްނނަ ބޭފުޅަކުގެ ނަޒަރުަގއި ެއދައްކާ ވާހަަކއަކީ ރީތި  ރިޔާސަުތަގއި، އެހެންވީމާ

ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާަލއި ިއށީންނަން އެންގުމުެގ  ބަސް ކަމަށް ނުވާނަމަ އޭނަ

، ފާސްވުމުން އޮންާނނެކަމަށް ބެލެވޭ. އާދެ  ނަންބަރު ުދގެ މިފުރުޞަަަތު މި ޤަަަވާއި

ކަން އޮންނަނީ މިގޮަތއް އޮންނާނީެވސް މިގޮަތްއ މި ކަން މިހެން  މި

ނޑަްށ މިހާރު ފެންނަނީ މި ހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭީނ  އޮތްަްނަމަވެސް އަުޅގަ

ަައިވަރު ، ައނބުރާ ގެންދަން. ސަބަބަކީ ާއދެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުށަހެޅުން ދަނީ މި އޮ

ދުވަސް ބަލަބަލާ ތިއްބާ މިދަނީ ބަދަލުވަމުން. ވައިޖެހޭ މިސްރާބުވެސް  ބަދަލުވަމުން.

ފަށައިފި. އަދި މިައދަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޑިޮމކްރަީސއަށް ވަރަްށ ރަނގަުޅ  ބަދަލުވާން

ނޑުމެން  ދުވަހެއް އެހެން ކަމުން އެކަުމގެ ުގޑުވިްލގެ ނިޝާނެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ



ނޑު ޤަޞްތުަުކުރާ ވާހަކަ ހުށަހެ ހުަުށަހެޅި ޅުން އަނބުރާ ގެންދަން އަޅުގަ

ާވހަކަ ދަންނަވާލަން އަދި މީެގ ފަހުންވެސް މިފަދަ  މި، އެހެންވީމަ ދަންނަވަން.

އިޞްަްލާޙުަުަތއް ހަމަ މި މޭރުމުން މި  އަޅުަގނޑުމެން ހުަުށަހެޅި ބައެއް

ިއ ކަުމެގ މާނައިގެ ތެޭރގަ މާނައިގަިއ މި ކަމުގެ ަހނދާނުގެ ގޮތުން މި

އަނބުރާ ގެްނދަން ޤަސްތުކުރާ ވާހަަކވެްސ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން

   ޝުކުިރއްޔާ.  ބޮޑަށް

 

  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްަޒތްތެރި މި`  އުތުުރުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު

  ވާހަކަށް ަދއްކާލުމަށް ފުރުޞަތުަގއި ިރޔާސަތުން ތި ހުޅުވާލި އަޅުަގނޑު  މަުޖދީ ިއބްރާީހމް މުޙަްނމަދު

ޗުްއޓީގެ ުދވަސްތަުކގައި ެމންބަރުން މިއަދުވެސް  ފުރުޞަތެއް ހޯދީ މި ވޭތުވެދިޔަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ެއއްގޮަތއް ލަސްވަމުންދާ ދިއުަމށް އަވަސް ކުެރވޭނެ  އެފާޅު ކުރަމުންދާ ޚިޔާލާއި

ިވސްނުނުގޮތުަގއި މިކަން  ދިޔައިން. އަޅުަގނޑަށް ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ިވސްނަމުން

ނަޑށް ފާހަގަކުރެވުނީ މި  އަވަސް ކުރެވެނޭ ގޮެތއް ކަަމށް އެންމެ ބޮޑަށް އަުޅގަ

ކޮށްގެްނ  މަޝްވަރާ، ކަންަތއް ކުެރއްވުން. އާދެ މަޖިލީހުގެ މޮޓޯ އާއި އެްއގޮަތއް

 ކަންކަން ނިންމުން. މި މޭރުމުން ވިސްނާ މި ކަންބޮޑަށް މެންބަރުންނަށް 

ނުޑ ވިސްނިން. އެގޮތުްނ  މަށް ދަންނަވާނެ ހާމަކޮަަށްދިނު ޢިބާރަތަކަށްވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނުނީ މެންބަރަކު ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި ނަމަ  ވިސްނަިއގެން އަުޅގަ

ަބއްދަލުވުމެްއ ބާްއވަިއ އެ ޢިާބރާތް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  ޚިަިޔާލަކާިއ މެދު ނުރަސްމީ

މަ އިޚުލާސްތެރި އެއްބަިއވަންތަްއ މެންބަރުންެގ ވަރަށް ފުރިހަ ގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ

ވާހަކަަދއްަކިއގެން އެ ޢިބާރާތް ބަދަލު ކުަރންވި ގޮތް ނިންމަިއގެން  އެްއވުމެްއގައި މި

އައުން. މިނޫން ގޮތެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ިމ މަޖިލީހަށް ކަންކަން  މަޖިލީހަށް

ހެޅުމެއް ކަމަށްވާީތ އެަކކު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އެީއ އެމީހާ ހުށަހެޅި ހުށަ ގެނައުމަށް

ކުލަޔާިއ އެމީހާެގ ބަްއޓަމަށް ބައްލަަވއި ނޫނީަި އެމީހާގެ ހިނގާ ހިނގުާމިއ  އެމީހާގެ

އުޭޅގޮތެްއ ބައްަލވަިއ ބައެްއ ބޭފުޅުންގެ ިޚާޔލުތައް ގެްނގުުޅވޭކަްނ  އެމީހާ



ނުޑ ެއގޮތަްއ ފާހަގަ ކުރަންެވސްމެ.  އަޅުަގނޑަށް  ފާހަގަކުެރވިފަިއވޭ. އަދި އަުޅގަ

މިހެން މި ދަންނަވާލީ ދެންމެ އައްުޑއަތޮޅުގެ މެްނބަރުގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ  ނޑުއަޅުގަ 

 ކުރުމަށްޓަކައި ގޮތްތަކެއް ހުށަހެޅުއްވި އެ ގޮތްަތއް އެކަހަލަ އެުކވެރި  އަވަސް

 ބައްދަލުވުމެްއގައި ފާހަގަ ުކރެވިއްޖެނަމަ ޢިބާރާތްތައް ބަދަލު ކުރަން ނޫނީ 

ވަރަށް ަރގަނޅަށް ބޯޑެްއގައި ިލޔެިވގެްނ އަކުރުތަްއ ބައްޓަން ކުރަންީވ ގޮތް 

ކުެރވިދާނެ. ކިހިނެްއތޯ މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްަްލާޙަަަކީ މިއޭ. ިމ  ރަނގަޅު

ޢިަިބާރާތަކީ ކޮބައިތޯ މި   ބަދަލެއް ގެންނަން ފެންނަށް ބަޔަކީ ކޮބައިތޯ ހުށަހެޅުމަށް

ށް އަޅުަގނޑަްށ ެވގެންދާނޭ ކަމަ ގޮތައް ބަދަލު ކުެރވިގެން ދާަނމަ މި ކަން އަވަސް

  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފެނޭ. ހަމަ މިޔާއި އެކުަގިއ ދެންމެގައި ތ. އަތޮުޅގެ

ނުޑ ފާހަގަކުރަން.  ޤަސްތުކުރުމަކުން އަދި ެއކަްނ ނުގެންދެވޭނެ ވާހަަކ އަުޅގަ

ޢިބާރާތް ބޭނުން ކުރެއްވީމަ ނޫނީ އެ އަނބުރާ ނުގެންދެވޭެނ  ގެންދެވިކަމަށް އެ

ުރަވން. ހަމަ މިޔާއެުކގަިއ ިނޒާމީ މައްސަަލއެްއގެ އަ ކަންވެސް ޔަޤީންކޮށް 

ނޑު ބޭނުންވޭ ެއއީ ޤާނޫނީއަސާސީގެ  ވާހަކަެވސް ބޭނުން ކޮށްލަން ވަަނ  >އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނަކީ ިއސްލާން ދީން ކަމަށް.  މާއްދާގައި ަބޔާންކުެރވިފަިއަވނީ

  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިުސވާލަށް...

 

 ހާރު   އަދަބުވެރި ކަމާިއއެކީ އެދެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޅުަގނޑު ވަރަށް :ވާހަަކދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ަަވާއިުދގެ   ވަނަ މާއްާދއާބެހޭ ގޮތުން ާވހަކަ މި ދައްކަނީ އެ >6އަޅުަގނޑުމެން ޤަ

ަާއި ވާހަކަ   ވާހަކަ ދައްަކަވއި ލަްއވާފައި ދެން މިހާރު ނިންމެވުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ވަނަ  >6ވާހަަކ ދެްއކެވޭނެ. މިހާރު މި  ކުާތތަކާވެސް ދައްކާއިުރ ތި ވިދާޅުާވ ނު

ނޑު. މާއްދާއިގެ ވާހަކަަދއްަކވައި ިނންމެވުން  އެދެން އަުޅގަ

  

ނޑު ވަރަށް އަތުުރުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު   އިޚުލާސްތެރި ކަމާެއކު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

  ހިތަން. އަޅުަގނޑު ިނޒާމީ ރުމަްތތެރިކޮށްވާހަކަފުޅަށް ޙު ރައީސްގެ  މަުޖދީ ިއބްރާީހމް މުޙަްނމަދު



ބޭނުންވާ ވާހަަކށް ބުނަމުން މި ވަގުުތގަިއ ިއށީނދެލާނަން. ނިޒާމީ  މައްސަލައަކަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަަރަކށް މޭރުންވެއްޖެކަމަށް  ކޮންމެވެސް  ައޅުަގނޑު ބޭނުންވާ ސަބަބު މައްސަލައް

ކަމަްށ  މޭރުންވެއްޖެ ބަރުންނަށްމެން ހީކުރަމުން އަދި އެ އިޙްާސސް އެންމެހައި

ނޑު ނޑު މަޑުކޮއްލާނަން. މަޑުކޮށްެލުވންވެސް އަުޅގަ  ހީކުރަމުންަް އަޅުގަ

 އިޝާރާތްކުރާނީ އިސްލާމް ީދނާއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސއަށް

  ޙުަުރުމަތް ތެރިކޮށް ހިތައިގެން މި މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަވާށޭ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

ނޑުމެން، އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ޔާސަތުންރި އެންމެންވެސް މަސައްކަތް މި ކުރެވެނީ އިސްލާމްދީނުެގ  އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން  އަސްލުތަާކއި ޚިަިލާފުނުވެ ައދި

މަޖިލީހެއް ނޫން އަޅުަގނޑުެމންގެ ހުރިހާ ކަމެްއވެސް  ކުރިއަށް ެދވޭތޯ ހަމަ އެކަނި 

ނުޑވެސް މަސައްކަތް ކުރާނަން  ޔަޤީންކުަރއްަވއި އެކަން ެއގޮތަްށ ގެންދެވޭތޯ އަުޅގަ

މެންބަރުންެވްސ ކުރަްއވަމުން ގެންދަވަނީ އެހެން ކަމުން އަޅުަގނުޑ  އަދި ޢިއްޒަތެރި

  ޤަބޫލުކުރަން.

 

  މަދު އާޠިފްޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް މާލޭގެ، އާދެ އައްސަލާމްޢަަަލަިއކުމް. ެމންަބރު އަްޙަމދު  މުލަކަތޮޅު

ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ހުޞަަަން ރަޝީދު ޙަސަން އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށްަް  އަދި ާވހަކަެދއްކެުވން: ޝަފީޤް

ވަރަށް ބޮޑަްށ ތާއީަީދު ކުރަން. ޙަޤީަޤތުގައި އިޞްަްލާޙުތަްއ  އަޅުަގނޑު

ިއްޞަްލާޙުތައް ގެންނަން ބޭނުންާވތީވެ އެހެން ނަމަެވސް  ހުށަހެޅިފައި މި ހުރީ އެ

އެ ގޮަތއް ހުށަހެޅި ކަންތައްތައް ވެިފ އެބަހުރި. ޙާަާލަތާއި  ރުގެ އިޞްަްލާޙުތައްއޭ

ގޮތަްށ ރިޢާަާޔަތްަްކޮއް އަޅުަގނުޑެވސް ވާނީ ވަރަށް ގިނަ  ކަންތައްތައް ިހގަމުންދާ

ަކންތައްތައް ބަދަުލވަމުން އެބަޭދ މި ހާރު ރާއްޖޭަގިއ  އިޞްަްލާޙުތައް ހުށަހަޅާފައި.

ހުއްދަ ކުެރވިފައި. ާޕޓީ ސިޔާސީ ޕާޓީ ހެދި  ޕާޓީ ސިސްޓަމްވެްސ ެއއޮތީ 

ދާއިރާަގއި އަޑު އުފުލައި ބަސްކިޔާ ހެދޭނެ މަގު  ޖަމާޢަަަތްތަކުގެ ގޮުތގައި ިސާޔސީ

އޮީތކީަީ ެއގޮތަކަެށއް ނޫްނ ވަިކވަިކ ފަރުދުންެގ  ތަނަވަސް ވަމުން އެދަނީ. ކުީރގައި 



ބާރެއް ނުހުރޭ. ކަން  އަޑުިއއްވަންޖެަެހޭނީ އޭގެ  ގޮތުަގއި ައޑު ބަސް ބުނަންޖެހޭނީ

ނެތްކަމަށްަް ސާބިތުކޮއްދެމުން. މި  ހިނގަމުން ދިޔައީވެސް ޭއަގއި ބާރެއް

ަެހެންވީމާ މަޖިލީހުގެވެސް ކަންތައް ހިނގަމުން ދިޔައީ ެއކަން  އޭަިރު، ެއގޮތަށްަް އެ

 އެގޮަތއް ހުރީތީެވ އިޞްަްލާުޙަުތައް ހުށަހެޅެމުން ދިޔަީއ ނަމަވެސް މިހާރު މި

ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަީނ  ތަކާއި ގުިޅގެންއަންނަމުންދާ ބަދަލު

އިޞްަްލާޙުތަްއ ެއްއގޮތް ުކރަން މަސައްކަތް ކުާރ  އިޞްަްލާޙުަުތައް ހުށަހަޅާ އެ 

ވާަހކަދެކެވިަފިއވާ ގޮަތށްަް ބަލާއިރު އަިދ  މެންބަރުން ވިސްނާގޮތަށްަް އަދި

ަުތަކެ އަޅުަގނުޑވެްސ ދެކޭ ގޮތުަގިއ ވަރަށް ގިނަ ނޑުމެން އިޞްަްލާޙު އް އަުޅގަ

ަި  އަނބުރާ އެބަގެންދަން. އެހެްނނަމަވެސް ދެންމެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ދެއްަެކި

ޝަރީފް ވިދާޅުިވ  އިބްރާީހމް މެންބަރު  މެންބަރު އައްޑު އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި

އިޞްަްލާޙުަުތަެކްއ  ވަނަ ާމއްދާއިން ފެށިގެން ކުރިއަްށ ހުރި ހުރިހާ>6ފަދައިން 

އަނބުރާ ގެންެދވޭ   އިޞްަްލާޙުަުަތއް   އެ ވޭ ކަެށއް ޯނންނާނެ.އަނބުރާ ގެންދެ 

ޤަަަވާއިުދގައި ކުރީަގއި ހުރި ޑޭޝްަތއް ހުންނާނީ ޑޭޝްގެ  ކަމަށް ވަންޏާ މި

އިޞްަްލާޙުަު ވާންޖެހެނީ ވަުގތު ކުޑަތަން ވިކަމުަގިއ  ަގާވއިދު، އެހެްނވީމާ ގޮތުަގއި.

އެނޫން ގޮތަކަށް މި  މަވާ ގޮތަަކށްމި ގަވާއިދު ފުރިހަ ވިޔަސް ެއކަންކަމަށް ބަލައިގެން 

ދެން ދަންނަވާލަން އޮތް އަެނއް ވާހަކަަޔީކ  ޤަަަވާއިދު އިޞްަްލޙެަެްއ ނުކުރެވޭނެ.

ލަްސވަމުންދާ ާވހަކދެކެވެމުން އެބަދޭ.  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ަމސައްކަތް

ެއޅުވެްނވީކީ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  އެހެންނަމަވެސް ހަމައެކަނި އެކަން

ނޫން. ކަންހިގާ ފަރާތްތަކުން އިންތިާޒމު ކުރާ ފަރާތްތަކުން  ރުންގެ ބޮލުގަެއއްމެންބަ

ހަމަޖެއްސެވި ފަރާތްތަކުންވެސް މި ކަން ލަސްކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި  އަދި މި ކަން

މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ  އެބަހުރި. މިސާލަކަށް މި  ކުރިމަތި ވެފައި ކަންތައްތަެކއް

 އޮޅިފައެއް ނޯންނާނެ....  ހި ރަްއިޔތުންނަށްވެގެން ދިޔަ ގޮތް ދިވެ

 



ނޑު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން އަދަބުވެިރކަމާިއއެުކ ދަންނަވަން ޖަލްސާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަ

ފުރުޞަތު ބޭނުން ނުކުރައްަވއި މި މާއްދާއަށް  ލަސްވިގޮާތއި ެއވާހަކަށް ދަްއަކން މި

ނޑު ވަރަށް  ުޅވެފައި ނިންމަަވއިލަދެްއވުންދާ ވިދާޅުވާން ބޭނުން ެއއްެޗއް ވި އަުޅގަ

 ބޮޑަށް އެދެން.

 

  ދަންަނވާލެިވއްޖެ އެކަން ހިނަގއި ދިޔަ ގޮތް  އެވާހަަކވެސް، އާދެ  ެމންަބރު އަްޙަމދު މޮލަކަތޮޅު

ވިދާޅުިވ ފަދައިން ެއ  ތިޔަ، ކަމަށް ދެކެން. އެހެންަްވީމާ އެިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ާވހަކަެދއްކެުވން: ޝަފީޤް

ވަނަ މާއްދާ  >6ވާހަކަ ދަްއކާަކށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް  މާބެހޭގޮތުންކަ

އިޞްަްލާޙާ މެދުގައި އަދި އެްއޗެއް ދަންނަވައި ލާނަން.  ހުށަހެޅިފައި އޮތް

ަވޑަިއގަްނނަވާނީ ރީތި ބަހުން  މެންބަރުންވެސް ބޭނުންފުޅުވެ ހަޤީޤަތުގައި ހުރިހާ

ހެޔޮހިތުން ރީތިބަހުން ވާހަކަށް  ހާމަކޮށް ތްރިވެތި ގޮތުަގއި މުޢާމަލާތްކޮށް ރަނގަޅުގޮ

ޤަބޫލުކުރާ ހުރިހާ މެންބަރުން  ދައްކަން. އެހެންނަމަވެސް ެއ އުސޫލު މި އެންމެން

ނޑުމެން  ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލަްށވެފައި އޮންނަ އިުރގަިއވެސް ރީތި  ބަސް އަުޅގަ

ކަށް ކުރީ މިސާލަ ޢާންަްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ރީތި ބަހުން ވާހަކަދެކެވޭ އިރުަގިއވެސް

ނުޑ ފާހަަގ ކުރިން އަދި މިއަުދވެސް ެއކަން މެންބަރުން ފާހަގަ  ދުވަހުވެސް އަުޅގަ

  ހަަދއިގެން  ކުރަްއވައިފި އަހުރެން ނުަވތަ އަހަރެން ބުނެ ވާހަަކ ދައްކާ

ނީޑގައި ަބިއންދަންޖެހޭ ހިސާބަށް  އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ އެ  މެންބަރަކު ގޮ

މިގޮތަށް ފާްސވެއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ އެފަަދ  މާއްދާ މި، މަހެންނެއް.އެހެންވީ ދާންޖެހޭނެ

ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ކަރާމަތާިއ  ކުދި ކުދި ކަންތައްތަކުްނ މަޖިލީހުގެ މި

އަަރއިގަެނޭވގޮތް ވެދާނެ. އެހެންވީމަ ައޅުަގނުޑ  ޢިަިއްޒަތަްއ ަވކި ފަރާތްތައް 

ށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް އުނިކޮއްލަން. ިމހު އަދިވެސް ާތއީަީދުކުރަނީ މިމާއްދާ

 ވައްސަލާމްޢަލަިއުކމް. ތާޢީދުކުރަން

 

ނުޑވެސް، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ ޝުކުރިއްާޔ. މެްނބަރު އަްޙމަދު  ފާދިއްޮޕޅު   ފުރުޞަތަކަށް  އަުޅގަ



އިޞްަްލާޙުަުަތއް ހުށަހެޅި އަިދ ެއ  ވަނަ މާްއދާއާބެހޭ ގޮތުން >6ދަންނަވާލީ މި  ވާހަަކދެއްެކވުން: މުޙަްނމަދު

ދަްއކަަވއިފި. ދެން އިޞްަްލާޙުަު  އިޞްަްލާޙުަުތައްހުށަހެޅި ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު

ވަނަ ާމއްދާ  >6ވެއްިޖްއޔާ  ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅާފައި މި އޮންނަގޮތުން

މާއްދާ އުނިކޮއްލަްނ  ވަނަ  >6މިއޮންނަނީ އުނިކޮއްލާކަހަަލ ގޮތަކަށް ދެން 

ބަޔާންކޮއް ެދއްަވއިފި  ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް  އެބޭފުޅުން ެއވިދާުޅވާ ސަބަބުަތއްވެސް 

ދަންނަވަން ޖެހެނީ  އެހެންނަމަވެސް ެއ ތަފްޞީލުތައް ައޑުިއްއވުމާއި އެުކގަިއެވސް

ނޑަށް >6މި  ފެންނަކަމެއް  ވަނަ މާއްދާ އުިނޮކށްލުމަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ައޅުގަ

ނ(ަގިއ ) ށ(ނޫން. އެއީ އަނެއްހެން ކޮންެމ ގޮތެްއަގއިވެްސ މި މާއްދާެގ )ހ( )

އޮންނަީނ  ބަޔާން ކޮށްދީފަިއވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަތަެކއް ެއއީ )ހ( ގައި މި 

އަސްލުތަކާިއ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަންވާނީ ިއްސލާމްދީނުގެ

ހުރުމަތްތެރިކޮށް  ޚިަިލާފުނުވެ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ބަސްބުނެ އުޅުމުގެ އަދަުބތަކަށް

ރަނގަުޅ  ޅަށް ކަމަށް ރީތި ބަހުން ކަމަށް މީ އަުޅަގނޑު ހިތުންހިތާނީަި ރަނގަ

ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ފަދަ ޖަލްސާއެއްގަިއ   ގޮތެއް ކަންނޭނގެ. ދެން ކޮންމެއަކަސް

މި ޢިބާރާތްތައް ބޭނުްނ ކުރުމަކީ ައޅުަގނޑު  ކަލޭ، އަހުރެން  ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގއި

ވަަނ  >6 މި، އެހެންވީމާ ންހެން ހީވަނީ.ނޫ ހިތުން އެއްގޮަތކަށްވެްސ ރަނގަޅު ކަެމއް

ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ   މާއްދާ މި ަގާވއިދުަގއި ޮއތްގޮތަށް ބާްއވަން އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން ޝުކުރިއްޔާ.

  

 ްމެންބަރުން. މިހާރު  <>ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްަްބެވީ  މިހާރު، އާދެ   ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުނ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު މުޙަންމަދު  މިއަުރަވނީ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 ޠާރިޤަށް.
  

 ުިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނުޑވެސް އެްއޗެއް ދަްނނަވާލަން ުޝކުރިއްޔާ ދެކުުނބުރީ މެންަބރު މިލަދުްނމަޑުލ  



 ު6ވަނަ މާއްދާ އާއި ބެހޭގޮތުން.  >6ބޭނުންވަނީ  ޠާިރޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ: މުޙަްނމަދ< 

ހ( އަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު ) ވަނަ މާއްދާގެ

ފާަހގަޮކށްލުން އަޅުަގނުޑ މިތަނަށް ތެދުވުމުގެ ބޭނުމަީކ  ނުކުތާއެްއ ހަމައެކަނި

ގައި އެބަަައާޭދ ރީތި ބަހުން ވާހަކަދަްއކާ ވާހަކަ.  ހ() އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރާ

ނޑު، އެހެންވީމާ ަބލާއިރު ރީތި ބަހަކީ  ޖަލްސާތަކަށްމި ވޭތުވެިދޔަ  އަުޅގަ

މިއެއްނޭނގެ ަބއެއް  ކޮބައިކަެމއްަް އިނގިރޭސި ަބސް ކަމެއް ދިވެހިބަސް ކަެމއް 

ނޑުމެންގެ މާތް  ފަހަރަށް މިކަހަލަ މަޖިލިސްތަކުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ައޅުގަ

ިދވެހި ބަހުން ދެއްކެން  ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުުމެގ ބަދަލުގައި ަކނަޑއެިޅގެން

، އެބަފެނޭ. އެހެންވީމާ ހުރި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ތަެކްއ އިނގިރޭސިބަހުން ދައްކާތަން

 ގަާވއިދުަގއި ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ެއއްގޮަތަކށްވެސް ބާރުއެޅިަފއި މި

 ޝުކުރިްއޔާ. ނެތްކަން އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ. އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން 

  

 ުނޑު ފުރުޞަުތކަށް އެދުނީ ޝުކުރިއްޔާ  ެމންަބރު ރިޔާޟް  ކޮޅުމަޑުލ   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ުވަނަ މާއްާދއާ ބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަންވެގެން >6 ވާހަަކދެއްެކވުން: ރަޝީދ  

  ެނޑަްށ ހީވަނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަހުގ ުމއްަސނދިކަމުގެ އެބިުރވެރި ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ަްލާޙީަީ ބަދަލުތައް ހުށަހަޅަމުން މި ގެންދަނީ އެީއ އި ގިނަ ބޭފުަުޅުން މި ޞް

ހަނދާނުން ނެތިގެންދާނެ ކަމެއް ނޫން ވޭތުވެދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަކަްށވެސް 

ބާލާއިުރގަެވސް. އެހެންެވ އަޅުަގނޑަށް ީހވަީނ  ތަނުގައި ކަންަތއް ވެފަހުރި ޮގތައް

ދެން  ޅަމުން މި ގެންދަނީމާއްދާއަކަށް ހުށަހަ އެހާ ގިނަ އިޞްަްލާޙުަުތަކެްއ ކޮންމެ

ނޑުމެްނގެ  އެާއއި ެއކުަގއި ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަށް ކަމެްއ އެއީ އަުޅގަ

ިޑގްރީއަްށ  ދިވެހި ބަސް މިހާރު ޑިގްރީައށް ވެސް އެބަ ިކޔަަވއިދޭ. އެކަމަކު އެ

އޮތްހެނެއް.  ކިަޔވާއިދޭ މީހުން އަތުގައި އަޅުަގނަޑކަށްަް ހިއެއްުނވޭ ޑިގްީރއެއް

ނޑުމެންނަށް މީގެ ރީތި ބަސްެވސް  މި، ހެންވީމާއެ ހެންވާން މި ޖެހެނީ އަޅުގަ

ވަރަށް ފެނޭ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ މޭޒު  އަުޅަގނޑަށް، އެހެްނވީމާ ނޭގޭތީވެ.



ާބއްވަން. އެހެްނވެއްޖެ ކަމައް ވަންޏާ  ކޮޅުމަތީަގއި ރީތި ބަސް އެކަަހލަ ލިސްޓެއް

ކުިރއައް ގެންދަން ފަސޭހަ  ވާހަކަފުޅު ގެއެއާަް ތަޢާރުޟު ނުާވގޮތަކަްށ މެންބަރުން

އިރުަގއި ތާއީުދކުރެޭވ  ވާނެހެން. ދެން ކަންތައްތަްއ އަވަސް ކުރަން ވާހަކަަދއްކާ 

ވިދާޅުވެފައި ެވއްެޖ  މިކަން އަވަހަށް ނިންމަން. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް މެންބަރުން

ނަމަވެސް ެއކަން އެހެން އިން ފެށިގެން މާއްދާ ެއއްކޮށް އަވަހަށް ނިންމާލަންވީ. >6

ނޑުމެންގެ ވޭުތވެދިޔަ ޖަލްސާ ތަކުަގއި ކަންތައްަތއް  ކުރެޭވގޮތަކަށް ނޫން އަުޅގަ

ނޑަށް ، އެކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. ެއހެންވީމާ ެއޮގތައް، ނިމިފަވަނީކީ. އެހެންވީމާ  އަުޅގަ

 މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގަިއ މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮަތީކ މާ ބޮޑަށް މިކަމަކާ

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.  ސަލަ ޖައްސަންވީމައް ކަމެްއ އޮތް ކަމަކަށްަް އަޅުގަ

ނޑަށް މި އޮްތގޮތް  މި، އެހެންވީމާ އޮްތގޮަތއް މި ފާސްކުރުމާ ދޭތެރޭގަިއވެސް ައުޅގަ

ނޑަށް، ތާއީދުކުރެވޭ އެގޮތަށް. އެހެންވީމާ  އެންމެ ރަނގަޅު ވަރަށް ބޮޑަށްފެނޭ  އަުޅގަ

ހިނގާަފިއ  ވޭތުވެިދޔަ ތަނުަގއި ަކންތައްތައް އެކަން އެގޮަތއް ކުރަން. ެދން

ބަހެްއެގ  އޮތްގޮތަށް ބަާލއިރުަގއި އަހުރެން ނޫންނަމަ އެހެން ކޮންމެވެސް ިރވެތި

ައޅުަގނޑުމެްނެގ  ގޮތުަގއި ބަހެއް މެންބަރަކު ވިދާޅުވެގެން ބޭންދި ބޭންދުމަކީ އެއީ

ލިބިއްޖެ  ބާރެއް ންޖެހޭ.ތެރޭގައި ނެތްކަެމއް ނޫން އެަކން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަ 

ބާރު  ކަމުގައި ވަީނވިްއޔާ ެއކަން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ުކރާ މީހުންނާއި

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި އެބަތިބި.  ލިބުނީމަ ބޭނުން ނުކުރާ މީހުންވެސް އަޅުގަ

ހައިލަިއޓު  ެއކަންތައްތައް ، މައްސަަލއެއް ނޫން. އެހެންވީމާ  ެއއީކީ ، އެހެންވީމާ

އެ ޕޮއިންޓަށް ނުގޮސް ިމ މަސައްކަތް ައވަްސ  ނޑަށް ހީވަނީ ކޮށްގެން ައޅުގަ 

ޮކންކަންތައް ތަެކއްތޯ ބަލާ އަަވސް ކުރުންހެން އެންެމ  ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެްނ ހުރީ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ގެންނަންޖެހޭ ގިނަ  ބޮޑުބޭނުމަކީ. އަުޅގަ

ނޑުމެ އިޞްަްލާޙުަުތަެކއް ގެންނަން ން ބޭނުންވެފައިާވ ބޭނުންވާއިރުަގއި އަުޅގަ

މިހާރުވަނީ އިޞްަްލާޙކުެރވިފައި. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ  ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް

ޭބނުމަކަށްވީވެްސ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މި މަޖިލިސް އެއްކުރުުމގެ



ބޭނުންފުޅުވާ އިޞްަްލާޙީަީ ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ހުރި ކަމަށް  ޤައުމަށް ގެންނަން

މިއަދު މިދަނީ މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ލަްސވެގެްނ  ނިކުފާނުފެންނާތީ. އެމަ

ގެނެވެން ހުރި ިއޞްަްލާޙީ ހެޔޮބަދަލުތައްވެްސ  ދާއިރުަގއިވެސް އެމަނިކުފާނަށް 

ޤައުމު މިއަދު ބޭނުންވެފަިއވާ ެއއްކަންތަްއ  މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ގެްނނަމުން

ގެން ހިނގައްޖެހެން. ކުރިްނވެސްަް ނިމި އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މީގެ ދެދުވަސް

އިުތރަށް މިއަށް ވާހަކަ ދައްކަން ކޮންމެހެން ނުޖެހޭވަރު  ައޅުަގނޑުމެން، އެހެންވީމާ

ޮޕއިންޓުތަކާއި މެދު ކުިރއަްށޮގސް ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ކަމަކަށް ވާހަކަ ނުަދއްކާ

 ދިއުމަްށޓަކައި މި ދެލިކޮޕީގެ ހުރި ކަންތައްތައް ނިންމުމަކީ  މަސައްކަތައް ައވަހަށް

ވަރަށް ބޮޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަކަށް ވާީތވެ މި ދެލިކޮޕީ އިންގޮތައް  ޅުަގނޑަްށވެސްއަ

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ. ދެން އެއީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މި ފާސްކުރަން އަޅުގަ

ނުޑ ހުށަހަޅައިފިން. އެހެން ބޭފުަޅކު ހުށަހަޅައިފިކަމަށް  ކަމެއްެވއްޖިްއޔާަާ އަުޅގަ

ނޑު އެއަށް ވެއްިޖއްޔާ  ާތއީދުކޮށްފިން. ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

  

 ީނޑަށްވެސް، ރަީއސް ޢިއްޒަތްތެރިަި  މެންަބރު ހައްުދންމަތ   ދެންެނވޭނީ މިހާރު އަުޅގަ

 ުުައަދުބަތަކއްު ުއުޅުމަގއިު ަބްސމޮށިު ައުޅަގނަޑީކެވސްު :ާވަހަކެދްއެކުވންު ޫމާސަމިނކ ުްް  ުހުރަމެތިރޮކްށ

 ައްނަނނީު ެވެގންުަތްއާޔރުު ަވަރށްު ުދަވހުު ުދަވސްު ިގނަު ަވަރށްު ިހަތިއެގންު

ާވިއދުު އެު ައުޅަގނަޑްށެވސްު ެއެހްނަނަމެވސްު ަް  ަބުހންު ިދެވހިު ޮއީތމަު ޮއިޅަފއިު ަޤ

ަތބުު ީމަހާކއިު ާވަހަކަދްއަކންު ީރިތޮކށްު ާް  ައުޅަގނޑާއިު ުކާރިއުރަގއިު ުމާޚ

 ެފިށެގްނޮގސްު ަނުމންު ިފްލުމްސާޓުރްނގެު ެއަބިކޔާު ަތުނަގއިު މިު ިދާމަލްށެވސްު

ިއެވސްު ަނާމއިު ގެުީމުހންު ެއްކުޓުކރިު ައުޅަގނޑުު ަް  ެއަކންު ަހމަު ައުޅަގނޑުު ެއީކަގ

 ިހަތށްު ައުޅަގނޑުު ަކެމްއޫނންު ުނުކރާު ައުޅަގނޑުު ެއއީު. ުކަރންު ިއްޚިތާރމުު ަވަރށްު

ަބުބންު ޮއުތުމގެު ޮގަތއްު މިު ާމްއާދެއއްު ިމަކަހލަު ައަރނީު ަް  ަކާރާމަތއްު ިޢްއަޒާތއިު ަސ

 ާއއިު ިމިންސްޓރީު ިވްއޔާު ަކަމްށަވނީު ިކޔާު ަނންު ިމިންސަޓެރްއގެު ަބާލިއުރަގއިު

 ައެންއކާު ާދެނެހންު ިދުގެވެގންު ަވަރށްު ެވްއިޖްއޔާު ިކަޔންު ުދަވާހއިު ުއުޅނުު ައދިު



 ަރނަގޅުު ެއްނމެު ަވީނިވްއޔާު ަކަމށްު ުނާވޮގަތަކށްު ުކްށެވރިު ުނިކަޔިއެގންު

 ުބނޭު ިގަނިއންު ަވަރށްު ެތޭރަގއިު ައުޅަގނުޑެމްނގެު ެދންު. ެއއީު ަކެމްއެހންު

 ެއޮގަތއްު. ާވަހކަު ޮއްނނަު ެއްއެޗއްު ެވސްުޮކްނމެު ަބނުޑަގއިު ެޅްނެވިރާޔގެު

 ަކްނަތްއަތއްު މިު ައުޅަގނުޑެމްނގެު ަރީއސްު ިޢްއަޒްތެތރިު ައުޅަގނުޑެމްނގެު

 މިު ައުޅަގނުޑެމންު  ަކަމްށަވީނިވްއޔާު ިހަފަހްއަޓަވިއފިު ެގްނަދަވންު ަރނަގަޅށްު

 ަގީތަމއިު ަހޭޅްއަލަވއިު ެލިވާދނޭު ާވަހަކަދްއކާު ިކަޔިއެގްނެވސްު ަމލޭު ަކލޭު ަތުނަގއިު

 ެއއީު ހީަވނީު ައުޅަގނަޑށްު. ެއެހންު ަހަދނީު ައުޅަގނުޑެމންު .ިއީށްނާނނީު

 ެދްނމެު ަބާލިއުރަގއިު ެއޮގުތންު ޮގަތކީު ަރނަގޅުު ެއްނމެު ޭއގެު ަކްނޭނނގެު

 ިމާހރުު ެތޭރަގއިު ައުޅަގނުޑެމްނގެު ިމަތުނަގއިު ޭބުފަޅކުު ޮކްނެމެވސްު ިވާދުޅެވްއޖެު

. ައީއޔޭު ިމަތަނށްު ްކަރސީުިޑމޮު ާމަނައކީު ޭއގެު ާވަހކަު ައއިު ިސްސަޓްމެވސްު ޕާޓީު

 ާވަހަކަދްއަކުމންު ައުޅަގނުޑެމންު ިޑމްޮކަރީސަގއިު ަވީނިވްއޔާު ެއެހްނަކަމށްު

ްްު ިކަތްނމެު ަރީއސްު ެގްނާދިއރުު ސްު ުނުބާނށޭު ިތެހންު ާބަރްށ ަް  ުބްނަޏ

 ެފްނަނަކަމށްު ަކަމށްު ަކެމއްު ަރނަގޅުު ެއއީު ައުޅަގނުޑެމްނަނށްު

ެވސްު ުބެނުލުމގެު  ައުޅަގނުޑެމްނަނށްު ުް ްއުޤ ަް  ޮއްތތާު ުދެވސްުަގާވއިު ޮއްނާނނެު ަޙ

 ެހިދަފިއުހްނަނށްު. ެއްއަޗކީު ޭއގަު ޮކްއުލންު ަހަމަހމަު ެދޮކޅުު ެއއީު. ާބްއާވަފއިު

ާވިއުދަތަކކީު ަް  ޮއްނނަު ޮގަތށްު ަބަދުލުކެރވޭު ައުޅަގނުޑެމްނަނށްު ައަބުދެވސްު ަޤ

ޫބުލުކރާު ައުޅަގނޑުު.ެއްއެޗއްު ަް ަވނީު ަޤ ްް  ެއެހްނަނަމެވސްު ެއޮގަތށްު ެވސްު ިހްތ

 ެދްއެވްސްްުަގާވއިު ޮކްނެމަކެމްއަގިއެވސްު ްނަނާވނީުދަު ައުޅަގނޑުު

ުޭް  ޭބުފަޅކުު ޮކްނެމެވސްު ެދްނމެު ިލެޔާލަފއިު ެއޮއްނާނނީު ޮއްނަންނެޖޭހެނޭޔ

ބާރުގެ ބެނުން އެކި ބޭފުޅުން އެކުރައްވަީނ  ންނަވާނީދަ ައުޅަގނޑުު  ިވާދުޅިވޮގަތށްު

ލާމްދީނުގެ ހުރި ވާހަކަަތުކގެ ތެޭރގައި އިސް ާމްއދާގެ، އެިކވަރަށޭ. އެހެްނވީމާ

ބަސްމޮށު އޮޅުމުގެ އަދަބު ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ދިވެިހރާއްޖޭގެ، ޚިލާފުނުވެ އަޞްލުތަކާ

މީގައި އޮުތމުން ކޮންމެހެން މައްސަލައެްއނޫން އެހެންނަމަވެސް  މިހެން، ހިތައިގެން

އެބައިނގޭ ިދވެހިރާއްޭޖެގ  އަޅުަގނޑުމެނަށް، ަމއްސަލަެއއްނޫން. އެއީ  ނެތަސް އެއީ



މި ޖަލްސާތަކުގައި ާވހަކަ ދައްކަންޖެހޭނީ  ސީަގއި އެބަބުނޭ ޤާނޫނުއަސާ

ކޮންމެ ދުވަހަުކ  އެަކމަކު، ނުވާގޮތަށޭ. ދެން އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސީތަާކ ޚިލާފު

ޖަލްސާގައި އިސްލާމްދީނުެގ   ގެއަށް އެކަމަިއގެން ސިޓީެއއް ފޮނުވާފައި އޭ މާދަމާގެ

ނޑުމެން ، އެހެންނަމަވެސް ނުވައްޗޭ ބުނާކަށް ނުޖެހޭނެ. އަޞްލުތަކާ ޚިލާފު  އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް  އެގޮަތކަށްނޫން މި އެކުލަާވލަނީ. އަޅުގަ

 ގެންދިއުމަށްޓަަކއި އެކުލަވާެލޭވ ަގވާއިެދއް މިަވގުުތގެ މުހިންމުކަން ބޮޑަށްއޮތީ.

ނޑުމެނަށް މިއަީއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްެޖއަްށ ޑިމޮކްރެސީ ައއިކަމަކު ައޅުގަ

އަިއ އެްއޗަކަށް ވެދާނެތީ ައޅުަގނުޑމެން އެބަ ބޭނުންވޭ މި  ދޯނިދޭ ފާޑަކަށް ށްމޮހޮނަ

ައވަހަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދިވެހިާރްއޖޭގައި ޕާޓީ ސިސްޓަމް  ޖަލްސާއިން ވަރަށް

، ަގވާއިެދްއ އެކުލަވާލަން. އެހެން ނޫންކަމަށް ވަނީވިްއޔާ ހިނގާނެ ރަނގަޅު

ފަރާތްޕުޅުތަކުން ހަދާ  ންގަވަން ތިއްެބވިތެރޭަގއި ސަރުކާރު ހި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ރައްޔިތުްނގެ އަތަށް ބޭނުންވާތީ.  ގަާވއިދެއް. ކޮންމެސް އެްއެޗްއ އޮންނަން އެބަޖެހޭ

އަނެްއކާ ކަމުނުގޮްސގެން ތަޅާޮފޅައިގަތުަމކާ ހިސާބަްށ  އޭތީ، އެހެންވެއްެޖޔާ

 ފޮޅުން އެގޮތައް ޖެހޭނެކަމަށް މިވަނީ އަބަދުވެްސ ތަޅާ ހިނަގާދާނެ. ޑިމޮކްރަސީަގއި

ވަނަ މާއްދާގައި އޮްނނަގޮތަށް ދަސްކޮށްލަން  >6 ހަމަ، ވާހަކަ އަުޑިއވޭތީ. އެހެންވީމާ

ަވނަ މާއްދާ އޮތްގޮަތްއ  >6،  އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑަްށވެސް ވަރަށް ބޮަޑށްފެނޭ.

އުނިކޮށްލަްނވެސް  ވަނަ ާމއްދާ >6ފާސްކޮށްލަންވެސް ައޅުަގނަޑށް ފެނޭ. އަދި 

ހީވަނީ ގިނަ ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރަްއވާ ގޮތަކަށް  އަުޅަގނޑަށް، ހެންވީމާއެބަ ފެނޭ. އެ

  ތާއީދުކުާރޮގތައްމެ. ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑު މީންދީ

 

ނޑުމެންގެ  ޢިްއޒަތްތެރި، އާދެ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތު މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާއިރު ަހމަ އަޅުގަ

އެދެން.  ސް ބޮޑަްށ ާވހަކަދެއްެކވުންަމއްސަަލއަށް ވީަހވެ ކުރިމަތީގައި އޮތް

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިޔާލުފާުޅކުރަން އައިްސއޮތް ޖަލްސާއެްއގެ ގޮަތއް އަދި

، ދެން ނުގެންދަވާ ަގވާއިދު ފާސްުކރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކެްއ ކުރަނީކަމަށް.



ވަނަ ފަހަރައް  7މި ހުށަހެޅުއްިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުަގނޑު

 އޭާނގެ ، ޭއނައަށް އެ ފުރުޞަތު އަުރވަން. ެއއީ އޮތީމަ ންފައިއެދިަވޑަިއގެ

 ވާހަކަފުޅެްއަގއި އަނބުރާ ގެންދަވަން ޚިޔާލުކުަރއްވަޭމވެސް ިވދާޅުވެފައި އޮތުމާވެސް 

މެންބަރުންވެސް އެހެްނ ވިދާޅުވެފައި އޮތީމަ.  ތާއީުދކުރެްއވި، އެީކގައި. އަދި

މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ީނކަމަށް ހީކޮށްކުަރއްވަ ފަހަރެއްގައި އެކަހަލަ ޚިޔާުލފުޅެއް

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.   މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފަށް އަޅުގަ

 

ނުޑވެސް މި ހިާސބުން ޚިޔާލު އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތެރި ަރއީސް  މެންަބރު ައޙްަމދު  މާލޭ   އަުޅގަ

ނޑުއަޅު ، ބޭނުންވަނީ މިކުރަނީ ނުވަތަ ދަންނަވާލަން  ވާހަަކދެއްެކވުން: އާޠިފް ހުށަހެޅުން އަނބުރާ  މިހުށަހެޅި ގަ

ނުޑ ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން  ގެންދާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަެވސް ހަމަ މިއާއެކު އަުޅގަ

ކޮންމެ ބޭފުޅަުކ  ބޭނުންވޭ. ެއއީ މިތާނަގއި ަވގުތު ގެއްލޭ ކަމުގެ ވާހަކަދަްއކަވާ

ނޑު މިކަ ފަނަރަ، ދިހަ ން މިކުާރ ވަރަކަށް މިނެޓު ނަންގަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްިލގެން އެބަދެއޭ. ެއވާހަކަ ފާހަަގ ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. މަޤްޞަދު

ނޑަށް، އާދެ ކުރިން ިތ ފުރުޞަތު ތިދެއްީވވެސް ެއސަބަބަށްޓަކައި ކަމަށް  އަުޅގަ

ނޑު، ެއއީ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން. މިހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށްޓަަކއި  އަުޅގަ

ވަރަކަށް ތިބޭފުޅުން މިބޭއްވުމަށްޓަަކއި ގިަނ  ގޮސް މަޑުުކރިހާއަނބުރާ ނުގެން

ލިބުނީތީ އަދި އެހެން ވާހަކަެއއްވެްސ  ފުރުޞަތެއް، ދެން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާތީ.

ައޅުަގނޑު ފުަރތަމަ މި ޖަލްސާއަށް  އެއީ ، ދަންނަވާލަން ޚިޔާލުކުރަން. އާދެ

ދިއުމުެގ  ކް ވޯޓިންގ ސިސްޓަމަށްއިެލކްޓޮރޯނި ވާހަކދެްއކި ދުވަުހގައި ދަންަނވާލިން

ބޭއްވުނު ނުރަސްމީ ބައްދަުލވުމުަގއިެވސް ެއވާހަކަ  އިހައްރެައކު، ވާހަކަ. ދެން

، މަތިން އެވާހަކަ ައޅުަގނޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާނެ އަދި ދެކެވިއްޖެ. ދެތިން ފަހަރެްއގެ

 ކުެރިވއްޖެ.އެހެން ބޭފުެޅއްެގ ފަރާތުންވެސް އެކަހަލަ ޚިޔާެލްއގެ ިއޝާރާތެއް  މިއަދު

ސްްކރީނެއްވެސް މިތަނުން ފެންނާތީ މިއަދު މިއަޖުމަ  7އިތުރު  އަޅުަގނޑަށް

ބޭނުްނ ކޮށްލެއްވުން އެދޭ ވާަހކަ ނުވަތަ ބޭނުން  ބެލުމުގެމުގެ ގޮތުން



ނޑު  އުންމީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރއްާޔ  ކޮށްލައްވާެނކަމަށް އަުޅގަ

  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

         

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިޞްލާޙު  މިހާރު، ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ    ވާހަކަެދއްކެުވން: ސަތުންރިޔާ

ނޑު ައތުގަިއ  އަނބުރާގެންދެވީ. ދެން ޢިއްޒަތްތެިރ  8އެހެންނަމަވެސް އަިދ އަުޅގަ

ކުރަްނ ދައްކަަވން އެދިވަަޑއިގެންަފއި އެބައޮތް. އަޅުަގނޑު ހީ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު

، ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަފުޅު ވަރަށް ކުރުކޮށްަލއްވާނެ ކަމަށް. ދެން އެ ޢިއްޒަތްތެރި

ދެލިކޮޕީަގއި އޮްތގޮަތއް ފާސްކުރަންވެސް އެާމއްާދ ފާސްކުރަން ހުށަހެޅި  ގަާވއިދު

ވާހަކަފުޅު ދައްަކން އެދިވަަޑއިން މިވާ  މިހާރު، ލިބިފައިވުމާެއކީަގއި. އެެހންވީމާ ތާއީދު

ނުޑ ޤަސްތުކުރަީނ  ފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުދެތިން ބޭ އެރުވުމަށްފަހު ދެން އަުޅގަ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެަެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މާއްދާއާއި ޯވޓާ ކަންކަމަށް.

 މުޢިއްޒު. މުޙަންމަދު

 

  ވަނަ މާއްދާ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮަތއް ފާސްކުރަން >6، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އުތުުރބުރީ  ތިލަދުންމަތީ

  ވަނަ ;6ާތއީދުކުރަން. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަީނ  އަޅުަގނޑު  މުިޢއްޒު ުމޙަްނމަދު މެންަބރު

ވަނަ ާމއްދާ ފާްސ  ;6، ބެޭހގޮތުން އެންމެފަހުން ވާހަކަ ެދކެވުުނއިރު މާއްދާއާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ހަކަަތކަަަށް ވާ ދައްކާ ަެަތކުގަީކޮމިޓ  މިކުރެވުނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގަާޔއި އަދި

 މަޖިލީހުގެ، ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއ އެބަބުނޭ >6، އެހެންވީމާ  ނިސްބަތްކޮށް. މާއްދާ

 ޖަލްސާތުގައި މެންބަރުން ާވހަކަދައްަކވަންވާނީ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އިވޭފަދަ

ވަނަ މާއްދާގަިއާވ  >6، ބާރުމިނެއްގައި ޮކޅަށް ހުރެގެންނެވެ. އެހެްނވީމާ

 ާަ ، މާއްދާ ފާސްކުރެވިަފިއ މިވަނީ. އެހެންވީމާ ވަނަ ;6ގޮތަށް އުޞޫލުތަކަށް ތަބާވާ

 ވަނަ މާއްދާ މިގޮތަށް ފާސް ކުރެވިފަިއވެއްެޖއްޔާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ  >6

 ޖަލްސާތަކުގެ މެންބަރުން ާވހަކަފުޅު ދައްަކވަންޖެހޭނީ ކޮޅަށް ތިއްބަަވިއގެން.

 >6އަނެއްކާ  އެހެންވެއްޖެޔާ، ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން. ދެން ެއވާހަކަ، އެހެންވީމާ



ކުރަްނ  ވަނަ މާއްދާ ފާްސކޮށްފަިއ ައނެއްކާ ތަޢާރުޟުަތއް ފިލުަވން މަސައްކަތް 

  ޖެހޭނެބާއޭ އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ.

އެަބއޮތްހެން ކޮޅަށްުހރެ ވާހަކަ ެދއްކުުމގެ  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ރިޔާސަުތގެ ހުއްަދާއއެކު. އެހެންގޮތަކަްށ  ެދވިފަިއވާ މެންބަރުންގެއުސޫލެއް 

ުހއްދަާއއެކު އިށީންދެ އިްނނަވަިއގެން ވާހަކަފުުޅ  ރިޔާސަތު، ދަންނަވާނަމަ

ވާަހކަދައްކަނީ ރިާޔސަތުގެ ހުއްދަ އޮެވގެން  ކޮިމޓީތަކުގެ، އެހެްނވީމާ ދެއްކެވިދާނެ.

ނުވާނެކަމަްށ  މައްސަލައަކަށް އެ އިށީނދެވަަޑިއގެން ތިއްބަވާަކމަށް ވާތީ

އިނގޭޯތ  މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާތޯ. ޢުޟުރުވެރި ވެގެެނއްވެސްނޫން

ހުއްދަާއއެކު އެކަްނ  ިރޔާސަތުގެ ،  އަޅުަގނޑަްށވެސް އިނގޭ ެއހެންނަމަވެސް

މި ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު  ދެން، ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އޮތީމަ. ާއދެ

  ވަީޙދުއަށް. މެންބަރު ޢަލީ އުތުރުބުރީގެ
 

ނުޑވެސް، ޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް އައްސަލާމު  އުތުުރބުރީ  މާޮޅސްމަޑުލު   ބޭނުމީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ޚިޔާލު  މިއަދުގެ       ޢަލީ ވަީޙދު މެންަބރު ަައި އަުޅގަ   ވަނަ މާްއދާ ހުރި ގޮތުން >6މި ޖަލްސާގަ

ފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާ ހިތްވަނީ  އެންމެ، ޒަތްތެރި ަރީއސްޢިއް ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ އެހެން މީހުން އެއަށް  މަޖިލީހަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް

ފިކުރުކުރާނޭ ކަެމއްކަމަްށ ހީފުޅު ކުރަްއަވއްޭޗ  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވިްސނާ

ނޑު ނުބުނަންފަރާްތތަކުށް. އަޅު  އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާ ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙެްއ  ގަ

ނުވަތަ ދިމާވެއްޖެ  ފަހަރުގައި އެދުވަެހއްގެ ޖަްލސާގައި ވާހަކަދެެކވޭ ގޮތުން 

އިންސާނީ އުޞޫލަށް  ޙާލަތެއްަގއި ފަހަރުގައި އަނބުރާ ގެންދަން ނުޖެހޭނެއެކޭ.

 ނޑަށް ައޅުގަ ، އެހެންނަމަވެސް ބަލާއިރު ެއއީހަމަ ކުެރވިދާނެަކމެއް ކޮްށއުޅޭ ކަމެއް.

 އެހެން މީހުންގެ ވަގުތާއި އެހެން މީހުންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރަށްވެސް  ހީވަނީ

ޫނންހެން. އަޅުަގނޑުމެން ުފރަތަމައިނުންވެސް މި  ނެތްކަމެއް ، ވިސްނާލުމަކީ

އިޞްލާޙަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ވިސްނާ ފިކުރުކޮްށ  އިޞްލާޙު ބެއްލެވުމާ ގުިޅގެން



ރަނގަުޅވުމުން އަހަރުމެން  އެގޮތްތައް ތަެކއް ހޯދާގޮތް އޭގެ ތެރެއިން ަވކި ރަނގަޅު

އަނބުރާ އެ އިޞްލާޙުތަްއ  އެހެން ގޮތްތަކެއް ނުހޯދާ ަވނިކޮށް އެފަރާތްތަކުން

ނޑުމެންނަށް  ގެންދަވާތީ. މިދެންނެވީ ަޑޒަން އޮފް ޝަރުތުތައް ގެންަދވާީތވެ އަުޅގަ

ނުވަތަ މީގެ ބައެްއ  ގެންެދވިއްޖެނަމަ  ވަރަށްަް ދަތިވޭ. ފަހަރުގަ އެްނމެ އިޞްލާޙެއް

އެބަ އިނގޭ މިގޮތަްށ ދިމާވީ މިކަހަލަ  އަހަރެމެންނަށް، ގެންދަވާނަމަ

ިއޞްލާހުތަކެްއ އެއްފަހަރާ އެހެން  ހުރިހާ، ކުއްިލއަކަށް ސަބަބަކާހުރެކަން. ހަމަ

މެންބަރުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ  ގެންދެވުމުން އިނގޭ އެްއަޗކީ އެހެން

މުސްތަޤްބަލުަގއި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްާވ  މިަސބަބައްޓަަކއި ން.ބޭއިޙްތިރާމެއް ކުެރވޭކަ

، އެދެވޭ ވާހަަކ ދަންނަވާލާނަން. ދެން ބޭފުޅުން މިކަމަށް ވިސްަނއިަވޑަިއގަތުން

ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވާހަަކ  >6، ރައީސް  ޢިއްޒަތްތެރި

ަމޖިލިސްތަކުގައި ވާހަަކ  ވަތަ މިބާވަުތގެމި މަޖިލީހުގައި ނު ދެއްކުމުަގއި ޙާއްަސކޮށް

ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ  ދެއްކުމުަގއި )ރ( ގެަި ޢިާބރާތް ރީތިކަމާ ފުރިހަމަކަމަށް 

އެިރޔާސަތުން  ރަނގަޅަށް މެންބަރުން ލައްވާ ވާހަކަެދއްެކވޭނީ ރިޔާަސތަށެވެ.

ާރގަށް އޮތްގޮތަށް ާރގު ވާހަކަ ، ގެންގުުޅްއވާ ސިާޔސަތެްއގެ މައްޗަްއ ބަދަލުކޮށް

އެްއގޮތަށް  ޫނނުއަސާސިއާޝުޢޫރުތައް ބަދަލުެވގެންދަނީ. އޭެގޒާތުަގއި ޤާ ބަދަލުވެ

ޤައުުމގަިއ  ޤާނޫނުއަސާސީ ޙުރުމަތްތެރިުކރުމުން ޤާނޫނުއަސާސީކަން ޙަޤީޤަތުގައި 

މެންބަރުންނަށް  އޮތް އަާސސީ އެންމެ މަިއަގނޑު ބޮޑު އަމުރު ކަމުަގއި ެބލެވިގެން

ނޑަކަށް ހީނުވޭ ެއްއވެްސ  ދޫކޮށްުލން. އިޙްތިރާމް ކުރުމާއެކު އެހެންނޫނީވިއްޔާ އަުޅގަ

ބަހަކުން ކީއްކުރަންތޯ އެބޭުފޅަކަށް ދެކެވޭ އެންމެ  މެންބަރަކު ބޭނުންވާނެހެން ހުތުރު

 ަބއެއްފަހަރު، ވާހަކަދަްއކަވަން. އެހެން ނަމަވެސް ރީތި ބަހުން ނޫންގޮތަކަށް

ކުރީގައި ިރޔާސަތުން  އްކަން ފެއްޓުމުގެ ވާހަކަދަްއކަން ކޮޅަށްތެދުވެ ަހމަ ވާހަކަ ދަ

ވާހަކަަދއްަކން އުޅޭ މެންބަރެއްެގ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅަކު ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާ

، އެހެންކަމުަގިއ ވެއްޖިްއޔާ ާވގޮތަކީ  ހިތުގައިއޮތް އެްއޗެްއވެސް އެހެންކަހަލަ.

ސަބަބެްއ  މިހުރިހާ، ވެވާގޮތް  ޭލއަަވސް، ޙާސްާވގޮތްވެ ، ތުރުތުރު އަާޅގޮްތވެ އެމީހަކަށް



ރީތިކަާމއި  އޮެވގެން ާވގޮތަކީ ވާހަކަަދއްކަން އުޅޭ ވާހަަކއާިއ ަބހުރުވަާއއި

ބަުހެގ  ފުރިހަމަކަން ބައެއްފަހަރު ފަހަރު އެބޭފުޅާޔަށް ފަސޭަހވަނީ އިނގިޭރސި

 ޖުމްލައެއް ބޭނުންކުރަން ެވއްޖިއްޔާ އެގޮަތްއވެސް ބޭުނންކޮށްލެވޭނެ ދިވެހި

 ހަވާތީވެ. އެީއ މިސަބަބުތައް މިވެސް ޙަޤީަޤތުގައި ލޮލަށް ނުފެންނަބަހަށްވުރެ ފަސޭ

 ރިމޯޓަކުން ރިޔާސަތުން ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ ކަމެއްކަުމގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން.

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ލިޔެަފއި އެބައޮތް މެންބަރެއްގެ  >6 މިާއއެކު، އެހެންވީމާ

ހއ( އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ) ޖައްަސވާފައި ގޮތުން މިސާލެއްގެ، ނަންގަންނަނަމަ

މިޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެއްކުެރވުނު އިރުެވސް  އަޅުަގނޑު، މެންބަރުން. މިއީ

ނޑާލަން. ' އަޅުަގނޑު ހީކުަރްއވާފައި ޮއތްގޮތް. އެ ޢިްއޒަތްތެރި' ެއ ޢިބާރަތް ކަ

ނޑާެލވޭތޯ މަސަްއކަތްކުރަްނ. ނަޑެއއްނުލެވޭނެ. އަުޅަގނޑަ ކަ ނޑަކަށް ކަ ްށ އަުޅގަ

ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  އުޞޫެލްއގެ، މަަސއްކަތް. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް ކުރެވޭނީ

ަގވާއިުދގެ ތެރެއަްށ  މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޙއްޞަޮކށް މި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ

ނުޑ  ލޯހުޅުވާލެވުނު އިުރަގއި މި ޢިބާރާތަކީ ހަމަ އޮންނަ ޢިބާރާތެއް. އަުޅގަ

މިވަނީ  މިހާރު، ެއކަމަކު ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ.ޤަބޫލުކުރަން އެއިރު އެ ޢިާބރާތް 

ބާޒާރުމަތީގައިެވސް  އެގޮތް ބަދަލުވެަފއި. މިހާރު މިތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ ހަމަ

ކުރީ ޒަމާާނ  މިތިއްބަވާ ހަމަ އާދަިއގެ މަގުމަތީގައި މިުއޅުްއވާ ބޭފުޅުން.

ދު ިތއްަބވަނީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންަބރުން. ވަރަށް މަ ެއއިރު، ތަފާތުވެއްޖެ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން އާދަިއެގ  ފުރުޞަތެއްަގއި ނޫނީ ޭއެގ ބޭފުޅަކަށް އަުޅގަ

ފެންނާނެ ާވހަކަވެސް ނުެދއްކޭނެ.  ކޮްށނުލެވޭނެ ނުވެސް   ބައްދަުލވެސް ރައްޔިތަކަށް 

މަުގެގ ކުރިއަށް އެރުނަސް  އެއިންބޭފުޅަކު ހިންަގވާ ވަަޑއިންނަވަނިކޮށް

ކުރާނެ ހުތުުރ  ބަންދުވެސް، ގެންދާނެ ކުްއވެރިވެްސވާނެ ސިފައިން ގެއަްށވެސް

، މިއޮތީ ޒަމާން ބަދަލުވެފައިަަ. އެހެްނވީމާ މިއަދު، ކަމަކަށްވެސް ވާނެ. އެކަމަކު 

މެންބަރުންެގ އަރިހުންވެްސ އެދެްނ  އިޚްލާސްެތރިކަމާއެކު އެދެން ވަރަށް، އަޅުަގނޑު 

ޢިބާރާްތ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 'މި ޢިއްޒަތްތެރި' އެ އެންމެ ކުޑަމިނުން



ނޑާލަ  ސަބަަބކަށްވަނީ ، ދެްއވަން މަސަްއކަތް ކޮށްލަދެއްވަން ހިންަގވާށޭ. އެއީ ކަ

 އެވަނީ މިހާރު ޤައުމުގައި ަމލާމާތަކަށް ޖޯކަކަށް. އަޅުަގނޑު މަސައްކަތް ކުރީމު

ނޑާލެވެތޯ.  ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓގަިއވެސް މި 'ިޢއްަޒތްތެރި' ކަ

ނޑަކަްށވެސް ހަމަ މި މަސައްކަތް  ބަކުން ިމދިމާވީއެކަމަކު ބަދުނަސީ އަުޅގަ

ކުޑަމިުނން ކޮމިޓީންަްވެސް  އަޅުަގނޑު ކުރި މަސަްއަކތުންވެސް އެންމެ

ނޑާަލއްާވކަށް. އެބޭފުޅުން ަވރަށް ރީތި ސަބަބުތަކާ  އެއްބަހެއްުނވި 'ިޢއްޒަތްތެިރ' ކަ

ނޑުެވސްއޮތްވާހަަކއަކީ އަ  ދަންނަވާލަން، އެްއޗެހި ކިޔާލަދެްއވި. ދެން ބޭނުމޭ  ޅުގަ

 ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަްށ ގެންދިއުން އަދި

ނުޑވެްސ ހުންނާނީ  ޤާނޫނުއަސާސީ ހަދާ ނިންމާލުންވެސް އެުދވަހަކުން އަުޅގަ

ހެޮޔގޮުތަގހެދޭ ޤާނޫނުއަސާސީ  ެއއީ، އުފާވެިރ ކަމާެއކީަގއި. އެކަމަކު  ވަރަށް

އަހަރެއްގެ ތެޭރަގިއ  >ފަހުަގއި  ގު މުއްދަތަކަށްއަހަރުގެ ދި >6އަކަްށވާނަމަ 

ނޑުެމން މިދަނީ ހަމަ ، އެމަސައްކަތް ކުރަމުން. އެހެންވީމާ އަނެއްކާ އަނބުރާ އަުޅގަ

ޤަބޫުލކުރަން ތިހުރިހާ ބެފުޅުންނެކޭ އެްއގޮތަށް މިކަމަީކ  އަޅުަގނުޑވެސް

 މައަށް ރަނގަޅަށް އެަކމަކު ހަމަ އެާއއި ެއއްކޮށް ުފރިހަ އަވަްސކުރަންެވއްޖެ ކަެމއް

ަަަަަަަަމަށް. އަވަްސެވގަނެގެން ވަގުތު ނެިތގެން ެއގޮތް   ދަސްކުރަންވެއްޖެ ކަމެއްކަަަ

ނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ އަނެްއާކވެސް ދާނީ އަެނއް   >6މިގޮތަށްދާންވެއްޖެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް، އަހަރަށް. ހަމަ ދާއިރު އޮންނާނީ އޮތް ތަނުގައި ޖެހިފައި. ެއހެންވީމާ  އަުޅގަ

މި ޤައުމަށް އަންނަ ބަެއއް އެހެން އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެްނ  މިހާރު ކޮންމެހެން ހީވަނީ

ަމޖިލީހުން ޖެހޭ ކަންނޭނގެ ެއބޭފުޅުން ކުރައްވަމުން  މި ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ

، މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާކަށް. ެއއީ އަންނަ މަސައްކަތައް ކޮްނމެހެން

ތެރޭން  އް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީގެތެރެައކުން އަންނަ ބަދަލެ ޤާނޫނޫއަސާސީގެ

 އަންނަ ބަދަލެއް ކަމުގަަަިއާވނަމަ އެބަދަލު އަންނާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާހު

ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވިސްަނާވ ވަަޑއިންގަންނަވަްނ  ިމއީ، ވެގެން. އެަެހެންވީމާ

ނޑު ެދކެން. ޝުކުރިްއޔާ. ޖެހޭނެ ނުކުތާއެއް ކަމުަގއި  ައުޅގަ



 

ނޑު، އާދެ   ެކވުން:ވާހަަކދެއް ރިޔާސަތުން ހަމަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން ދަންނަވަން ހަމަ ވާހަަކ  އަުޅގަ

ަވގުުތވެސް ވީާހބޮޑަށް ކުރު ކުރައްވާަފއި މި މައްސަލަ އަވަހަށް  ދެއްކެވުުމގެ

ގޮތަށް ާވހަކަފުޅުތައް ބިނާ ކުރަްއވަމުްނ ގެންދެވުން. މިހާރު  ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ

މެންބަރުން. ދެން އިތުުރ މެންބަރަކު އެިދވަަޑިއ  8 މިއޮތީ ތުަގއި އަޅުަގނުޑގެ އަ

ނޑު ނޑު މިހާރު ދެން  ނުގަންނަވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ ހީކުރަން. އެހެން ހީކޮށް ައޅުގަ

ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ނޭރުވުމަށް އަޅުަގނުޑ  އިތުރަށް މިމާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން

ނޑު އަތުަގއި މިއޮތް  ނިންމާލާނީ  ނިންމާލައިފިން. ކޮމިޓީ ވަގުތު  8މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ، ކޮމިޓީ ވަގުުތ ނިންމާލާނީ. ދެން ނަމަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްަފހު މި  އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މި ަމއްސަލާަގއި ާތއީދުކުރެްއވި ޮކޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެރި

ތު ގޮތުން މިަވގު ކަންިދމާވި، މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަންއަށް. އާދެ

 ވާަހކަފުޅު، ރަޝީދު ޙަސަން މިވަގުތު ބޭރަށް ވަަޑިއގެންވީ. އެހެންވީމާ ޙުސައިން

 هللاދައްކަވަން އެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު ޢަބްދު

  ނަސީރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން.

 

  ޮބޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އީސް. ވަރަށްޢިއްޒަތްެތރި ރަ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.  ދެކުުނބުރީ ތިލަދުންމަތި

  ވަނަ މާއްދާ މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން  >6ފުރުޞަތަށް.  ދެއްވި   ނަީސރުهللا ޢަްބދު މެންަބރު

ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑަށް ފާަހަގ  ބަެއއް، އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށްފެނޭ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މާއްދާގެ )ހ( ަގއި  ަވނަ >6، އެއީ ކޮށްލެވިފައި ހުރީމަ ހިތަށް ެއރީ ދަންނަވާލާނަމޭ.

ކަމެއް ނާންނާނެ  މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ޢިްއޒަތާ ކަރާމާތުށް އުނި

ނުޑ  ގޮތުގެމަތިން ޖަލްސާެގ ރިޔާަސތާ މުޙާތަބް ކޮށްފައި. މިހެން މިއޮތްތަން އަުޅގަ

ނޑުމެ ހިތަށް އަރަނީ ޤައުމެްއގެ ދުސްތޫރަ ހަދަން ދައްކާ ންނަށް ވާހަަކިއގައި އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތާ ކަރާމާތެއް  ހަމައެކަނި ހިމާޔަތް ކޮށްދީފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ

ނަޑށް ފެންނަ ގޮތުގައި  މިހެންއޮތުމީ ކިހާވަރެއްގެ ަކމަަަކަށްވާނެ ބާވެ. އަުޅގަ



ވާހަކަ އެކަންޏެއް ނޫން. މުިޅ  އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާނީ މަޖިލީހުގެަެ މެންބަރުންގެ

ނޑުމެންނަކީ  ިމގޮަތށް، އެހެްނވީމާ އެކަނި ަދއްކަންޖެހޭނެ. ދުނިޔޭގެ ވާހަަކވެސް އަުޅގަ

ޙިމާޔަތްކުރާ ބަެއްއެގ  ހަމައެކަނި ޢިއްޒަތާ ކަރާމާތް މަޖިލީހުގެަެ މެންބަރުންގެ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ  ގޮތުަގއި އޮތުން. މިހެން ލިޔެގެން މާއްދާެއއް ބޭވުން ައޅުގަ

މިދައްކަވާލީ.  މިހެން އަރާފަ  ރަނގަޅު ކަަމކަށް ވާެނކަމަަކށް. އެހެން ހިތަށް

ައޅުަގނުޑ  ަވނަ ކަމަކަށް 7މިއޮތްގޮްތވެސް އަޅުަގނޑަށް މައްސަލަެއއްނެއް. ދެން 

އިވޭފަދަ  ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ )ނ( ގައި ިމއޮތް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް

ނޑަށް، އޮތް ޮއތުން. ދެން މިހެން، ބާރުމިނެއްގެ ުކރީގަ ވާހަކަ ދެއްެކވި  އަޅުގަ

ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާުޅވެދެްއވާއިިފ  ލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެތި

 ދަންނަވަންއޮތީ ، ދަްއކަވަްނ އުޅުނު ވާހަކަިއގެ އެއްަބއި. ދެން އަޅުަގނޑު ިމއަދު

 އަޅުަގނޑުމެން ެއްއވެސް މީހަކު ވާހަކަެއއް ނުދައްކަޭމ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ 

ދަްއކަވަން ވެއްޖެޔާ ުކއްލިަޔކަްށ  ވާހަކަ ށް އެވަރަށްމެންބަރުންނަށް އިވޭ ވަރަކަ

ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެބައިނޭގ  ސައުންޑް ސިސްޓަމް ެފއިލް ވެއްޖެޔާ 

މެންބަރުންނަށް އަުޑއިޭވވަރަކަްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވާހަަކ ދެކެވެނީކީ ހުރިހާ

ނޑަށްވެސް އެކަްނ ފާހަގަ ކުރެ މިތަންކޮޅުެވސް، ނޫންކަން. ދެން ވިަފވާީތ އަުޅގަ

  ދަންނަވާލަން ެވގެން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެކަން
 

  އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރގެ ރ(، )އާދެ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.   ެމންަބރު ުޙސައިން ކޮޅުމަޑުލު

ނޑު  އަރިހުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙަަސން ރަޝީދު   ުކރަން.މަޢާފަށް އެދުމަށް މިފުރިޞަތު ބޭނުން އަޅުގަ

 ދަންނަވާިހތް ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަިއވެސް..... ައޅުަގނޑު، އެކަމަކު  

 

 ނުކުތާ( ނިޒާމާބެހޭ)

 

ނޑު ، ރަީއސް ޢިއްޒަތްތެރި އުތުުރބުރީ ެމންަބރު  މާޮޅސްމަޑުލު   ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ )ރ( އަތޮޅުގެ އަުޅގަ



މި މަޖިލީހުގައި ވާަހކަދައްަކވާ ކަުމގައި  އެހެން ބުނާއިރުަގއިމެންބަރޭ  ޢިއްޒަތްތެރި ވަީޙދު ވާހަަކދެއްެކވުން: ޢަލީ

ގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ަދއްކަންޖެހޭނީކީ. އެ  ވާނަމަ އެއީ ކޮން މެންބަރެއްަކން އިނގޭ

ގަާވއިދަީކވެސް އެއީ އުޞޫލަީކވެސް. އެހެން  ގަާވއިދު ހަދަން މިއުޅެނީ އެއީ 

، މާވެފައި ެއބަހުރި. އެހެންވީމާއުނދަގޫަތކާ ދި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބަެއއް ދަތިތަކާ

މިދަންނަވާލީ ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް މިއީ ިނޒާމީ ނުކުތާެއއް. )ރ( އަތޮުޅަގއި  ހަމައެކަނި

ެއއީ ކޮަބއި ކަމެއް  ކާުކކަމެއް، ކޮން އޭގެތެޭރގައި ، މެންބަރުން. އެހެންވީމާ 9ތިއްބަވާ 

  ށް. ޝުކުރިއްޔާ.ުބނުމަ ނަމަކީ ގަަަާވއިދުަގިއވެސް އޮްނނާނެ އެ ދާއިރާޔާ ނަމާއެކު

 

ވާހަކަ ރަނގަޅުހެން ހީވަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ޖަލްސާަގއި  ެއވިދާުޅވި، އާދެ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތު

ގެންަދާވ  ކުރިއަށް، ރިޔާސަތަްށ މުޙާތަބު ކުރައްވަވާ. އެހެންީވމާ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާނީ

 އެނަން ބޭނުންފުޅު ކުރައްވާަފިއ.

 

ނޑުމެން، ވާހަކަ ކުިރއަށް ގެންދާނަން. މިހާރު އަޅުަގނޑު ން ެމންަބރު ުޙސައި ކޮޅުމަޑުލު   ރ() އަޅުގަ

ނޑުމެން  އަތޮޅުގެ ޙަަސން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރަޝީދު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު އެވިދާޅުވާ މާްއދާއާމެދު އަޅުގަ

ނޑު، ވާހަކަ ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ މި ތް ހިތަށް އެރީ މި މާއްދާ ފާސްނުވެ އޮ އަުޅގަ

ނޑަށް ދެންމެ  ވަގުތު ައޅުަގނޑު ެއގޮތަށްެވްސ ވާހަކަ ދައްކާލާނީއޭ. ނަމަވެސް އަުޅގަ

ވާހަަކއަީކ ެއ މަނިކިފާނަށް ބޭއިޙްތިރާމް ކަމަށްވަންޏާ ެއކަމަށް  ދެންނެވުނު

ނުޑ ދަންނަވާހިތް ވަނީ  އަޅުަގނޑު  ނިހާޔަތަްއ މަޢާފަށް އެދެމުން އަުޅގަ

 އަނބުރާ ގެންދިޔުުމގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނު  ހުށަެހޅުމެއް އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅި

ބޭނުންފުޅުވި މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުން ކަމަްށވަންޏާ އެ އެކަމަށް  ރަްއވަންކު

މާޢާފަށް އެދެމޢ. ނަމަވެސް އަދި ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިމގޮތަށް  އަޅުަގނޑުމެން

 ޅުން ކިބައިން ކަމަްށވަންޏާ މުސްތަޤުބަލުގަިއވެސް ވަރަްށިގނަ ބޭފު ކަންތައް ކުރާ

ނޑުމެން ހުށަހެޅި ބައެއް   އަޅުަގނޑުމެން މަޢާފަށް އެދެންޖެހޭނެ. ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ނުޑމެން އަނބުރާ ގެންދަން  ަބދަލުވުމާއި، ޮއއެ މި، އިޞްލީޙުތައް އާދެ ުގޅިގެން އަުޅގަ



ބޭފުުޅންނަށް މިވާހަކަ ކުރިން  މި، އެހެންވީމާ ވިސްނަމުންދާތީ މިގޮތް މެދުެވރިވެދާނެއޭ.

ނޑުމެން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް މިދަންނަާވލެވެނީ. ޓިސްގެ ގޮުތގައިނޯ  ހުރިހާ ، އަުޅގަ

ިއަިޞްލާޙުތައް އަނބުރާ ގެންނަަަންަް ޖެހިދާނެއޭ.  ބަެއއް، އިޞްލާޙެއް ނޫން

ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. އަދި ރ.އަތޮޅުގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  އެ، އެހެންވީމާ

ނޑުެމން ވަޙީދާ އަދިވެސް ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންދިޔުމުެގ  މި ހުށަހެޅި އަުޅގަ

ނުތަނަަވސްވީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކިަބިއން ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް  ހިތްޕުޅު، ސަބަބުން

އޮތްތަުނގައި މިގޮތް މެދުވެިރވުމުގެ ަސބަބުން މަޢާފަށް އެދެން  އެދެން. އަދި ކުރިޔަށް

ތައްޔާރަށް.  މިހިރީ އަުޅަގނޑު ބޭފުޅުން ކިބަިއން މަޢާފަށް އެދެންވެސް ޖެހިއްޖެނަމަ އެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

ަައިން ފާދިއްޮޕޅު   ފުުރޞަތަކަށް ައޅުަގނޑު، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ  ުޝކުރިްއޔާ، އާދެ  މެްނބަރު ޙުސަ

 އްޒުގެ ދަންނަވާލީ ހއ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢި އެދި ވާހަަކދެއްެކވުން: އިްބރާހީމް

، ައޅުަގނޑަށް ތާއީުދކުރެވޭީތވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލުމުގެ ގޮތުން. އާދެ ވާހަކަފުޅަށް

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި މި އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުަގއި މެންބަރުން  >6

 ވާހަކަދަްއކަންވާނީ ހުރިހާ މެންބަރުންނަން އިވޭފަދަ ބާރުމިނެއްގައި ޮކޅަށް

 ރިޔާސަތުގެ ، ޢުޒުރުވެިރވާ މެންބަރަކު ރެ ވާހަކަ ދެއްކުމަށްހުރެގެންނޭ. ކޮޅަށް ހު

 މިތާނގައި ، ހުއްދައާިއއެކު ކޮޅަށް ނުތެދުެވ ވާހަކަދެއްކުމަކީ ހުއްދަ ކަެމކޭ. އާދެ

ނަޑއެިޅގެން ޢުޒުުރވެިރވާ މެންބަރެކޭ މިހެން އޮތީމަ ނޑު، ކަ ހިތުން އެފަދަ  ައޅުގަ

، ެދއްކުމަށް. އެހެްނވީމާ ގޮތަށް ވާހަކަމީހަކަށް ރިޔާސަތުގެ ުހއްދަ މި އޮންނަނީ އެ 

ޢުޒުރުވެރިވެ ވަަޑއިގެންފަިއ   ތަކުަގއި ތިއްބަަވއި ބޭފުޅުަުންނަކީ އަބަދު ކޮމިޓީ

ނޑަކަށް   އެފަދަ، ޤަބޫލެއް ުނުކރެވޭ. އެހެންވީމާ ތިއްބަަވއިަި ބޭފުޅުން ކަމަކަްށ އަުޅގަ

 މާއްދައި މިގޮތަށް  މި، ޙާލަތެއްަގއިވެްސ ޢުޒުުރވެރިެވ ވަަޑއިގަންަނވަިއ ބޭފުޅަކު

ނޑަށް ފެންނަނީ.  އޮްއވައި ެއކަން އެގޮތަށް ހުއްދަ ދެއްވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އަްޙމަދު މުޢިއްޒުގެ ވާހަކަފުޅަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުާރ  އަލްއުސްާތޛު، އެހެންވީމާ



ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރިން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށް މި

 ރައީސް.

 

ނޑަށް ދެންނެވުނު ޖަވާބާމެދު  ައޅުަގނޑު، އާދެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ސަތުންރިޔާ ކުރިން އެ މައްސަލާަގއި އަުޅގަ

މިހާރު އަދި  އަޅުގނޑު، ވަޑައިނުގެން ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ  ހިތްޕުޅުހަމަޖެހި

ނުވަަތ މިކަހަލަ ގަާވއިދުެގ  ޤާނޫނީ، އަޅުަގނޑު އިތުރަށް ެއކަާމ ބެހޭގޮތުން

ހުންނަ ގޮތް ދެނެވަަޑއި ގަންނަަވއި ބޭފުޅެއްގެ ލަާފވެސްަް  ތްތައް ހަމަޖެހިފައިޢިބާރާ

ވަަނ  ;6، ޭއގައި މިވާ ގޮތަކީ ެއއް މާއްދާއެްއަގއި އޮވެަފއި އަޅުަގނޑަށް ލިބިއްޖެ.

 މާއްދާގަިއ މި އޮންނަނީ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީަތއް ަކނޑަެއޅިގެން ަބޔާން

ެއހެންނަމަވެސް އެހެން  ަގއި އެބަހުރި.ކުރެވިފަިއވާ އެހެން އުސޫުލތަކެއް އޭ 

ާވހަކަ އޮތީމަ އެ މާއްާދ  މާއްދާއެްއަގއި ކޮމިޓީގެ ވާހަަކެއަްނެތި ހަމައެކަނި ޖަލްސާގެ

ޖަލްސާއެއްކަން ެއަބ  އެޕްލައި ކުރާނީ ނުވަތަ ތަންފީޒު ކުރެވޭނީ ހަމަ އެކަނި

ންޖެހޭނެ. އޮންނަ ެއހެން، އިނގޭ. ކޮންމެހެން މީގަިއެވސް ކޮމިޓީތަކާ އޮތްނަމަ

ެއްއވެސް އޮުޅމެއް ޤާނޫނު ކަންތައް ދެނެވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން  މީގެ، އެހެންވީމަ

ކަންތަަައްވެސް ިޢއްޒަތްތެިރ  އެ، ގޮތުަގއި ނެތްކަމަްށވަނީ. އެހެންވީމާ  ވިދާޅުަވއި

ނޑު ިމހާރު މި މާއްދާ އޮތް  ދެން، މެންބަރުންގެ އަރިހުަގއި ދަންވާލާފައި އަުޅގަ

ގަންނަވާނެހެްނ  އެނިގވަަޑއި، ދަންނަވާލާނަން. އާދެ މަށް ވޯޓަށްގޮތެއް ފާްސކުރު

މާއްދާ އޮްތގޮތެއް ފާްސކުރުމަށް  މި، މިހާރު އިޞްލާޙެއް ނެތް. އެހެންވީމާ

 ވޯޓަށް ،  އަދި ެއއްފަހަރު ދަންނަވާލާފައި މާއްދާ، ދަންނަވާލަނީ އެހެންވީމާ

 ދަންނަވާލާނީ.

 

 

މާއްދާ  ވަނަ >6ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި އޮތް ޮގތަށް  ލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ޚާއްޞަ މަޖި[  މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރި

 ]އިްއވެިވެއވެ.



 

 

ަައިދުގެ ެދވަަނ  މިހާރު، އެހެންވީމަ، އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ދެންމެ މާއްދާ އެ ެއއްެސވި ގޮތަްށ ގަވާ

 ވާ ބޭފުޅުންއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެނިަވޑައި ގަންނަ  ވަނަ މާއްދާ >6ދެލިކޮޕީގައި 

 ދެްއވުން އެދި ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 >> ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 <; ދެްއވީ: ވޯޓު

 >      ނުދެްއވާ: ވޯޓު

_____________________________________________________________ 
 

ވަނަ ާމއްދާ އޮތްގޮތަށް އެ މާއްާދ  >6ވަނަ ެދލިކޮޕީގައި  7ަގާވއިދުގެ  ވީމާ ަކދެއްެކވުން:ވާހަ ރިޔާސަތުން

ަަވާއިުދގެ، ދެން ފާސްވީ. ވަނަ މާއްދާ އޮްތގޮތް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަަަކައި  =6 ގަ

 ދެްއުވމަށް ދައްނަވަން. އިދާރީ މޭޒުން އިްއަވވާލަ

 

 

މާއްދާ  ވަނަ =6ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި އޮތް ޮގތަށް  ހުގެ ަގވާއިުދގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީ[  މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރި

 ]އިްއވެިވެއވެ.

 

 



 ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު() 

 

ނޑު ހުށަހުޅަން. މި  މެްނބަރު އިްބރާހީމް އައްުޑއަޮތޅު   މާއްދާ ހުށަހެޅުނުގޮތަށް ފާސްކުރަން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ޝަރީފް

 

  ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަްށ އަޅުަގނޑު އަްއޑުއަތޮޅު މެންބަރު އިބްރާީހމް ޝަރީފް  ުމޙަންަމދުެމންަބރު  ކޮޅުމަޑުލު

 ކުރަން. މި މާއްދާ މިހާރު މި އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. ތާއީދު ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ޝަރީފް

 

ނޑަށް  އުތުުރުބރީ މެްނބަރު ަީތިލަދުންމަތ   އެނގޭ ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 އިޞްލާޙެއް ހުށަނޭޅޭނެކަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާ  މި ސަީމރު ވާހަަކދެއްެކވުން: އަްޙމަދު

ނޑު ދަންނަާވލަން. އެހެންނަމެވެސް  ަބއެްއކަންތައް ، ފަރާތެއް ވާނަމަ ހުރީމަ އަޅުގަ

މިހާރު މި މާއްދާ  ރެްއވި ޚިޔާާލއެކުއެ ފާޅުކު ދެންމެ އެ ޢިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރު

ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ.  އޮތްގޮތަށް ފާސްކުަރއްވަން އެ ބުަުނުއްަވއި ގޮްތވެސް އެންމެ

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މި ޢިއްޒަތްތެރި ޕްރެކްޓިްސ  ތި ، ރައީސް އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 މެންބަރު ރިކުރަްއވަމުން ގެންދަާވގޮތުން ދާދި ދެންމެއަކުވެސް މާލޭެގ ޢައްޒަތްތެ

އެ ފުރުޞަތު އެ ދެއްވީ ހަމަ އެބޭފުޅަކު ކުިރން ދައްކަވާފައި އޮތް  އާޠިފަށްަް

ނޑު، ގުޭޅގޮތުން ކަަމށްވާތީ. އެހެްނވީމާ ވާހަކަފުޅަާކއި ހިތަށް އަރަނީ ިމ  އަުޅގަ

ަރއީސް ެމންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު  މަޖިލީހުގެ، މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެބުނާ ާވހަކަތައް

ބަލަންވާނީ މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކުމަށް އެދިފަިއާވ  ލެްއގެ ގޮތުންދިނުމުގައި ުއސޫ

ވާހަކަ ދެއްެކވެމުންދާ މައްސަލަެއއްަގއި ކުރިން  ތަރުތީބުގެ މައްަޗއް. ނަމަެވސް

ނޑު  މިތަނަށް، ވާަހކަދެއްކުމަށް އެދިއްޖަަނމަ ވާހަކަ ދަްއކާފައި ުނވާ މެންަބރަކު އަުޅގަ

މެންބަރުން ހުށަހެޅި  ނުވަތަ ިދއްޖެނަމައިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ުނވަތަ އެ

ެއމައްސަލަ ހުށަހެޅުއްިވ  މައްސަލައަާކއި ގުޭޅގޮތުން ބަުޙޘް ކުރެވެމުންދާ ވަގުެތއްަގއި

ރައީސް އޭާނއަށްވެްސ  މެންބަރަކަށް ވާހަކަދައްކަްނ އެދިއްޖެނަމަ މަޖިލީހުގެ



ނޑަށް ހީވަނީ އެތަްނކޮޅު އެގޮަތށް ވެއްޖެނަމަ މިހާރު އޮ  އިސްކަންދޭން ވާނެއޭ. އަުޅގަ

ކަމަށް ފެންނާތީވެ ިމ  މަޖިލިސްގެ ރައީްސ ޕްރެކްޓިްސ ކުރަމުންދާގޮތާިއ ެއއްގޮްތވާނެ

 ޝުުކރިއްޔާ. ވާހަކަ ދަންނަވާލަންަް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކޮށްލަންަް.

 

  ެދްއވި ފުރުޞަތައް ޝުކުރު ތި، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް`.   ދެކުނުުބރީ ނިލަންެދއަތޮޅު

ނޑު، އާދެ ދަންނަވަން.  އްލަޠީފް ުމޙަްނމަދުޢަުބދު މެންަބރު   ވަނަ =6މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މިހިފަނީ  އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުެމންގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަމީްނ ޢާންމު ވިދާޅުވިއިރު  ދެންމެ، މާއްދާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަުޑއަހަންވެްސ  ވަރަށް، ރަނގަަޅށް އަޑުއަަހއި ވިސްނަންއިނީ  އަޅުަގނުޑވެސް ވަރަށް

 =6ެއއްެވްސކަހަލަ ކުރަކި ކަމެއްނެތް ޢިބާރާތް ތަކަކުން މި  ސޭހަ އަދި އޭގައިފަ

ނޑުެވސް، ހަމަޖެހިފައިަވނީ. އެހެންވީމާ ވަނަ މާއްދާ މި ޤަސްޠު ކުރަނީ ެއ  އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަންވެްސ  މާއްދާ އެ އޮތްގޮތަްށ ފާސްކުުރމަށް ހުށަހަޅަން. އަދި ހުށަހެޅުއްވި 

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑުމެންގެ ، އާދެއަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ގަވާއިުދ  މެންބަރުންވެސް މިހާރު މަސައްކަތްފުޅު މިގެންދަނީ

ނިޑއާއި ނޑުމެންގެ ލަނުދަ ހަަމަައަށް ވާސިުލވުމުެގ  އަވަހަށް ފާސްކޮށް އަުޅގަ

 ހުރިހާ ޝައްެކއްނެތް، އާދެ އަސްލު މަންޒިލު މަޤްޞަދާއި ހަމައަށްދެވޭތޯ.

 މެންބަރުންވެސް މަސައްކަތްފުޅު ކުރަމުން ެއ ގެންދަނީ އެގޮތަށް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުެވސް، އެހެންވީމާ ނޑުމެންެގ ހުރިހާ މެންބަރުން  އަުޅގަ ޔަޤީންކުރަން އަުޅގަ

މަޤްޞަދާއި ހަމައަށް ާވސިލުވުމަށް މަސައްކަްތ  އަޅުގނޑުމެްނގެ މި އަސްލު 

އޭަގިއ އުނިގޮތެއް އޮތްނަަމ  ސްކުރުމެ ރޫޙުގައިފާ ކުރުމައްޓަަކއި މި ގަާވއިދު އަަވހަށް

ނެތްނަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް އެއްބާުރ  އުނިކަމެއް، އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުަރއްަވއި

ނޑުމެްނެގ މި ގަވާއިދު އަވަހަށް ާފސްކުރެވޭތޯ ބެއްެލވުން.  ލައްަވއިގެން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. ައއްސަލާމްޢަލަިއކުމް.
 

  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްަޒތްތެރި މި`.  މެްނބަރު އުތުުރުބރީ  އަިރއަތޮޅ



  ޢާންމު އަމީން ، ވަނަ މާއްދާ =6ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  އަޅުަގނުޑވެސް މަުޖދީ ިއބްރާީހމް  މުޙަްނމަދު

، ރަމުބަލާަާޣާތްތެރިކަމަށް ޝައްކެއް ނުކު އިްއވަމުން ގެންދިޔައިުރަގއި އޭަގއިހުރި :ވާހަކަެދއްެކވުން

ޔަޤީްނކަން އެުރވުމަށް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑަށްވުރެ ކުރިްނ  އެކަން

މީހުންވަނީ އެކަން ހާސިލްކުރައްވާަފއި. އެހެން ކަމާއިއެުކަގއި  ފުރުޞަތައް އެދުނު

ދަންނަވަނީ ިމ މާއްދާ ދެލިކޮީޕގަިއ މި ޮއތްގޮތަށް ފާސްކުރަްނ  އަޅުަގނުޑވެސް 

ނުޑ ެއކަން ވާހަކަ. އަ އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރާ  ދި ހުށަހަޅަން ޖެހޭކަމަށްވާަނމަ އަުޅގަ

 ޝުކުިރއްޔާ. ހުށަހަޅާ ވާހަކަ.

  

ހުށަހެޅިފައި ނެތުމާއިކު އަދި މާއްދާ  މި މާއްދާއަށް އެވެސް އިްޞލާޙެއްވެސްަް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ލިބިފައިވުމާއިެއކު އިތުރު ބޭފުޅަކު  އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅި ތާއީދު

ކޮމިޓީ ވަގުތު ނިްނމާލާފައި އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު، ދިަވޑަިއގެންފަިއވެސް ނެތުމުންއެ

ވާހަކަ ދައްަކވަމުން  ައޅުަގނޑު ، އާދެ މި މާއްދާއަށް ވޯޓަށް ދަންނަވަން.

ޝާފީޤު  ގެންދަވަނިކޮށް މުލަކަތޮުޅ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

ނުޑ އެދެން  ވާނަން. ެދންފުރުޞަތު އަރު  އަުޅަގނޑު،  އެދިަވޑަިއގެންަެފިަި އަުޅގަ

ބޭފުޅުަުން  ކުރިއަށް އޮންނަ ތާނަގިއ ހަމަ ކުރިން އެދިވަޑަިއގަންނަަވއި

ކަންތަކުަގއި ހަމަ  އެދިަވޑަިއގަތުން. އަދި އަމުުދންަް މިކަހަލަ ތާފާތު ޚިޔާލު ނެތް

 ރަނގަުޅވާެނހެން ހީވަނީ. ފުރަތަމަ އެދިވަޑަިއގަންނަަވއި ގޮތަށް ގެންދެވުން

 

  ެއއީ ފެނިވަަޑއިުނގަތުން، ނަގަިއގެންއިނީ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކުީރގައި ައތް  ައޙްަމދު ެމންަބރު ތޮޅުމުލަކަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ ކުޑަކުަޑ އެްއޗެއް  ކުރާނެ  ާވހަކަެދއްކެުވން: ޝަފީޤް ކުިރއަށް  އެއީ ، ކަމެއްނެތް. އަުޅގަ

އެްއޗެްއ  ޔެއްލިބިދާނެލު އޮތް މި ބާވަތުގެ މާއްދާ ފާސްވަމުން ދާއިރު އެކަމަށް

ގަާވއިދު  ފެންނާތީ ކޮންމެހެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީަީ. ކުީރގައި ިމ މަޖިލީހުން މި

ކުރީަގިއ  ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމާފައި އެބައޮތް. ެއގޮތުގެ މަތިން

ތަފާތެްއ  ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮތާއި އަިދ މިހާރު މިކަން ކުރެވޭ ޮގތާއި ކުޑަކޮށް



ނޑު ހަނދާން އެބަހުރި ކޮންމެވެްސ  އެ، އަންނާތީވެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

ަގާވއިުދގައިަި ޑްރާފްްޓގައި އޮްތގޮތަްށ ފާސްކުރަން ތެދުވެ  މާއްދާއެއް އެ މާއްދާ

ދެލިކޮޕީ އޮތްގޮތަްށ  އިޞްާލޙު، ބޭފުޅެއް ތާއީުދކުރީމާ އެހެން، ހުށަހެޅީމާ އަޅުަގނޑު 

ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިކަްނ  ެއއޮތްގޮތަށް ، ނުޖެޭހނެކަމާއިހުށަހަޅައި ތާއީދުކުރަން 

ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަްށ  ަގވާއިުދގައި ، އެހެންވީމާ، އޮންނާނީ އޭތި ފާސްކުެރވިފައީ

 ެއއީ ، ާތއީދު ކުރި. އެހެންވީމާ ފާސްކުރަން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ތެދުވެ ވާހަކަ ަދއްަކވައި

ނުުކރެއްވުުމގެ ކުރީަގވެްސ  އެކަން ެއގޮތަށް ،ހަމަ ވަގުތުތަކެއް ދިޔުން. ެއހެންވީމާ

އެކަންފަށަްނ  އަލުން، އެހެންވީމާ  އެގޮތަށް އެކަން ނުކުެރވިފައި އޮތްކަމަކަށް ވާތީވެ.

ދަންނަވާލީަީ. ވަރަށް  އެކަން ނުކުރުމަށް ބާރު އެޅުުމގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑު ިމވާހަކަ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

  

ހަނދުމަފުޅު ބަހަަައްޓަވަިއގެން އެ ވިދާުޅިވ  ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެޝުކު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

، އެހެން ހިނގާފައިވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކައަށް. އެހެންނަމަވެސް އެ ކަންތައް

މާރްޗގައި ިމ  >7ތިބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުގައި ިމވާ ލިޔުން ތިނެްއ  މިހާރު

، ހަނދާން އެބަހުރި ރިން ައޅުަގނުޑެވސްފާސްކުރި ފާްސކުރުމުގެ ކު އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުަގިއ ދަންނަވާލިން މިހެން އޭރު  އަުޅގަ

 ދިމާވާ މާއްދާތައް ހުރި ގޮތަްށ ބަހައްޓާފަިއގޮސް ފަހުން ަގވާއިދު އެުކގަިއ ވޯޓަށް 

 އިޞްލާޙު ވީއަހާނީއޭ. ނަމަވެސް ެއގޮްތ ފެނިވަޑައިުނގަތް މެންބަރުން ނިންމެ

ފާްސ ނުވެއްޖެނަމަ ނަވަތަ ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަިއ  އިޞްލޙެއް، ހުށަހަޅައި

ޖަްލސާއަކަށް ވޯޓަށް އަހަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.  ނުވާނަމަ އެ މާއްާދއަކަށް

ދެންނެވިހެްނ  ުކރިންވެސް، މިގެންދަނީ އެގޮުތގެމަތިންަް. އާދެ މިހާރު، އެހެންވީމާ

ވާހަކަދައްަކވަން އެްއެވސް އިތުރު ބޭފުޅަކު  އި ބެހޭގޮތުންމިހާރު މި މާއްދާއާ

ަު މި  ކުޑަ ، މާއްދާ ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އާދެ އެދިަވޑަިއގަނެފައި ނެތުމާއެކު

އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ައޅުަގނުޑ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެްސ  އެހެންނަމަވެސް، ވަގުުތކޮެޅއްދީ



ިއއްަވާވ  އެއްފަހަރު ައދި މާއްދާ، ދަންނަާވތީވެ. އެހެންވީމާ  މާއްދާ އިްއވާލާފައި

 ލެއްވުމަށް ދަންނަވާލަން.

 

 

މާއްދާ  ވަނަ =6ދެލިކޮޕީަގއި އޮތް ޮގތަށް  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ދެވަނަ[  މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރި

 ]އިްއވެިވެއވެ.

 

 

، ތަށް އާދެ އެއީ ދެލިކޮީޕގެތިއެއްސެވި ގޮ ވަނަ މާްއދާ ދެންމެ =6އާދެ. ާގވާއިދު  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ދެލިކޮޕީގައި ވާގޮތަްށ ފާސްކުރައްވަން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެިރ  ދެވަނަ

  ވޯޓު ދެއްވުން އެެދން. މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 :> ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 9> ދެްއވީ: ވޯޓު

  6      ނުދެްއވާ: ވޯޓު

_____________________________________________________________ 
 

ޖަލްސާގެ އިއްތިފާޤުްނ އެގޮތަށް މި ާމއްދާ ފާްސވީ. އާދެ ދެން ހަމަ  ވީމާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަނަ މާއްާދައށް ވަަޑއިގެންެނވުމަށް  <6ނަގާނުލާ ައަވހަށް  ވަގުތުަތކެއް 

ދެވަނަ ދެލިކޮީޕގަިއ ވާގޮތް ިއއްވާލުމަްށ  މާއްާދ ގަާވއިދުގެ ވަނަ <6ދަންނަވާލަން. 

 ދަންނަވާލާނަން. އިދާރީ މޭޒުަގއި



 

 

މާއްދާ  ވަނަ <6ދެލިކޮޕީަގއި އޮތް ޮގތަށް  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ދެވަނަ[  މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރި

 ]އިްއވެިވެއވެ.

 

 

ެއއްސެވީ. ެދން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ  ާވއިދުގެ މާއްާދ އޮތްގޮތް ތިޔައާދެ މިހާރު ގަ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަުރވަނީ ހައްދުންމަތީ މެންބަރު  ވަގުތު. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 މޫސާ މަނިކަށް.

 

ނޑު ހަމަ އެންމެ އެްއޗެއް ޝުކުރިއްޔާ   މެންަބރު ޫމސާ ހައްުދންމަތީ   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި ޖަލްސާއެއް ހިނގަމުްނ  ވަނަ މާއްދާަގއި <6ދަންނަވާލަން މިތެދުވީ.  ހަަކދެއްެކވުން:ވާ މަނިކު

ދާންވެއްޖެނަމަ ކޮޅަށް ތެދުވެ  ދަނިކޮށް މެންބަރަކު ޖަލްސާ ދޫކޮށް ބޭރަށް

ޖަލްސާ ދޫކޮށް ދެވިދާނޭ. ބަިލ  ރިޔާސަތަށް ފެންނަގޮތަށް ިއޝާރާތެއް ކޮށްލުމަށްފަހު

ަވނަ މާއްދާގަިއ ދެންމެ  >6މި މާއްދާއަކަށް ތަނެއް ނެތްތޯ.  މެންބަރުންނަށް

ވާހަކަދައްަކވަްނ  އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރިއިުރގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި

އެހެްނވީމާ މި  ހުންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ކޮޅަށް ނުތެދުވޭ ބޭފުޅުންނަށް އޮތް ގޮތެއް.

ބޭރަށް  އާލާސްކަންފުޅާ ޖަލްސާގައި މެންބަރަކު ބޭނުންވެދާނެ އިނގޭތޯ ހަމަ

 ވަަޑއިގަންަނވަންވެސް. އެެހންވެއްޖެްއޔާ ޖެހިގެން ިއންނަ މެންބަރު އަތް

 ނަގާދެވޭކަހަލަ ގޮަތކަށް ހަމަޖައްސާލުން އޮތްކަމަށް ރަނގަަޅށް ފެނޭ. އެހެންނޫނީ 

 އެބޭފުޅަކު އަމިއްލަ ހާލުފުޅަްށ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލެްއގަިއ އިންނަވަން ޖެހިދާނެތީ 

 ނޑު ހިތަށް އެރީ ަހމަ ކުއްލިައކަށް ެއގޮތަށް ިއޞްލާޙުކޮށްލެވިއްެޖއްޔާ އަޅުގަ 

 އަޅުަގނޑަށް މިއަށް ވޯޓު ެދވޭނެ. އެހެން ނޫނިއްޔާ ވަަރށް ދަތި ކަމަކަށްވާނީ 

ނިޑެއއް ނެތިއްޔާ  ގެންދާނެ މީހަކު ނެިތއްޔާ ހަމަ ކޮންމެފަދަ  އެ ، ފުރޮޅުލީ ގޮ



ދަންނަވާލީ ހަމަ.  ޖެހިދާނެތީ އެވާހަކަނިކުންނަން  ހާލަތެއްގަިއވެސް މީހަކު ބޭރަށް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑު ފުރުޞަތު ހޯދީ ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ   ދެކުނުުބރީ ނިލަންެދއަތޮޅު   ވަނަ <6އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 ، ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމަށް. އާދެ އޭަގއި އެްއވެސް ކަހަލަ މާއްދާވެސް ޢަްބދުއްަްލަތީފް  މެންަބރު

އިޞްލާެޙއް ހުަށހަޅާފައި ނެތުމާއެކު އެމާއްދާ އެގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް  ބޭފުޅަކުވެސް  ވާހަަކދެއްެކވުން: މުޙަްނމަދު

 ހުށަހަޅަން. ޝުކުިރއްޔާ. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަޅުަގނޑު

 

  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފުރުޞަތަކަށް އެދި އަުޅަގނޑުެވސް މި ޝުކުރިއްޔާ  މެްނބަރު އިްބރާހީމް  އައްުޑއަޮތޅު

ނަޑށް ފެންނާތީ <6 ދެންނެވީ ވުން:ވާހަަކދެއްކެ  ޠާހިރު  ، ވަނަ މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަުޅގަ

ެއކަމަށް ތާއީދުުކރެވޭތީ. އަދި ހަމައެާއއެުކ ެއ ފުރުޞަތު ލިބުނީމާ  އަޅުަގނޑަށް  

ވަނަ މާއްދާއަށް. އާެދ  >6އެްއޗެްއވެްސ ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ.  އަޅުަގނޑު އިތުރު

ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް  ްނ އައްުޑއަތޮޅުގެއާބެހޭގޮތު ވަނަ މާއްދާ >6

ާތއީދުކުެރވޭ ވާހަކަ ދަންަނވަން.  ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާހަަކއަކަްށވެސް ައޅުަގނޑަށް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް ޝުކުރިއްޔާ  މެްނބަރު އަްޙމަދު  ފާދިއްޮޕޅު   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

  ވަނަ މާއްދާ ިމއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް <6 ދަންނަވާލީ :ވާހަަކދެއްެކވުން މުޙަްނމަދު

ނުޑ  މިހާރު މާއްދާ ފާސްކުރަން  ހުށަހެޅި ތާއީދުވެސް ވަނީ ލިބިފައި. އަުޅގަ

 ބޭުނމެއް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ. އިތުރަކަށް ވާަހކަދައްާކކަށް

 

  އެްއޗެއް އަުޅަގނޑު ފަހަރުވެސްމި، އާދެ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.  ެމންަބރު އަްޙަމދު މުލަކަތޮޅު

ސަލާމަތްވޭތޯ ބަލަންެވގެްނ. އެހެންނަމަވެސް މި  ދަންނަވާލަން ޖެހުނީ ހަމަ ވަގުތު ާވހަކަެދއްކެުވން: ޝަފީޤް

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ ަވގުތުޮކޅެްއ  ވަގުުތކޮޅު މަދަނީ. އަުޅގަ



ދެވި އިޞްލާހު ހުށަނޭޅި ހުރި  މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅަން އެކަށީގެންވާ ުމއްދަތު

އިޞްލާޙެއް ނެތް މާއްދާތައް. އެހެންވީމާ އެ  ހުށަހަޅާނެ، މާއްދާތައް އެއީ ހުށަނޭޅި

ފުރުޞަތު އައީމާ އެ މާއްދާާއ  އެ، އައީމާ މާއްދާއަށް ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހާލަތަށް

އިތުރަްށ އޮންނާނެކަމަކަްށ ނުދެކެން. ެއއީ  ބެހޭގޮތުން ދައްކާނެ އިތުުރވާހަކަތަކެއް 

ހުށަހަޅާނޭ ފުރުޞަތެއްވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ މިހާރު މިދާ ގޮތުންވެސް  އިޞްލާޙު

 ެގއްލިދާނެތީވެ އެަބއިވެސް ކުރުކޮށްލަދެްއވާށޭ ދަްނނަވާލަންެވގެން. ވަގުތުަތކެއް

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދި  ޝުކުރިއްޔާ   هللاމެްނބަރު ަޢބްދު ފާދިއްޮޕޅު   މިޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދ އާބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން.  <6 ދަންނަވާލީ ވާހަކަެދއްކެވުްނ: ޢަލީ

އަތޮުޅގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވި ފަދައިްނ  އެގޮތުން ލ.

 ޖަލްސާއެއް ހިނަގމުން ދަނިކޮށް މެންބަރަކު ޖަލްސާދޫކޮށް ބޭރަށް މަޖިލީހުގެ

ފެންނަގޮތަށް އިޝާާރތެއް ކޮށްލުމަށްފަހު  ރިާޔސަތަށް، މަދާންވެއްޖެނަ

އިޞްލާޙުކުރުމަށް. ކޮޅަށް ތެދުވެ މިބަިއ  ޖަލްސާދޫކޮށްފައި ދެވިދާނެ. މިގޮތަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އުނިކޮށްލަްއވާފައި. ުޝކުރިްއާޔ.

 

  <6ގޮުތން  ސް. އުސޫެލއްގެ ޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީ ޢައްސަލާމް އުތުުރބުރީ ެމންަބރު  މާޮޅސްމަޑުލު

ނުޑވެްސ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަުމން. ވަނަ ވަީޙދު ވާހަަކދެއްެކވުން: ޢަލީ   މާއްދާއަށް އަުޅގަ

ަޔއުމިްއޔާއަށްޓަަކއި ފަހުން ޖެހިދާނެ މައްސަލައެްއޓަަކއި  ތާރިޚަށްޓަކައި އަދި 

ވެގެން. ވަރަށް ކުރު ޢިބާރާތެއް ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ބޭނުންވީ

ވާހަަކއެްއ ދަްއާކނެކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި  ހީފުޅުނުކުރައްަވއްޭޗ އަުޅަގނޑު މާދިގު 

ދަނިކޮށް މެންބަރަކު ޖަލްސާދޫކޮށް  ރައީސް. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއް ހިނގަމުން

ފެންނަގޮތަށް އިޝާރާެތްއ  ބޭރަށް ދާންވެއްޖެނަމަ ކޮޅަށް ތެދުވެ ރިޔާސަތަށް

ނޑު ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ  ކޮށް ދެވިދާނެއޭ.ކޮށްލެވުމަށްފަހު ޖަލްސާ ދޫ ދެން އަުޅގަ

ބުނުމުން ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި ރައީސްތޯ  ރިޔާސަތަށޭ، ރިކޯޑަށްތަަކއި ދަންނަވާލުމަށް



މޭޒުތޯ. މިހެން މި ދެންނެވީ ކުރިއަށް  ނޫނީ އިދާރީ ކަންތައްތައް ބަހަލައްޓަވާ

ނޑުެމން ޤަބޫލުކުރާ ައޅުަގނޑު  ަޔޤީނުންވެސް ހަމަ، އި ގޮުތގަ އޮތްތަނުަގއިވެްސ އަުޅގަ

ނޑުެމން ދިޔުން ކަމަށް ވާނީ  ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުންވަނީ މި މަޖިލިސް ދޫކޮށް އަޅުގަ

މަޖިލިސް ދޫކޮްށ އެދުވަހަކު އެނބުރި  ނުވަތަ، މަޖިލީހުގެ ގޯތިތެރެއިން ބޭރަށް

ަެގެން ދިުޔން. ޢާންމުކޮށް މިހާ ނޫނީ، ނާންނަގޮތަށް ރު ފަހުން ައންނަ ގޮތަށް ނިކުމެ

ނިކުެމވަަޑއިގަތުމަކީ ެއގޮތެްއ  ބޭރަށް، ނިކުެމވަަޑއިަގންނަވާއިުރގައި  ބައެއް ބޭފުޅުން

ނޑަށް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެްސ  ކަމުގައި އަުޅގަ

ނުޑ  އަޅުަގނުޑ ނިކުމެ ގޮސް އައިްސވަނީ އެގޮަތކަށެްއ ނޫން. ވީމާ އަުޅގަ

 ފަސޭހަކުރުމުގެ ، ގޮތުްނވެސް ައވަްސކުރުމުގެ ދެކޭގޮުތގައި މި މަަސއްކަްތތައް

ނޑު މިހީކުރާ ގޮތަށް  މިހާރު، ގޮތުންވެސް  މިއޮތް ގޮތުން މާނަ އަޅުގަ

ދަންނަވާނީ. ެއީއ ހަމަ އިޝާރާތެއް  ކުރެވޭކަމަްށވާނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅޭ

އެފަރާތުން ނުވަތަ ރިޔާސަތުން އެ އިޝަރާްތ  ކޮށްލައްވާަފއި ދާންވީހަމަ. ކޮްނމެހެން

ކުރިންެވސް ދިުޔމުގެ އިޚްތިޔާރު އެބަ އޮތްތޯ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ މި  ލައިގަތުމުގެ ބަ

 ފުރިހަމަވަނީ އެގޮތަށްތޯ. މިހެން މި ދެންނެވީ ބައެްއ ފަހަރު އިންސާނުން މާނަ

 ކަމަށްވާތީެވ ރިޔާސަތުން އެގޮްތ ބަލައި ނުގަެނވި ވަގުުތކޮޅެްއ ގެއްލޭތަްނވެސް އާދޭ.

 ެއއް ފަހަރު ނިކުމެގެން ދާންެވސް އެބަޖެހޭ ެއއީއެހެންކަމަށްވުމުން ބަ

 އިންސާނަކަށްވާީތވެ ހަމަ އެްނމެ އެކަށީގެްނވާކަެމއް ޔަޤީނުްނވެސް ހަމަ. އެހެންވީމާ 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެހެން މީހުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި 

ން މީގެ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ފާސްކުރާ ަގވާއިުދގައި މި ގޮތަށް އޮތުމު

ގޯތިތެރޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން، މަޖިލިސް ދޫކޮށް ދަނީނޫންކަމުގައި ވާނަމަ މާނައަކީ

، ނިކުމެލާ  ނޫނީ މިތަނުގެ ތެރޭަގއި ޒަޫރރީ ކޮންމެވެސް އެހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭރަށް

ވާހަަކއަީކ މި ހޯލުގެ ެތރެއިން މި މައި ދޮރާށިން ބޭަރށް ނިކުމެލާ ނިކުތުން  އެހެން

ބުނާ ނިކުތުމެއް ނޫނޭ. އެ ނިކުތުމުން އަނބުރާ  ން މި ގަވާއިުދަގއިކޮންމެހެ އެއީ



އަދި އެ އިޝާރާތް ބަލަިއ  ވަދެވިދާނޭ ިއޝާރާތެއް ކޮށްލުމަށްފަހު

 ނުަގނެވުނަސް. ޝުކުިރއްޔާ. އަދި ނުގަތްކަމުަގިއވިއަސް.

 

ނޑު ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ ޝުކުރިއްޔާ   ައޙްަމދު މަލޭ މެންަބރު   ާވލަންދަންނަ އަުޅގަ

ނޑުެވސް ތާއީދުކުރަމޭ މ. ވާހަަކދެއްެކވުން: އާޠިަިފް އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިޞްލާުޙ  އަޙްމަދު ޝަފީޤް ެއވިދާޅުާވ އެްއޗަކަށް. އާދެ އަުޅގަ

އައިމާ އަމުދުންވެްސ  ހުށަހަޅަން ވަގުތު ލިބި ިއޞްލާޙު ހުށަނޭޅި މިހިސާބަށް 

ައޅުަގނޑުމެން މި  ބަދަލެއް ުނގެނެވޭެނ ގޮތަކަށް އޮންނަ ޙާލަތެްއަގއި އެްއވެސް

ނޑަްށވެސް ފެންނަނީ. ޚުދު  ބަހުސްކުރުން އެއީ ބުއްދިވެރި ކަމެއް ނޫންކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ިހއެއްުނވޭ  މިހާރަކު އިޞްލާޙެްއ  ޑްރާފްޓް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުްނވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެޭނ  ވާހެނެއް. އެހެންކަމަށްވަންޏާހުށަހަޅާލުމުގެ ޚިޔާޅެްއ ލިބިެގން

، އިާޝރާތެއް ކޮށްލުމަށްފަހު މިސާލަކަށް ކޮޅަށް ތެުދވެ ިރޔާސަތަށް ފެންނަ ގޮތަށް

މާނަ ކުރެޭވ ޮކންމެ ފަަަދަ ވައްތަެރއް ޖަްއސާފައިވެްސ ދެވިދާނޭ.  އެހެން އޮތީމާ

 ރާތް ކޮށްލުމަށްފަހު މިސާލަކަށް ރިޔާސަތަށް ފެންނަގޮތަށް ިއޝާ އޭގެ ބަދަލުަގއި

 އޮތިްއޔާ އެތަންކޮެޅއް ރަނގަުޅވޭ. އެކަހަލަ ގޮެތއް މި މާއްދާ މިއޮންނަނީ. ކޮންމެ 

 މާއްދާއެްއގެ ކޮންމެ ނަންބަރެއްަގއިެވސް ހަމަ އިޞްލާޙު ކޮށްލެވޭނެ ތަންތަންކޮޅު

ނޑުމެން  އެބަހުރި ވިސްނާލައިިފއްޔާ. ެއހެންނަމަވެސް އެ ފުރުޞަތު ނެތިމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިދައްކަނީ ވަގުތު ަވގުތު  އެހެންނަމަވެސް، ސަލާމަތްކުރުމުގެ ވާހަަކ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ އެ  ސަލާމަތް ނުކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ހިނގަމުން މިދަނީ.

ކޮށްލަން. ދެން  ޕޮއިންޓް ފާހަގަކޮށްލުމަށްޓަކަިއ އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން

ދެްއވާއިުރވެސް ހަަަމަ އެވަގުތު ދެވަަނ  ސަތުން އިއްަވވާކޮންމެ މާއްދާއެއް ތި ރިޔާ

އެބަދޭ އިނގޭތޯ. ެއކަންކަްނ  ފަހަރަށް އިއްެވވުމަށްވެްސ ހަމަ ވަގުތު

އަޅުަގނޑުމެްނވެސް މި  ރިޔާސަތުންވެަެސް މަދުކޮށްެދއްވުމަށް ައޅުަގނޑު އެދެމޭ.

 ސް.ރައީ ރޫޙުގައި މަަސއްކަތް ކުރަމުންާދއިރު. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި



 

  ަރއީސް. ޢިްއަޒތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި`.  މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ

  =6 އުާފވި ތާރީަޚށްޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ދެިލކޮޕީގެ އަޅުަގނޑު ވަރަށް  މަުޖދީ ިއބްރާީހމް މުޙަްނމަދު

ތެދުތެދަށް ދަންނަވާނަމަ ދެން ރައީސަކަށް  ވަނަ މާއްދާ އިއްތިފާުޤވެގެން ދިޔައިތީ. ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފަހު މީހާއަށް ދެން ނުދޭނަމެކޭ. އެީއ  މިނެޓެ. އެންމެ 8 ވިދާޅެއް ުނވެވޭނެ ދެން ދޭތީ

ކޮންމެ މީހަކަށް އެދޭ ަވގުތު ދޭންވާނޭ.  ދޭންވާނީ އެދޭ، )ށ( ގައި އެބަ ޢިބާރާތްކުރޭ

 ބަެއއް، ބަލާލަމުން ަބރަށްވަނަ ނަން <6 މިހާރު ހުށަހެޅިގެން ވާހަކަދެެކވެމުން މިދާ

 މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުތައް ހުންނަގޮތަށް ބަލާލަމުން ޙާލަތު ދިމާވެދާނެ ގޮތަށް 

ުނއުފުލޭ  އަްތވެސް، ވިސްނަާވކަމަށް ވަންޏާ އަުޅަގނޑު ހަމަ އިޝާރާތްކުރާ ހިއްވަނީ

 ހިނގައިދާނޭ. ފަދަ ޙާލަތެއް ނޫނީއްޔާ އޭނާައށް އިޝާރާތެްއވެސް ނުކުެރވޭ ޙާލަތެއް

ނޑުމެން ވިސްނަްނޖެހޭ ކަމެއްނޫނޭ. އެޙާލަތު ހަމަ މިތަނުން ކޮންމެ  އެއީ އަުޅގަ

  ދެނެގަންނާނޭ. ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. ފަރުދެއްވެސް

 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ވަގުުތ  ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު މި ގަވާއިުދގެ މި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން މާއްދާއަށް ކަ

ދަންނަވާަލނީ. އަދި ޢިއްޒަތްތެިރ  ނިންމާލަނީ. ދެން އެހެންވީމާ ވޯޓަށް މިހާތަނުން

ވަގުތު މަދުކުރަން  މެންބަރުންވެސް އިޝާރާތްުކރައްަވއި ރިޔާސަތުންވެސް 

ނުދަންނަވާނަން.  މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންވީާމ އަލުން ތަކުރާުރކޮށް މާްއދާއެއް

 ގޮތަށް ެއ މާއްދާ ފާސްކުރަންއޮތް  ވަނަ މާއްދާ <6 ގަާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕަގއި

 ދަންނަވަން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން ެއދި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 



 8> ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 5> ދެްއވީ: ވޯޓު

 8      ނުދެްއވާ: ވޯޓު

_____________________________________________________________ 
 

ވަނަ މާއްދާ ގަާވއިުދގެ ދެވަނަ  <6ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ  ވީމާ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ދެން ގަަަާވއިދުގެ   އޮްތގޮތަށް ޖަލްސާެގ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެ. ދެލިކޮޕީގައި

ގޮތައް  ކޮީޕގައި ޮއތްމާްއދާ ގަާވއިދުގެަެ ދެލި އެ، އާދެ ވަނަ މާއްދާ. 75

 ދަންނަވާލުމަށް އިދާރީ މޭޒުގަިއ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަށް.

 

 

މާއްދާ  ވަނަ 75ދެލިކޮޕީަގއި އޮތް ޮގތަށް  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ދެވަނަ[  މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރި

 ]އިްއވެިވެއވެ.

 

 

 ވަނަ މާއްާދއާބެހޭ ޮގތުން. 75ގެ ވަގުތު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމު  މިހާރު، އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

 ނުކުތާ( ނިޒާމާބެހޭ)

 

  ާފސްކޮށްފަިއވާ ޖަދުވަލެއް ކަުމަގއި ދެންމެ ތިއިއްެވވި ޖަދުވަލަކީ  އުތުުރުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު

  ދަންނަވާލަން.  މަުޖދީ ިއބްރާީހމް މުޙަްނމަދު
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 



 

 ވަނަ މާއްދާއަކީ އެޖަދުވަލާ ހަވާލާދީފައި އޮތް މާއްދާ  75ޖަދުވަލު މި ހުށަހެޅީ  މި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އަކަްށވާތީ އެާއއެުކގައިަަ ިމތަނުން ފާސްކުރުމަށް. މާއްދާ ފާސްވެގެން ދާއިރު

 އެޖަދުވަލާ ެއއްކޮށް ފާްސވެގެްނދާނީ.

 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

ފުރަތަމަ މިފަހަރު އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ މި މާއްދާއަްށ  އެންމެ، އާދެ ވާހަަކދެއްކުްނ: ރިޔާސަތުން

އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ  ެއގޮތުން، ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޭބފުޅުން އިޞްލާހް

 ޝަފީޤަށް. މިއަރުވަނީ މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު

 

ނޑުމެން އިޞްލާޙެއް މި މާއްދާަގއި މާއްާދއަށް މި، އާދެ ެމންަބރު އަްޙަމދު  މުލަކަތޮޅު   ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ަައި  ހުށައެއް ނާޅަން. އެކަމަކު މި   ާވހަކަެދއްކެުވން: ޝަފީޤް ވަަނ  :6ވަނަ ނަންބަރާއި  67ޖަދުވަލުގަަަ

ވަނަ ަނންބަރުގައި ިމއޮންނަނީ  67މިއޮތީ.  ނަންބަރު އުނިކޮށްލަން ހުށަހަޅާފައި

ޖަލްާސއިން ބޭރަށްނިކުތުން. މަޖިލީހުގެަެ  ނިކޮށްމަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަަދއްކަ

ބޮުޑ  ކިތަންމެ، ވާހަަކދައްކަވާފާނެ. ވާހަކަ ަދއްަކާވއިރުަގއި ރައީސް ވަރަށް ިދގުކޮށް 

 އުޒުެރއް މެދުވެރިވެ އިންނަ މީހާވެސްަް އެގޮތަށް އިންަނަވން ހަދައިގެން ވަރަށް

އެ އެްއ  ނުފެނޭ ޑަކަށްއަުޅގަނ، ނިކަމެތި ދެރަގޮތެއްވެސް ެވދާނެ. އެހެންވީމާއި

ވަނަ މާއްާދގައި ިމއޮތީ މެންބަރަކު  :6، ވަނަ މާއްދާ :6ބާވާކަެށއް އިނގޭތޯ. ދެން 

އައުްޓ ކުރުމާިއ ެބހޭގޮތުން. ޙަޤީޤަތުަގއި  ޯވކް، ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގއި އެއީ 

ވަކި ބަަޔކަށް ސީދާ ދިމާވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި  ހިނގާފައިހުރި ކަންތައްތަެކއް ނުވަތަ

ހުރިަކން ބާއްވަްނވީ. ެއއީ ހަޤީޤަުތގައި މި އިޞްލާޙުތަްއ  ކަންތައްަތއް ާވއިދުަގއިގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ޯވކް އައުްޓ  ހުށަހަޅަން ދިމާވާ މައްސަލަ އަީކވެސް އެއީ. އަުޅގަ

ަހއިޞިްއޔަތަކުން މަނާކުރުން ފެންނަ ކަމެއްނޫން. ވޯްކ  ކުރުންމީ އެކަން ެއްއވެސް



ނޑުމެންނަީކ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ޖެހޭ އައުްޓ ކުރުން އޮންނަން ނެ. އަީއ އަުޅގަ

ފައިދާ ހުރި  ަރއްިޔތުންނަށް، ަމންދޫބުން. އެހެންވީމާ ވަކާލާތުކުރާ ަރއްޔިތުްނގެ

އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  ގޮތްނޫން ގޮތްގޮތަށް އަުޅަގނޑަށް ފެންނަކަންތައް ތަކުގައި

ޓް ކުރުން މަތިން ވޯކް އައު  އެުއޞޫލް، އިއްތިޙާދު ކުެރވޭނެ. އެްނވީމާ

 އެހެންވެގެން މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑަށްފެނޭ.

 

ނޑުމެން، އަސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ  ެމންަބރު ުޙސައިން  ކޮޅުމަޑުލް   މި އިޞްލާޙު ހުށަެހޅި ސަބަބު ައުޅގަ

ވަނަ  67 މި، އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާުޅވެ ދެްއވީ ޙަޤީޤަތުަގއި މ. ޙަަސން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރަޝީދު

 ަވނަ ނަންބަރު ގައި މިބުނަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 67ނަންބަރުަު ޖަދުވަލުގެ 

 ވާހަކަދަްއކަ ވަނިކޮށް ޖަލްާސިއން ބޭރަށް ނިކުތުން...

 

ނޑު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން އަދަުބވެިރ ކަމާއެކު ެއއްެޗއް  ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަ

ނޑުެމންދޭ ވަގުތުޖެހިއްޖެ ދަންނަވާލާނަން އެއީ މިހާރު އިންޓަވަަަލް ، އަުޅގަ

ފަުހން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން. މިހާރު ދެން  އިންަޓވަލްގެ، އެހެންވީމާ

މަށް ކަ ހީފުުޅ ނުކުރަށްވާނެ އެްއޗެއް، ދަންނަވަން އަޅުަގނޑު އިށީދެވަަޑއި ގަތުަމށް

 ހީކުރަން.

 

  ފުރުޞަތު ދެްއިވއިރުވެސް އެކަން އެނގި ވަަޑިއގެންނަވާނެ ަރއީސް، އާދެ ެމންަބރު ުޙސައިން  ކޮޅުމަޑުލު

 ޝުކުިރއްޔާ.، އާދެ ނޫންތޯ. ޙަަސން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރަޝީދު

 

ނޑު، އެހެންވީމާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން މިނެޓްެގ  85 ނަށްމިހާުރ ތި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަުޅގަ

ފުރަތަމަ  އެންމެ، ޖަހާއިރު 66ހުސްވަގުެތއް އަރުވާނަން. ދެން ޖަލްސާފެއްޓޭނީ 

ރަޝީދު  ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާނީ ކޮޅުަމޑުލުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން

  ޙަސަންަް.



 

 ]ށް 66.55ން  65.85އިންޓަވަލް [
 

ތިއްެބވި މެންބަރުން ވަޑަިއގެން ދެްއވުން  ބޭރުގައި، އެހެންވީމާ ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މިހާރު.

 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަރަށް ޖަލްސާ ކުރާ  މިހާރު، އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ކުރިައްށ  ޖަލްސާ، ޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ. އެހެންވީމާމަ ވެދެވަޑައި ގެންފިކަމަށް މާލަމަށް

ހުްސވަުގތު ކޮޅަށް ޖަލްާސ  ކުރިން، މީގެ ، ގެންދަން ފައްޓާނަށް. ދެްނމެ

ނޑާލިއިުރ ވާހަކަފުުޅ ަދއްަކވަން ހުންނެވީ ކޮޅުމަޑުުލެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެދުކަ

ނޑު ، އެހެންވީމާ ހުޞައިން ރަޝީދު ޙަސަން. ޙަސަނަށް  ދުޙުސަިއން ރަޝީ އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

ނޑު، އާދެ`.   ެމންަބރު ުޙސައިންަް ކޮޅުމަޑުލު   މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރާނީ މިހާރު ހުށަހެޅި އަުޅގަ

މާއްދާާއއި ބެޭހގޮތުން އަރިއަތޮުޅ ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ފަަައިވާ  ޙަަސންަެ ވާަހދެއްެކވުން: ރަޝީދު

މުލަކަތޮޅު މެންބަރު ައޙްމަދު ޝަފީޤާ އަދި  ިހމާއިޙުސައިްނ އިބްރާ އިލްޔާސް 

 މި، ބެހޭގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަށް. އާދެ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިސްލާޙާ

 މާއްދާގައި ިމވަނީ ަގވާއިދު ަގއިވާ ޖަދުވަލް ެއވެސް މީ ަގވާއިުދގެ ބޭނުމަށްޓަކައި 

ށަހެޅި ިއޞްލާޙުގައި ވާނީ އެ ހު މިމާއްދާގެ ބައެއް ކަމުަގއި. ެދން އަޅުަގނޑުމެން

ުއނިކޮށް ލުމަށް. އާެދ  ވަނަ ނަންބަރު:6ވަނަ ނަންބަރާއި އަދި  67ޖަދުވަލުގެ 

ނުޑގެ އަޙް މ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަެދއްެކވި އަުޅގަ

ސަބަބު ވިދާޅުެވ  މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ވަނީ އެ އުނިކޮށްލަން ބޭނުންވާ



ނުޑ  އޭނާ ވިދާުޅވި ވާަހކަިއގެ އިތުރަށް ކުޑަ އިތުރު ދެއްވާފަ. ވާހަކަެއއް އަުޅގަ

ޢިޒުނައާިއއެކު. އެީއ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

ރައީސް ވާހަަކ  މަޖިލީހުގެ، މިބުނަނީ ަވނަ މާއްދާގައި  67މިމާއްދާގެ ޖަދުވަލުެގ 

މެންބަރުން ކުރުން  މަޖިލީހުގެ، އެއީ ންދައްކަވަިނކޮށް ޖަލްސާއިން ޭބރަށް ނުކުތު

ނޑުމެން، މިހާރު އެކަީށގެންނުވާ ކަމެއް ކަމަށް މިވަނީ ޖަދުވަލުަުގެ ވާގޮތުން.  އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް  <6ދާދި ދެންމެ ފާސްކުރި 

ކޮޅަށްތެދުެވ  ޖަލްސާ ދޫކޮށް ބޭރަށްދާން ޖެހިއްޖެނަމަ މެންބަރަކު، ދަނިކޮށް ހިނގަމުން

ދެވިދާނޭ.  ރިޔާސތައް ފެންނަ ގޮަތއް ިއޝާރާތެއް ކޮށްލުމަށްފަހު ޖަލްސާ ދޫކޮށް

ނޑުމެން ފާސްކުީރ  <6މިހާރު މިވާގޮތަކީ  ވޯުޓ  މެންބަރުން 5>ވަނަ ާމއްދާ އަުޅގަ

 ވަނަ  67ދެއްަވއިގެން މަޖިލީހުގެ ތަނަވަސް އަޣުލަބިްއޔަތަކުން. ާފސްކުރީމަ 

 ގޮތަކަްށވެސް ނެތް. ސަބަަބކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަ މާއްދާގެ ބޭނުން ެއއް 

ދައްކަވަިނކޮށް ޖަލްސާއިން ބޭރަށް ނިކުންނަން މިޖެހެނީ އޭނަ ހުންނަވަނީ 

ދަްއކަވަން. އަުޅަގނޑުމެން ނިކުންނަށް މީހާއަށް މިޖެހެނީ ރިޔާސަތަށް  ވާހަކަފުޅު

ނގޭ ރިޔާސަތުްނ އި އެބަ މީގެން، ކޮށްލާފައި ނިކުންނަށް. އެހެންވީމާ އިޝާރާތް

ނޑުމެން އިޝާރާްތ  ވާހަކަފުޅު ދައްަކާވއިރުަގއި އޭނާ އަކަށް ހަމައެކަނި ައުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ  <6 ކޮށްލާކަން ފާހަގަ ވެގެންދާނި. އެކަމަށް އެޕްރޫވް ކުާރކަްނ.

އެމާއްާދ  ވަނަ މާއްދާ ލާޒިމެއް ނުވެސްކުރޭ. <6އެކަމަށް ހުއްދަ ދޭކަން. 

ނޑުމެ  67ޖަދުވަލުގެ  މި، އެހެންީވމާ ން އެކަންތައް ދެނެތިބޫމު.ފާސްކުރިއިރު އަުޅގަ

މާއްދާަގއި  ވަނަ <6ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތަށް އޮތްނަމަ އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނ 

އެކަން  ފާސްކުރި އެްއޗަާކއި ތަޢާރުުޒވާނެ ކަމެްއވެސް ނެތް. އަިދ ޢަމަލީގޮތުން

ދި އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން އަ ތަންފީޒު ކުރުމަށް އުނދަގޫާވނެ ކަމެއްވެސް ނެތް.

ރައީްސ ހުއްދަ ދެއްވިަޔްސ  ވަނަ މާއްދާ އޮތް ގޮތުން މަޖިލީހުގެ <6ބޭނުންވަނީ 

ހުއްދަ ދެްއވާ ކަހަލަ  ނޫނީ ނުދެއްވިޔަްސ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނިކުމެވޭނެ. އަދި 

ކޮށްލަން ޖެހެނީ. ދެން  ގޮތަކަށް ނޫން އޮތީީކވެސް. ަހމައެކަނި އޭާނއަށް އިޝާރާތް



ނިންކުންނަން ޖެހިދާނެ ކިތަންމެ  ގެ ރައީސް ވާހަކަދަްއަކނިކޮށް ޖަލްސާއިންމަޖިލީހު

ނޑުމެްނގެ، ހާލަތެއް އެބަހުރި. އާދެ އަޙް މ.އަޮތޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަުޅގަ

މެދުވެރި ވެދާނެ. ހަމަ މެންބަރަކަށް  ހާލަތެއް، އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ފަދަިއން

ހުންނާނެ. މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ވާހަކަފުުޅ  ތްތައްނިކުންނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ޙާލަ

އަދި ެއއީކީ ކޮންމެހެނެއް އެމަނިކުފާނު  ދައްކަވަިނކޮށްެވސް ނިކުންނަްނ ޖެހިދާނެ.

ވާހަކަުފޅު ދައްަކވަން ހުއްޓާ  މާގިނައިރު ވާހަކަަދއްަކވާީތ އެއްނޫން. އަދި

ނަން. ދެން މިއޮތީ ޖެހޭނީ ނިކުން ނިކުންނަށްޖެހޭ ހާލަތެއް ވެއްޖިއްޔާ އެ މެންބަރު

ވާހަކަ ދެއްކުމަްށ  މެންބަރަކު، މިބުނަނީ ވަނަ ނަންބަރު މި ޖަދވަލުގެ މީަގއި :6

ދެން ދަންނަވަްނ  ފަހު ވާހަކަ ދަްއކާ ނިމުމާއި އެުކގަިއ މަޖިލިސް ދޫކޮށް ިދއުން.

 ފަހު ހަމަ ނިމުމާއެކު ޖެހެނީ މަޖިލީހުގައި މެންބަރަކު ދައްކަވާ ވާހަކަަދއްކާ ނިމުމަށް

 ީކގަިއ ހަމަ އޭނަ ދާން ޖެިހދާނެ. އަދި ފަހަރުަގއި ވެދާނެ މީގަ މި މާނަކުރަން އެ

ނަޑެއޅިގެން ބުނެފައި ނެތް  މިއޮޅެނީ ވޯކް އައުޓް ކުރުމުެގ ވާހަކަހެން. އެހެން ކަ

، އަުޅަގނޑުމެން މިދަނީ ޑިމޮކްރަީސ ާއއި ދިމާއަށް. އާދެ ޙަޤީޤަތުަގއި، ނަމަވެސް

 ޖެހޭ، ކުރިހެން ޮއިއވަރު މި ބަދަލުވަނީ. ނަމަވެސް  ިމއަދު ކުރިން ފާހަގަ އަޅުަގނޑު

 ފަހި ދެރޯޅިއެއް ފެނުމަކުން ރަނގަޅު މާލިމީނެތް އޮޑި ނަގަިއގެން ދުްއވަެއއް

، ނުގަންނާނެ. އެމީހުން ބަލާނެ ވައި ޖެހެނީ ކިިހނެއްތޯ. އެހެންވީމާ 

ނޑުމެންނަށް މި ވޯކް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އައުްޓ  އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮަތކީ އަުޅގަ

މި ޖަދުވަލުގަިއ  މިަތނުން، ކުރުމުގެ ޙައްޤު ރިޒާރވް ޮކށްފައި ބޭއްވުން. އާދެ

ޙަޤީޤަުތގަިއ  މަނައެއް ނުކުރޭ އިނގޭތޯ. ނުކުތުމެއް. މިއީ ެއކަށީގެން ނުވާކަމެއް.

ނޑުމެން ނުދެެކންވީ. ައޅުަގނޑުމެން  މިއީ އެކަީށގެން ނުވާ ކަެމްއކަމަށް އަުޅގަ

އައުްޓ ކުރުމަކުން ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަޤީގަތުަގއި ނެތްކަން.  ތަޖުރިބާ ކޮށްފީމު. ވޯކް

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢިންތިޙާބު ކުރިއިރުަގއިވެސް މަޖިލީހުން ވޯކް  އެންމެ ފަހުން މި

އެކަކު އަޅުަގނަޑކީ. އެކަމު އަޅުަގނޑުމެން ނިކުތް  ތެރެއިން، އޭގެ  އައުޓް ކުރި.

ރަށް ރީތިކޮށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަ. މައްސަލައެއް ނުޖެހޭ ނިކުތުމަކުން މާ ބޮޑު



ނޑުމެން، އެހެންވީމާ އިންތިޙާބި ކުރެވެމުން ދިޔަީއ. ތަސައްރަފު ފުދިގެން  އަުޅގަ

ައއުޓް ކުރުަމކީ  މިހާރު އެއްބަސް ވަމާތޯއޭ. ވޯކް އައުްޓ ކުރާ މެންބަރުްނ ވޯކް 

 ގެން ނުކުތުމަކީ އެކަށީ އެމީހުންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަމަށް. ހަމައެގޮތަށް އެ

ނޑުމެން ނުދެކަމާތޯއޭ. އެހެްނވީމާ ނޑު، ނުވާކަމެްއކަމަށް އަުޅގަ ވަރަށް އަދަުބ  ައޅުގަ

ނަންބަރާިއ  ވަނަ 67ވެރި ކަމާިއއެކު މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންގެ އަރިހުން މި އެދެނީ 

އުނިކޮށްލުމަށް. މި ޖަދުވަލުގައި އެބަހުރި   ވަނަ ނަންބަރު މިޖަދުވަލުން :6

ޮގތުން ވާހަކަ މިޖަދުވަލާއި މެދު ވާހަކަދެއްކި އިުރަގއި  އްގެއަޅުަގނޑުމެން އުސޫލެ 

، ކަންތައްތައް. އެކަމަކު އެ ހުރިހާ ކަންތައްަތކާއި ވާހަކަ ނުދަްއކަވާ  ހިތް ހަމަނުޖެހޭ

ބޭނުންވީ އަާސސީ މި ދެ އުޞޫލު މި ޖަދުވަލުން އުނިކޮށްލަން.  އަޅުަގނޑުމެން

ތަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކެވި ކޮމިޓީަގިއ  ގަންނަވާެނ މި އިޞްލާޙު މިކަން އެގިަވނަޑއި

ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއް އަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގ  ބައްދަލުވުމުަގއި ިތއްބެިވ ބޭފުުޅންނަށް.

ނޑުމެން ކޮންމެހެން  ކުރިކަން. އެކަަމކު މިހާރު މި އިޞްލާޙު ައއިސް މިއޮތީ ައުޅގަ

ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަމި، ެއކު. އެހެންވީމާ  އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެކޭ ކަންތައްތަކާ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

، ދަންނަވާލަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް އެަބއޮތް. ެއއީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައރިހުން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ޖަލްސާގެ ކުރީ ބައިގަިއ އިދާރީ މޭޒުން ޖަދުވަލުގެ މާއްދާތައް ދަންނަވާލެވުުނ  ދެންމެ

ަުގެ އިރު ގެެނވިފަިއާވ  ެއއަށް، ވަނަ ނަންބަރު ދަންނަވާ ލެވުނ68ީ ޖަދުވަލު

އިޞްލާޙު  ަވނަ ނަމްބަރު 68އިޞްލާހެއް ޭއގަ ހިމަނާ ނުލާ. މިހާރު ޖަދުވަލުަުގެ 

ބެހުމަށް  ކުރެވުނީމަ އޮންނާނީ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭިރއަޓުން މެންބަރުންނަށް ލިޔުން

މަޖިލިސް ކުރާ މާލަމުގަިއ  ނުވާ ގޮަތއް ޢާންަްމުކޮށް ެއްއވެސް ާބވަތެްއގެ ލިޔުމެއް 

ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި  ބެހުން އެއީ އެކަށީގެން ުނވާ ކަމެއްކަމަށް. ދެން މިހާރު

އޮންނާނެ.  މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅު މަތީަގއި އެ އިޞްލާާޙއި އެީކަގިއ އެބާއި



ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަީނ  ެއވާހަކަ، އެހެންވީމާ ދަންނަާވލަން. ދެން އަޅުގަ

 ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒަށް. ރުބުރީގެއުތު ތިލަދުންމަތީ

 

ނޑު ދަންނަވާލަން  އުތުުރބުރީ މެްނބަރު ތިލަދުންމަތީ   އޮތް ެއއް ވާަހކަ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ދީފައި މާއްދާ.  ދަންނަވާލީ. އަނެއް ވާހަކަ އަކީ ޖަދުވަލުގެ ފެށޭ ތާނގަިއ ހަވާލާ ތި މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްެކވުން: އަްޙމަދު

ވަނަ މާއްާދ  75ވަނަ މާއްދާއާއި ުގޅޭ ޭއގެ ބަދަލުގައި  <6އަޅުަގނޑަށް އިވުނީ 

ޑްރާފްޓްގައި އޮީތ  އާގުޅޭ ކަމަށް ވިދާުޅިވކަމަށް. އޭަގއި ރަނގަޅު ގޮަތކީ ކޮބާިއތޯ.

ނޑު ހުށަހަަޅން  ވަނަ މާއްދާ  75ކިހިނެއްތޯ ސުވާލު ކޮށްލަން. ދެން އަދި އަޅުގަ

 އި އޮތް ގޮތަށް ާފސްކުރަން.ޑްރާފްޓް ގަ

، ވަނަ މާއްދާއަށް. އެހެންވީމާ  75ޖަދުވަލަށްަް ހަވާލަ ދެވިފައިވަނީ  މިހާރު، އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުންަް: ރިޔާސަތުން

އަޅުަގނޑުމެންަނން އިޞްލާޙުކޮްށ ނުލެވި ޮއތީ. އެކަަމކު ރަނަގޅު  ޖަދުވަލުގައި 

ނޑު ވަނަ 75ގޮތަކީ  ރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފު  މާއްދާާއިއ ގުޅޭ. ދެން އަުޅގަ

 ޝަރީފަށް. އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

 

  މިހާރު އަޅުަގނޑަްށ ލިބިފައި އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް ދަންަނވާލުމުގެ ކުރިން މެްނބަރު އިްބރާހީމް  އައްުޑއަޮތޅު

 ސާފު، ސާފުނުވާތީ ަގނަޑށްކަރުދާހުގައި މިއޮތީ ޮކންއެްއޗެއް ކަމެއް ައޅު އޮތް ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ޝަރީފް

 ކޮށްލައި ދެވުން އެދެން. މީގައި މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ސެކްެރޓޭރިއަޓުން 

 މެންބަރުނަށް ލިޔުން ބެހުމަށް ނުވާ ގޮަތއް ޢާންމުކޮށް އެްއެވސް ބާވަެތއްގެ ިލޔުމެއް 

ނޑު  މަޖިލިސް ކުރާ މާލަމުގައި ބޭްއވުން. މިއީ ުކއްލިައކަށް މީތި ލިބުނީމައި  އަުޅގަ

 އިރާން ކަމެއް ލިބިއްޖެ. އެހެންވީމަ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންަީ ާސފުކޮށް ދެއްވަފާނަންތޯ ހަ

    މި ވީގޮެތއް.

 

ާމއްދާ ފުރަތަމަ ުކރިން އޮތީ ކުރިްނވެސް ދެްނނެވިހެން މަޖިލީހުގައި  މި، އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުންަް: ރިޔާސަތުން

ހުން. އެހެން ކުރިްނ ބެ  އެްއވެްސ ބާވަެތއްެގ ލިޔުމެއް މެންބަރުންނަށް ޢާންމުކޮށް



މެންބަރުންނަށް އެރުނު  އޮތީ. އެހެން އޮްއވައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން 

އިޞްާލޙު ހުށަހަލުއްވާފައި ހުރިމަ. ދެވަނަ ފަހަރު ގަާވއިދު  މިވާހަކަ، ފުރުޞަތުގައި 

 އް ކޮމިޓީގަިއ މިވާހަކަ ެދއްިކގެްނ ގެނެވުނު އިޞްލާޙެ ގވާއިދު، ގެންގޮސް  ކޮމިޓީއަށް

 މިހާރު މިވަނީ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން މެންބަރުންނަށް ލިޔުން ބެހުމަށް 

 ނުވާ ގޮތައް. ޢާންމުކޮށްަް އެްއވެސް ބާވަތެްއގެ ލިޔުމެއް މަޖިލިސް ކުރާ މާލަމުގައި

 ބެހުން. މިގޮތައް ހެދިއިުރަގއި ަގާވއިދުަު ކޮމިޓީން ިވސްނެވީ ޢިްއޒަތްތެރި

 ންބަރަކުވެސް އެހެން މެންބަރުންނަށް ބައްސަވާަލއްވަންމެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެ

 ބޭނުންފުޅުވާ ލިޔުމެއް ެއްއޗެްއ ގެންނަވަފާނެ ކަމަށް. އެ ެމންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާ 

ެވއްޖިްއާޔ  އެހެން، އިޞްލާޙެއް ުނވަތަ އެ ެމންބަރަކު ފާޅުކުރަްއވާ ޚިޔާެލއް

އިންިތޒާމް  ވޭނެމަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުްނ އެ މެންބަރުންނަށް ަބހާލެ

ުނާވ  އޮންނަންވާނެ. ދެން އެނޫންެވސް ޢާންމުގޮތެއްަގއި އެްއޗެްއ ބެއްސެވުމަށް

އަނެއްބޭފުޅުންެގ  ގޮތައް. މިހާރުވެސް މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މެދުގައި އެއްޭބފުޅުން

ހުއްދަ ކުެރވިފަިއ  މެދުގައި ެއއްެޗއް ފޮނުއްވާލުްނ ކަހަލަ ކަންތައް. އެކަންތައް ވެސް

މި އިްޞލާޙު ގެނެވިަފއި މިއޮީތ. ޙަޤީަޤތުގަިއ މީގެ ބޭނުމަީކ  މިހާރު، މަށްޓަކައި އޮތު

ތެޭރގަިއ ނުހިމެނި ޢާއްމުކޮށް ހުރިހާ  ސެކްރެޭޓރިއަޓުން، ތެރޭގައި  މަޖީލީސް

، އެކަހަލަ ކަްނތައް ކުރެްއވުން ެއއީ މެންބަރުންނަށް ބަހާ ގޮތައް. ލިޔުން ބައްސަވާ

ަި ބަޔާން ކުރުން.އެ  ގަާވއިދުަގއި މިމަޖިލީހުގެ  ކަީށގެން ނުވާ ކަެމއްގެ ކަމުަގއި

 

  މާއްދާ ޖަދުއުލް ވަނ75ަ، ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން  މެްނބަރު އިްބރާހީމް އައްުޑއަޮތޅު

ނޑަށް ފެްނނަވާހަކަ. މިގޮތައް މި    ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ޝަރީފް  އާއި އެއްކޮށް އޮތްގޮަތއް ފާސްކުރަން އަުޅގަ

ލާޙް އޮތުމާއި އެކީ. އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް ދަންަނާވލަން މިފުރުޞަތުގައި އިޞް

 ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޙިާޔލްފުޅާއި ބެހޭގޮތުންަް. ބޭނުން.

ވަނަ ނަމްބަރާއި ބެހޭގޮތުން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ :6ނަމްބަރާއި  ވަނ67ަ، އެއީ 

، ލިޔެފައި އޮތް ގޮތުން ާވހަކަ ދެއްެކވުމާއިެއކު ރުމާއްދާ މިހާ މި، ނުކުތާައކީ ބޭނުންވާ



 ނުކުމެ ަވޑަިއގަތުން ިމގޮތަްއ ެއއޮތީ ވޯްކ ައއުޓް ުކރުމަށް ހުރަސް އެޅުުމގެ ބޭރަށް

 ގޮތަކުން ނޫނޭ. އެފަދަ ޙާަލތެއްަގއިެވސް ޯވކް ައއުޓް ުކރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ 

 އެުކލަވާ ލެވުނު އިުރަގއި ބޭފުޅަކަށް ވޯކް އަުއޓް ކުރެްއވޭނޭ. ެއއީ މި ަގވާއިދު 

 ކޮމިޓީގަިއވެސް އެކަމާއިމެދު ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާ އެްއަގިއ މަޝްވަރާ ކުރެވުން.

 ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ ރިޔާަޞތައް ކުރާ އިޙްތިރާމެްއގެ ގޮުތން. ވާހަކަ ަދއްަކވާ

 މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަދައްަކވަނިކޮށް  އަދި، ނިމިގެން ބޭރަށް ނިނުކުމެއް ވުމަށާއި

 ބޭރަށް މެންބަރުން ނުނިކުތުން. މި މާނައިގައި ެއކަން ހިމެނިފައި އޮތީ. ޯވކް ައއުޓް

 ކުރަްއވަންޏާ ވޯކް އައުޓް ކުރެްއވޭނެ. އެކަަމކަށް ެއއްެވސް ހުރަހެއްނެތް އެ 

ނުޑ މިވާހަކަ ދައްަނވާލީ މި މާއްދާ ފާސްެވގެން   މާއްދާއަކުނެތް. އަުޅގަ

ިރޒަވޭޝަްނ ނިކަން ހުންނާތީ. އެ ސާފު ކޮށްލަިއ  ބޭފުޅުްނގެ ަބެއއް، ދާއިރުަގއިވެސް 

މައްސަލައެއް ދިމާިވޔަސް ަޔޢުމިއްޔާަގއި މިވާހަަކ  ދިނުމުގެ ގޮތުން. އަދި ފަހުން 

، އަދި މަޖިލީހުން މިކަން ފާސްވެގެން ދާއިރު  މިގޮތައް ރެކޯްޑވެަފއި އޮތުްނ.

މާނައަކީ ވޯކް  .ދަނީ މިދެންނެވި ގޮތަްއކަށް ވެސް ބަޔާންވެަފިއ އޮތުން ފާސްވެގެން

ޯވކް ައއުޓް  އައުޓް ކުަރްއވަން ބޭނުންފުޅު ބޭފުޅަކަށް މިމާއްދާ މިގޮތަްއ އޮތަސް

ބޮުޑ މައްސަލައެއް ޖެހިގެން މެންބަރަކު ނިކުންނަށް  އަދި، ކުރެްއވޭނެ ކަމާއި

، ނިކުންނެވޭނެކަން ވެްސ ބަޔާްނވެފައި އޮތުްނ. އެހެން މިދެންނެވީ ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަ

ކުރުމަށް ބާރު އަޅާ ގޮތެއް އެްއގޮތަކަށް ވެސް މީގައި ޖަދަލުގައި ިމ  ޢަމަލް މި

މުޅިން މަނާކުރަނިވި ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އުޞޫލެްއގެ ގޮތުްނ  ހިމެނެނީ އަކީ

ކަރާމާތް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުން ކުރެވޭ ޢަދަބު ވެރި  މަޖިލީހުގެ ޤަދަރާއި

ނޑު އަނެއްާކވެްސ ދަންނަވާލި. މިއަށް އުޞޫލަކަށް ވާތީ މިވާހަކަ ފަހު އަޅުގަ

މާއްދާ ޖަދައުލާއި އެްއގޮތައް ފާސްކުރުމަށް  ވަނ75ަތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން 

  އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާވާަހކަ ޝުުކރިއްޔާ.

 

ނޑު   އުުތރުުބރީ މެްނބަރު ހުވަުދއަޮތޅު   ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދެންނެވީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ



ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފަިއވާ އިބާރާތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެދ 68 ޖަދުވަލުގެ ލީމް ވާހަަކދެއްެކވުން:ޙަ ޢަދުނާން

އޮތީ. ދެން މިހާރު އެ އޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު  އިބާރާތެއް ލިބިފައި

ައދި ވެސް ބަސް އޮތް  މިއިބާރާތް، ޔަޤީންކުރެވިފައި. އެހެންނަމަވެސް އިބާރާތް ލިބި

ުކޑަކޮށް އޮޅުންއަާރ ކަހަލަ ގޮތެއް އެަބ ދިމާވޭ. އަޅުަގނޑަްށ  ަގނޑަށް އަޅު ގޮތުން

ސާފު ސާދާ ޢިބާރާތަކުން މި ޢިބާރާތް މަނިކުފާނު ދެންމެ  ފެންނަނީ މިއަށްވުރެން

ޮގތަކަށް މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން މެންބަރުންނަށް  ތަފްޞީލު ކޮށްދެއްވި ފަދަ

ތަކަށް ޢިބާރާތް ގެނައުމަްށ. މިހާރު ޢިބާރާތުގައި ގޮ މިކަަހލަ، ފިަޔވައި  ބަހާ ލިޔުންތައް

ސެކްރެަޓރޭޓް މެންބަރުންނަށް ލިޔުން ބެހުމަށް ނުވާ ގޮތަްއ  ވާގޮތުން މަޖިލީހުގެ

ލިޔުެމއް މަޖިލީހުގެ މާލަމުގައި ބެހުން. މިހެން  ފަރާެތްއގެ ޢާންމުކޮށް އެްއވެސް

ކަންނޭނގެ އޮޅުން  ިއެވސްމުއްސަނދި ކަމާއެުކގަ އޮތީމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ަބހުގެ

ނޑަށް، އަރާކަހަލަ ގޮެތއް އެބަދިމާވޭ. އެހެންވީމާ ަވރަށް ރަނގަޅު އިދާރީ  އަުޅގަ

ނުވަތަ  ގޮތުން އެ އިޞްލާޙު ޮކށްލަ ދެއްވާފީިވއްޔާ ެސްކރެޓޭރިއަޓުންަް

 ސެކްރެޓޭރިއަޓު މެުދވެރިކޮްށ ބަހާ ލިޔުންތައް ފިޔަަވިއ ޢާންމުކޮށް އެއްެވސް

މަޖިލިސްގެ މާލަމުގަިއ ބެހުން. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްެތިރ  އްބާވަތެްއގެ ލިޔުމެ 

  ރައީސް.

 

ނޑު، އާދެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މެންަބރު  ހައްުދންމަތީ   ދަންނަާވނީ މިހާރު މި އަުޅގަ

ްއެޗްއ އެ ކުރެވަމުންދާ ޖަދުވަލުގައި ހުރި ބަެއއް ނުކުތާތަާކ ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ވާހަަކދެއްެކވުން: މޫާސމަނިކު

ނޑުމެނަށް މި މަޖިލީހަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ދަންނަވާލުމުގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެްނ  ފުރުޞަތު ލިބެން އެބަޖެހޭ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެއީ ކުރީދުަވހެއްަގއި

މެންބަރު ފައިޞަލް  މިތަނުގައި ވާހަކަ ދަްއކަަވއިީފމު ފުވައްމުލަުކގެ ޢިްއޒަތްތެރި

އެހެންނަމަވެސް  ަި،ޮއވެފައ ގުިޅގެން ިއޞްލާޙު ނުވެވިދާނެ ކަމަށްވިދާޅުވި އެްއޗަކާ 

ހުށަހެޅުއްވުމަކަްށ  ފްގެޡިަިމާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާ

މެްނބަރު މިތަނުގައި ކުރެްއވި ިއޞްލާޙެއް ކުރެވިަފއި   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ



ކުރިްނ  ަގނޑުމެންއަޅު ެއއްަޗކީ  އެނގޭ އަުޅަގނޑަށް، އެހެްނވީމާ އެބައޮތް.

މަޖިލީހުގައި  އަޅުަގނޑުމެން ވަިކގޮތަކަށް ެއއްބަސްެވގެން ފެށިކަމުަގއި ިވޔަސް މި

އެހެންވުމުން  ބައެއްކަހަލަ އުނި އިތުރު ެގނައުމަށް ފުރުސަތު ދެވިފަ އެބަހުއްޓޭ

އިޞްލާުޙ  އަޅުަގނުޑވެސް މިމާއްދާަގއި އަދި ވާހަކަ ދެކެވެމުން ދާއިުރގައި ކުރިން

މިތަުނގަވެްސ އިޞްލާޙެއް ކުރެވޭެނ   މައް އަްނަގވާފައި އޮްތކަމުގައި ިވޔަސްހުށައެޅު

މިހާރު މިދާބާރު މިނުގައި އޮތީިވއްޔާ އޭތި އެޖަސްްޓ ކޮށްލާފައި ބޭއްވުްނ  ގޮތައް

ހަމަ އެކަނި ފަށާލުމައްޓަކައި މި ވާހަކަޮކޅު  ިމއީ، ރަނގަޅޭ. ދެން ވަރަށް

ނޑުެވސް  ބަެއއްކަހަލަ ވާަހަކތައް މީަގއި މިހާރު  އެބަހުރި ދަންނަވާލާފައި އަުޅގަ

މާއްދާަގއި ވޯކް ައުއޓް ކުރުމާބެހޭ ވާހަކަ  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން ވާހަަކމިދެކެވޭ

ައއުޓް ކުރަީނ އެައކީ ކޮންމެހެން  އައީމަ ައޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ ވޯކް 

 އަުޅަގނޑުމެން މިތަނުގައި  ގަާވއިަިދަކުން ކުރާކަމެއްނޫޭނ އެީއއަކީ އެްއވެސް 

ބޭނުންވާ މީހުން ކޮޅަށް ތެދުެވ  ގަާވއިދެއްަް ާބްއވާކަށްނުޖެހޭ ވޯކް އައުްޓ ކުރަން

އެއީ ެއކަމާ ހިތްހަމަ  އެންގުމަށްފަހުަގއި އެމީހުން ވޯކް ައއުޓް ކުރާަކއް

ަރއްޔިތުންނަށް ުނވަަތ  ނުޖެހިއްޖިއްޔާ އެމީހަކު ތަމްޞީލުކުރާ ދާއިާރގަިއ އެމީހަުކގެ

ދާކަމުަގއި ވަނީިވއްޔާ މިތަނުން  ކަންތައްތައް ހިނގަމުން އެމީހަކަށް ނުފެންނަ ގޮތަށް

ެއއީ ެއމީހަކު އިޙްތިޔާރުަގިއ  ނިކުމެ އެމީހަކު ޖަލްސާގައި ބައިވެިރވުން ނުވުން

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ އަކުރުން ެއކަށީގެްނ   އޮތްކަމެއް. މިޖަދުވަުލގައި މިޮއންނަނީ

ކަމެއްޫނން އަދި އެކަމަކައް ކަންކަން އެއީ ކުެށްއކަމަކަށް ބެލެވޭ ކަން ނުވާ

ގޮތަކަށް ނޫން އެކަން އަިއއްސަ އޮތީކީ ދެން  ދެްއވޭނެ، ނުދެއްވޭނެ  އަދަބެްއވެސް

ީމގަިއ އެަބއޮތް އިނގޭަެތޯ ހިގާނިމިފަިއވާ  ބައެއްކަހަލަ ާމއްދާތަަކއް ބަާލއިރުަގއި

ވާހަަކދެއްކުމުަގއި އެކަެމއް  ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ކަމަކަށް އިޝާރާތްކޮށް

ަާ ހިނގާ ގޮތެއް ަބާޔންކޮށްދިނުމުގެ އިތުރަށް ަޖޒުބާތުތައް އިޙުސާްސ  ފައިވާ

މަސައްކަްތކުރުން ެއއީ ކާކާދިމާލަށް ބުނިއެްއޗެއްޯތ. އަޅުަގނޑު ހިތަށް  ދެއްކުމަށް

ނުޑވެސް މީ  އަރާ  އިޙްސާސް ، އަހަރު ވަންދެން ޖަޒުބާތު  67،68އަުޅގަ



ހުރީމަ އަުޅަގނާޑ  ކަތްކޮްށފައިދެއްކުމަށްޓަަކއި ީޓވީ ކެމެާރ ކުރިމަތީަގއި މަސައް 

އަޅުަގނޑު ެއވާހަަކ  ދިމާލަށް ބުނިއެއްޗެކޭ ވަރަްށ ބޮޑަށް ހީވެގެން އެބައުޅެން.

ޖަޒުބާތެްއ  ދަންނަވާއިރު ެއއްެވސް މީހަކު އެްއވެސް ވާހަަކއެއް ނުދައްކާނެ.

ނުޑވެފައި އިންނަ  އިޙްސާސެއް ނެތް މީހަކު ެއހެންކަމަށް ވަނީވިްއޔާ މީހާާވނީ ގަ

ީހވަނީ މީަގއި ބޭނުން އެްއޗެއް ނޫހެން. ކޮންމެ މީހަކު  ެއއީ، އެހެންވީމާ، ޗަކަށޭ އެއް 

ިނމިފައިަަ އޮތް ކަމަކަްށވިއަްސަް މުސްތަޤުބަލުގަިއ  ކޮންމެސް ވާހަަކއެްއ އަދި 

ވާަހަކދެއްކި ކަަަުމގަިއިވޔަސް ަޖޒުބަތާކާިއ އިޙްސާެސއް  އަންނަށް އޮތްކަމަކަށް 

ދެން އަނެއް މާއްދާަގއި މިއޮންނަނީ މީހުން ލާ  .ހުންނާނެ ކޮންމެ ކަމެއްަގއިެވސް

ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް ިނސްބަތްވާ ބެޖެއް ުނވަތަ  ހެދުމުގައި ަވކި ޖަމާޢަތްތަކަްށަް

މެންބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް އެފަދަ އެްއޗެްއ  ނިޝާނެއް ޖެހުމަށް އެހެން

އައިްސ ހަމަ  އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ މިހާރަކަށް ގެންގުޅުން. މިތަންޮކޅަށްވެސް 

އުފައްާދފައި ގަމީސްތަކުަގިއވެސް އެަބހުރޭ މާކެއް ޖަހާފައި  ބައެއް ކުންފުނިތަކުން

ނޑުމެންެގ  އެހާ ހިސާބުން އޭތި ހިފައިަގނެގެން މައްސަލަަޔކަށް ހަދާނީބައޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އިހަކަށް  ތެރޭގައި ެއކަހަލަ ވާހަކަތަެކްއ ދެކެވޭތީ. ދެން އަނެއްކާ އަޅުގަ

މަޖިލީހުަގިއ ފާސްކުރި ޕާޓީ ބޭއްވުމަށް ައދި މާދަމާ ކަންނޭނގެ  އްޔިތުންގެދުވަހު ރަ

މަޖިލިސް އަެނއްާކ ފާސްކުރާނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް ތެރޭގަިއ ަވިކ  ރައްޔިތުންގެ 

މީހުންނަށް ތިބެވިދާނެ ގޮތަށް. އެހެން ކަމުގައި ވަނީިވއްޔާ ިމ  ޕާޓީތަކެްއގެ

ކުރަންޖެހޭނެ. ދެން ހަމަ އެއާެއީކގައި  އަޅުަގނޑުމެން ިއޞްލާޙު މާއްދާތައް

ވަނަމާއްދާަގިއ މިއޮންނަ ފެންބުއިން ފިޔަވާ އެްއވެސް ެއްއޗެްއ  =ދަންނަވާނީ 

ދެންމެގަިއެވސް އަޅުަގނުޑގެ އަޚުަު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިތާ  ކެއުމާއި ުބއިން

ނޑިން ގަ އިންނަަވއިގެން މެޓާ ނޑިއަްށ ފަރިއްކުުޅވާފައި ެއވަަޑއިގަތީ. އަެނއްާކ ގަ

ނޑަްށ  އެއީ، އެހެްނީވމާ، ބޭފުޅުން ެއބަތިއްބަވާ މިތަނުގައި  ބޭސް ފަރިއްކުޅުވާ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު  ހީވަނީ އެހާވަރުން ކުރަްއވަްނ ވީކަމެއްނޫން ކަންނޭނގެ. ަބއެއްބޭފުޅުން

އެކަހަަލ  އެދެން، ހަދާއޭ ދަންނަވާނީ ސިއްރުން ފޯއްކޮުޅ އެއްޗިިހވެސް ފަރިްއކުުޅވާ



މައްސަލަ ތަކަަކށް ފަހުން ވެގެން ދެން އަނައްކާ ައޅުަގނޑުމެްނ  ހަދެން އެކަ

މަްއސަލާަގއި ބޮުޑ ކަމަކަށް ެވގެން ވާހަަކދައްކަން ނުޖެހޭކަހަލަ  އެްއކަލަ ފޯްއކޮޅު ކޭ

ނޑުމެންނަީކ  ގޮތަކަށްަް މިކަހަލަ ނޑަށް ެފނޭ. އަުޅގަ ނޑާލުން އަުޅގަ މާއްދާަތްއ ކަ

ށް ތަްއޔާރުކުުރވާފައި ދޮރުމަތިން އަންނައިރު ތިބޭހެން އެހާވަރަ މީ ސްކޫލު ކުދިން

ވަިކގޮތަކަްށ ޓައީޔާ އެްއޗިހި ހެޮޔވަރު ޮކށްދީފައި ވައްާދގޮތަްށ  ކޮންމެވެސް މީހަކު

ވަނަ  =ހުރި ބައެއް މާއްދާތަކަްށ މިސާލަކަށް  މިގޮަތށް، އެހެްނވީމާ ނުވައްދަން.

ވަނަ މާއްަދ  < ފެނޭ އަދި އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަށް މާއްދާޔަށް މި ޖަޒުބާތުގެ މާއްދާ

ައޅުަގނޑު  މީގެން އުނިކޮށްލުމަށް އަުޅަގނޑަށް ވަރަށް ފެނޭ. ހަމަ އެާޔއެީކގައި 

މިހާރު ޝަރީފުގެ އަޑު ގަދަކަްނ އެހެރިްއޔޭ ެއކަމެްއ  ަބއްލަވާ ، ދަންނަވާނީ

ައށްޑުއަތޮޅު މެންބަރު އަޅުަގނަޑށް އެބަ ހީވޭ އެވާހަަކ  ކޮންޓްރޯލެއް ނުވޭ އިނގޭތޯ.

ކަންކަން މިކަމުން  ެއަކހަލަ، ުނވެސް ަބއްލަާވ މިގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ ވާއިރުދަންނަ

ގޮތަކަށް ބޭްއވުން.  ހިނގާނެތީވެ ެއއީ ދެން ކުަށކަށް ނުހަދާ އެކަން ގެންދެޭވނެ

ނޑު، އެހެންވީމާ ވަނަ މާއްާދަގިއ  =އަދިެވސް ެއއްފަހަރު ދަންނަވާލާަާނަން.  އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ އެ ފިޔަވައި މިއިންނަ ފެންބުއިން ްއވެސް ެއްއޗެއް ެކއުމާއި ުބއިން އަުޅގަ

އެބައުޭޅަކން އެނގޭ މިހާރު ދެން މެންބަރަކު ލައިގެން ހުންނަ  ތެރޭގައި ބަލިމީހުން

ަްމާއްދާ މީގެން  8ވަނަމާއްދާ މި  =6ވަަނ މާއްދާ އަދި  < ހެދުމާ ބެހޭގޮތުން އޮތް

ނޑު ދަންނަވާލިން. ވަރަްށ  ހަކަެއވާ، އެހެންވީމާ ، ހުށަހަޅަން އުނިކޮށްލުމަށް އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 އަތޮޅު މެންބަރުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި  ލ.، އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވާހަކަެވސް އިޝާރާތް ކުަރްއވާފައި މި މަޖިލީހުަގއި  މަޖިލީހުގައި އިޞްލާުޙގެނެވޭ  

ގެ އިްޞލާޙު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެބާވަތެއް އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް މި

ނިންމާފަިއވެްސ އޮތީ ެއއީ އިޞްލާޙު  ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮތީ އަދި ކުރަން އޭރު

ގެންނަވާަފިއވާ އިޞްލާޙެްއ ޭއގެ  ގެންނަވާ ބޭފުޅުްނ ހުަުށައަުޅްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުން



 ވުންޢިބާާރތް ބަދަލު ކޮށްލެއް އަސްލަށް ބަދަލުނުވާ ގޮަތކަްށ މީގެ ތެރެއިން ބަެއއް

 އެކަހަލަ ކަންތަުކގެ ފުރުޞަުތ އެބޭފުޅުންނަށް އެުރވޭ އަިދ ހަމަ އެހެން އެއް 

 މާއްދާއެްއގެ އަކުރަަކއް ގެނެޭވ އިޞްލާޙަކުން އެ ާމއްދާެގ އެހެން އަކުެރއްަގއި 

 އޮންނަ ތަނަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖިއްޔާ އެބަދަލު ގެންނަންވެސް ޭއގެ 

 ޖެހޭ އިޞްލާޙު. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ގެންނަން

، އެހެްނވީމާ ވާހަކަފުުޅގައި ވަރަށް ގިނަ ނަންބަރުތައް އުވާަލއްވަން ހުށަހަޅުއްަވއިފި.

ނުޑމެންނަށް މިތާނގައި  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ެއގޮަތށް އެ އިޞްލީޙު އަުޅގަ

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވާނީ ބަލައިގަެނވެން ނެތް އަރިއަތޮުޅ  ވާހަކަ. ދެން އަޅުގަ

 އިބްރާހީމަށް. އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ

 

  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްަޒތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.`.   އުތުުރުބރީ މެްނބަރު އަިރއަތޮޅު

  ވަނަ މާްއދާ =6 ވަރަށް ހިތާމަކޮށްފިން އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑު  މަުޖދީ ިއބްރާީހމް މުޙަްނމަދު

ނޑުމެންނަށް މި ފްލޯރގަިއ  ފާސްކުރި ވާހަކަެދއްެކވުން: ކުރުން ހަދާން ަނއްތާލެްއވީތީވެ. އަުޅގަ

ވަރަށް ފުރިަހމަ ބާރެއް އެ މާއްދާއިން ަވނީ ލިބިދެއްވާފަ ހަމަ  ވާހަދެއްެކވުމަށް

ޖަދުވަލު ަވރަށް ކުރީއްސުރެން ފެިށގެްނ މި ހަމަ ފުރަތަމަ  މިޔާއި އެުކގައި 

އަތަށް ލިބުނީއްސުރެން ފެށިގެން ައޅުަގނޑު މި އަންނަނީ ހަމަ  ނޑުމެންއަޅުގަ 

އަންތަރީްސާވ ހިސާބުގައި. މިފަދަ ލަފްެޒއް ބޭނުން ކުރުމަށް  ހައިރާންވަމުންަް

ހަމައެކަިނ މި މަޖިލީހުގައި އޮތް ފުރުޞަތަށް ހުރަސް  ހުރަސް އެޅުމަކީ

މިވާހަަކ މިދަނީ ތަކުރާރުކޮށް  .ވާނީ ާލ އިންސާނީ ޢަމަލަކަށް އެ، ވާނެ އެޅުންކަމުަގއި

ގެ ހިމެނުމަށް ވަރަށް  =އަދި  8މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި ަދްއކަމުން. ޖަދުވަލުގެ 

ކޮށްދެްއވައިފީމު. ހަަމ ެއގޮތަށް މީގެ ކުރީ  ފުރިހަމަކޮށް ބައެއް މެންބަރުްނ މޭރުން

ނޑު ެކިއން. އާދެ. މި ޖެހިއިރު ކާްނޖެހޭ 67ދުވަހެއްަގއި  ކަން މިތާ ބޭހެއް އަަަޅުގަ

ފާހަގަ ކުރެްއވި. މިފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖިްއޔާ  ތިއްބެވި ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރިްނވެސް

ކުެރވޭނެ ގޮެތްއވެސް އޮންނަން ޖެހޭނެމެަެ. އަދި ހަމަ  ހަމަ އެކަންޖެހޭނީ ކުރަން



ނޑުމެންގެ ޣައިރު ހާޒިުރގަިއ  ދާދި ދެންމެޔަކު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މޭޒުމަތީަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މާނަކޮށްލަން މަސައްކަތް ކޮށްކޮްށ  އި އޮތްބޭއްވިފަ  ނޑު އަުޅގަ ގަ

ނޑަކަްށ ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެސް ޭމރުމެއްނުވި ޭއގެން ެއ  ވަރުބަލިެވއްޖެ. އަުޅގަ

ެއއްަޗުކން ކީކޭ ކަމެްއވެސް މިކިަޔނީކީ. ހަމަ ހައިރާންވެ  ޢިބާރާތް ކޮށްފައިއޮތް

އި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ބަހަން ވަނަ މާއްދާގަ 68 އަންތަރީސްެވއްޖެ އިނގޭތޯ.

ސެކްެރޓޭރިއަޓުން މެދުވެރިކޮށް މަޖިލިސްކުރާަާ މާލަމުގަިއ  ބޭނުންވާ ލިޔުމެއްނަމަ

ތަރުޖަމާ ކޮށްދެއްވިއިރު އެގޮތަްށ މިވާހަކަ ނުލިޔުްއީވ  ބެހުން. މިގޮތަށް ރައީސް

ނުޑެގ ހިތަށް އަރާ. މިގޮތަށް މިކަން ކޮށްދެއް ކީްއވެގެންާބވައޭ  ވުމަށް އަުޅގަ

 ހަތަުރވަނަ، އަުޅަގނޑު ޮގވާލަން. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް 

 މާއްދާގަިއ މެންބަރަކު ވާހަަކދައްކަމުން ގެންާދއިރު އޭާނައށް އުނދަޫގވެދާ ފަދަ

 އެްއވެސް ކަމެއްކުރުން ިމޮގތަށް މިކަން ކޮށްފިއްާޔ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް

އެއަްށވުރެން ބޮުޑ ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ.  ނެގިދާނެބާވައޭ. ހަމަ ަގިއމުވެސްަް

ޝައުޤުވެިރކަން ނައްތާުލމައްޓަކައި ހަމަ ެއކަނި  ވާހަކަދަްއކަމުން ދާ މީހެއްގެ ރޫޙާ

، މައްސަލައެއް ަނގަިއގެން ބަހަނާތަކެއް ދެއްކުން  ކުރަން އޮންނާނެ ކަމަކީ ނިާޒމީ

ނޑަކަށްއަޅު  ހުތްޖަތުތަކެއް ހާމަކުރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ނޫނިއްޔާ  ގަ

އަދި  9،:،;ވަނަ މާއްދާ މިޮއތް ގޮތަށާ  8އެގޮަތކަށްވެްސ ނުފެނޭ މި ޖަދުލުގައި 

އެްއޮގތަކަށްވެސް ާބއްާވކަށެއް. ޖަޒުބާތެއްނެތް ެއްއވެްސ  ;6،:66،67،68،6،=

ަް ވާކަން ޢިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަެއއް ނުދެްއކޭނެ. ބަހުަގިއ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޖަޒުބާތެއް

ދެނެވަޑަިއގަންނަވާނެ. ބަހުެގ އުސްތާޒުން ތިއްަބާވ  މަޔަށްފުރިހަ ރައީސް ވަރަށް

ނޑު ހަަމ  މަޖިލީހެއްގައި މިގޮތަށް ަެސް އަުޅގަ ިލޔުްއވާ ޖަދުވަލެއް ގެންނެވީީތވެ

ިމ ފުރުޞަތު މިފަދަ  ައޅުަގނޑަށް، ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް އަންތަރީސްވާންޖެހޭ.

މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެން  ވަނަ =6ގޮތަކަށް މިަވގުތުކޮޅު ލިބުުނކަމައްޓަަކއިެވސް 

މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން  ފާސްކުރި ކުރުން ހަނދާނަށް ގެނެސްފި ކަމަަައް ހީކުރަމުން

 ހިފައި މަޑުކޮށްލާނަން. ޝުކުިރއްޔާ.



 

  ަވނަ މާއްދާ 75ގަާވއިދުގެ  މި، ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ ޝުކުރިއްޔާ  ެމންަބރު ަޙސަން  ކޮޅުމަޑުލު

ނޑުމެން މިވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި މިމާއްާދއިން ޢިޝާރާތްކުރާ  ކުރުމުގައިފާސް ވާހަކަެދއްކެުވން: ޢަފީފް އަުޅގަ

ހުރި މާއްދާަތކާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށްގ ަިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ޖަދުވަލުގައި

ނޫނީ އެބޭފުޅުްނެގ ރިޒަވޭޝަން އެބަހުރި. މިހެންކަމުން އަޅުަގނޑު  ކަންބޮޑުވުން

ުރން ފަސްކޮށްލާފައި މި މާއްދާ ފާސްކުރުން ޖަދުވަލު ފާސްކު ހިތަށް އެރީ

ހުރި މާއްދާތަާކިއ ބެހޭގޮތުން  ޖަދުވަލުަގއި،  މިހާރު. އާދެ ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ

ޢިއްޒަތްތެރި  ިމގޮތުން، އެހެްނވީމާ ވިސްނަންޖެހޭ ބައެއް ކަންަތއްަތއްވެސް އެބަހުރި.

އަުޅަގނޑަށް  އިމެންބަރުން އެފާޅު ކުރެއްވި ިޚޔާލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާ އިުރގަ 

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާީނ މި ޖަދުވަލު  ވިސްނެނީ މި ވަގުތު އަުޅގަ

 ފާސްކުރުން. ފަސްކޮށްފައި މި މާއްދާ ފާސްކުރުމޭ. މި މާއްދާ ފާސްކުރި ނަމަވެސް

ނޑުމެންނަށް ފަހުން ފާސްކުރެވިދާނެ އޭރުން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ  ޖަދުވަލު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދގެ ޖަލްސާގައި މިމާއްދާ ފާސްކޮށް އަުޅގަ

ދަންނަވާަލން ހަމައެކަނި  ިމވާހަކަ، ސަލާމަތް ކުރެވިދާނޭ. އެހެންވީމާ ވަގުތުަު

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަަކއް އެުދނިން. ޝުކުރިއްޔާ.
 

ނޑުެވސް ދަންނަވާލަން ޝުކުރިއްޔާ  މެންަބރު ައޙްަމދު  މާލޭ   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ އަުޅގަ

 ވަނަ ނަންބަރުގައި މިއޮންނަ  67އުޅުނު ވާހަކަޔަކީ މި ޖަދުވަލުގެ  ފުރަތަމަ ވާހަަކދެއްެކވުން: އާޠިފް

ވަނަ ނަންބަރުގައި އޮންނަ ޢާންމުކޮށް އެއްވެސް  68 މަޢާފްކުރައްވާ، މަޖިލީހުގެ

މެންބަރުންނަށް ބެހުން މިހެން އޮތުމާއިއެކު އެއީ ނުކުެރވޭެނ  ބާވަތެްއގެ ލިޔުމެއް 

ނޑު ފުރުޞަތަކަްށ  މަށްކަމެއްކަ ހީެވގެން ވާހަކަ ދައްކާނަމޭ ހިތަށް އަރާ އަޅުގަ

ނުޑ ބޭރުން ވަްނއިރު އެހެންލިޔުމެއް ބޭްއވިފަިއ  އެދުނިން. އެދިފައި  ޮއއްާވ ައުޅގަ

ހިތަށް އެީރ  ދެން، މިތަނަށް ގެނެވުނި ެއއްެޗއްތޯ ބަލައިަލަަން އޮތީމާ ެއއީ ކިހިނެއް 

ވިދާޅުެވ ދެްއވައިފި. ައޅުަގނޑު ހިތަްއ އަރަީނ  އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ެއވާަހކަ



އިޞްލާހަކަށް ވެދާނެބާއޭ. މީ އަނެއްކާ އެހެން  ނޯޓިސް އަކާނުލައި ހުށަހެުޅނު

އެްއޗެއް ހުށަހަުޅއްވަން ވެއްިޖއްޔާ ނޯޓިްސާއ  ކަމަށްވަންޏާ ޑްރަފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން

ެގން އަޅުަގނޑު ެއވާހަަކ ސުވާލުތަެކއް ހިތަށްވަދެ ނުލާ ހުށަހެޅުއްވާނެ ބާއޭ. އެަކހަލަ

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ތިވިދާޅުާވ ގޮތުން މިއީ ހަމަ  ދައްކާލަން ޚިޔާލުކުރީ.

ނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ އަދި ތެދުނިޔަތުގައި  ތެދުނިޔަތުގައި ައއި ެއއްެޗއްަކމަށް އަޅުގަ

އިޞްލާޙުަތއް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތެށް އޮތުން ހުޅުވިފައި އޮތުްނވެްސ  އަންނަ މިބާވަތުގެ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ައޅުަގނޑު އެއީ  އެދޭގޮެތއް. މީގެ އިތުރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެަބ  ހުރިހާ، އެްއވާހަަކއަކީ ފަހަރަކު ނުކުރެވިދާނެ ކަންތައްަތކެއް ައޅުގަ

ގެންެދވޭ. މީގެ ކުރީގެ މާއްދާަގިއވެސް އޭގެ ކުރީ މާއްާދވެްސ  ފާސކުރެވެމުން އެބަ

ނޑުމެން ، ހިތަށްވަންނަ ބަެއއް ޕޮއިންޓް. ދެން ައޅުަގނޑު  އެބަހުރި އެހެން  އަުޅގަ

ޔާ ހަމަޔަށް. މީހަކު  =6،;6ހިތުން ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތަެކއް ހިމަނާފައި މިއޮތީ 

އެހެން ނަމަވެސް  ކޮށްފާނެ ކަމައް ހިތަށް އަާރ ހުރިހާ ކަންތައްތައް ކަންޭނނގެ

ނުޑވެސް ޮކށްލަފާނެ ކަމެއް މީަގއި ނެތް.  ރުތިންހަތަ އަދިވެސް ، ހަމައެކަނި އަުޅގަ

އެހެނ ނަމަވެްސ  ދެން މިވާހަކަ ދަންނަވަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަހަލަ ވާހަކައެއް

ޚާޔލުކޮށްލައްވާ މިސްޓަރ  އަޅުަގނޑު ހިތަށް ވަންނަނީ ތިބޭފުޅުންވެސް މިސާލަކަށް

ނޑިެއްއގައި އިށީދެަލއިގެން އިނދެފިްއޔާ ދެން އޭނަ ކޮށްފާނެހާ ކަހަލަ  ބީން ގޮ

ނޑުމެން ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ޙިޔާލުކަންތައްތަ ނުކުާރކަހަލަ  އް. މިސާލަކަށް ައޅުގަ

ނުޑ  65،67،75 ކަށް ކަންތަްށެވސް ކޮށްފާނެ ކަހަލަ މީހެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް، އެހެންވީމާ މިދެންނެވީ. ހުރިހާ އެްއެޗއް ލިޔެވޭނެ ކަހަލަ  އަުޅގަ

ެއ ވާަހކަ ފާހަގަކޮށްލުމަށް މިހެން  ޑުއަުޅގަނ، އެެހންވީމާ ކަންތައްތަެކއްނޫން މިހިރީ.

ނުޑެވސް މުޅިން ަަިއ  މިދަންނަވާލަނީ. އަޅުގަ އެއްބަސްނުވާ ކަންތައްތަކެްއވެްސ މީގަ

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް  އެބަހުރި. އާދެ އެަެ ޕޮއިންޓް  ފާހަގަކަަޮއްލުމަށްޓަަކއި ައުޅގަ

 ރައީސް. އެދުނީ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި
 



ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ ޝުކުރިއްޔާ   ެމންަބރު ރިޔާޟް ކޮޅުމަޑުލު   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަްނ. އެހެންނަމަވެސް  ަވނަ މާއްދާޔާ ބެހޭގޮތުން ކޮްނމެވެސް 75  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރަޝީދު

ޖަޒުބާތުަތއް ހާމަ ކުރެްއވީަމ  އަޅުަގނުޑވެސް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ ބަެއއް

ޔަކަށް ދާކަްށ އަޅުަގނޑު ނެތީން. ޖަޒުބާތަކާއި ނުލަިއ އެ ކޮންމެހެން

ައޅުަގނޑުެމން ކުރިމަތީގަިއ ހުރި ދޮރަކުންވެސް އެތެރެެއްއ  ހަމަޔަޤީނުންވެސް

ނޑުމެންެގ  ނުވެވޭނެ. ކޮންމެަޔކަސް މިައށް ވަރަށް ރަނގަޅު ޚޔާެލއް އަުޅގަ

އެ ޖަދުވަލު ޢަފީފް ދެންމެ ހުށަހަޅުއްވައިފި.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން

ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް  ވަރަށް ،  ކުރިއަށްދަމާ ހިނގާށޭ ބާއްވާަފއި މި މާއްދާއާއިގެން

އެޖަދުވަލުަގއި ހުރި  އަޅުަގނޑު އެކަމާަާ ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާޢިދުކުރެވޭ. އީ 

ދެންމެ ބޮޑު ލިސްޓެްއ  ކަންތައްތަްއކަށް އަުޅަގނޑަކަްށވެސް ތާއީެދއްނުކުެރވޭ. ެއއީ

ަް  ކިޔާލިއިރު އޭގަހުރި ަބއެްއ ކަންތައްތަކެއް މިހާރު ހުރިހާ ޕޮއިންޓްތަކެއް

ނޑާަލއިފި ކަމަށްވަންޏާ ޭއގައި އޮންނާނީ ދެ ޕޮއިންޓުވަރުަު ކަންނޭނގެ.  ކަ

ނޑަކަްށވެްސ  ކޮންމެހެން، އެހެންވީމާ މިއަދު ވަގުތު ެއކަމަކަށް ދުއްވާާލަކށް އަޅުގަ

ނުޑގެ، އެހެންވީމާ ނުފެނޭ. ފީފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަްށ ޢަ ބޭނުމަކަށްވީ ަޙސަން އަުޅގަ

ނޑަްށވެްސ  މާއްދާ ފާސްކޮށްލާފައި ޖަދުަވލު އިހަށް މަޑުކޮށްލުން ަަ އެީއ އަޅުގަ

ައޅުަގނޑު  އެވާހަކަ، އެހެންވީމާ ފެންނަ ގޮތަކަށް ވާތީ އެވާަހކަ ދަންނަވާލުން.

 ދަންނަވާލިން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

މެންބަރުން.  =;ވަޑަަަިއގެންަެ ތިްއބެވީ  ރިއްާޔ. މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުޝުކު  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ފާދިއްޮޕޅުގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން  ދެން އަޅުގަ

 އިބްރާހީމަށް.

 

ނޑު ފުުރޞަަަތަކަ`   މެްނބަރު ޙުަސއިން ފާދިއްޮޕޅު   ށްއާދެ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ



ަވނަ މާއްދާޔާ އަދި ެއ  75މިދަންނަވާލީ މިހާރުމި ބަހުސް ކުރެވެމުންދާ  އެދި ވާހަަކދެއްެކވުން: އިްބރާހީމް

ވަަނ  75ޖަދުވަލާ ބެހޭގޮތުން އެއްެޗއް ދަންނަވާލުމަށް ޓަަކއި. އާދެ މި  މާއްދާއާުގޅޭ

އާެދ  ޖަދުވަލަށް އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅުއްވަފައިވާ ފަރާތް ތަކުގެ ތެރެއިން މާއްދާގެ

ަަަަަައި.ޭއގެ ތެރެއިން   ދެބޭފުޅަކު ތިން ބޭފުޅަކު އެަބވޭ އިޞްލާޙު ހުށަހަުޅއްވަފަ

މ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާަާޟިލް އަޙުމަދު ޝަފީޤާއި އަދި 

ޢިްއޒަތްތެތި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ުޙސައިން ަރޝީދު. މި ދެ މާއްާދ  ކޮޅުމަޑުލުގެ 

ވަނަ ާމއްދާ އުނިކުެރްއވުމަށް  :6ދާޔާ ަވނަ މާއް 67އެއީ  އުނިކުރެްއވުމަށް

ުހށަހަޅުއްވާ ެދއްެކވި ވާހަކަފުުޅ ތަކަށާއި އަދި ެއ ދެ  ފެނިވަޑައި ގަންަނވާ ކަމަށް

ާމއްދާ އުނިކުރުމަށް ެދއްެކވި ވާހަކފުޅުތަކަްށ  7ޖަދުވަލުެގ  މާއްދާ އުނިކުރުމަށް 

ފުރަތަމަ  ބޮޑަށް ާތއީދުކުރާކަމަށް މި ފުރުޞަަަތުގެ ބޭނުން އަޅުަގނޑު ވަރަށް

ނުޑ ެއްއޗެއްަް ދަންަނވާލަން  ޭއގެ، އާދެ އަޅުަގނުޑ ކުރާނީ. ފަހުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ އިންޓަވަލް ގަީޑަގިއ ވަގުުތގެ ތެރޭަގއި  ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ވަނަ ނަންބަރު  68ޖަދުވަުލެގ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މޭޒާހަމަޔަށް އައިސްފައި އޮތް

 އެ ، ހުށަހަޅާލަން ބޭނުން ވާތީވެ. އާދެ  އެއަށް ުކޑަުކޑަ އިޞްލާެޙއް އަޅުަގނޑު

 އިޞްލާޙު ޙަޤީޤަތުަގއި އަުދންނާން ޙަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފައި މިވަނީ ގއ.ގެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދުނާން ޙަލީމް ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފްކުރެއްވުން އެދެން.

 ނުދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ ހަމަ އެމަނިކުފާ އަުޅަގނޑު، އެހެންވީމާ ހަމަ، އާދެ

 ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން މެންބަރުންނަށް ބަހާ ލިޔުންތަށް 

 ފިޔަވާ ޢާންމުކޮށް ެއވެސް ާބވަތެްއގެ ިލޔުމެއް މަޖްލިސް ކުރާ މާލަމުގަިއ ބެހުން

މަޖިލީހުެގ  އަޅުަގނޑަށް، މިގޮތަށް މި ނަންބަރު ބޭއްެވވުމަށް. އާދެ

ލިޔުން ބެހުމަށް ނުވާގޮތަށް ޢާންމުކޮށް އެތަން  ސެކްރެޓޭރިއަޓުންަް މެންބަރުންނަށް

އަދި ފަހުމްކޮށްލަންވެސް އެހާ ފަސޭަހ  އެހާ އަހާލަން ފަސޭހަ ގޮެތއްވެސްުނވޭ

ިރޔާސަތުން މި ވިާދޅުވެ ެދއްާވއިރު ވަރަްށ  ގޮތެއްނުހުރޭ. ކޮންމެއަކަްސ ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުަުމެންނަްށ މި މަވެސް މި އިބާރާތް ފަހުމްވާަާގޮތްވޭ. އެހެން ނަ ރީތިކޮށް އަުޅގަ



ައޑުއަހާލަން ފަސޭހަ ނޫންގޮތެއް އެބަހުރެއޭ ނުވަަތ  މިހިން އޮތުމުން ކުޑަކޮށް

 މިކަހަލަ ، ތަްނކޮޅެްއ އުނަދގޫ ގޮތެއްހުރެއޭ. އެހެންވީމާ ވިސްނަިއ ގަތުމަްށވެސް

ތަންކޮޅެްއ  އާދަިއގެ ބަހުރުަވޔަކުން މި ިޢަިބާރާތް ކޮށްލެވިފައި ޮއވެއްޖެަކމަށް ވާނަމަ

 ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ، ކަމުަގއި ދަންނަވާަލން. އާދެ ހަވަނެފަސޭ

 

ނުޑވެސް ދެކުުނބުރީ މެންަބރު  މިލަދުްނމަޑުލު ަަތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީޢސް. އަުޅގަ   ފުރުޞަ

ބެހޭގޮތުން ެއްއޗެްއ  ޔާވަނަ މާއްދާ  75މިހާރު ބަހުސް ކުރެވެމުން މިދާ  ދަންނަވާލީ ާޠރިޤް ވާހަކަެދއްެކވުން: މުޙަްނމަދު

ޖަލްސާއެްއގައި ކުރުްނ  ދަންނަވާލަން. މިހާރު ވާހަކަދެކެވެމުން މިދަނީ މަޖިލީހުގައި

ާވހަކަދެއްކެމުން ދާއިރު  އެކަީށގެންނުވާ ކަންތަށް ތަކުގެ މަށްޗައް. މިގޮތަށް

ަުގެ ހިތުަގއި އުފެުދނު ސުވަލަކީ މިހާރު  ވަނަ  ;6މާއްދާ  ަވނަ ;6އަޅުަގނޑު

ޖަލްސާއެްއަގއި ދައްަކިއގެން  ވަނަ ނަންބަރުަގިއ މި އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ 8މާއްދާގެ 

ަަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިަި ވާފަދަ ، ވާަހކަަޔކަށްވުން. އެހެންވީމާ ނުވާނެ ކަމަށް ގަ

ދައްަކިއގެްނ ނުވާނެކަމަށް މިބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ވާހަކަަތކަކީ  މިގަަަާވއިދުަގއި

ނޑަށް މި މިހާރު ިމ ބަހުސްކުރެވެމުންދާ  ތީައޅުަގނޑަށް ނޭނގޭ  ކޮބައިކަން  އަުޅގަ

ނުވާކަންތައްަްަތްއަް. ކޮށްގެން ނުވާނެ  މާއްދާގައި ވަނީ ކުރުން އެކަީށގެން

 ސުވާލު އުފެދޭތީ ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްޔާ. މި، ކަންތައްަް ތަެކއްނޫން. އެހެންީވމާ

 

  ހުއްދަ ދެއްަވއިފި ނަމަ ޕޮއިންޓެއް ސް.ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީ  ޝުކުރިއްޔާ   އުތުުރުބރީ މެްނބަރު އަިރއަތޮޅު

ނޑު ވާަހކަ ުމޙަްނމަދު  ޙުަސއިން   ދަންނަވާލަން ކަމަށް. އަުޅަގނޑު ސާފުކޮށްލާފައި އަުޅގަ

ނޑަށް ލިބިަފއިއޮްތ  ސާފުކޮށްލަން ވާހަކަެދއްެކވުން: ބޭނުންވާ ޕޮއިްނޓް ދަންނަވާލަންކަމަށް. އަުޅގަ

އުޅޭ މާއްދާގެ އިޞްލާުޙ  ންބަލާއިރުަގއި މިހާރުމި ފާސްކުރަ ލިސްޓަށް

ހުށަހަޅުއްވާފައި ޮއތްކަމަށް މި ލިސްޓުން  ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތީ ދެތިން މެންބަރުން.

ވަނަ މައްާދެގ  68 މި، އުނިކޮށްލުން. އެހެންވީމާ މާއްާދއެއް 7ދައްކަނީ ހަމައެކަނި 

 ތަށްކަން އެްއވެސް އިޞްލާޙެްއގެ ވާަހކަ ައއިސްފަެއއް ނެތް. ދެްނކުރިން މިތާ



 ގޮސްފަަައި އޮްތގޮތުން ހުށަހެޅިފައިަައޮތް އިޞްލާޙޫަެއް ފިަޔވައި އެހެން ކަމަކާމެދު 

 ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ގޮތަށް މަޖްލީހުގެ ރިޔާސަތު އޮތްުދވަހު އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި 

ަައި ެއބައޮތް ހަނަދުމަފުޅު ހުންނަވާނެ ކަންނޭގެ. ، އެހެންވީމާ ކަންތައްތައް ނިންމަވާފަ

އަިއސްފައި އޮްތ ިއޞްލާޙު މީ ކޮންގޮތަކުން ައއިސްފަިއ  ށް ވަނަ މާއްދާޔަ 68 މި

 ދެއްަވއިފިއްޔާ ދެން ކުިރޔަށް ގެންދަން ކަމަށް. އޮތް އިޞްލާެޙއްތޯ ސާފްކޮށްލަ

ނުޑ  ވަނަ މާއްދާޔަށް މި އިޞްލާޙެަެއް 68މިހާރު  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން އަންނަން ދިމާވެގެން އަޅުގަ

ަގވާއިުދގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮީޕ  ެއއީ އެންމެ ފުރަތަމަކުރިންވެސް ދަންަނވާލިން. 

ހުށަހަޅުއްވަން  މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ފޮނުއްވާފަަައި އެއަށް ިއޞްލާޙު

އަނެއްކާެވސް  މެންބަރުންނަށް ދެންނެވީމަ މެންބަރުން ފޮނުއްވި އިްޞލާޙުތަށް

އިޞްލާޙު  އެއަށް ގެންދެވީ ަގާވއިދު ކޮމިޓީއަށް. ގެންދެވީމަ ގަާވއިދު ކޮމިީޓއިން

ފޮނުވިއިރު މި  ގެންނަވާފައި ގަާވއިުދގެ ދެަވނަ ދެލިކޮޕީ މެންބަރުންގެ އަރިހަށް

 މިހާރު ، އެހެންވީމާ އިޞްލާޙު ނުގެެނވި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ފޮނުވިަފއިަަަވނީ.

 މިއޮތީ އެ ަގވާއިދު ކޮމިޓީ ދެވަނަފަހަރަށް އެއދޭތެރޭ ވާހަަކދެއްކި އެ އިޞްލާޙު 

ވަނަ ެދލިކޮޕީގަިއ އޮންނަންީވ  7މިއޮތީ. އެއީ ަގވާއިުދގެަެ  ރުގެނެވުނު ގޮތް މިހާ

 މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ފޮނުވިފައި. ގޮތަށް މިހަރު މިއޮތީ

 

  ަވގުތު ނަގާެލވުނު ަކމަށް އާދެ.ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. މާފްކުރަްއވާތި އުތުުރުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު

ނޑުެވސް ނޑުދެން ައޅުގަ  ވެއްިޖއްޔާ.  ުމޙަްނމަދު ޙުަސއިން   ަދންނަވާލަން އޮތީ އަުޅގަ

ގއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަދުނާން ހަލީމް ހުށަހެޅުއްިވ  ތާއީދުކުރަމޭ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް  ހުށަހެޅުމަށް. ދެން ނަޑކީ ބަހުގެ މީހެއްނޫން އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ އަޅުގަ

ސްބަތްވަނީ މެންބަރުން ނި ެވއްޖިްއޔާ މިހާރު މި މާއްދާ އޮތްގޮތުން ވިސްނޭ ގޮތުން

ސެެކްއޓެރިއޭޓުން ނުކުެރވޭނެ  ނަކަށްނޫން.މީ މަޖްލިސްގެ ިއދާރާޔަށް.މީ މަޖްލިސްގެ

ނޑުމެން ކިޔާއިުރ  ކަމެއް މީގަމި ޢިަިބާރާތް މި އޮތްގޮތުން ބަޔާންކުރެވެނީ ައޅުގަ

ނޑަކަށް، އެހެންވީމާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އަނބުރާލަިއގެން ކީނަމަެވސް.  ނޭނގެ  އަުޅގަ



ހުށަހެޅޭނެކަމެްއ ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން. މިހާރު އިޞްލާޙު  ލާޙެއްއިޞް

ނޑު ކަންބޮޑުވޭ. އެހެންނަމަވެސް ިމހާރު މި އޮތްގޮތުްނ  ހުށަހެޅުނީމަ އަޅުގަ

ރައްދުވާނީ މަޖިލީހުގެ ސަކްރެޓޭރިއަޓަށްަް. މެންބަރުން  ދިވެހިބަހުން ވެއްޖިއްޔާ މި

 އްޔާ.ދަންނަވާަލން. ޝުކުރި ނަކަށްނޫން އެވާހަކަ

ވަނަ ނަންބަރާ ދޭތެރޭގައި ިޚޔާލުތަެކްއ  68މެދުގައި މި  މެންބަރުންގެ ، އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ެއއްފަހަރު ދަންނަވާ ލެވޭތޯ ބަލާނަން. މަޖިލީހުގެަެ  ގެންގުުޅްއވާތީ ހަމަ އަދި

 ސް ލިޔުން ބެހުމަށް ނުވާގޮތަްށ ޢާންމުކޮށް އެްއވެ ސްކެރެޓޭރިއަޓުން މެންބަރުންނަށް

 ބާވަތެްއގެ ލިޔުެމއް މަޖްލިސްުކރާ މާލަމުގައި ބެހުން. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަާވގޮތަށް

 ކިޔާލީމާ އޮޅުެމއް އެަބއޮތްތޯއޭ ދަންނަވަން މި އުޅެނީ. މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭިރއަޓުން 

 މެންބަރުންނަށް ލިޔުންބެހުމަށް ނުވާގޮތަށް ޢާންމުކޮށް ެއްއވެްސ ބާވަތެްއގެ ލިޔުެމއް

 ރާ މާލަމުގައި ބެހުން. "މަޖިލިސްކުރާ މާލަމުގައި ބެހުން" އެކަންވެސް މަޖްލިސްކު

 މިއޮތީ.

 

ނޑު ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ ޝުކުރިއްޔާ  ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު  މާޮޅސްމަޑުލު   ފުރުޞަަަތަކަށް އެދި އަުޅގަ

  މޫސާމަނިކު ދެއްކެވި ލ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދަންނަވާލީ ޢަފީފް ާވހަކަެދއްކެުވން: އިްބރާހީމް

ވަނަ ނަންބަރުގައި  =ަވނަ މާއްދާޔާ ގުޅޭ ޖަދުވަލުގެ  75ަގވާއިުދގެ  ވާހަކަިއަގއި 

ފިޔަވާ ެއްއވެސް އެްއޗެއް ކެއުމާ ބުއިން މިއާެބހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީގަިއ  ފެންބުއިން

ނޑުވެސް ފާހަގަ  ވަރަށް  ކުރިން. ދިުގކޮށް ވާހަކަެދކެވުނު. އޭރު ދެން އެކަން އަުޅގަ

 ހާރު މަޖިލީހުގައި ތިއްބަާވ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭަގއި ަބެއއްބޭފުޅުން ތިއްަބވާނެމި

ނޑަށް   ގަޑިްނގަޑިން ބޭސް ިހއްޕަާވ ބޭފުޅުންވެސް. ދެން އޭަގއި އޭރު އަުޅގަ

 މަޢުލޫމާތިަު ލިބިފައި އޮތީ ރިޔާސަތުން އެފަދަ ފުރުޞަަަތު ދެއްވާނެކަމަށް. އެހެން

 އްނޫން. ެއއީ ަގވާއިެދއްަގއިަަ މިގޮަތއްނަމަވެސް އޭަގއި މައްސަަލައކީ އެއީ އެ

ލިޔެފައި އޮތްކަުމގައި ވާނަަމ ގަަަަވއިދާ ޚލާފަށް އެްއެވސް ބޭފުޅަކު ކަމެއް 

ކަމަށްވާނަމަ އެކަްނ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ގޮތުަގއި ނެންެގވޭ ގޮތަްށ  ކުރަްއވާ



އްޭކ އެހެން ެވއްޖެކަަމށް ވަނީިވއްޔާ މިހާރު މަޖިލީހުގައި މިވާަހކަ ދެ މިއޮންނަނީ.

ަމއްސަލަެއއް ުނނަންގަވާނެ ކަެމއް އެްއގޮތަކަްށވެސް ހީކުާރކަށްވެްސ  ގޮތުން އެފަދަ

ކަންނޭނގެ އެއީ މިހާރު ވާހަކަދެކެޭވގޮތުން ބައެްއ ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި  ނުވާނެ

 ފަރިއްުކޅުްއވަން ނުކެިރފައިވެސް. ެއއީ މިކަހަލަ ގޮަތކަށް މި ގަާވއިދުަގއި  ބޭސް

ނޑަށްެވސްފެނޭ، ދެން އެހެންވީމާލިޔުްއވަފަިއވާތީ.  ކޮންމެސް ވަރަކަށް  އަުޅގަ

ކޮމިޓީއަށް ދިައކަމުަގއި  އެަގވާއިުދ ޑްރާފްޓް ކުަރްއާވއިރު އަދި ެދވަނަ ފަހަރަށް

ިވސްނާ ވަަޑއިގެންެނވުން.  ވިޔަސް އެކަމަބެހޭގޮތުން ކޮންމެސް ވަރަކަށް އަދިވެސް

ބައެއް މެންބަރުން އެބަ  ޖެހެނީ ދެން ދެވަނަ ނުކުތާއަކަްށ ފާހަގަކޮށްލަން

ނޑަށް  ފަހަގަކުރަްއވާ ޖަދުވަލާ ުނލާ މިމާއްދާ ފާސްކުރާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ކުރެވިދާނެހެނެއް. ެއއީ  އެްއގޮތަކަްށވެސް ހިެއއްނުވޭ ަޖދުވަލާ ނުލާ މި މާއްދާ ފާސް

ޖަދުވަލުަގއި ެއވަީނ  ވަނަ މާއްާދގައި މިބުނަނީ މި ގަާވއިދުގެ  75ގަާވއިދުެގ 

އެހެން އެގޮތަށް ޮއްއާވ   ލްސާގައި ކުރުން އެކަށީގެން ނުވާ ކަްނކަމޭ.މަޖިލީހުގެ ޖަ

ނޑަކަށް ހިެއްއނުވޭ. ދެން  ޖަދުވަލާނުލާ މި މައްދާ ވަނަ  8ފަސްވާނެހެނެއް އަޅުގަ

އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުީނ ދެންމެ ރިޔާސަތުން  ވާހަކަެއްއގެ ގޮތުަގއި

އެބުނާ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުްނ  ވަނަ މާއްދާަގއި 68ފާހަގަކުރެްއވި ޖަދުވަލުގެ 

ލިޔުން ބެހުމަށް ނުވާގޮތަށް ޢާންމުކޮށް އެއްވެްސ  މަޖިލީހުގެަެ މެންބަރުންނަށް

ނަޑްށ  މީގެން، މާލަމުގަިއ ބެހުން. އާދެ ބާވަތެްއގެ ލިޔުެމއް މަޖްލިސްކުރާ އަުޅގަ

ބެހުްނ  ލިޔުން ހަމަގައިމުވެސް ދޭހަވަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލިސް ތެރޭގައި

، އެހެންވީމާ އެއީ އެކަީށގެން ނުވާކަެމއްެގ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑަށް މާަނކުރެވެނީ.

 ދަންނަވާލަން މި ފުރުޞަަަތު ހޯދާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. މިވާހަކަތަށް

 

ނޑު މި ފުރުޞަަަތުހޯދީ ތ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީުހގެ މެްނބަރު  ވަީޒރުންގެ   ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދެއްވި ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި  ންޙުަސއި ޢަބްުދއްަރޝީދު   މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް އަޅުގަ



ނޑަށްެވސް ފެންނަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން. އެީއ  ރަނގަޅު ވާހަކަެދއްެކވުން: ޚިޔާލަކާ ގުޅިގެން ައޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް މިޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދެވުނީ ވަރަށް ބާރަށް. މިއަދު  ހެނދުނު އަޅުގަ

ފާސްކުެރވެމުން ދިަޔއީ އެހެން ިދއުމަށް ފަހުަގއި މި ޖަދުވަލުގަިއ ހުރި  މާއްދާތަށް

ައކުރތަކާ ބެހޭގޮތުްނ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ހުރި ޚިޔާލުތަކެްއގެ ސަބަބުން  ބައެއް

މި ފާޅުކުެރއްވި ޚިޔާލުފުަޅކީ މި  އޭނަ، މިދަނީ ދިގުލައިގެްނ. އެހެންވީމާ ހިސާބަކަށް

ނިންމާފަަައި ޖަދުވަލާމެދު ގޮތެއް ނުނިންމާ  ވަނަ މާއްދާޔާ މެދުގަިއ ގޮތެއް 75

ދެންމެ ބ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކުރިއަށް ދިއުމަށް. އަޅުަގނަޑށްވެސް

ވަނަ މާއްާދ  75ނުވިސްނިގެން މިުއޅެނީ މި  އިބްރާހީމް ޢަފީގް އެ ވިދާޅުިވޮގތަށް މި

ާދގެ )ހ( ވަނަ މާއް 75ޖަުދވަލު  ޖަދުވަލާ ނުލާ ފާސްކުރާނެ ގޮތެއް. ެއއީ

ަަވެސް މި އޮތީ ޖަދުވަާލ ހަވާލާދީފައި. އަިދ )ށ( ވަރަްށ ސާފުކޮށް ބުނެދީފައި  ގައި

 ގަާވއިދުގެ  ޖަދުވަލަކީ މި މި އޮންނަނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައި މިވާ

ނަޑއެިޅގެން  ބޭނުންތަކަށް ޓަކައި މިަގވައިުދގެ ބަެއއްކަމުަގއި ބެލޭނެަެެއވެ.އެހެން ކަ

ްއވާ އެ ޖަުދވަލާިއ މެދު ގޮތެއް ނުނިންމާ މި މާއްދާއާއިމެދު ގޮެތްއ އޮ ބުނެފައި

ނޑު، އަޅުަގނަޑކަށް ހިތައްނުފެނޭ. އެހެންވީމާ ނިންމޭނެއެކޭ ދަންނަވަން މި  އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ހެނދުނު ފުރަތަމަ ފަށައިގަތް އިރު މި ދިޔަ ރޫޙުގަިއ  އުޅެނީ އަުޅގަ

 76ގޮތެއް ނުނިންމާ ބާއްވާަފއި ދަމާތޯއޭ  ސްވަނަ މާްއދާއަށްވެ 75ދިއުމަށްޓަކައި 

ހީވާކަމަށް ވަންޏާ. އެއީ ޖަދުވަލާ މެދުގަިއ  ވަނަ މާއްދާއަށް. އެ ކުރިޔަށް ދެވޭނެހެން

ބޭނުންވާހެން ހީވޭ މިތާނގައި ދައްަކވާ  ވާހަކަ ދައްކާލުުމގެ ފުރުޞަަަތު

އެދައްކާ  ނުކުތާ އެބަހުިރ އެބޭފުޅުން ވާަާހަކަފުޅުތަކަށް ބަލާއިރު ބައެއްކަހަލަ

ނޑުމެން އެއަށް ސަމާލުކަން  ައޅުަގނޑު ، ދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާ ވާހަކަފުޅުން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ އާމެދު ގޮތެްއ ނުނިންމާ އެހެން  75ހިތަށް މި އަރަނީ 

 ކުރިްނވެްސ އެބަހުރި ދިމާވެފައި ަބއެއް މާއްދާ ތަކާބެހޭގޮތުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެން ޕާކް ކޮށްލާފައި އަޅުަގނޑުމެން ދަމާތޯއޭ  ވަނަ މާއްދާ 75، އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ަވކިން ގެންިދއުމުގެ ބަދަލުަގއި ިމ  ޖަުދވަލާ، އެހެންވީމާ ވަނަ މާއްާދޔަށް. 76



ވަނަ މާއްާދައށް ދިއުމުގެ ޚޔާލެްއ  76ދެކަންތަށް އެީކގަިއ ފަހަތަށް ބާއްވާލާފަިއ 

އަދި ބ.އަޮތޅުެގ  ާޅވެސްވާހަކަފު އަޅުަގނޑަށް އަންނާތި އަިދ ޙަސަން ޢަފީފްގެ

ނޑަށް މި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ޢަފީފްގެ ވާހަކަފުޅާެވސް ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުންފުޅުވީ. ޢިއްޒަތްތެިރ  މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ޚިޔާލު އައީމަ އަުޅގަ

 ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ.

 

  ވަނަ މާްއދާޔާ 75ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި  ޢަލަިއކުމް.އައްސަލާމް  އެތުުރބުރީ ެމންަބރު މާޮޅސްމަޑުލު

 ައޅުަގނުޑގެެވސް ވަަރށް ގިނަ ޙިޔާލު ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙު ވަރަްށ ގިނަ ގުިޅގެން ވަީޙދު ވާހަަކދެއްެކވުން: ޢަލީ

 ދެންނެވުންތަށް އެބަހުރި. އެހެން ނަމަވެސް ދާދި ދެންމެއަކު ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ

ނޑަށް  ބަރުމެން ޢިއްޒަތްތެރި ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިންަްގެ ވާހަަކފުޅަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑުވެްސ ދެކޭގޮުތގައި ތ.އަތޮުޅ  ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ. އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާގެ ޖަުދވަލްަް ފަސްކޮށްލާފައި  75މެންބަރު ވިދާުޅވި ގޮތަށް  ޢިއްޒަތްތެރި

ނޭ ޤާނޫނީ އެްއވެްސ ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެ ފާސްކުރެވޭނެ

 ތާރީހަށް، އުސޫލަކުންނެްއ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހައިސިއްޔަަތކުންނެއް. އިންާސނީ

ފަހަރުތަކުގައި ަރއްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނު  ކުރީގެ  ޓަކައި ދަންނަވާލާނަން

 ެގނައި އިރުަގއި ހަމަ މި ގޮތަށް ޖަދުވަލާަާ ބެހޭގޮތުން  އަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރަން

ދިދަެއއް  ހަކަދެްއކުމުގެ ތެރޭަގއި ކޮްނމެސް މާއްދާއެްއގައި ިމވެނި ޖަދުވަލުަގއި ެއވާވާ

ނުޑ  މިވެނި ޖަދުވަލުަގއި އެބުނާ ޤައުމީ ސަލާމޭ. މިހެންހުރި ކަންތަށްތަކަކީ އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް  ފާޅުގައި ދެކޮޅުހަދާފައި ާވަކންތަށް. އެކަން ޙަޤީޤަަަތުގައި ވަރަށް

ޖަދުވަުލަގއިވަނީ  ްއޒަތްެތރި މެންބަރުން އެބަތިބި. އެހެންވީއިރުދެނެވަޑައި ގަންނަވާ ޢި

ނޑެއް  ެގ މައްޗަށް އެކުެލވިގެްނާވ  ކޮން ކުލަތަެކއް ޖައްސާަފއިާވ ކޮން މިންގަ

ކުރެވިަފިއވާ ނޫނީ ކޮްނގޮތަކަށް  ދިދައެއްކަން ނޫނީ ކޮން ޮގތަކަށް ޑްަްރާފްޓް

އެ މާއްާދ  ނޑުމެންނަށްއަުޅގަ ގެނެވިަފއިާވ ދިދައެްއކަން ނޭނގި ކިހިނެއްތޯ 

އެކަންކުެރވޭނެ  ފާސްކޮށްލާފައި ފޮނުވާެލވޭނީ. އެީއއަކީ ެއއްވެްސ ހާލެއްަގއި



ދެޭކގޮތުަގއި އެންމެ މެދުމިން އެންމެ ރިވެތިގޮަތކީ  އަުޅަގނޑު، ގޮތެއްނޫން. އެހެްނވީމާ

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން  ދާދި ދެންމެއަކު ވަޒީރުން

މިހާރު މިދާ ރޫޙާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން ވީހާވެސް ގިަނ  ނޑުމެންއަޅުގަ 

ފާސްކުެރވޭތޯ ެބލުމަށްޓަކައި މިބައި ފަްސކޮްށލެއްވުން. ިޢއްޒަތްތެރި  މާއްދާތަކެއް 

 ސަބަބުތަެކއް ނެތިެއއްވެސް ނޫން ހަމައެކަިނ އެމަނިކުފާނަށް ކުރި ރައީސް

ވަނަ މާއްާދ  =6ތްވޭ މިސާަލކަށް ތާއީދެްއވެސްނޫންމެ. އެާއވެްސއެކު ދަންނަވާލާހި

ވަނަ ނަންބަރު ބައްލަވާލައްވާ މީގެ ހިނގާ ނިމިފައިާވ ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ  =6

 ގޮތުން މި އޮންނަނީ ޖަޒުބާތާ އިހުސާސްތަށް ނުދެއްކުމަށް. ގެންނަންުއޅޭ ކަމަކާގުޅޭ

 ނަނީ.ކަމަކާބެހޭގޮތުން ޖަޒުބާތު ކީްއކުރަންތޯ މޮޑަލެއްވެސް ގެނެޭވގޮތަށް މި އޮން

 ހަދައިގެން މޮޑަެލއްެވސް ގެނެވޭ ގޮތަށް. އެހެންކަމަ ެވއްެޖނަމަ ކޮބައިތޯ ހަމަޔަކީ 

 މިކަހަލަ، މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާނެ އުސޫލަކީ. އެހެންވީމާ ކޮަބއިތޯ ކޮބައިތޯ އިންސާފަކީ

 އެތައް ކަެމއްެވސް ހުރުމާއިއެކު ައޅުަގނޑު ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން 

ނޑުެމން އެނބުރި  ން.އަޅުަގނޑު އެަެދެ ވަނަ  76އެްއގޮތަީކ މިމާއްދާ ދޫކޮށް އަޅުގަ

ނުވަތަ މި މާއްދާ އަނބުރާ ޑްރާފްޓަށް ފޮނުވާލެވޭނެ ގޮތެްއ  މާއްދާއަށް ދިއުން

 ޝުކުިރއްޔާ. ހެަެއްދެވުން.

 

 އޮއް ިދގު ޖަލްސާ ފެށިގެން ނިމުމަކާއި މި، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

  ދާއިުރގައި ހަމަ ެއްއޗެއް ނުދަންނަވާ އިނީމަ މިއަދުގެ ކައިިރއަށް ޖަމީލް هللا ފަތުޙު  ރުމެންބަ 

ނޑުެގ ވާހަކަެއއް ނާރާނެތީާއވެްސ ެއކީަގއި ައޅުަގނޑު    ވާހަކަެދއްެކވުން: މި  ޔައުމިްއޔާއަްށ އަުޅގަ

 ުކރީގައި ވާހަކަދެެކވި ނިމިގެން ދިޔަ ކަންތައްތަާކއި  ކޮންެމއަކަސް، ތެދުވީ. އާދެ

ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް އަޑުއަހަން އިނީ. ދެން މިހާރު މި އައިސް  ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

 ތާށިވެގެން ިމއުޅޭ ކަންަތކާެބހޭ ގޮތުން ެއކިބޭފުޅުން ެއކި ގޮތަށް ިޚޔާލުފުޅު

ނޑަށް ތާއީދުކުެރވެީނ ދެންމެ ރ.އަތޮޅުގެ  ފާޅުކުރަްއވަމުން އެބަ ގެންދަާވ. އަޅުގަ

ަުވީ ހަމަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީ  ދު ވާހަކަފުޅު ނިންމާލަމުން އެ ވިދާޅު



ނޑަށްވެސް ާތީއދުކުރެވޭ. ޑްރާފްޓިްނގ  އެންމެ ޖުމްލައެއް އެަެ ޖުްމލައަށް އަުޅގަ

 ކޮމިޓީއަށް މި މާއްދާ އަލުން އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެ ގޮތެްއ ހެދުން. އެގޮތަކީ މި 

ެއ   ޏާ ދެންމާއްދާވެސް ޖަަަދުވަުލވެސް ާފސްނުކުރުން. ފާސނުކޮށްފިކަމަށް ވަން

އެބޭފުޅުން އަނެއްކާވެސް ވިސްނަވާނެ ވަަރކަށް  ދާނީ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ދެން

ނޑަކަްށެވސް ތާއީދެއް ުނކުރެޭވ  ވިސްނަވާަފއި ގެންނަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑަްށ  އިނގޭތޯ މާއްދާ ފާސްކޮށްލާފައި ޖަދުވަލު އިހަށް ބާއްވާކަްށ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު އާަދއަކަށް ހަދަން ވެްއޖިއްޔާ ދެން އެނޫްނ  މެންގެ ހެިބޓަކަށްހީވަނީ އަުޅގަ

މި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ުއސޫލަށް  މިހާރު، ގޮތެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމަ 

ފަށައިގަންނަންވާ ިމ ޕޮއިންޓަކީ އެބަ އޮތް  ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ

ނޑުމެްނ  ދެ ައިއއްސަ. އެ މިއަށް ޖަދުވަލަށް ދެ އިްޞަްލާޙެއް ިއޞްލާޙު އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަމިއްަލއަށް ފުރަތަމަ  ޤަބޫލުކުރޭތޯ ނުކުރޭތޯ ެއީއ ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

ފާސްވެއްިޖއްޔާ ާމއްދާާއިއ  ޚިޔާލުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ. ެދން އެ ދެ އިޞްލާޙު 

ނޑަށް ީހވަނީ ެއ  ޖަދުވަލާއެީކގައި ފާްސކުރަން ބޭނުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްެތރި ބައެއް މެންބަރުން  ރަށް ގިނަ ކަންަތއްތައް އެބަހުރިހެންޖަދުވަލުގެ ވަ

ކަންތައްތައް. އެހެން ނަމަވެސް ެއ  އެކަންތަކާ ދޭތެޭރގަިއ ހިތްޕުޅު ހަމަނުޖެހޭ

ނޑުމެންނަްށ ެއއަށް އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެނައުމުގެ ފުރުޞަުތވެްސ  ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެންަނށް އެކަންަތއް އަލުްނ އަ، އެހެންވީމާ  މިހާރު އެއޮތީ ގޮއްަސ. ދެން

އޮންނާނީ ޖަދުވަލުވެސް މާއްާދވެްސ  އަނބުރާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް

ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވަިއގެން.  ފާސްނުކޮށް ޚިޔާލުތަކާ ެއކީަގއި ޑްރާފްޓިންގ

ައޅުަގނޑަކަށްަް ހިެއއްނުޭވ  އެހެންނަމަވެސް ެއކަންތައް ކުރުމުގަިއ އިނގޭތޯ

ތެރެއިން އެްއ މެންބަރަކު އެ ގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީމަ ިރޔާސަތުްނ  ނޑުމެްނގެއަޅުގަ 

ނިންމަަވއިގެން ެގންދެވޭނެކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އެ ގެންދަންާވ  އެކަން

ނުޑ ދަންނަވާލަން.  ތަރުތީބަކުން ނޑަްށ ފެންނަ ވާހަކަ އަުޅގަ ަް އަުޅގަ ގެންދެވުން

ނޑު، އެހެންވީމާ ދެން އަދި އާ ގޮތަކަށެއްަް ނުވެޔޭ ެއގޮތަީކ  ންޮގތެއް ހުށަހަޅަ އަުޅގަ



އިޞްލާޙުތަުކގެ ާވހަކަ ފުރަތަމަ ދައްކާ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ

ގޮތާއި ޖަދުވަލު އޮތް ގޮތާިއ  ނިންމަންވީހެން. ދެން މިހާރު މާއްދާ އޮތް

ނޑުމެްނ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެަެއް ނަގަންވީހެން. ނުފެންނަ  އެއާބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ކުރެްއވުމަްއޓަަކިއ  ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު އެހެރަ އުނި ކަންތައްަތއްަް ރަނަގޅު

އެީކގައި އެ ދާނީ  ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެއްވި ިޚޔާލުތަކާެވސް 

ކަމަށް ވިޔަްސވެްސ  ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް. ދެްނ ތަންކޮޅެއް ދިގުލަިއގެން ދިޔަ

 ދެން ، ގޮތެއް. އާދެ އް ނުވަތަ ހަތަރު ވަނައަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ ތިންވަނަ ގޮތެ

 ވަނަ 68ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ކޮމެންޓް ކުރަްއވައިފި މިޖަދުވަލުގެ 

ނުޑވެްސ  68މާއްދާ ނުވަތަ  ވަނަ އަުކރު މިހާރު ލިޔެފައި ހުރި ޢިބާރާތަށް. އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ ވަރަްށ ރަނގަަޅްށ  އެގޮތް ިމގޮތަށް ހަމަ ކިާޔކިޔާ އޭެގ މަޤްޞަދު އަުޅގަ

ނޑަށް އޮޅުްނ  ސާފުވެއްޖެ. އަދި ދެވަނަ ަފހަރަށް ނުކިޔާވެސް މަޤްޞަދު  އަުޅގަ

ލިޔުންަތއް ނޫން  ފިލާ. އޭގެ މާނައަކީ ސެކްެރޓޭރިއަޓުން ސާރކިއުލޭޓް ކުަރއްވާ

ުނވަތަ ބަހާ  ގޮތަށް މި ހޯލް ތެރޭަގއި ެއކި ކަހަލަ ލިޔުންަތއް ސާރިކއުލޭޓްކޮށް

ނގަޅުކަެމއް ނޫނޭ ެއއީަި މަޤްޞަދަީކ. އެހެން ނަމަވެްސ ރަ ހެދުމަކީ  އެހެން

ގޮތްގޮތަށް އެކި ހިސާުބގަިއ ބުރެކެޓް ޖަހައިގެްނ  އަޅުަގނޑަްށވެސް ހަމަ އެކި 

ހަމަ މިއަށްވުރެ ސާފުކޮށް އޮންނާނެ ގޮތެއް  އިސްފަސްކޮްށގެންވެސް އެވާަހކަ

ނޑުގެ ހިތަށްވެސް  އޭެގވެސް   ވަދޭ. ދެން އެކަމަކުވެސް ނޯންނާނެބާއޭ އަޅުގަ

ނެޑއް ނުހޮއްެވވީމު ޑްރާފްޓިންގ  އެދިަޔއީ ަކންނޭނގެ.  ފުރުޞަތުވެސް އަުޅގަ

ަްވެސް. އަނެއްާކ ކުީރގެ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިގެން އަިއ  ކޮމިޓީގެ މީހަކަށެއް

ނޑު މިތާ ނެތި ދިޔައީ ، ގޮތުން. އެހެންވީމާ ކަންދިމާވި  އިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު  އެ ފުރުަޞތު މިއޮތީ އަޅުަގނޑަްށވެސް ެގއްލިފައި. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ވިސްނާަާލަން. ދެން  ހިތަށް އަރަނީ މިއާ ދޭތެރޭގައިވެސް

ަގާވއިދުެގ  މި ، ޖެނެރަލް ކޮމެންޓެއް. އާދެ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން އޮްތ ަވރަށް ޢާންމު

ނަޑށް ފުރަތަމަ ފެނުނުއިރުގައި އޭރުވެސް ނުޑގެ އަޅު  ޑްރާފްޓެއް ޑްރާފްޓް އަުޅގަ  ގަ



ނޑު އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާޮކށްލަން ޖެހުނު ނުވަތަ  ހިތަށް އެރި އަދި އަޅުގަ

 ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލަން ލިބުނު ފުރުޞަތު ތަކުގައި ބަެއްއ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި 

 ދަންނަވާލިން މި އެޕްރޯޗަީކ ެއނޫން ގޮތެއް އޮންނާނެތޯ އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަން 

 ެގ މާނައަީކ މިހާރު މިހިރީ މުޅިން މަނާ ކަންތައްތަކުެގ ލިސްޓްޖެހޭ އެޕްރޯޗެކޭ.އޭ

 ފުރަތަމައިނުންވެސް ައއިްއސަ. އެނޫން ގޮތަކަށް އިނގޭތޯ ހުއްދަ ކަންތައްތަުކގެ

ކަމަށްވެސް ހެދިދާނެ. ދެން   ލިސްޓް ލިޔެފައި އެނޫން ހުރިހާ ކަމަަަކީ މަނާ ކަމެއް

ނޑުމެން ނަމޫނާ މި ނަގަން ޖެ މިކަމުގައި ނޑަށް އަުޅގަ ހެނީ ކޮންތާކުންތޯ. އަުޅގަ

ދަތިވެގެން އުނދަގޫ ވެގެން ިމއުޅޭ ކަްނތަކަކީ މިގޮތަށް މަާނ  ހީވަނީ މިހާރު މި

މަނާކުެރވިފަިއާވ ކަންތައްތައް ގިަނވެފައި އޮތީމަ. ދެން ރަނގަޅު  ކަންތައްތައް

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި އިންތިޒާމް ތަކެއް ވަރަްށ  މަޤްޞަދެއްގައި އަނެްއކާ އަުޅގަ

ހަމަޖެއްސުމައްޓަަކިއ މިޖަދުވަލުގައި މިހިރަ އައިަޓމްތައް މިހިރީ. އެހެން  ނގަޅަށްރަ

 އިބާރާތް ކުރެވެމުްނދާ އިރުަގއި ޮއޅުން އަރާ ަކހަލަ ގޮތަކަށް އިބާރާތް  ނަމަވެސް

ނޑުމެންނަށް މި އަންނަނީ. ، އާދެ ކުރެިވއްޖިއްޔާ ދެން ޭއގެ ަބހުސްތައް އަުޅގަ

ިވދާޅުވެދާނެ މިހާރު ގަޑިން ގަޑިއަށް ބޭސްކާން ޖެހިފައި  ންބައެއް ބޭފުޅު ޢިއްޒަތްތެރި

ދެން  މީވެސް، ބޭސްކާންވެސް ނުކެރިފަޭއ. އާދެ ހުރި މީހަކަށްވެސް އިންނަނީ

ވާހަކަެއްއ  އަނެއްހެން ބަލައިާލއިރުަގއި ެދން ހަމަ ވާހަކަެއއް ބުނުމުެގ ޮގތުން ބުނެވޭ

އޮޅުމެއް ކޮންމެވެްސ  ލަކަހަ ކަންނޭނގެ. އެހެން ނަމަެވސް ހަމަ ކޮންމެވެސް

ނޑަކަށް ހިެއއްނުޭވ  ހިސާބަކުން އަރަިއގެން ނޫނިްއޔާ މިކަހަލަ ވާހަަކއެްއވެސް ައޅުގަ

ނޑަށް ހީވަީނ  ދެކެވޭނެހެނެއް. ދެން އެހެންނަމަވެސް އެ ފުރުޞަުތވެސް  އަުޅގަ

ވާހަކަެދއްކުްނ  ގޮއްސިހެން ދެން ކުރީެގ މާއްދާތަކުަގިއވެސް އިޝާރާތް ކުރެވުނީ

ފިަޔވައި މިހެން  ނުދެއްކޭނެ ކަންަތއް ފިަޔވައި ނޫނީ ިވއްޔާ މަނާ ކަންތައްތައްވާހަކަ

ނޑު، ގޮއްސަހުރި. ދެން އެހެންވީމާ ކުުރކޮށްލާފައ ަދންނަވާލަން މިބޭނުންވާ  އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތައް ފާސްވެއްޖިްއޔާ ެއ  ވާހަކަައކީ ޯވޓަކަށް ޮގސްެގން ފުރަތަމަ

މުޅި މާއްދާ އެ އިޞްލާޙުަުތަކާ އެީކގަިއ  ދެން އިޞްލާޙުތައް އެހެރީ ފާސްވެަފއި.



ދެން ޖެހޭނީ ހަމަ ޑްރާފްޓިންގ  ފާސްނުވެއްޖެ ކަމަްށވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން

މިހާރު ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އެ  ކޮމިޓީއަށް އަލުން ފޮނުވާލާށޭ ފޮނުވާލާއިރުަގއި

ންނަ ކަމަށް އަލުން ޑްރާފްޓް ވެގެްނ އަ ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުފުޅުަތކާ ެއކީަގއި ދެން

ނޑަކަށް ނޭނގެ އެ ޑްރާފްޓިންގ  ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިޓީން  ދެން އަޅުގަ

ާމއްދާެއއް އުިނ  އެ ބޭފުޅުންނަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިވަަޑގެންަިފަިއވާނެ ހެނެއް ެއއްވެސް

ނޑަށް ހީވަީނ  ކުރަްއވަން ނުވަތަ އުނި ނުުކރައްވަން. އެ ފުރުޞަުތވެްސ އަުޅގަ

އިންތިޒާމެްއގެ ދަށުން ލިބޭެނ ގޮތަކަްށ ޮއެވއްޖެއްާޔ  ސަވާފައިވާ މިހާރު ހަމަަަޖައް

އޭރުންެވސް އެ އުނިކުަރން ހުށަހެޅޭ އެްއޗެްއ  ރަނގަޅުވެދާނެ ކަންނޭނގެ.ެދން

 އެފާސްވީ. ުޝކުރިްއޔާ. ފާސްނުވެއްޖިްއޔާ އުނި ނުކުަރން

 

  އެދި ައޅުަގނޑު ރުޞަތަކަށްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފު މެްނބަރު އިްބރާހީމް  އައްުޑއަޮތޅު

އާއެކު އެ ޖަދުވަުލ  :6އަދި  67ވަނަ މާއްާދގެ ޖަދުވަލު  75 މިދެންނެވީ ވާހަަކދެއްެކވުން: ޠާހިރު

ނޑަށް  ވަަނ  75ފެންނަ ވާހަކަ ދެންނެވުމަށް. ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި  ފާސްކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ ދެންނެވު މާއްދާ އޮތް ގޮތަށް އެގޮތުްނ  މަށް.އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު އަްއޑުއަޮތޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފަށްވެސް

 ތާއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

ނުޑވެސް އުތުުރބުރީ ެމންަބރު  މާޮޅސްމަޑުލު   ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާާއއި އަދި އެ މާއްދާއާއި ގުޅިަފއިާވ  75ހަކަދެކެވޭ ވާ މި މިހާރު ަޙމީދު ވާހަކަެދއްކެުވން: ޝާހީން

ބެހޭގޮތުން ފާުޅކުެރވިފައި ހުރި ޚިޔާލުަތކާއި ުގޅިގެން އަދި މިހާރު  ޖަދުވަލާއި

ވަނަ ނަންބަރާއި  67ވަނަ މާއްދާާއއި  67ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޭބފުޅުން  އިޞްލާޙު

ވާފަިއާވތީ އެއާއި ުގޅޭގޮތުްނ ނަންބަރު އުނި ކުރެްއވުމަށް ހުށަހަޅުއް ވަނަ :6

ވާހަކަފުަޅްށ  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދެއްކެވި  ސ.އަތޮުޅގެ

ވާަހކަފުޅުަގިއ  އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުާރ ވާަހކަ ދަންނަވާލަންަް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ



މިީޓގެ ކޮ ވާހަކަދެެކވުނު މި ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުރުމަްށ ނުވަތަ ގަާވއިދާބެހޭ ގޮތުން 

ވާހަކަ  ޖަލްސާގައި އެކަންަތއްތަާކއި ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ދިގުކޮށް ަވރަށް ރަނގަޅަށް

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަނީ   ވަނަ ނަންބަރުަގއި  :6ދެަެކެވުނު. އަދި ާޚއްޞަކޮްށ އަުޅގަ

 ލިޔެފައިާވ ޢިބާރާތަކުން ވޯކް އައުްޓ ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުުމގެ މަޤްޞަދެްއ ނުވަތަ 

 ތް ކަމަށް ބައެއް މެންބަރުންނަށް ވިސްނިަވޑަިއގަންނަވާތީ އެކަން ބޭނުމެއް އޭގައި އޮ

ނަޑއެިޅގެން އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވިދާނެ.  އެއީ ރަނގަުޅގޮތެްއ ނޫންަކން ކަ

މެންބަރުންގެ ޔައުމިއްާޔއަށް ބައްލަވާެލއްވުމުންެވްސ  ޢިއްޒަތްތެރި

ަައިގަންަނވާނެ  ދެކެވުުނއިރު އެ ވަނަ ނަންބަރާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ  :6އެނިގވަޑަަަ

ނޑުމެން  ކޮމިޓީގަިއވެސް ވޯކް އައުްޓުކރުމޭ އެ ވިދާޅުވާ ކަންތަްއތަކަކީ އަުޅގަ

މީެގ ކުރީގައި ހިނގާފަިއވެސް ެވަެއްޖެ. އެންމެ ފަހުން  ބަލައިގަންނަ ކަންތައްތައް

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުެރވުނު އިުރވެސް ޯވކް  ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ

ނޑުމެން ކަ އައުްޓކުރުމުގެ ންތައްަތްއވެްސ ހިނގައިގެންދިޔަ. ެއވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ކުިރއަށްގެންދިަޔއީ. މި މާއްދާ ިމގޮތަށް ޮއެވެގން ވޯކް ައއުޓް ކުރުްނ  ބަލައިގަެނގެން

 ކުރުމަކަށް ބެލެވޭ ގޮތަަކށް ނޫން. އޭަގއި ކުީރގަިއެވސް ހަމަ ސ.އަތޮޅުގެ  މަނާ

 މެންބަރަކު ވާހަކަދެްއކެވުމަށްފަހު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ިވދާޅުވި ފަދައިން

ބަދަލުގަިއ  ވާހަކަދަްއކަވާ ނިމުމާ އެކީަގިއ މަޖިލިސް ދޫކޮށްފައި ވަޑަިއެގންނެވުމުަުގެ

ރިޔާސަތަށްެވސް  ވާހަކަ ދެއްެކވުމަށްފަހުަު މަޑުކުރެްއވުމަށްފަހު އަދި މަޖިލީހުގެ

ވުމަީކ ވަަޑިއގެންނެ އިޝާރާތް ޮކއްލެްއވުމަށްފަހު ދެން ނިކުމެވަަޑއިގެން 

ކަމެއް. ެއއްެވސް  އަޅުަގނޑުމެން ދެޭކގޮތުަގއި ވެއްިޖއްަްޔާ ެއވެސް ކުރެވިާދނެ

އެކަމަކީ ުނކުރެވޭެނ  ޙާލެއްަގއި ޯވކް ައއުޓް ކުރުމަްށ ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ 

ތަަކކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިކަންތައް ، ކަމެއްެގ ގޮތަްށ މާނަކުރާ ގޮަތަކށް ނޫން. އާދެ

ދިޔަ މަންޒަރުތަކުންވެްސ އެނގޭ ވާނެ ކަންތައްަތއްކަން.  ންމިހާރު ފެނިގެ

ަބލައިގަެނގެން ކުިރއަށް ދިއުްނ ރަނގަުޅވާނެ. ދެން  އެކަންަތއްތައް ، އެހެންވީމާ

ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ  އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން



ދެން އެހެން ނަންބަރުތަކަކަަަްށ  .ނަންބަރަށް :6ނަންބަރަށާއި  ވަނަ 67ހަމައެކަނި 

ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއޢ. އެހެންކަމުން އެހެން  އިޞްލާޙެއް މެންބަރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން

ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ހުރީ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަްށ  ނުކުތާތަކާއި ބެހޭގޮތުން މާ ބޮޑު

ހެން ނަމަވެސް ވަރަކަށް ިޚޔާލުތަކެްއ އެބަެދްއވާ އެ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ކޮންމެވެސް 

އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއަވން ބޭނުންފުޅުވިނަމަ  އެވަުރގެ ޚިޔާލުތަެކއް ނުަވތަ

ހުށަހަޅުއްވާަފއި ވާެނަކމަށް. ދެން ހަމައެކަނި  އަޅުަގނޑު ދެކެނީ އެ އިްޞލާޙެއް

ދެންމެގަިއ ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު އިތުރުކޮށްލަން ބޭުނންވަނީ

ނުޑމެންނަށް މި މާއްދާ  ޖަމީލު ވިދާޅުވި هللا ޙުމެންބަރު ފަތު ފަދައިން އަުޅގަ

ޖަުދަވލުވެސް ފަސްކޮށްފަިއ  ވަނަ މާއްދާާއއި އަދި 75ފަސްކޮށްފައި ނުވަތަ 

ބަލަްނޖެހެނީ މިހާރުވެސް  ދާކަމަށްވާނަމަ އެންމެ ފުަރތަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުެމންނަ އަޅުަގނޑުމެން ިމގެންދާ އުޫސލުން އެ އިޞްލާޙު ށް ޤަބޫލުކުރެވޭޯތ އަުޅގަ

ފާްސވެްއޖެނަމަ އެ އިޞްލާާޙ  ނުވަތަ ފާސްވޭތޯ ުނވަތަ ނުވޭތޯ. އެ އިޞްލާޙު

ިމގޮތަށްވެސް ފާސްނުވެއްޖެ ނަަަމަ  އެީކގަިއވެސް މާއްާދއާއި ޖަުދވަލު ފާސްވޭތޯ

އެމައްސަލަ ާދނެ. އަދި އޭގެ ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކޮމިީޓއަށް އަނބުރާ

ގޮތުން ެވއްޖިއްޔާ މި މަޖިލީހުގައި  އެއްަބސްވެފައި އޮތް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު

ފޮނުވާ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ.  އެއާމެދު އަދި ބަހުސްކޮށްަފިއ ކޮމިޓީއަށް އަލުން

ގޮތުން މިހާރު ވަރަށް ދިގުކޮްށ  އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ެވއްިޖއްޔާ މިކަންކަމާބެހޭ

ކޮމިޓީަގިއެވސް މިހާރު ދެފަހަރަށް  ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަ ދައްކަަވއިފި. އަދި

ޮބޑަށް ބުރަވެވެނީ މި  ައޅުަގނޑަށް، އެހެންވީމާ ގޮްސގެން އެވާހަކަ ދެެކވިއްެޖ.

ނޑުެމންގެ މަސަްއކަތަިއގެްނ  ޖަދުވަލާ އެީކގައި މި މާއްާދވެސް ފާސްކޮށް އަުޅގަ

 ޔާ.ޮބޑަށް ޝުކުރިއް  ކުރިއަަަށްދެވޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް. ވަރަށް

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަެތއް މި ހޯދާލީ ޝުކުރިއްޔާ  ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު  ނިލަންެދއަތޮޅު   ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ



ވަަނ    75ވަނަ މާއްާދއާއި ބެޭހގޮތުން ެއއްެޗއް ދަްނނަވާލަން.  75 ހުށަހެޅިފައިވާ ާނޝިދު ވާހަކަެދއްކެުވން: އަްޙމަދު

ނޑަށްެވސް ފެންނަގޮތުން އަދި  އްތަަކކީކަންތަ މާއްދާގެ ޖަދުވަލުަގިއވާ ބަެއއް  އަުޅގަ

ިއޞްލާޙުތަކެްއެވސްހުރި މާއްދާތަކަކަްށ  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުެގ އިުތރުން އެހެން

މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަތކަށް  ވާތީވެ ައޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަނީ އެ

ައށް ދިއުން. އެކަމަުކ ވަނަ ާމއްދާ 76ބަލާފަިއ  ވޯޓަށް އެއްެސވުމަށްފަހު ާވގޮެތއް

ވަނަ މާއްދާާއއި އަިދ ޖަދުވަލުގަިއވާ ބައެއް  75ވަނަ މާއްާދއާއި  76އަޅުަގނޑަށް 

ނޑަށް ފާހަގަ ކުެރވޭ ބަެއއް ކަންަތްއތައް ދަންނަވާލާނަން.  ކަންތައްތަުކގަިއ އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރު މި އޮީތ  ަވނަ ނަންބަރު <އެގޮތުން މި ާމއްދާގެ  އަުޅގަ

ނޑަށް  ޑުމެްނގެ މި ގަާވއިުދ ފާސްނުވަނިސްއަޅުަގނ ޙާލަތު ބަދަުލވެފަހެން. އަުޅގަ

ކަހަލަ ބެެޖއް ނޫނީ ަވކި ކަހަލަ  ހީވަނީ ކުރިއަށް އޮތްތާނަގިއ މެންބަރުން ވަކި

 ިމކަމާ، ވެދާނެހެން. އެހެންވީމާ ޓައިެއއް އަޅަިއގެން މިތަނަށް އަންނަން ބޭނުންފުޅު

ނޑުމެންެގ  ށްވަރަ ދޭތެރޭގައި އަލުން ވިސްނާލުން ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ. ދެން އަޅުގަ

އަނެްއ މާއްދާާއިއ ގުޅުނީމަ ކަންނޭނގެ.  ގަާވއިދު ަގވާއިދަކަްށ މިވަނީ އެްއ މާއްދާ

ވަނަ މާއްދާގައި ފެން ބުއިްނ  =ދައްަކވައިފި  އެއްަބއި މެންބަރުން ވަރަށް ވާހަކަފުޅު

އި އެބޭފުޅުްނގެ ބަެއްއ ބުއިާމއި ދޭތެރޭގަ  ފިޔަވަިއ ެއއްެވސް ެއއްެޗްއ ކެއުމާއި 

ވަަަރަށް ރަނގަޅަށް ހައްލުވެަފިއ  ކޮންސާރން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަން

ނޑުމެން ުކރިން ފާސްކުރި  މާއްދާަގއި މިއޮތީ. އެީއ  ވަނަ <6ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

ދެޭވގޮތަށް. ބޭސްކާްނ  އަޅުަގނޑުމެން މިއޮީތ ހަމަ ބޭނުން އިޝާރާތެއް ކޮށްލާފައި 

މެޓާކާން ެވއްޖިްއާޔ  ން އިާޝރާތެއް ކޮށްލާފައި ެދޭވގޮތަށްވެއްިޖއްޔާ ބޭްސކާ

 ހަމަ އިޝާރާތްކޮށްލާަފއި ދެޭވގޮތަށް. ބަތްކާްނވެއްެޖްއޔާ ހަމަ ބަތްކާންވެސް މެޓާކާން

ެއއޮތީ  އެާމއްދާ، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އިޝާާރތްކޮށްލާފައި ދެޭވގޮތަށް. އެެހންވީމާ

ރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ވަ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ.

  ރައީސް.

 



ވަަނ މާއްދާާއއި އަދި އެާއގުޭޅ ޖަދުވަލާބެހޭ ގޮތުްނ  75މި  މިހާރު، އާދެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އެދިަވޑަިއގެްނފައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭުފޅުންނަށް ފުރުޞަތު  ވާހަކަދަްއކަވަން

 9ރިން ވާހަކަދަްއކަވާފައި ިތއްެބވި ކު ިމމައުޝޫަގއި އެރުިވއްޖެ. ދެން ކުރިން

 9ނަންފުޅުތައް އަޅުަގނޑު އަުތގައި އެބަހުރި. އެ  ބޭފުޅަކު އެބައޮތް. އެބޭފުޅުްނގެ 

ނުޑ މިމާއްދާއާބެހޭގޮތުން  ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ައރުވާފައި ދެން އަުޅގަ

ން ޤަސްދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މިހެ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ނިންމާލަން

މިމާއްދާއާެބހޭގޮތުން މީގެ ކުރިން  މިދެންނެވީ މިހާރު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ

އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުންނަށޭ. 9ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއި ތިއްބެިވ 

ވޯަޓކަށް ދަންނަވަން  އެރުވުމަށްފަހު ދެން ައޅުަގނޑު ޤަސްދުކުރަނީ މިމާއްާދއަށް 

ޢިއްޒަތްތެިރ  ރުޞަތު އަރުވަނީ މުލަކަތޮޅުދާންކަމަށޭ. ފުރަތަމަ މިގޮތުން މިފު

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް.

ނޑު، އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ ެމންަބރު އަްޙަމދު  މުލަކަތޮޅު   އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން އޮތް ައޅުގަ

  ގެންވަަނ ނަންބަރު ކުއްލިއަކަށް އިްޞލާޙުވެ 68 ޖަުދވަލުގެ، ވާހަކަައކީ ާވހަކަެދއްކެުވން: ޝަފީޤް

ނޑު ދަންނަވާލަން ލިޔެިވގެން   މިތަނަށް އައީމަ އެއީ ފުރަތަމަ މައްސަލަ. ައޅުގަ

ަގވާއިދު ހަާދ  މަޖިލީހުގެ، ރައީސް މަޖިލީހުގެ، އަމީން ޢާންމު މަޖިލިހުގެ، ބޭނުންވަނީ

މުޅި  ެއއީ، އިތުާބރު ގެއްލޭކަހަލަ ކިތަންމެ ުކަޑކަމެއްިވޔަސް  މިފަރާތްތަކާމެދު، ކޮމިޓީ

ނޑުމެްނ ޔައުމިއްޔާަތއް ކިއީމު.  މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ެއޅޭނެ ހުރަހެކޭ. އަޅުގަ

 ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްަފއިވާ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީެވސް ކިީއމު. މިއިން އެއްވެސް  ގަާވއިދު

 ލިޔުމެއްަގއި މިވިދާުޅވެފަިއ މިއޮތް ވާހަކަެއއް ައއިސްފައި އޮްތކަމަކަށް 

މިއަދު މިހުރިހާ  ކުއްިލައކަށް، އެހެންވީމާ އަޅުަގނަޑކަށް ފާހަގަެއއް ުނކުރެވޭ.

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މިއަދު މިކަން މިގޮތަށް  އައީމަ އެއީ ހިތާމަހުރި  އެްއޗެއް އަުޅގަ

ކޮމިޓީަގއި އުުޅްއވި ބޭފުޅުން  ަގވާއިދު، ކަމެއް. އާދެ ދެން އޮތް ވާހަކަައކީ

ވިސްނުމުގަިއ  އެ. ނޫން ވިސްނުމުަގއި ެއގެންގުުޅްއިވ ގޮތް. އެއީކީ ގަާވއިދެއް

ކަމުގަިއަި  ގެންގުޅެްނިވގޮތް އެއީ ފަުހން އެއަްށ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮެތއް



ގެންުގޅުްއވި ގޮްތ  ބާއްަވއިގެން ފަހުން އެއަށް ަޢމަލެއް ނުކުރެވޭނެ. ވިސްނުުމގައި

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން  އެއީ މުޅިން އޭރުަގއި ވާހަކަެދއްެކވިގޮާތއި ގެންގުުޅްއވި ގޮތް 

 އެވާަހކަވެސް ، އެެހންވީމާ ވާއިުދަގއި ލިެޔފައި އޮތް އެްއޗަކަށް.ބޭނުން މިގަ

 ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ދެން ކުރުން ެއކަށީގެންުނވާ ަކންތައްތަކެްއގެ ގޮތުަގއި 

އެކަީށެގންނުވާ ވަރަށް ގިނަ  ކުރުން، ކަންތައްތަެކއް މިލިޔެފައި ޮއތް އިރުަގއި

ންބަރު އާޠިފް އެކަން ފާހަގަކުެރއްވި. މެ ޢިއްޒަތްތެރި ކަންތައްތައް އެބަހުރި. މާލޭގެ

ިކއިދާނެ. ހީވެްސ ހެދިދާނެ. މިބާވަތުެގ  މިތާނގައި ހުރެ މީހަކަށް ބާރަށް ލަވަވެސް

 ަބއެއް ، ބަިއވަރު ކަންތައްަތްއ. އެހެންވީމާ ކަންތައްތަްއވެސް އެބަހުރި ުކރެވިދާނެ

ހުރީމާ  ލެވިފައިކަންތައްތަްއ ނެތި ބަެއއް ަކންތައްތައް ީމގަިއ ހިމެނިފައި ހިމަނާ

 އެވެސް އެހާ ރަނގަޅުކަެމްއ ނޫން. އެހެން ހިމާނާކަމަށްވަންޏާ އެބާވަުތގެ

 ހުރިހާކަމެއްވެސް ޭއގައި ިހމަނަން އެބަޖެހޭ. ދެން އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް

 ތާއީދުނުކުރެވޭ ޖަދުވަެލްއ މިއީ. އެހެންނަމަެވސް ގިނަބޭފުޅުން

 ނަންބަރު މިއީ 7ށް އަޅައިގަްނނަ އެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާގޮތަްށ މި އެންމެ ބޮޑަ

  ދަންނަވާލަން. އެވާހަކަ ، އުނިކޮށްލަން ހުށަހެޅިފައި މިޮއތީ. އެހެންވީމާ

 

މުލަކަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުުޅ ދެއްެކވިއިުރގައި ިމ  ދެންމެ، އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވިދާުޅވީމާ  އިުނަގންނަވާކަމަށްމިއިޞްލާޙު ެއްއވެްސގޮތަކަށް ފެނިވަޑަ  ގަާވއިދުގެ 

ދެލިކޮީޕ  އެދެވަނަ ، ދަންނަވާލަންޖެހޭ. ގަާވއިދުެގ ދެލިކޮޕީގެ ެދވަނަ ޑްރާފްޓް

ބަދަލު ގެެނވިަފއި ފޮނުވިަފއި ވާނީ.  މިދެންނެވި ، މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިއިރުވެސް 

 ލިކޮޕީގައި އޮތް ޑްރާފްޓްގަިއ ނުވަތަ އެދެ މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅު މަތީގަިއ ބެހެއްޓިފައި

 މިބަދަލު ގެނެވިފައި އޮތްބައި ނެތީމައި ދެން މިކޮމިޓީގައި މިނުކުތާ ނަންގަވާފައި

 ވަނީ ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް. ކޮމިޓީން އެބަދަލު ގެނައީ

 ކޮމިޓީއިން ނިންމެވި ދެަވނަ ދެލިކޮޕީ މެންބަރުންނަށް ވަނީ ފޮނުވިފައި.

 ދާ ވާީނ އެގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައި. އެހެންވީމާ މިހޯލުގައި ފޮނުވިއިުރވެސް އެާމއް



 ބޭއްިވ ކޮީޕގައި އެކުރިްނ ޮއތްގޮތަށް އޮތީމަ އެތަން ރަނގަޅު ކޮށްލުމަށްޓަކައި 

 މިބޭއްވީ. އެހެންވީމާ ެއއްޮގތަކަށްވެސް އިތުބާރު ނުކުެރއްވޭ ގޮތަކަށް އެކަން 

 ބޮޑަށް ެއދޭވާހަކަ ދަންނަވަން. ދިޔައީކަމަށް މެންބަރުން ހީފުޅުނުކުރެއްވުން ވަރަށް

ޢާންމުވެސް އަިދ އިދާރީ ކަންތައްަތއް ކުރަްއާވ ފަރާތުން ހަމަ ވީހާ  އަމީން، އާދެ

ކުެރވޭތޯ މަސައްަކތް ކުރަމުން ދަނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ  ރަނގަޅަށް

އުތުުރބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ  މިއަރުވަނީ އަރިއަޮތޅު

 ހީމް.އިބްރާ

 

  މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި، ރައީސް  ޢިއްޒަތްތެރި ` އުތުުރުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު

  ވާަހކަ މޭރުންކޮށް ބަެއއް، ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ  އަޅުަގނޑު މަުޖދީ ިއބްރާީހމް  މުޙަްނމަދު

ޢަަަފީފް  އިބްރާހީމް، ންބަރުމެ ބ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި އަރިސްކޮށްލުމަށްޓަަކއި. ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ބޭނުންވާގޮަތށް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވައިފި. ަހމަ މިއާއެކު ަވޒީރުންެގ  އެކަން އަުޅގަ

މިމޭރުމުން  މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިންވެސް

 ްނގެއަރިސްކޮށްދެްއަވއިފި. ހަމަ މިއާެއކުަގއި ވަޒީރު ރިޔާސަތަށް ، ވާހަކަދަްއކަަވއި

ޖަމީލް ވާަހކަފުޅުދައްަކވައި އެހުށަހެޅުްއިވ  هللاފަތުޙު، މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ވާހަކަ ހާމަކުރަން. މިހެން މިދެންނެވީ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ

ވަނަ މާއްދާ އިއްތިފާުޤވެގެން  =6މަމަޖިލީހުގައި  ދެއްކެވި ވާހަކަފުާޅއި އަދި ިމައދުގެ

ނޑުެމންގެ މިަގވާއިދު އެބަ ދި ދިޔަ  ޔުމުން މިގޮތަށް މިކަން ކުރެވިދާނެކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު މިގޮތަްށ ތާއީދުކޮްށ އެހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް   ތަންދޭ. އެހެންވުމާެއކުަގއި ައޅުގަ

  ތާއީދުކުރާކަމަށް ހާމަކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

   މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްަކއިފިން މި އަޅުަގނޑުމެން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އުތުުރބުރީ  ތިލަދުންމަތީ

  މާއްދާތައް ފާސްކުަރމުން ގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ. މެންބަރުންނަށް ގަާވއިދުގެ  ައޙްަމދު މުިޢއްޒު  މެންަބރު



 ަކނަޑއެޅުމާބެހޭގޮތުންެވސް ވާހަކަެދކެވުނު. ަވކިގޮެތްއ ފާހެއް ނުވި. ދެން ވަގުތު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު  ިއދުގެއަޅުަގނޑުމެން ނިންމީ ގަވާ ޑްރާފްޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން. އަޅުގަ

ާމއްދާެއއް ރަނގަޅު ނޫންކަމަްށ  ޤަބޫލުކޮށްގެން ހުރީ މެންބަރަކަށް ވަކި

އިޞްލާހުތަކާމެދު  ދެްނ އެ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނަމަ އިްޞލާޙު ހުށަހަޅުއްވާނެއޭ.

ނޑުމެ ވަނަ މާއްާދއާމެދު 75އެކަންޏޭ ވާހަކަެދކެވޭނީ. ިމހާރު   ންނަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މި  ގަިޑއިރަކަްށވުރެ ގިނައިރު ވާަހކަދެކެިވއްޖެ. ރިޔާސަތުން އަުޅގަ

 ވަނަ ނަންބަރު ފިަޔަވއި އެހެން ނަންބަރުތަކަށް :6އަދި  :6ާއއި ޖަދުވަުލގެ  67

ނޑަްށ  މެންބަރުންނަށް، ވާހަކަދެްއކެިވއިރު ފުރުޞަތު ލިބިގެން ިދޔައީ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނުޑމެން ނިންމީ އެގޮތަށް ނޫނިއްޔާ އެފުރުޞަތު  ހީވަނީ އެގޮތަށް ، އަުޅގަ

ިއޞްލާޙަށް މެނުވީ ވާހަކަނުދެްއކުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހެން.  ހުށަހެޅިފައިވާ

ެއގޮަތށް ރިޔާސަތުން ޢަމަލުކުރައްަވއިފިްއޔާ ވަގުުތ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ

ނޑު ިމތެދުވީ ސަލާމަތްވެދާނެހެން. ހަމަ  ޝުކުިރއްޔާ. .އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

 

ރިޔާސަތަްށ އެކަހަލަ ކަންތައް ހަނދާންޮކށްދެއްވާތީ ވަރަށްބޮޑަްށ  ޝުކުިރއްޔާ.، އާދެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ހަމަ މަސަްއކަތްކުރާނަން ތިޔަ މެންބަރުން އެިދ  ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ކޮޅުަމޑުލު  ރުވަނީކުިރއަްށ ގެންދެވޭތޯ. ދެން ފުރުޞަތުއަ ވަަޑއިގަންަނވާގޮތަށް

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ ރަޝީދު ޙަސަން.

 

ނޑު، އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ ެމންަބރު ުޙސައިން  ކޮޅުމަޑުލު   ޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި މިހާރު ައޅުގަ

  ހޭނެ.އެ ދެެކވެމުން މިދާ މާއްދާއާމެދު ވަރަށް ައވަހަށް ވޯޓަށް  ވާހަކަފުޅު ޙަަސން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރަޝީދު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުން  ދެން   ;6، ވަނަ މާއްދާގަިއ މިބުނާ ވާހަކަ ;6އަޅުގަ

ގަިއ މިބުނަނީ މަޖިލީހުގެ  8ވަނަ މާއްާދގެ  ;6، ވަނަ މާއްާދގަިއ މިބުނަނީ

ނުވާނެކަމަށް މިގަާވއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ  ޖަލްސާއެްއގައި ަދއްަކއިގެން

ގަވާއިުދގައި ދައްަކިއގެން ނުވާނެކަމަށް ބުނާ  މި، ވީމާ އެހެން ވާހަކަައކަށް ވުން.



 ;6ރަީއސަށް ެއވާހަކަެއއް ހުްއޓުވިދާނެ. ެއވާހަކަ  ވާހަކަެއއް ވެއްޖިްއޔާ މަޖިލީހުގެ

ވަނަ މާއްާދގަިއ މިބުނަނީ މިގަވާއިދުެގ  75ނަަމވެސް މި  ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަބުނޭ.

ކުރުން ެއަކށީގެން ނުާވ ކަންކަމޭ.  އިމަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެްއގަ  ޖަދުވަލުގަިއ ެއވަނީ

އިޞްލާޙު ުހށަހެޅިއިރުވެސް އަދި  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ިމއުެޅނީ މިމާއްދާއަށް

ނޑަށް ވަަރށް ރަނގަޅަށް އެނެގއޭ އަުޅަގނޑުމެން މިއިޞްލާެޙއް  މިހާރުވެސް އަުޅގަ

 ތައްަތއްކަން، ބުނާޮގތުން ކުރުން އެކަށީގެން ުނާވ ކަމެއް މިގަާވއިދު، މިހުށަހަޅަނީ

ުނވާނެކަމަށް  އިޞްލާޙުކުރުމަށްކަން. ެއްއގޮަތކަށްވެސް މިޖަލްސާެއްއގައި ަދއްަކއިގެން

ނޫނީްއޔ  ނޫނީ މަނާކުރާ ކަމެްއގެ ވާހަކަތަެކއް އެ ެއކަން ިލމިޓްކުރާކަށް

އޮތްގޮތަްށ  މަދުކުރާކަށް ނޫންކަން. އެެހންވީމާ މިގަާވއިދުަގއި މިހާރު މިޖަދުވަލު

އޮތްނަަމވެސް އަިދ ޖަޒްބާތު ހިމެނޭ ބައި  :6އަދި  67،68ފާސްވިނަމަވެސް މި 

ެއކަން ވާނީ އެކަީށގެން ނުވާ ކަމެްއކަމަށް.  އޮތްނަމަވެސް އެކަން ފާސްިވޔަސް

ނޑުމެން، އެހެންވީމާ ، އަިމއްލައަށް މިލިބގަންނަ ކޯޑް ެއހެންނޫނީ މިގަވާއިދު އަުޅގަ

ނޑަްށވެ މަނާކުރާކަމަކަށް އެނގޭ ވޯކް އަުއްޓ  ސް އެކަންކަމެްއ ނުވާނެ. އަުޅގަ

ނޑު  ބޭނުމެއް ނުިވ  ކުރެވޭނެ ެއްއވެސް ގޮެތއް ނޯންނާނެކަން. އެކަމަކު އަުޅގަ

ވާކަެށއް.  އަޅުަގނޑުމެން ވޯކް ައއުްޓކުރަނީ އެކަށީގެންުނވާ ކަމެއްެގގޮތަށް

ނަޑކަށް ހިެއއްނުވޭ މިހުރިހާކަމެްއ  ެއވާހަކަ، އެހެންވީމާ ދަންަނވާލީ. ނަމަވެސް އަުޅގަ

ާދއިރުވެސް މަިޖލީހުގައި ތިއްެބވި ަބއެއް ޭބފުޅުން ހަމަގައިމުވެްސ  ންބަދަލުވެގެ

، ދުެލއް ެދއްާވކަށް ބޭނުންފުޅުވާނެ ެހންނެއް. އެހެންވީމާ  އެްއގޮތަކަްށވެސް

ނޑު، ައޅުަގނޑު ނޯްޓުކރަން. އެހެންވީމާ އެކަންެވސް ދަންނަވާނީ ވޯޓުލަިއގެން  އަުޅގަ

ނޑު މިދަންނަވަނީރި ޖަދުވަލު އޮތްގޮތަށް ފާސްިވނަމަވެސް ، ކޯޑަށްަޓކައި ައުޅގަ

ޤަބޫލުކުާރގޮތުަގިއ އެޖަދުވަުލގައި ެއވަނީ މަނާކަންތަކެއް ނޫނޭ.  އަޅުަގނޑު 

 މިވާހަކަދަންނަވާލަން.، އެކަީށގެންނުވާ ކަންކަމޭ. އެހެންވީމާ ހަމައެކަނި ކުރުން

   ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 



ވާހަކަދަްއކަން އެިދވަޑަިއގެްނފައި ތިއްބެވި ހުރިާހ  މިހާރު، އާދެ  ޝުކުރިއްާޔ.  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނުޑމެން، ނިމުނީ. އެހެންވީމާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާ މިމާއްދާއަށް ވޯުޓ  އަުޅގަ

ހުށަހެޅިފަިއާވ  ނަގާނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނީ މާއްދާއަށް

 ޯވޓަށް ދަންނަވާނީ. ވާލަްއވާފައިއިއް  އިޞްލާޙަށް. އާދެ އިޞްލާޙު ިއދާރީ މޭޒުން

 

 

މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާ ކޮޅުމަުޑލު މެންބަރު ޙުސައިން  މުލަކަތޮޅު  މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

ވަނަ މާއްާދގައި ަބާޔންވެގެްނވާ ޖަދުވަލުގެ  75ތާއީދުކުރަްއަވނީ  ރަޝީދު ޙަސަން

 ނަންބަރު ުއނިކުރުން. ވަނަ :6އަދި  67

ު

 

 އިޞްލާޙު ގެންނަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. މި ވާހަަކދެއްެކވުން: ސަތުންރިޔާ

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް މުލަކަތޮޅު ހުށަހެޅުްއވި މެންބަރު: އިޞްލާޙު

 ޙަސަން ދުަރޝީ ޙުސައިން ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު  މެންބަރު: ތާއީދުކުރެްއވި

 

 =; ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 78 ދެްއވީ: ވޯޓު

 99      ނުދެްއވާ: ވޯޓު
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ދަންަނވާލާނީ  އަޅުަގނޑު ދެން، ިއޞްލާޙު ގެންނާަކށް ފާހެއްނުވި. އާދެ މި، ވީމާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ަގވާއިުދގެ  ވަނަ މާއްދާ. އަދި އެ މާއްާދއާ ގުޅިަފއިވާ ޖަދުވަލުގައި  75ގަާވއިދުގެ 

 ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި އޮްތގޮަތށް ފާސްކުރައްވަން ބޭނުންުފޅުވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު

، ނުދަންނަވާ  ދެއްވުމަށް. ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކާ އަލުން އިތުރަށް އެ މާއްދާ

ތިބޭފުޅުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  މިހާރު، އެހެންވީމާ ޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ.ވޯ އަޅުަގނޑު

ވަަނ މާއްދާއާ އެ މާއްދާއާ  75 ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީަގިއވާ ގޮތަށް ަގާވއިދުގެ

  ބޭފުޅުން ޯވޓު ދެއްވުން އެދެން. ގުޅޭ ޖަދުވަލު ފާސްކުަރއްވަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 =; ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 85 ދެްއވީ: ވޯޓު

 >8      ނުދެްއވާ: ވޯޓު
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ނޑުމެން ،މިމާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތަކަށް ފާހެއްުނވި. ެދން މިަގާވއިދުގެ، ވީމާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން  އަުޅގަަަ

 ޢަމަލުކުރަން މިޖެހެނީ އެމާއްދާ އަލުން އެމާއްދާައކާއިމެދު މަޖިލީހުގައި 

 ބަޙުސްކުރުމަށްފަހު ގަވާއިދު ޮކމިޓީއަށް އަލުން އެޑްރާފްޓް ުކރުމަށް ގެންދިއުމަށް.

މިއަުދގެ ޖަލްސާގައި މިއޮތް ވަގުުތކޮާޅއި އަދި މާދަމާނޫން  މިހާރު، އެހެންވީމަ

ނޑުމެން ހޭދަކުރާނީ ބޭ އަނެއްުދވަހު އްވޭ ޖަލްސާެގ ކުރީކޮޅުގެ ަވގުތުޮކޅެއް ައުޅގަ

، އެހެްނވީމާ ބެޭހގޮތުން މަޖިލީހުގައި އަލުން އިތުރަށް ވާހަކަަދއްކާލުމަށް. މިމާއްދާއާއި

ެދއްެކވުމުަގއި ބައިެވރިވެ ވަަޑިއގަންނަވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ  އެވާހަކަ

 ނަންތައް ނޯޓްކޮށްެލއްުވން. ފުޅުންގެއެދެން މިހާރު އެބޭ އަޅުަގނޑު



 

  ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()   

ނޑު އެބޭފުޅުންެގ  68 މިހާރު، އާދެ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ބޭފުޅުން ެއދި ވަޑަިއގެންފައި މިވަނީ. ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ދަންނަވާލާނަން. އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ނަންތައްވެސް

، މެންބަރު ޙުސަިއން ރަޝީދު ޙަސަން ކޮޅުމަޑުލު، ޖުދީ އިބްރާހީމްމަ މުޙަންމަދު

މެންބަުރ  ކޮޅުމަޑުލު، ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަތީފު މުޙަންމަދު ނިލަންދެއަތޮޅު

 ހުވަދުއަތޮޅު ، މެންބަރު ޙުސައިން ިއބްރާހީމް ފާދިއްޮޕޅުގެ، ރިޔާޟްަް ރަޝީދު

، މެންބަރު އަޙުމަދު ޠާަާހިރު އައްޑުއަޮތޅުގެ، އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު ޢަދުނާނު ޙަލީމް

ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު ޢަލީ  މާޅޮސްމަޑުލު، މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހައްދުންމަތީގެ

މެންބަރު އަޙުމަދު  މާލޭ، އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ތިލަދުންމަތީ، ފާޢިޒް

، ސައިންޙު މަޖިީލހުގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ވަޒީރުްނގެ، އާތިފް

މަަސއްކަްތ  އަޅުަގނޑު، ޖަމީލް. ދެންهللا މެންބަރު ފަތުޙު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ބޭފުޅުންެގ  ހުރިހާ، ދެން ކުރާނަން މިހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

ނޑު ެއދެން ވީހާވެްސ ކުރުކޮްށ ާވހަކަފުޅު  8ދަްއކަވަން.  އަރިހުންވެސް އަުޅގަ

މިނެޓް ތެރޭަގިއ  :، ެއބޭފުޅަކަށް ދަންނަވައިލާނަން. ދެން ނޑުމިނެޓް ހިނގީމަ އަޅުގަ

އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ  ނިންމަވައި ދެްއވުމަކީ އަުޅަގނޑުެގ ވަރަށް ޮބޑު އެދުެމއް.

 މިނެޓް ވިޔަށް ގަިޑއެްއގެ އިރަްށވުރެ ގިނަިއރު މިކަމުގައި ދާނެ. :، ފަދައިން

ނޑުމެން ފުރަތަމަ  ކޮޅުދެން މިއަދުގެ މިއޮތް ަވގުތު  މިހާރު، އެހެންވީމާ ައޅުގަ

 މަޖުދީ އިބްރާހީމަށް. މިއަރުވަނީ އަިރއަތޮޅު އުތުރުުބރީގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު

 

  މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ިޢއްަޒތްތެރި، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް`.  އުތުުރުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު

ނޑުމެްނގެ، މިދިއައީ  ފާސްނުވެ ތެދެއްމެ މަުޖދީ ިއބްރާީހމް  މުޙަްނމަދު  މެންބަރުގެ ހިތްތަކުަގއި ހުރި ައުޅގަ

ނޑު  ވޭނެްއގެ ވާހަކަެދއްެކވުން:   ސަބަބުން. ެއކަމަށް ެއއްބަސް ނުެވވިގެން. އަުޅގަ



ގައި ނޫހުގެ ވާހަކަ ލިުޔމުގެ ވާހަކަ ގެނެވިަފއި  8ނުކުރަން ޖަދުވަލު  ޝައްެކއްެވސް 

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ކަންކަމާ ބެހޭގޮ ވާއިރު  ޢިއްޒަތްތެިރވެރިން  ުތންއަުޅގަ

ފާޅުކުރައްާވ.  އެބޭފުޅުންގެ ޙައިިޞއްޔަުތގަިއ ނޫސްބަޔާން ފަދަ ކަންކަން އެބަ

ނޑުމެންަނށް ނޑުމެންގެ އިޚްލާްސތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްޭދ   މިކުރެއްވުން އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖަލްސާއަށް އަންނަ ގަޑި އޮންނަނީ ފަރާތްތަކުން އެކަން  ކޮށްދެޭވއިުރ އަޅުގަ

އެވާަހކަ ކޮންެމވެސް ވަރެްއގެ މޭރުމެއް ކޮށްލަްނ  ޖަލްސާަގއި، އަދި ކުޑަތަންވެަފއި.

ެއނޫސްބަޔާނުގެ ކޮޕީެއއް ެގނެސްގެން ކިޔާލުމުެގ  ބޭނުންވާކަމަށް ވަންޏާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެއީ ފުރުޞަތުވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް މިފަދަ  ހަމަ، އަޅުގަ

ޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ފާޅުކޮށްފައިާވ ވަ ނޫސް ބަޔާނެއް ޢިއްޒަތްތެރި 

 ނޫސްބަޔާނުން ، ވަނީ ވާހަކަެދކެވިަފއި. އެއީ  ފާޅުކުރުމަކަށް މި މަޖިލީހުގައި

، ށް ބަަލއިލާއިރު 9 މިޖަދުވަުލގެ، ފާޅުކުރަްއވާފައި ފާުޅކުރެްއވުެމއް. ދެންހަމަ

ދާފަދަ އެްއވެސްކަެމއް ވެ އުނދަގޫ އޭނާއަށް، ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދާއިރު މެންބަރަކު

، ޤަބޫލުކުރަން. އަދި  ކުރުން ވަރަށް ޮބޑަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު 

ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ެއއްެވސް މެންބަރުކު އިޝާރާތް ކުރައްަވއިިފ  ޔަޤީންކުރަން

 މިމޭރުމަށް ، ހިފާ ދެމުން ފަދަ ކަމަކަށް ވެދާނެތީ. ހަމަ ދުލުގައި، އެއީ  ކަމަށްވާނަމަ

 ވަނަ ނަންބަރަށް ދާއިރުގައި މެންަބރަކު ވާހަކަ ަދއްކަމުން :ޖަދުވަުލގެ  ނާވިސް

 ގެންދަނިކޮށް މެންބަރަކާ ރިޔާސަތާ ދެމެދުގައި 'ހުރަސްކުރުން' މި ޢިބާރާތް މިގޮތަށް

 ގެނައީާމވެސް ހަމަ ފުއްކިބަިއގައި ޖެހުންކަހަލަ ކަމަކަށް ވެގެްނއެދަނީ. މީހަކު

 ށް ހުރަސް އަޅަން ކުެރވެންއޮްތ ހުރިހާވެސް ކަމަކީ ވާހަކަދަްއކަން ހުއްޓާ ެއކަމަ

 ނިޒާމީ ގޮތުން ނުކުާތއެްއ ހާމަ ކޮށްފައި ތެުދވުން. ެއކަމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު

ވަނަ ނަންބަރާ ބެހޭގޮތުން މީގެ ކުރިންވެސް  =ގެ  =ދިނުން. މިޖަދުވަލު 

ބަެއްއ  ރުފަހަ ބައެއް، ައޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައި. ެއއީ އަޅުަގނުޑވާނީ

ދާވާހަަކވެސް ވަނީ  މެންބަރުން އަނގަ ހުތްެވގެން މެޓާފަދަ އެއްޗެހި ފަިރއްކުުޅވަުމން

ވެއްެޖއްޔާ ކުެރވޭފަަދ  މިތަނުގައި ހާމަ ކުރެނިފަ. މިފަދަ ކަމެއް މެންބަރަކު ބޭނުން 



ގަިއ  66ޖަދުވަލުގެ  ގޮތަކަށް އޮތުމަކީ ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ކަމަކަށްވާތީ. މި

ތެޭރގައި ތިބެ  ޖަލްސާއެއް ހިންގަމުން ދަނިކޮށް މަޖިލީހުގެ ގޭގެ މަޖިލީހުގެ

މިކަމަކީ އެްއވެްސ  މަޖިލީހަށް އަޑުއިޭވވަރަށް އަުޑގަދަކޮށް ވާހަކަަދއްކާ ހީހެދުން.

އެްއގޮތަކަްށވެސް މި  މީހެއްގެ އިޚްިތޔާރާނުލާ ކުެރވިގެންދާ ފަދަ ކަމަކަށް ވާތީ 

ނޑަްށ ނުފެންނަކަ ނުޑާވނީމާއްދާ ބާއްވަން އަުޅގަ ކުރިންވެސް ހާމަ  މަށް އަޅުގަ

ވަނަ  :6ކަމަށްވާތީ.  ކޮށްފަ. ހިނިތުންވުމާ ހިނިއައުމަކީ އޮޓޮމެޓިކަލީ ވެދާނެކަމެއް 

ނޑު އިޝާރަތްކުރީ  ވަނަ މާއްދާ އެގޮތަށް  <6މާއްދާ ބާއްވަން ނުފެންނަކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަްށ ފެންނާ އެކަން، ފާސްކުރުމުން ވަަނ  ;6 ތީ.ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަ

ކަމަކަްށ ވާީތ  މާއްދާއަށް ބަލާއިުރަގއި...ޖަޒުާބތެއްނެތި ވާހަަކ ދެްއކުމަކީ ުއނދަގޫ

ނުޑވާނީ މިވާހަކަ ހާމަކޮއްފައި.  ހަމަ މިމޭރުން އަޅުގަ

 

މެންބަރު މިހާރު ގަޑިޖެހެން ހަމަ އެންމެ ސިކުންތު ކޮަަޅަކަށްެވއްެޖ  ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

  ތޯ.އިނގޭ

 

  ވާހަކަެދއްކުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާތީ ހަމަ މިމޭރުން ޖަޒުބާތެއްނެތި  އުތުުރުބރީ މެްނބަރު އަިރއަތޮޅު

ނޑު ަވގުތައް ޙުުރމަތްތެރިކޮށް އަޅުަގނުޑވާނީ މަުޖދީ ިއބްރާީހމް  މުޙަްނމަދު   މިވާހަކަ ހާމަޮކްއފައި. އަުޅގަ

ކުރެްއވި އިޝާރާްތކުރެުވމަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް  ތި އިާޝރަތް ރިޔާސަތުން، ހިތާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޚިޔާލު ފާޅުކުެރވިއްޖެކަމަށް އުންމީދު  ވާަހކދައްކާ ، ފުރުޞަތުަގއި  ހިތަމުން ދެއްވި

    ކުރަމުން އިށީންދެލާނަންަް. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 އެގާރަވަނަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ނިންމެވުން. އެޖެންޑާގެ               .8

ނޑުމެން މި މަޖިލިސްގެ ޖަލްސާތައް  މިހާ، އާދެ ޝުކުިރއްޔާ.، އާދެ   ެކވުން:ވާހަަކދެއް ރިޔާސަތުން ހިސާބުން އަޅުގަ

، ގަިޑހަމަވެގެން މިއަދުގެ ޖަލްާސ ނިންމާލާނަން. ދެން ބާއްވަމުން ގެންދާގޮތަށް

ނޫން  މާދަމާ، ވާ އަްނގާރަ ުދވަހު. އާދެ > މިމަހުގެ، ޖަލްސާއެއް އޮންާނނީ މަޖިލިސްގެ



 މިހިސާބުން ، ޖަހާއިރު މިމާލަމުގައި. ެއހެންވީމާ އެއް <ހެނދުނު  އަނެއްުދވަހު

 މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލާނީ. ޖަލްސާ ނިމުނީ.

 

 

 ނިމުނީ. ޖަލްސާ - هلل رب العالوين والحود
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