
 

   

   

 ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން.                                  .1

 

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

 ޖަލްސާ ފެށުނީ. .وااله وهن وصحبه آله

 

އިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރައްވައި، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާ                                   .2

 ވަނަ މާއްދާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން. 52މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގަވާއިދުގެ 

 

ަވަނ  44އާދެ، މިއަދު މި ަބއްދަލުަވނީ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޖަލްސާ. ޖަލްސާއަށް ވަޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ ޢި

މަރުޚަބާ ދަންނަވަމުން. ޖަލްސާގެ އެޖެންޑަިއގެން ކުރިއަށް ިދއުމަށް އަޅުަގނުޑ 

ފަށްޓާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން 

އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ އާދީއްަތ ދުވަހު ބޭްއވި ޖަލްސާ ނިންާމލިއިރު ޖަލްސާަގިއ 

ވަނަ މާއްދާއަށް. ގަާވއިދު ކޮމިޓީްނ  52ްއކަމުން ގެންދަނީ ގަާވއިދުގެ ވާހަކަދަ

ޑްރާފްޓް ކުަރއްވާ ހުށަހަުޅއްާވފައިވާ ގޮުތގެ މަްއޗަށް. އާދެ، އެުދވަހު ެއާއ 

ވަނަ މެންބަރަުކ  29މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވާަފއިވޭ. އަދި  28ގުޭޅގޮތުން 

ނޑާލާެފވިފަިއވަނީ. ަގާވއިދު ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަން ހުންަނަވނިކޮށް ޖަ ލްސާ މެދުކަ

ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ޑްރާފްޓަްށ އިޞްލާުޙވެސް ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް އާދޭ. 

ހައެއްކަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވޭ. ޭއގެ ތެރެއިން ަބެއެެއް އިޞްލާޙަްށ 

 ތާއީދު ލިބި އަެނއްބައި އިޞްާލޙަށް އަދި ތާއީދު ނުލިބިހުރީ. އެދުވަހުެގ ޖަލްސާ 

ނިންމާލިއިރު އިތުރު ތިން ބެފުޅަކުވެސް މުޅިން އަލަްށ ވާހަކަދައްަކވަްނ 

އެދިަވޑަިއގެން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ. އަދި ދެވަނަފަހަރަށް އެދިވަަޑއިގެން ބަެއްއ 



ބޭފުޅުންވެސް އެބަތިއްެބވި. ެއދުވަހުވެސް ދެންނެވިފަިއވާ ފަދައިން އަޅުަގނުޑ 

ަޑއިގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ގަސްތުކުރަނީ މިއަދު އެދުވަުހ އެދިވަ

ދެއްވަމުން ގެންިދއުމަށް އަިދ އެދުވަުހގެ ޖަލްސާ ނިމުނުިއރު ވާހަކަދަްއކަވަްނ 

ހުންނެވި ކޮޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސައިން ރަޝީދު ޙަސަންއަށ 

ނޑު ގަސްތުކޮށްފަިއއޮތީ.  އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން އަުޅގަ

މަވެސް ބަލާލާއިރު އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ޖަލްސާއަށް އެހެންނަ

ވަަޑއިގެން ފެންނާކަށްނެތް. ެއހެންވީމަ ދެން އެދުވަހު އެިދވަަޑއިގެންަފއި އޮްތ 

ނުޑ ފުރުޞަތު އަުރވާަނން. އެހެންވުމުްނ  އެހެން މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ ުފރުޞަތު އަުރވަނީ މާލޭގެ ިޢއް 

 އަޙްމަދު އާޠިފްއަށް.

 

ނޑަށް ފުރުޞަތު ދެއްވި  މާލޭ މެެެންަބރު ައޙްަމދު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ އަުޅގަ

ނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. ދެްނ   އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ކުރެވޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ. އާދެ  މި ފުރުޞަތުގައިވެސް މިހެން

އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މެންބަރަކު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަންގަަވއިފިްއޔާ އެައްށ 

ޖަވާބެއް ދެންވަން ޖެހިވަަޑިއގަންނަވާނެ ކަމަށް މިހާރު މިފާސްކުރެވެމުންދާ 

 ގަާވއިދުގެ ާމއްދާެއއްަގއި ފާްސކުރެވިފައި އެބައޮތް.

 

އަޅުަގނޑު އެއަްށވުރެ ކުރިްނ ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެގޭނެ  އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ 

ގޮތްވެސް އޮންނާނެ. އޭގައި މިއޮންނަނީ ޖަލްސާގައި ގަާވިއދާ ޚިލާފު ކަމެއް 

ހިނގަމުން ދަންޏާ އެކަމަާކއި ބެހޭގޮތުންނޭ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަންަގވަްނ 

ނުޑ އެދެނީ މިާހރު ހުށަހެޅިފައިާވ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނީ. އެހެންީވމާ އަުޅގަ

މަޢުޟޫގައި އެޖެންޑާަގއި އޮތްގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަމުން ކުިރއަްށ 



 ގެންދަވަން.

 

 އާދެ ދެން ޖަލްސާގައި ހިނގަުމން ދިޔަ ކަމަކާމެދު އެްއޗެއް ަދންނަވާލަން  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑު އުޅުނީ. ދެން   އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން: މާބޮޑު މައްސަލަެއއް ެނތް. އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަމުން ދިޔަ މާްއދާއާއި ބެޭހގޮތުން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ 

ބޭނުންވަނީ މިމާއްދާ އަނެއްާކވެސް ފާސްނުވެ އަލުން ބަުޙސަށްގޮސް މިހެން 

ނޑަްށ ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑު މިމާްއދާއަށް ވޯޓު ދޭނަްނ  ވެގެންދާނެ ކަމަށޭ އަުޅގަ

ރުވެސް. ޙަޤީޤަތުގައި ަމޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ ވޯެޓްއ މިހާ

ނެގުން މިއީ ސިޔާސީ ަވކިކުރުމެއް އަުޅަގނޑަށް ދެންނެވީ. ރައީްސ 

ހޮވިފައިެވސް އެހުންނަނީ ިސޔާސީ ހޮވުެމއް. ކުރިން އެެހން މެންބަރުންވެސް 

ވޯޓެއް ުނވަަތ އެވާހަކަަތއް މިތާނަގއި ދަްއކަަވއިފި. އިތުބާރު ހުރިކަމުެގ 

ނޑުމެންނަށް ކުޑަކޮށް ހިތަށް  އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެކޭ ކިޔަންފެށީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައީސެއް ހޮަވނީވެސް މިތާނގަިއ  އުނދަޫގވަނީ ކަންނޭނގެ. ައޅުގަ

ތިބި ސަތޭކަ އެތަށް މީހުންނެއްގެ ތެެރއިން އެންމެ ިއތުބާރު ހުރީ ކާކުޯތ 

އިތުބާުރ ނެތް ކަުމގެ ޯވޓެއް މިނަގަީނވެްސ  ބަލާފައި ެއގޮތަކަެށއް ނޫން. އަދި

ކޮންމެހެން އެނަން އެގޮތަށް ކީނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ 

ވޯޓެއް ނޫންކަމަށް އަޅުަގނަޑށް ދެންނެވޭނީ ހޮވޭނީ. އެހެންވީމާ އެހާ ބޮޑު 

ނޑަށް ފެނޭ މި ސުރުޚީ ނޫނީ ނަން  މައްސަލަެއއްކަމަށް ފެންނަންޏާ އަޅުގަ

ކޮއްލަން މީގައި. ނުުރހޭ ކަމުގެ ވޯޓެއް. އެކަހަަލ ގޮތަކަށް ކީމާ ބަދަލު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ފާސްކުރަން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާެނ ކަންނޭނގެ. އެީއ 

ޙަޤީޤަތުގައި މެންބަރުން ރަީއސާމެދު ނުރުހިއްޖިއްޔާ ެއގޮަތށް ވޯޓެއް ަނގަިއގެްނ 

ރަން އުޅޭ ކަމަކީ. އެހެންވީާމ ރައީސްކަމުން ަވކިކުރުން، އެީއ ކަންނޭނގެ މި ކު

ކޮމިޓީއަކުން ބަލަިއގެން ވެސް އެންމެ އިރުބާރު ހުރި މީހާ ހޯދުން އެއެއް ނޫްނ 

ނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި. ދެން މިތާނަގަިއ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރަްނވީކަމަީކ އަުޅގަ



ބައެއްެް ބޭފުޅުން ވާހަކަދެްއކެިވއިރު ރައީްސގެ އަމިއްަލ ހައިސިއްޔަތުްނ 

ނޑުމެން ނުރުހިދާނެ ކަމަށް ކުރަްއވާނެ ބައެ އް ކަންތައްަތކާމެދުވެސް އަުޅގަ

ނޑަކީ މީހަކު އަދި ސޯޓެއް ލަިއގެްނ  ވާހަކަދެްއކެވި. ދެން ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

މަގުމަތީގައި ދުވަންދިަޔސް ެއކަމާ މާބޮޑު އެއްޗެއް ހިތަށް އަރާނެ މީހެއްނޫން. 

ކަމަކަށްެވގެްނ  އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ެއއީ

އެމީހެއްެގ އިތުބާރު ނެތްކަމަްށ ބައްލަވަން ބޭނުންފުިޅއްޔާ ެއގޮތަށްވެްސ ެއވޯުޓ 

ނޑު ދެކެން. ދެން މިމާއްދާގެ )ރ( އަށް،  ނެގެން އޮންނަންވާނެކަމަށް ައޅުގަ

މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް )ރ( އަށް ވިސްނާލާއިރު މައްަސެަލައާއިމެދު ގޮެތްއ 

ނުޑވެްސ  ނިންމަން ވަކި ަވގުތެ  ްއ ކަންޑަެއޅިފައި ނެތްކަަމށް އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެވެްސ ވޯެޓއް ަނގަންާވިއރަށް ދިގުދެމިގެްނ 

ހިނގައިދާނެ މައްސަަލއެއް. އެހިސާބުން ދެން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާަލްނ 

ބޭނުންވަނީ މައްސަލައެއް ިދުގދެމިގެން ދެން މިހެން ދިޔައިމާ އަނެއްާކވެސް ރީ 

ޓަށްގޮސް އަެނއްާކވެްސ މިތަނަށް ގެނެސް ބަޙުސްކޮށް އ،ެަނެއްކާ ީރ ޑްރާފް

ޑްރާފްޓަށްގޮސް އަނެއްާކގެެނސް، މިހެންގޮސް މިހެންޮގސް މި މާއްދާއެްއ 

ނޑުމެންނަށް ގެްނގުެޅވިދާނެ ބާަވއޭ.  ރީސައިކަލް ކުރަން ކިަތއްފަހަރު އަުޅގަ

ނޑަށް ދެންނެވޭނީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެ އް ކަހަަލ ދެން އަނެއްކާެވސް އަުޅގަ

ނޑު މި ވާހަަކ  ނޑަށް މި ދެންނެވެނީ. ކުރީ ދުވަހެްއގައި ައޅުގަ ވާހަކަެއއް އަުޅގަ

ދައްކަން ފެށީމާ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވި ިތވާހަކަ ދައްކަން ފުރުޞަތު ދެއްވާނަމޭ. 

އެހެންނަމަވެސް އެ ފުރުޞަެތއް އަދި ނުދެްއވާ އޮތީ. އެެހންވީމާ އެެވސް ހަމަ 

ށް އަޅުަގނުޑ ދެކެން. ުޝކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްކަމަ

 ރައީސް.

 

ނޑު ހަނދާން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅު ައޅުގަ



އެބަހުރި. އަދި ައޅުަގނޑު ގަސްތުކޮށްފައިހުީރ، މިހާރު ގަާވއިދު ކޮމިީޓއަްށ 

ނ ުޑ ދަންނަވާނީ، ތިންވަނަ ފަހަރަށް މި ފޮނުވޭ ތިންވަނަ ފަހަރަށޭ އަޅުގަ

މާއްދާތައް އެ މާއްދާތަކާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިުދ ކޮމިޓީން ގޮތެްއ 

ނިމިގެން މިތަނަށް އައިްސެގން ވާހަކަ ދަްއކާ ޖަލްސާަގިއ އެންމެ ފުރަތަމަ 

ނޑު ހަދާނަން އެީއ އެކަހަލަ މާއްދާ ަތއް އަޅުަގނުޑ ނިންމާނެ ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ދެން މިތަނުން ފާސްނުވެއްޖެއްޔާ ދެން ކިހިނެތްތޯ ހަދާނީ. އެހިސާބުން އެ 

ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް އަރުވަިއގެން އެ ކުރިއަށް ގެންދާެނ ގޮތެއް ނިންމާނީ. 

ނޑުމެން މި ެގންދަނީ ކުރިން އެއްބަްސވެވިަފއި އޮތް ގޮތެްއެގ  މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑ މި ފުރު ޞަތު އަރުވަނީ ވަީޒރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަތިން. އާދެ ދެން އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޙްމޫދު ޝަޢުޤީއަށް.

 

 `. ޝުކުރިްއޔާ ރަީއްސ. އެންމެ ފަހުން މިނިމިގެންދިޔަ ޖަލްސާގައި  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

 ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖައުފަރު ޢީސާ އާދަމް އެ ހުށަހެޅުއްވި  މެންަބރު ޑރ. ަމޙްޫމދު 

ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި މިއޮތީ ކޮމިޓީއަކަށް އެކަން ދިޔުމަށްފަހުަގއި ކޮމިޓީން ެއކަްނ   ޝަޢުޤީ ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ތަޙްޤީޤުކޮށް ނުވަތަ ދިާރސާކުރެެެްއވުމަށްފަހުގައި ައލުން މަޖިލީހަށް 

ނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ގޮުތގައި ެއ  ގެންނަވާފައި ގޮތެއް ނިންމަާވގޮތަށް. އަުޅގަ

މެންބަރު އެގޮތަްށ އެ ހުށަހެޅުއްީވވެސް އެއީ ިއންތިޚާބުކުރެވިފަިއާވ  ޢިއްޒަތްތެރި

ބޭފުޅަކާ ދޭތެރޭގައި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއްެނގުމަކީ ެއީއ ކުޑަކަމެއް ނޫން. 

އެކަން ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް ބަާލފައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއކަމުަގިއ އެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުްއިވ މެންބަރަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވތީ. އެ 

ނޑަްށ އެހެންނަމަވެްސ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޤަދަރުކުރުމާއި އެކީަގއިެވސް އަުޅގަ

ބުރަވެވެނީ މިހާރު ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާަފއި ިމއޮތްގޮތް މާރަނގަުޅ 

ނޑަށް ބުަރެވވެނީ  މިހާރު މި ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިއޮތް ގޮތަްއ. ކަމުގައި. އަުޅގަ



ީއ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ގެްނނަވާފައި ިމއޮތްގޮތަށް. އެހެްނ ދަންނަވާލަން ޖެހޭ އެ

މެންބަރުންނަށް ފެނިގެން ހުށަހެޅުއްވުމަްށ  15ސަބަބަކީ އިތުބާރު ނެތްކަމަްށ 

ފަހުގައި ދެން އަލުްނ ކޮމިޓީއަކަްށގޮްސގެން ބަލަން ވަގުތުތަެކްއ 

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެ ވޭ އެދުަވސްވަުރގެ ތެރޭަގިއ ނަގަމުންދާއިރުަގއި އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖަލްސާތަކުގެ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓަމުން ދިއުމަކީ ެއީއ 

ރަނގަޅުކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ވާެނކަމުގައި. އެއީ ކޮންމެ ގޮތެްއވިއަސް ތަޙްޤީެޤްއ 

ނުވަެަތަ ދިރާސާއެއް ނުވަތަ ބެލުމެއް ބަލަމުން ރައީސާދޭތެރޭަގިއ 

ންނަގޮތުަގއި ވީާހެވްސ މައާިއ އަދި އަޅުަގނޑަށް ފެދާވަގުެތއްަގއި. އެހެްނވީ

އަވަހަކަށް އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމާއި އެީކގައި ެއކަން ނިންމާލުމަކީވެސް އެީއ 

ބުއްދިވެރި ކަމެްއގެ ގޮުތަގިއ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އަދި އަޅުަގނޑަްށވެްސ 

އް ނެތްކަމުެގ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި އިންތީާޚބު ކުރެވިަފއިާވ ބޭފުޅަކަށް ިއތުބާރެ

ހުށަހެޅުމެއް އަންނަ އިުރގަިއ އެީއ ވަރަށް މުޢުެުޠަބަރު ސަބަބެއް ޮއެވގެްނ 

ހުށަހަޅާނީ. އެހެންނަމަވެސް އެީއކީ ކޮންމެހެން ޤާނޫނީ ކުށެއް ކުރަންޖެހޭ 

ސަބަބެއް ނޫން. އިމްޕީޗްމެްނޓެއް ނޫން. ކުށެއް ކުރުމުެގ ބަދަލުގައި ގިަނ 

މަސައްކަތެއް މަްސއޫލިްއޔަުތ އުފުލެއްވުުމގަިއ  މެންބަރުންތަކެއްގެ އިތުބާރު އެ 

ނެތީކަމަށްވުމަކީެވސް ހަމަ ެއކަށީގެްނވާކަމެއް. އެހެންވީާމ އަޅުަގނަޑ ބޮޑަްށ 

ތް ގޮތަށް ގެންދަވަން. އެހެންނަމަވެްސ ބުރަވެވެނީ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި މިއޮ

ނޑަްށ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުން، އެހުށަހެޅުމުގައި އެަބއޮތް އަ ުޅގަ

ހީވަނީ ޢިބާރާތުގެ ުކޑަ ތަްނކޮޅެއް ކަންނޭނގެ. ަރއީްސެގ އިތުރުބާރު އޮީތ 

އިނގޭތޯ. އިތުބާުރގެ ބަދަލުގަިއ އިތުރުބާރު ނެތްކަމަށް، އެތަންކޮޅު އަޅުަގނޑަްށ 

ގެ )ހ( ަގިއ  52ހީވަނީ އިޞްލާޙު ކޮށްލެްއވުްނ ރަނގަުޅވާނެހެން. ެއއީ 

 ށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.އިނގޭތޯ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ވަރަ

 



އާދެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރު އެ އެއިޝާރާްތ ކޮށްލެއްވި ުނކުތާެއއީ މިހާރު ތިބޭފުޅުންގެ 

ުރ ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ިލޔެވިފަިއ އޮްތ އި 52ރުދާުހގެ އަތްޕުޅުަގިއވާ ރީނދޫ ކަ

އެ އިތުރު )ރ( ަކނޑުްއވާލަ ދެްއވުްނ  ރައީސްގެ އިތުރުބާރު ނެތްކަމަށް،

އެދެން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން. ދެން އަޅުަގނޑު މި ުފރުޞަތު އަރުވަީނ 

 ފުވައްމުލަުކގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަޞީމަށް.
 

 ށް އައިސް މާގިަނއިން ފުރުަޞތު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރަކަ  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު ފަިއޞަލް

 ހޯދަންޖެހޭތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެރަވެްސވޭ. ކޮންމެއަކަށް މި ުފރުޞަތުގަެައި  ނަޞީމް ާވހަކަެދއްކެުވން:

އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން އޮތީ އެހާ ފަސޭހައިން ައޅުަގނޑުެމން އިންތިޚާބު ކުިރ  

ނެވާހަކަ. ރައީސެއް މާފަސޭހައިން ަވކިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެިވެގން ނުވާ

ނުޑ  ެަކަށް އޮންނަ ކަަމކަށް. އަުޅގަ މިކަންތައްތައް ވާންވާނީ އުނދަގޫ ގޮތަ

މިހެން މި ދެންނެވީ ހަމަ ބިރުން އިނގޭތޯ. އެެެހެނީ ރައީސްކަމުން ރައީްސ 

ވަކިކުެރިވއްޖެއްޔާ އަނެްއކާެވސް މި މަޖިލީހުގެ މަސައްަކތް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ގޮސްދާނެ އިންތިާޚބާ ގުޅިގެން. އަިދ  ދިގުދެމިގެން ގޮސްދާނެ. އާދެ ހުއްޓިގެން

ނުޑ  އެހެންމެ މާޒީން ލިބުނު ފިލާވަޅުތައް އަދި މުޅިން ހަނދާން ނުނެތޭތީ އަޅުގަ

ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. އިންީތޚާބުގެ މައްސަލަ ޤާނޫނުައސާސީާއއި ޚިލާފަށް 

ނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް ޢާއިާލތަކަށް ހިތްދަތިކަން  ގޮްސގެން އަނެއްާކވެސް ައުޅގަ

ބި ޤައުމުގެ ޢިއްޒަތަށާއި ރައްޔިތުންގެ ނަފްރަތު މި މަޖިލީހަށާއި އަދި ލި

ނޑުެމން ޖެހިއްޖެ ގޮތެއް  އެޢަމަލުކުރި ބަޔަކަށް ލިބިދާނެތީ. ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

 ހޯދަން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދެނޭމޭ ގޮތެއް ހޯދަން.

ށިނަމަ އެ މަސައްކަތް ނިމޭާހ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސގެ މަސަްއކަތް ފެ

ނޑުމެންނަށް ލާޒިމް ަގވާއިދު ދޫކޮށްލާފަިއ  ދުވަސް މިހާރު ވެއްޖެ. ައޅުގަ

ނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ މަސައްކަތް ފަށަިއގެން އެިއން ރައްޔިތުންނަްށ 



ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި ޙިމާޔަތްތައް ހޯދަދޭން. ޤާނޫނުއަސާީސ 

ންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ ހަމަތަކާއި ުއސޫލުތަުކެގ އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި ައޅުަގނުޑމެ

މަތިން ގެންދިއުމުން އޮްނނާނީ އެންމެ ރަނގަޅު ގަާވއިދުެގ މަތިން 

ގެންދެވިފަިއކަން ކަަށވަރު. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުެމންގެ މި ޤައުމުެގ 

 ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުން މިތިބީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ހިޔާވަހިކަްނ ލިބިގަތުމަށް ކެތް 

މަދުވެފައި. އާދެ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫން އިނގޭތޯ. މިހާރު ވަރަށް ގިނަ 

ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން އެަބ ތިބެންޖެހޭ ހޭލާ، އެމީހުން ހޭލާ ތިބެނީ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ކުިޅވަރު ުކޅޭކަށްނޫން އިނގޭތޯ. ހަމަ ބިރުން. އެމީހުން 

ނޑުމެ ން ހަމައެކަނި ޔޫސޭެގ ބިރުންގަންނަނީ ކީއްެވގެންކަްނ އެނގިދާނެ އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ހޮވުން ޕްޮރގްާރމް ބެއްލެވިައސް. ކޮންމެައަކސް މިފަދަ ތަފާތު 

ގިނަގުނަ ސަބަބުަތކާއި ހުރެ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސީސގެ މަސަްއކަތް ފަާށ 

އަވަހަށް އެކަަމއިގެން ުކރިއަށް ދާންޖެހިއްޖެ. އަދި ފާސްވާވަރަކުްނ 

ރައްޔިތުންެގ ހިތްތަުކގައި އުފެދިފަިއވާ  ތަންފީޒުކުރަމުން ދާނީ ޭއރުން

މާޔޫސްކަމަށް ކޮންމެެވސްކަަހލަ ފަސޭހަތަކެއް މިބިގެންާދނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސް ނިންމާލަމުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ަގާވއިދުގެ މަސަްއކަތް 

ނުޑ ވޯޓުދޭނަމޭ.  ކުރިއަށް ގެންދަާވކަމަށްވަންާޏ ައވަސްކުރުމުެގ ގޮތުން އަުޅގަ

އީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްަލކާއި ޚިލާފުނުވާ ާމއްދާެއއް ނަެަމަ ނުވަތަ އެީއ އެ

ނަޑއެިޅގެން ދިވެހި ރައްިޔތުންގެ ޚައްޤުތަކަށް ހުރަސްނާޅާ މާއްދާއެއްނަމަ.  ކަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

ނޑު ދެވަނަ ފަހަރަށް މި  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މީގެ ކުީރގައި މި މާއްާދއާއި ބޭހޭގޮތުން ބައެއް  ޝާީޙން ޙަީމދު  މެންަބރު

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެްއެކވިއިުރ ވާހަކަފުުޅަގއި މި ާމއްދާަގއި މިހިމެނޭ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނެޑއްކަމަށް ިވދާޅުވެ، ެއގޮތަށް  ކަންތަެައްތަެަަކކީ ސިާޔީސ ކުިޅގަ



އީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް ނޫންކަމަށް ދަންނަވަން. ވާހަކަދެްއކެވެމުން އެ

ނޑު މިތަނަށް އައިސްަފިއ  ނޑުމެން ހަމަ ގައިމުެވސް އަުޅގަ ޙަޤީޤަތުގައި އަލުގަ

ނޑެއް ކުޅޭކަށް ނޫން. ައދި މި ފާސްކުރެވޭ  މިއިންނަނީކީއެއް ސިޔާސީ ުކޅިގަ

ަގނޑުމެްނ ގަާވއިދުގެ ދަެަށުން ޢަމަލުުކރުމުގަިއވެސް ައޅުަގނޑު ދެެކނީ އަޅު

ގެންގުޅެްނވާނީ ެއގޮެތއް ނޫންކަމަށް. އާދެ ދެންމެގަިއ މީގެ ކުީރަގިއ 

ވާހަކަދެްއކެިވ މާލޭގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާިޠފް ވިދާުޅވިފަދައިްނ 

ސިޔާސީ ުކޅިަގނެޑއް ކަމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ ގޮތަކަށް ާމނަކުރެވޭ މާއްާދެއްއ 

ހޭކަމުގައި ވާނަމަ ީމގަިއ މި މާއްާދެގ ގޮތަކަށް، މި މާއްދާ އޮންނަންޖެ

ޞުރުޚީވެސް ބަދަލުކަންޖެހޭ. މިއީ އިތުބާރުގެ މައްސަލަެއްއ ނޫން. މިއީ ހަމަ 

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ނުވަތަ ބައެއް މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

އެޮގނޑިޮކޅުަގއި އިންނެުވން ބޭނުންފުޅު ނުވާތީ ބަދަލުކުރައްވަްނ 

އެގޮތަްށ ހުށަހެޅުއްވީ. ެއގޮތަށް ހުށަހަުޅއްަވއިގެްނ ެއކަްނ  ބޭނުންފުޅުވެގެން

ކުރިއަށް ގެންާދގޮތަށް. ެއހެންކަމަށް ވަންޏާ މިދެންނެވިހެން އަރިމަތީ 

ޞުެުރުޚީވެސް އަދި މި މާއްދާގައި ިމއޮތް އިތުބާުރގެ ވާހަަކވެސް އުިނކުރެެވްނ 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވެއް ެޖއްޔާ އެފަދަ ޖެހޭނެ. އަދި ހަެަމަ އެއާިއެއކު އަުޅގަ

ގޮތަކަށް ގެންާދކަމަށްވަންާޏ އިތުރު ބަޙުސެްއވެސް ކުރާނެ ކަމެއްނެތް. 

ހުށަހެޅުމާއެކު ވޯޓެއް ލާފައި އަޣްލަބިއްޔަތު އޮްތގޮތަކަށް ިނންމައިގެން ކުރިއަްށ 

ގެންދަންވީ. އެއިރުން މަަސއްކަތެްއވެސް ލަެހއްނުވާނެ. އިތުރު ބަހުސަކަްށ 

ރާކަށް ނުޖެހޭނެ. ދުވަސްތަކެއް ެއކަމާމެުދ ނުގޮސް ަވގުތުތަެކއް ހޭދަކު

އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނައި ައދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެަކމާމެދު ޖަވާބުދާރީވެ 

ދެއްވާ ޖަވާބަކީ ހިތްހަމަޖެހޭ ޖަވާބެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ 

ްސ ބަލާނެކަމެއްނެތް. ހަމަ އެހިސާބުން ވޯޓެއް ލާފައި ނިންމާލަންވީ. އެހެންނަމަވެ 

ނޑު ދެޭކޮގތުގައި ވެއްެޖއިްއާޔ  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތެއް ނޫން. އަުޅގަ މިއީ އަުޅގަ



މަގާމަކުން ބޭފުޅަކު ދުރުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެަކމުގެ ސަބަބުެވްސ 

އޮންނަންޖެހޭނެ. އެ ސަބަބާ ބެހޭގޮތުން އެ ބޭފުޅަކަށް ޖަވާބެއް ދެވޭެނ 

މާ ގުޭޅގޮތުން ެއކަށީގެްނވާ ގޮތަކަްށ ފުރުޞަތުވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ. އަދި އެކަ

ޢަމަލުކުރެވޭނެ ޖާގަ މެންބަރުންނަށް ލިބި ދެވެން ޖެހޭނެ. އާދެ، މިހާރު މިވާހަކަ 

މިހެން ދަންނަވަން މިޖެހުނީ އަޅުަގނުޑވެސް އެކަމާމެދު ޚިޔާލު ކުރީަގިއެވްސ 

ދެވިފައި ޮއވޭ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެފަހުން އެހެންކުަލެއއް މި މާއްދާއަްށ 

 ހިގެން ދާހެން ހީވާތީ އަޅުަގނޑުގެ ިޚޔާލު ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ. ޖެ

 

ނޑު މަޢާފަށް އެދިފައި   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރިއަހުން އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ޖެހޭ. އެއީ ރ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު ވާހަަކފުޅު ފަށްޓަވަމުން 

ނޑު ހަަމ  ދެވަނަފަހަރަށް ވިދާޅުވީމާ އަޅުަގނޑަށް ކުރީދުވަްސވީާމ އަުޅގަ

ބަލަމުންވެސް ގެންދިއައިން. ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަްނ 

އޮްއވާ ައޅުަގނޑު އަލަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަްނ 

އެކަން ައޅުަގނުޑ  އިސްކަންދެމުން ދަނިކޮށް ހަމަ އޮޅިގެން އެކަން އެިދޔައީ.

ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައރިހުން ދަންނަވާލަން. ދެން ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ 

 މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢިސްމާޢީލް. 

 

ނޑު ާމގިނަ ދިގު ވާހަކަތަެކއް  މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ދައްކާކަށް ނޫން ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ. މި މާއްދާއާމެދު ކުރީަގިއ   ކަެދއްެކވުން:އިްސމާޢީލް ވާހަ

ނޑު ދެންނެވިަފދައިން މަޖިލީހުގެ  އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރިއިުރވެސް އަުޅގަ

ރައީސްެގ އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއްެނގުމުަގއި ުނވަަތ އިތުބާރުނެތްކަމަްށ 

ނަޑއެޅުމުަގއި ެއއީކީ ކޮްނމެހެން  ޤާނޫނަކާ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވުން އޭގަިއ ކަ

ހިމެނެންޖެހޭ ކަމެއްކަމަކަްށ އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. މިހެން މިދެންނެވީ 



ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މަޖިލީހުގެ ަރއީސްެގ އިތުބާރުނެތްކަަމށް އެބުނާ ބުނުމަީކ 

މަޖިލިސް ހިންގެވުމުަގއި ރައީސް ޢަމަލުކުރަްއާވގޮތަީކ މެންބަރުންނަށް 

ެނވޭ ގޮެތއް ނޫންކަމަެަށް ބުނާބުނުމެއް. ދެން އެހެންކަމާއެުކ ބަލައިގަ

ނޑުމެން ކޮްށލަން އެބަޖެހޭހެން  މިކަންކަމުގައި ބުއްީދގެ ބޭނުންވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދެންެނިވ  އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކުރީުދވަހުވެްސ ައޅުގަ

ވުެރ އެްއ މެންބަރަުކ ފަދައިން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދެބަިއކުޅަ އެއްަބޔަށް

އިތުރަށް ޖަލްސާއެއްަގއި ތިބެގެން ޖަލްސާއެްއގެ ޤާނޫނީ އަދަދު މިހަމަވަނީ. 

އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްަބޔަްށވުރެ އެންމެންބަރު 

އިތުރަށް ހިމެނޭ އަދަދަކަށް އެަވގުތަކު މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކަށް އެހުންެނިވ 

ހަމަނުޖެހޭ އެބޭފުޅަކާ ެއކުަގއި މަސަްއަކތްކުރަން އެމީހުން ބޭފުޅަކާމެދު ހިތް

ބޭނުން ނޫންކަމަށް ނުވަތަ ބޭނުންފުޅު ނޫންކަމަށް މެންބަރުން 

ނަޑއަުޅއްަވއިފިްއޔާ ޖަލްާސއެްއ ނުހިނގާނެ. އެހެްނވީމާ، މިއީކީ ާމ ދިުގ  ކަ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ ޢިއްޒަތްތެރި  ރައީްސ. ވާހަތަކެއް ދަްއކަން އޮތްެކއްަކމަށް އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދަބައިކުޅު ެއއްބަޔަްށވުރެ އެއް މެންބަރަކު ގިނަާވ 

އަދަެަދަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ފެނިއްެޖއިްއޔާ އެހިސާބުްނ 

އެ ވޯޓުަނގާފައި ެއކަން ނިންމަންވީ. އެހެންވެ މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މިހާުރ 

ކުރަްއވާފައި ފޮނުްއވާފައި އެ އޮްތގޮެަތަްށ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް 

ނޑަށް ހަމަ ޭއެގ ވަރަށް ިދގުކޮްށ  އަޅުަގނޑަްށ ތާއީދުކުެރވޭ. އަުޅގަ

ނޑަށް އޭަގއި ހަމަ މުހިންމު  ތަފްސީލުކޮށް ލިޔުްއވާފައި ޮއތްނަމެވެސް އަުޅގަ

އަކުރަީކ ެއ މާއްދާެގ )ކ( އެންމެފަހަށް އެ އޮތްައކުުރ. އެކަްނ ހިނގީާމ 

ނަޑއެޅިފައި.  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެްތކަން ެއޮއތީ ކަ

ދެން ކޮމިޓީތަކަކަށް ފޮުނާވނީތޯ ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެްނ ެއއަށް ވޯޓުދޭނީ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ދޭތެރޭގައި ދައްކާީނ  ކިހިނެއްތޯ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ



ނަޑކަށް އެހާ ުމހިން މު ކަމެއްނޫން. ކޮން ވާހަަކއެއްތޯ. ިމއީީކ އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެގޮތް ފެނިވަަޑއިގަންަނވަންާޏ 

ނޑުގެ ަނޒަރުަގއި މަޖިލީހުެގ  އަޅުަގނޑަށް އެގޮްތވެސް އެންމެ ރަނގަޅު. އަުޅގަ

ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ަނގައި ހިސާބަކަށް ާދއިރު މެންބަރުންެގ 

ވަރާެވސް ކުރެވިފައި ހުންނާނީ ނުރަސްމީ ގޮތްގޮތުން. މެދުގައި ެއވާހަކަ މަޝް

އެހެންވީމާ، އަނެްއކާ މިތާ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ މަޖިލީހުގެ ރައީސަަކްށ 

އެަވގުތު ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތުން އޭގެ ސަަބބުތަކެއް ބަޔާންކޮްށ 

ިމތާ ދައްކާ ހަދާކަށް  މިތާ ބަހުސްކޮށް އެމަނިކުފާނާ ދޭތެރޭ އިތުރު ވާހަތަކެއް

ކޮންމެހެން ނުފެނޭ. އެގޮތުްނ ހުށަހެޅިއްޖެއިްއޔާ ވޯެޓްއ ނަގާފަިއ ެއކަން 

ކޮންމެވެސް ެއްއގޮތަކަށް ނިންމީމާ އެނިމުނީކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ. އާދެ، 

ތަކުރާރުކޮށް އަުޅަގނޑު ަދންނަވަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިުކަޅ 

މެންބަރަކު އިތުރަށް އެަވގުތަކު އެުހންނެވި ރައީސަާކ  އެއްބަޔަްށވުރެ ެއއް

އެުކގައި މަސަްއކަތް ކުރަންަވން ބޭނުންފުޅު ނޫންކަމަށް ދެކެވަަޑިއގެންފިްއާޔ 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ދެން ނުހިނގާނެ އެހެންވީމާ، އެކަމަކަށް އެހެން ގޮތެްއ 

ނޑަކަްށ ނުފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ  ްތތެރި ރައީސް. އޮންނާނެކަމަކަށް އަުޅގަ

 

ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، މިހާތަނަށް މި މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ވާަހކަފުޅު ދައްަކވަްނ    ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަލަށް އެދި ވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނިމުނީކަމަށް ބަލާފައި ދެވަނަ 

އަރުވާނަން. ފަހަރަށް އެދި ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު 

އެގޮތުން އެންމެފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އަިރައތޮޅު އުތުރުބުރީެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމަށް. 

 

 `.  ޢިއްޒަތްތެރި  ަރއީސް.  ހއ.  ގެ  ޢިއްޒަތްެތރި  މެންބަރު  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 



 ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާަޙކަށް ހއ.  ގެ  ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  އަޙްމަދު   މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް

ެައި ނަޒަރުހިްނގަިއ   ވާހަކަެދއްެކވުން: މުޢިއްޒު ދެްއވި ލަފާ ެއރުވި މަްޝވަރާެގ އަީލގަ

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވުނީ އަދި ޤަބޫލުކުރަނީ މި މަޖިލީހުގައި ތަޙްޤީޤެްއ 

ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑރ. މަޙްމޫދު ނުކުރެވޭނެކަން. މިހެންވެ ަވޒީރު

ޝައުޤީ އިތުރު ބާރު މި ޢިބާރާތަށް ގެންނެވި އިޞްާލޙަށް ރައީސް އެ 

އިޞްލާޙު ޤަބޫލުކުރަްއވާ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުން އަޅުަގނޑުގެ ވިސްނުްނ 

ވަަނ މާއްދާެގ އަލީަގއި ަބެއްއ  52ބަދަލުވެއްޖެ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ން ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް ނަޒަރު ހިންަގާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދެއްވި ސާދާ ސީާދ 

ނޑުގެ ހުށަހެުޅން ބަދަލުކޮށް   25ގޮތްތައް ފާހަކޮށްލަން. މިހެންވެ އަުޅގަ

ނޑުގެ ތާއީދު އޮތް ވާހަ ަކ މެންބަރުެުންގެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ހުށަހެުޅން އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ކުރިްނ އަޅުަގނޑަްށވެްސ  ހާމަކޮށް އަޅުގަ

އިޞްލާޙެއް ފޮނުްއވިއިރު ެއ އިޞްލާޙުަގއި އިމްލާގެ ުކށެއް އޮތީމާ އެކަްނ 

ރަނގަޅު ކޮށްލާނަން. މިޮގތުން މަޖިލީހުގައި މެންބަރަކަށް ރައީްސެގ 

އިރުަގއި ނުލިޔެެއވަީނ އިތުބާރުނެތްކަމަށް އެތަންކޮުޅ އަޅުަގނޑު ލިޔުނު 

ލައިނުގަނެގެްނ ެއކަން ކުަރން ޖެހިގެން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިހެން 

މިދެންނެވީ އެްއ ސަބަބަށްވުެރ ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ވިސްަނއި މިަކމުގެ މުހިންމުކަން 

ހާދަހާކުޑަކޮށޭ ރިޔާސަތުްނ ވިސްަނވަނީ ހިތަށްގެނެޭވ ކަހަލަ ގޮތަަކްށ 

ކަްށ ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދާތީ. އެީއ ެއއްެވްސ މޭރުންކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަ

ވަގުެތއް ނުލިބޭ ކަހަލަ ގޮަތަކށް މެންބަރުން ދަތުރުފަތުރަގައިވެްސ އުޅެިނކޮށް 

ެެއް ވަށްޓާލާފައި ލިޔުމަކުން ޭއެގ  ގޭެގއަށް ިސއްރު ިސއްރުން މީހަކު ސިޓީއެ

ނުލިބޭކަން  އޮތީ ކީއްކަެމއްެވެެސް ބަލަިއލާނެ ވަގުތެއް ބަެއއް މެންބަރުންނަށް

ބަެައެެެއް މެންބަރުން އަޅުަގނޑު ަކއިރީަގއި ާވހަކަ ދައްކަމުްނ 



އިޝާެެރާތްކުެރއްވި. މިހެން މިދެންނެވީ މިއަދުވެސް ހަމަ އެކަހަލަ ކަމެްއވަީނ 

މި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ވެރިން ކުރަްއވާފައި. އިުރގެ ދަންފަޅި ހަމަވެ އިުރެގ 

މަޖިލީހުންވަނީ އެކަހަލަ ނުރަނގަޅު  ވާޖިބުތައް އަާދކޮށް އިުރއޮސެުމން ދަނިކޮށް

ނޑު މި އިާޝރާތްކުރީ  ވަަނ  61ކަމެއް ކޮށްފައި. ނުރަނަގޅު ކަމެކޭ އަުޅގަ

ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ލިޔުމެއް  9:44މާއްދާއަށް މިއަދުގެ 

ފޮނުވީމާ އެކުރީ ވަރަށް ބޭިއންޞާފު ކަމެއް އަދި މި މަޖިލީހުގެ ކަރާމަާތ 

ށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ނުރަނގަޅު ކަމެއް. އެހެންވީމަ، މިކަްނ ރައްކާތެރިކަމަ

އަޅުަގނޑު ޔައުިމއްާޔގައި ާފހަގަކޮށްލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިހެން ިމ 

ނުޑ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނެސްފިން. މި  ނަޒަރުން ވިސްނާ އަުޅގަ

މަން ބޭނުންނަމަ ގަާވއިދު ނިންމާ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު ނިން

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޖެހޭ ބައެއް ވާހަކަތައް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަްށ 

 އަރިސްކޮށްލާނަން.

 

މިހާރު ދެން މި މާއްދާއާ ބެހޭ ވާހަކަދައްކަވާ. ަގވާއިދު ނިންމަން   ރިޔާސތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އަވަްސކުރަން...

 

 ސްނައިލުމުން....މިނަޒަރުން ވި އަިރއަތޮޅު އތުުރބުރީ މެންަބރު 
 މުޙަްނމަދު މަްޖދީ އިްބރާީހމް 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑު ވާހަކަދައްަކ ދައްކާ ހުއްޓާ ކުރިއަށް ގެންެދވީ ެއވެސް ހަމަ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ހަމަ އަޅުގަ

ގަާވއިދެއް އެހެންނޫންތޯ. އެހެން ނުހައްދަވާ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ އަޅުަގނުޑ 

އްދާއާ ެބހޭގޮތުން ވާހަކަެދއްެކވުން ިނމިއްޖެއިްއޔާ ދެްނ އެދެން މިހާރު މާ

ނޑު އެދޭވާަހކަ ދަންނަވަން.  އިށީނދެ ވަަޑއިގަންަނވަން އަުޅގަ



 

 ވަނަ މާއްދާގެ އިޝާރާތަށް އަުޅަގނޑުގެ  52ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 ރާ އަިރސްކޮށްލުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އިޝާރާތްވެސް މަްޝވަ މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

މިނަޒަރުން ވިސްނާލުމުން ދެން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުން އެ މެންބަރުގެ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެުކވެރިންނާއެކު ރީނދޫ ކަުރދާހަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވެއްޖެނަމަ މާނަކުރެވޭީނ 

މިހެން ނުވެިވއްޖެނަަމ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ކުިރއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާކަން. 

މިކަމުން ދޭހަވާނީ މި ގަާވއިދު ނިންމާ ޤާނޫނުއަސާސީ ައވަހަްށ 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ނިންމަންެް ބޭނުެުންނުވަނީކަން. މިހެން މިދެންނެވި 

ސަބަބުތަކެއް ނެތިެއއް ނޫން. ދ. އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ރުންނާ ުސވާލުުކރުމުގެ ނިންމުން ނާޝިދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގައި ވަޒީ

އިޞްލާޙުތަކަާކއެކު ފާްސވި ޮގތަށް އަލިއަުޅވާ ދެްއކެިވ ވާަހކައިން އިޙްތިރާްމ 

ކުރަމުން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ޤާނޫނުައސާސީގެ މަސަްއކަްތ 

އިޚްލާޞްތެރިމާއެކު ކުިރއަށް ގެންދަން ބޭނުންނަމަ ހއ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ޢީސާ އާދަމްގެ ެއ ހުށަހެޅުްއވުމަށް ާވިގވެރިން ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަޢުފަރު 

މެންބަރުންނާ އެހީތެރިން އެ ވިސްނުމުން ވިސްނުން ގެންގުުޅއްވި ބޭފުޅުްނގެ ެއ 

މަޝްވަރާ އަނބުރާ ގެންދެުވން މުހިންމުކަން ބޮޑުވާނެަކމަށް އަޅުަގނޑަްށ 

ފުރުޞަތަްށ  ފެންނަ ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑަށް ތި ެދއްވި

 ޝުކުރު އަރިްސކުރަން. 

 

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަ ސީދާ އެ މެންބަރަކަށް އަމާުޒ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުކުރިނަމަވެސް ައޅުަގނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަންޖެހޭ އެހެން މެންބަރުން 

އެީކަގިއ ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙވެްސ ހުށަޅުއްވަނީ ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ހެޔޮނިޔަތްފުޅުަގއި. އެހެންވީމަ، ވަކި ގޮތަކަށް ަވކި ކަމެްއ ކުރެއްވުން ެއީއ 

ޤާނޫނުއަސާސީ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަްނޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް 



އެގޮތަށް ެއއްވެްސ މެންބަރަކު އެހެން މެންބަރުންނާ ޝައްކު ކުރަްއވާ ވާހަކަފުުޅ 

ށްީހވަނީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ރަނަގޅުކަމެއް ނޫންހެން. ދެއްކެވުްނ ެއއީ ައޅުަގނޑަ

އެއީ ކޮންމެ މެންބަރަކީވެސް ހަމަ އެ މެންބަރެއްގެ ޚިޔާލުފުޅު ފާޅުކުރެއްވުުމެގ 

ނޑު ފުރުޞަުތ  ޙައްޤު މިތަނުގައި ލިިބވަަޑިއގެންވާ ބޭފުޅުން. ދެން ައުޅގަ

 .މިއަރުވަނީ ފެލިދެއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރަށް

 

ނޑަށް ފުރުޞަތުދެއްވި  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު ޫމސާ   `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނޑު  52ކަމަށްޓަކައި. އާެދ، މި  ނިޒާރު ާވހަކަެދއްކެުވން: ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮުތން އަޅުގަ

ކުރީދުވަހުވެސް އެްއޗެއް ަދންނަވާލާފައިވާނެ. ައޅުަގނުޑ ޙަޤީޤަތުގައި މި 

ށް ހއ. އަޮތޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ޢީސާ އާދަމް މައްދާއަ

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރިން އެއީ ސަބަބުތަެކްއ 

ހުރީމާ. އާދެ، ައޅުަގނޑު އެންމެފުރަތަމަވެސް މި މާްއދާއާ ބެހޭގޮތުްނ 

ދެންނެވިން  ވާހަކަދެެކވުނު ޖަލްސާތަކުަގިއ ބައްދަލުވުންތަކުަގއި އަުޅަގނޑު

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ޮގތުގައި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސާމެދުގަިއ 

އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މަްއސަލެްއ ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމުަގއިވަންާޏ އެ މައްސަަލއެްއ 

ނޑުމެން ނިންމަން ޖެހޭނެއޭ. އާދެ، ެއ  ރަނގަޅަށް ބަލަިއ ެއކަންކަްނ އަުޅގަ

ނުޑ މައްސަލަެއއް އެ ބެލުމަށް ކޮ މިޓީއެއް އޮތުމާ ބެހޭގޮތުންވެސް އަުޅގަ

ނޑު  އެދުވަހުެވސްވާނީ ވާހަކަަދއްކާަފއި. އެހެްނވީމާ، އެ ިޚޔާލުެގ މަތިން އަޅުގަ

ނޑަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވެނީ ހަމަ  އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރީ އަދިވެސް އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ޙަޤީޤަތުގައި މިހޯދީވެްސ  އެ ޚިޔާލަށް. އަުޅގަ

ވާހަކަތައް ތިޔަ ބޭފުޅުްނނަށް ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި އަދި މަޖިލީހަށް މި

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި ވަިކ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލުމަށްޓަަކއި. އަުޅގަ

އަތޮޅަކަށް ނިސްބަތްވާ މެްނބަރަކު ނުވަތަ ވަކި ޖަމާޢަތަކަށް ނިސްބަތްާވ 



ވަތަ ހުށަހަޅުއްާވ މެންބަރުންތަކެއް އެުކވެގެްނ ހުށަހަޅުއްވާ ޚިޔާލުތަކާ ނު

އިޞްލާޙުތައް އެއީ ހަމަެއކަނި އެންމެ އިޚްލާޞްތެރި ޚިޔާލުަތކަށްވެފައި އެންމެ 

ރަނގަޅު ޚިޔާލުތަކަްށވެފަިއ އަނެއްބައި އަތޮޅުަތކުން ނުވަތަ ތަންކޮެޅްއ 

ނޑުމެންނަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ ަބއެްއ  މީސްކޮޅުމަދު ނިކަމެތިކަމަށް އަުޅގަ

އަތޮޅުގެތަުކގެ މެންބަރުން އެފަރާތްތަކަށް   މެންބަރުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ިޚޔާލުތަކަކީ ެއއީ ތާުކން ތާކުން ނުޖެހޭ 

ޖޯކަރު ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު އިޚްލާޞްތެރިކަމެއްނެތް ޚިޔާލުތަަކށް ވާނެކަމަކަށެްއ 

ކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަްނ އެހެން އެކަެމއްނުވެްސވާނެ. މި މަޖިލީހަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންެމވެްސ ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު މަސައްކަްތކުރާ 

މަޖިލީހެއް. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ވިާދޅުވާ ވިދާުޅވުމަްށ 

ނުޑ އެ ިޚޔާލަށް ތާއީުދކުރީ ޭއގައި ހަަމ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ އަުޅގަ

ަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ޭއގައި ހުރީމައޭ. ައޅު

އެކަން އެންމެރަނގަޅަށްެް ެއންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ގެްނދެވޭނީ މިދަންނަވާ 

ސަބަބުތައް ހުރީމައޭ. އާެދ، މިތަނުގައި ައޅުަގނޑުމެން ާވހަކަދެއްކީމު މީެގ 

ކުރީަގއި މަޖިލީހުގެ އެކިެއކި ަކންތައްތައް ނިންމުމުގައި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ިއ، ނާއިބު ރަީއސާ އަދި އަމީން ޢާންމަށް ލިބިފައި ހުރި ރައީސަށާ

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން އަރުވާަފއިވާ ހުރި ބާރުތަާކ އަދި ހަމަތަކުގެ 

ތެރެއިންވެސް ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކުރެވިދާެނކަމަށް ލަފާކުރެޭވ 

އެ  ވަރަށްގިނަ ކަންތައްަތއް ބައެއް މެންބަރުންނަށް ަޤބޫލުނުކުރެވި

މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކި އިުރގައި މިތަނުގައި ވަރަްށގިަނ 

ޖަލްސާތަކުގައި ަތކުރާކޮްށ ވާހަކަދެްއކެވެމުން ދިަޔ އިދާރީ ކޮމިޓީެގ 

މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަންަތްއތަކެއް ނިންމާ ވާހަަކ. ެއިއރުގަިއވެސް އެީއ 

ސަށް ކުރެވިދާނެ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ 



ނޑައެޅުން ކަހަލަ  ކަންތަެައްތަެކއް، މިސާަލކަްށ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ކަ

އަދި ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ދުަވސްތަކާިއ، މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަްއ  ,ކަންތައްތައް 

ކަމަކީ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއަށާިއ، ނާއިބު  ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި މިކަން 

ހަވާލުވެ ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ވަރަށް  ރައީސް އަދި ހިންެގވުމާއި

ނޑުމެންަނށް ޤަބޫލުކުރެވޭ.  ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ެއ މައްަސލައާއި ބެޭހގޮތުން ވާހަކަެދްއކި އިުރގަިއވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ކޮމިޓީއެްއގެ 

ޝްވަރާގެ ވާހަކަަތއް ވަރަްށ ބޮޑަށް ފާޅުކުަރްއވާފަެައި ެއ ވާހަކަަތއް މިތާ މަ

ނުޑމެންގެ ޚިޔާލުހުރީ ެއވާނީ އެ ޚިޔާލު ގޯހެކޭ  ގެންނެވީ. އޭރުގެ އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ނުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ިޚޔާލު 

އެްއގެ ަދއުރެްއ އެަވގުުތގައި ވާނީ ދަންނަވާަފއި. އެހެން މިދެންނެވީ ކޮިމޓީ

 އޮތުމަކީ ެއއީ ެއކި ކަންކަުމގަިއ އެކި މެންބަރުންނަށް...

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ކުރިއަްށ ގެންދެވުން އެދެްނ  ރިޔާސަތުްނވާހަަކދެއްެކވުން:

 އިނގޭތޯ.

  

 ަވނަ 52ނީ މިހާރު އާދެ، ައޅުަގނޑު މި އިޝާރާްތކުރަން މިއުޅެ ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު ޫމސާ 

ނޑު  ތާއީެީދުކުރި ސަބަުބ  ނިޒާރު ާވހަކަެދއްކެުވން: މާއްދާގައި ކޮމިޓީެއއްަގއި  ދައުރު އޮތުމަށް އަުޅގަ

ނުޑ މަސައްކަތް ިމކުރަނީ. އެހެން ެމންބަރުންނަށް އެކަްނ  ދަންނަވާލެވޭތޯ އަުޅގަ

ނޑު މިދަންނަވަނީ އެހެ ންވީާމ ސާފުކޮށްދިނުމުގެެެ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެގޮތަށްެް އެ ިޚޔާލުތަކަށް ތާއީެީދުކުރި ބިުލވެސް އަުޅަގނޑުމެން ެއވާހަަކ 

އެގޮަތކަށްވެސް ަރއްދެްއވެްސ ނުކުރަމޭ. އެހެންވީމަ، މި މައްސަލަިއގަިއވެްސ 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް 



ަގނޑުމެންނަށް ކުެރވިދާެނ ކަމެއް ކަމަކަށް. ކޮމިޓީއެްއ ބޭްއވުމަކީ ހަމަ އަޅު

އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުން ތާއީެީދުކުަރްއާވ 

ނުޑ  ނޑުވެްސ ހަމަ އެކަމަށް ތާއީުދކުރާނެ ގޮތް. އާދެ، އަުޅގަ ގޮތަކީ އަުޅގަ

އެކަމަށް ހަމަ ވޯޓުވެސް ދޭނެ ގޮތް. އެހެންނަމަވެްސ ޚިޔާލެއް ނުވަަތ 

އް ހުށަހެޅުމަށް އެޮއންނަ މިނިވަންކަމާއި އެކަންކަން އަޅުަގނޑަްށ އިސްލާޙެ

ހީވަނީ އެހެން މެންބަރުންވެސް ޤަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ. އަިދ 

އެކަމަށް ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައި ނުގެން ކަމުަގއިިވއަސް އެކަން ތަންކޮޅެްއ 

ށަހާޅާ ނުވަތަ ެއވާހަަކ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ތަހުޒީުބ ގޮތެްއގަިއ މަޖިލީހަށް ހު

ނޑުމެން އެންމެން މިހާރު ބަލައިގަންނަންވެއްޖެެެކަެމްއ  ދެއްކުމަކީ އަުޅގަ

ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެްއގޮތަކަްށވެްސ 

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ކަަމކަށް ނުވާތީ އެވާަހކަ ދަންނަާވލަން މިފުރުޞަތުގެ 

އާއި ބެހޭގޮތުން ައއިސްފަިއ އޮތް ޑްރާފްޓަށް ބޭނުންކުރީ. ދެން މި މާއްދާ

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގިނަ މެންބަރުންނަށް ތާއީދުކުރެޭވ ކަމަްށވަންޏާ އަުޅގަ

ހަމަ އެގޮތަށް ތާއީެީދުކުރާަނން. އެހެންނަމަވެސް ކުރީުދަވހުގައި މިދަންނަާވ 

ނޑުމެން ވާީނ މިހާރު ހއ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގޮތަށް އަުޅގަ

ނުޑ  ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް ާތއީެީދުކޮށްފައި. އެހެންވީމަ، ެއވާހަކަ އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

ނޑު ކުރީދުވަުހވެސް ހުށަހަޅަމުން ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 ޅާލީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވާހަކަފުޅަށް ދަންނަވާލެވިފަިއވާނެ ހުށަ މިއަ މެންަބރު ަޖއުފަރު ޢީސާ 

ފަހު އަދި އަޅުަގނޑު ެއްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކ. އެގޮތުން ދެްއިވ  އާަދމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ ައދިވެސް ވަރަށް ގިަނ  ފުރުޞަތަށްޓަކައި ޝުކުުރވެިރވަން. އަުޅގަ

ކަވަން އެބަ ިތއްބެިވހެން. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައް



ނޑަށް އެއް ފުރުޞަތު  ވެވެން އޮިތއްާޔ، ވާން ޮއތިއްޔާ އަދި އަުޅގަ

ދެއްަވއިފިނަމަ އަދި ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމާއި ުގޅޭގޮތަށް ުކރިއަށް ގެންަދވަން 

 ހުރި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ، ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި ` ޝުކުރިްއޔާ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ޙުަސއިން 

ވަަނ މާއްދާގެ ރީނދޫ  52މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގިއ ގަެަާވއިެިދުގެ  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޑްރާފްޓާއިމެދު އެބޭފުޅުންެގ ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިެގން ނުގެންނަވާީތ 

އެ އިްޞލާޙުގަިއވާ ގޮތުްނ  ހަމަޖެހިވަޑައި ނުގެންަނވާ ަސބަބުތަކުގެ ތެޭރގައި 

ސަބަބެއް ނެތް ނަމަވެސް ރައީސްއަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯޓެއް ނަގަްނ 

ޖެހިދާނެކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުުޅ ދައްކަވާަފއިާވކަްނ 

ފާހަގަކުރެވޭ. އާދެ، ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ެއއީ އެްއވެްސ ައސްލެއްެގ މަްއޗަްށ 

ަކވާފަިއވާ ވާަހކަފުޅެއް ނޫނޭ. މިހެން މިދެންނެވީ މިގޮތުން ވިދާޅުވެ ަދއް

މައްސަލަ ފޮނުވާ ިލޔުމުަގިއ އިތުބާރު  ނެތްކަމަްށ ފެންނަ ސަބަބު 

ނޑަައާޅ  ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާެނ ކަމަށް އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ކަ

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ. އަދި ކޮިމޓީގެ ޑްރާފްްޓގެ ޑްރާފްޓް ރީނދޫ ކަރުދާހާއި

ދެކޮޅަށް ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވި ިގނަބޭފުޅުންގެ ވާހަކަެަފުުޅގައި ރައީސްއަށް އޭާނެގ 

އަމިއްލަފުޅު ދިފާޢުަގއި ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުންެވސް ެއ ޑްރާފްްޓ މަނާކުރާ ކަހަަލ 

މޭރުމަކުން ވާހަކަފުޅު ދަްއކަާވފައިވޭ. އާދެ، އެ ޑްރާފްްޓގެ )ޅ( ަގއި މަޖިލީހުެގ 

ތްކަމުެގ މައްސަލައެއް ހިނގަމުންދާ ަވގުތެްއގައި އޭނާެގ ރައީސްގެ އިތުބާރެއް ނެ

ދިފާޢުގައި ވާހަކަެދއްކުުމގެ ޙަްއޤު މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ލިިބގެންވޭ މިފަދައިްނ 

ނޑަްށ  ވަރަށް ސަރީޙަކޮށް ބަޔާްނޮކށްފައިވާކަން ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން އަޅުގަ

ޅުން ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅު. ފާހަގަކުރެވެނީ މި މާއްދާގެ )ރ( އާއިމެދު ބައެއް ބޭފު

އާދެ، އެބޭފުޅުން ކަންބޮުޑވެ ވަަޑއިގެންެނވި ކަމަށް އެބޭފުުޅންގެ ވާހަކަފުޅުްނ 



ދޭހަވަނީ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މިފަދަ މައްސަަލެއްއ ހުށަެަހެޅުމަށްފަހު 

އެަވގުތު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ެއްއވެސް މައްސަަލއަާކއިމެދު ބަހުސްކުރެވޭީނ 

ގޮތެއް ނިންމޭނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުާބރެއް ނެތްކަމުެގ  ނުވަތަ

މައްސަލަާއއިމެދުެު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ބުނެފައިވާތި މިކަން 

ނިންމުމަށްޓަކައި ވަިކ މުއްދަެތއް ަކނަޑއަޅާފައި ނެތުމުން. އާދެ، އަޅުަގނޑަްށ 

ޖަލްސާގައި ަރއީްސެގ  މި މާއްދާގެ )ރ( އިން ދޭހަވަނީ ހަމަ އެދުވަހުގެ އެ

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްަސލައާއިެިމެދު ގޮެތއް ނިންމަންވާނެކަން. ައިދ 

ނަޑއެޅުުމގެ ކުރިން އެހެން ެއއްެވސް މައްސަލައަާކއިމެުދ  އެާއއިމެދު ގޮތެއް ކަ

ނުޑ  ބަހުސްެްކޮށް ގޮެތއް ަކނަޑނޭޅޭނެކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅގަ

ހިތްޕުޅުހަމަޖެހި ވަަޑއިނުގެންނަަވިއގެން  ދަންނަވާނީ މި ޑްރާފްޓާިއމެދު

ނޑަްށ  ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ގިނަ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން އަޅުގަ

ވިސްނުނީ އެބޭފުޅުްނގެ ވާަހކަފުޅުތަކުަގއި މި މާއްދާ ްޑރާފްޓްގަިއވާ ގޮަތްށ 

ްސ ފާސްނުކުރައްވަްނވީ ނުވަތަ މި މާއްދާ ނުވަތަ މި މާއްދާއިން ބައެްއިވއަ

ކޮންމެހެން އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ފަދަ އެއްވެސް ސަަބބެއް ދެއްެކވިފަިއ 

ނުޑގެ ނަޒަުރގައި އެބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަފުޅުތަަކީކ  ނުވާކަމަށް. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ހަމައެކަނި ޑްރާފްޓްގަިއވާ ގޮަތށް ފާސްނުކުރައްވަްނވެގެން ަދއްަކވާފަިއވާ ބަހާނާ 

ދެ، މިއީ ެއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ވާަހކަފުޅުްނ ވާހަކަފުޅުތަެކއް ކަުމގައި. އާ

އަޅުަގނޑަްށ ވިސްނުނު ގޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ެއ 

ވަނަ މާއްދާަގިއާވ  52މާއްދާއަާކއިމެދު ބަހުސްެްކުރާ ގަާވއިދުގެ ޑްރާފްޓްގެ 

މެންބަރަކަށް  15ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއިމެދު އިތުބާރު ނެތްކަމަށް 

ފެނިވަޑަިއގެން ސަބަާބއިެއުކ އެކަން ަބޔާންކުަރއްާވ ލިޔުމަކުން މަޖިލީހަށް 

ދުވަހުގެ ތެޭރަގިއ  3ހުށަހެޅުއްވުމުން މި މާއްާދގެ )ނ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތިން 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އޭގެ ނޯޓިސްދީ އެ ނޯޓިހުގެ ތާރީޚުެުން ފެށިގެން 



ހުގެ މުއްދަތުެވސް ެއ މައްސަލައަާކއިމެދު ދުވަ 14ރަސްމީ ބަންދުނޫން 

މެންބަރުންނާއި އަދި ރައީސްެވސް ވިސްނާަވޑަިއގެންނަވާ ޚިާޔލުފުޅު ކުރެއްވުމަްށ 

ލިބިދީފައިވޭ. އަދި އޭގެފަހުްނ އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ބަންދުނޫން 

ހޭ. ދުވަހަކު މަޖިލީސް ބާއްަވވާ އެ މަޖިލީހަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަންޖެ

އަދި )ރ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ހަމަ އެ ޖަލްސާގަިއ އެއާއިމެދު ގޮެތްއ 

ނިންމަންޖެހޭ. އަދި މިފަދަ ޖަލްސާއެްއގެ ރިާޔސަތު ބަލަހަްއޓަވާނީ މަޖިލީހުގެ 

ނައިބު ރައީްސކަންވެސް މިާމއްދަގެ )ބ( އިން އެނގޭ. ައދި މި ޖަލްސާގަިއ 

ޅު ެދއްުކމުގެ ޙަެައްޤު ިމ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޭނާގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަފު

މެންބަރަކަށް  15މައްދާގެ )ޅ( ަގއި އެމަިނކުފާނަށް ލިބިދީފައިވޭ. އަިދ 

ފެނިވަޑަިއގެން މައްސަަލ ހުށަހެޅުއްވިއެއް ކަމަުކ އެގޮތަށް އެކަްނ 

ނަޑއަޅާ ނިންެްމޭނީ މަޖިލީހުން  ނުނިމޭނެކަމާއި އެކަމުގަިއވެްސ ވަކިގޮެތއް ކަ

އަޣްެްލަބިްއޔަތުންކަންވެްސ މި މާއްދާ ވަރަްށ  ކަމެއް ފާސްކުރުމަށް އޮންނަ 

ޞަެަރީޙަކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ވުމުން މިކަމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް މި މާއްދާ 

ނަޑއަޅާ ހަމަތަކަކީ ވަރަށް އިންސާފުވެރި ހަމަތަކެއް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުެރޭވ.  ކަ

އާދެ، އެހެންކަމުން ސ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

ރާހީެީމް ޝަރީފްއާއި،  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބް

އަލްފާޟިލް މަޙްމޫދު ޝަވްޤީާއއި އަިދ މި ޑްރާފްޓަށް ާތއީުދކުރަްއވާ ވާހަކަފުުޅ 

ދެއްކެވި ިޢއްޒަތްތެރި އެެހން އެންމެހައި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކަްށ 

އެކު އަޅުަގނޑު ުޝކުުރ ތާއީެީދުކޮށް އެބޭފުޅުންނަްށ އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި 

ދަންނަވަން. އާދެ، އަުޅަގނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަމުންވެސް ދަންނަވާީނ 

މިޑްރާފްޓަށް ޢިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރުން ގެންނަވާފައިވާ ެދ އިޞްެްލާޙަށްވުެރ 

ފުރިހަމަ ޑްރާފްޓެކޭ. ވީމާ، މި ޑްރާފްޓް އޮތްގޮތަށް ފާސްުނކުރަްއވަންވީ ހަމަ 

ނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުން މިހާރު އެ އެްއވެސް ސަބަބެއް ނެ ތޭ. ައޅުގަ



ތިއްބެވީ ގަެަާވއިެިެިދު ފާސްކޮށް ނިމި ޤާނޫނުއަސާސީ އިސްލާޙުކުރުުމެގ 

ނޑުމެްނ ފަށައިގަންނާނޭ ުދވަހެްއގެ އިންތިޒާރުަގިއ  މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

ގެ ކެތްމަދުވެފައޭ. ވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މިކަން އަވަސްކުރުމުެގ ގޮތުން މިބާވަތު

ގެއްލުމެެެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ އަސްލު މަސައްކަތައް ނުފޯރާނެ ކަންކަމާިއ 

މެދުގައި ަވގުތު ބޭކާުރކޮށް ނުލައްވަމާތޯއޭ. އާދެ، ުޝުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި 

 ރައީސް ފުރުޞަތު ދެއްިވކަމަްށޓަކައި.

  

މެންބަރަުކ އެދިަވޑަިއގެންފި އާދެ، މިހިސާބުން އަެނއްާކ އަލަށް ޢިްއޒަތްތެރި  ރިޔާސަތުްނވަހަަކދެއްެކވުން:

އެއީ އަރިއަތޮުޅގެ ދެކުނުބުީރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ޙުސައިްނ. 

އަޅުަގނޑު އެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަރިއަތޮުޅ 

 ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު އިލްާޔސް ޙުސައިން އިބްރާހީެީމް.
 

 ޒަތްތެރި ރައީސް ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގެ ީރނދޫޢިއް އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު 

ނޑު އަނެްއާކެވސް ޚިޔާލެއް  އިލްޔާސް ުޙސަިއން އިްބރާީހމް   މަރުޙަލާގައި މިހާރު މިއުޅޭ ހިސާބުގައި އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން މި މަޖުބޫރުވީ އިވުނު ބައެއް ައޑުތަާކއި ގުިޅެގން. މި މާއްދާއާއި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުެގ ބެހޭގޮ ނުޑވާނީ މީގެ ކުރިން ދެ ދުވަހެއްގެ މަތިން އަޅުގަ ތުން އަޅުގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ހަމަޔަީކ ތަނެއްެގ ނުަވަތ  ޚިޔާލު ދަންނަވާފަެައި. އަުޅގަ

މަޖިލީހެއްގެ ރައީސްެއއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހަމަ ވަިކ 

ނޫނުއަސާސީައކަްށ ފަރުދަކަށްވެސް އޭނާގެ ޚިޔާުލ ހުށަހެޅިދާނޭ ކަމަށް. ވަކި ޤާ

ެަާވއިދަާކއިމ ޚިލާފުވެގެންެނއް ނޫން އެމީހަާކއި ެމދުގައި އެ ަމއްސަަލ  ނުވަތަ ގަ

ޖައްސަންޖެހޭނީކީ. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހަކަށް ވޯޓުީދގެން އެކަަމކަށްެް 

ހޮވިފައި ހުންނަ މީހަކާ މެދުގައި އެކަހަލަ ކަމަާކއިމެުދ ޚިޔާލުފާޅުކުރެވޭެނ 

ނުޑ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކު ާރގޮތުަގއި. އެހެން އެކަން އޮތީ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އެ ދޫކޮށްލާފައި އެދުވަހު ާބއްވާލީ. ދެން މިހާރު މިއޮީތ ަގވާއިދު ކޮމިޓީްނ 



އަލުން މި ޢިބާރާތްކުރެވިގެން އައިސްަފއި. ައއިއިރު ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް ކަމުދޭ 

ބަރުން އެ މައްސަލަ މެން 15މި މާއްދާތައް އަތުރާލެވިފަިއ ހުރިގޮތް. އަދި 

ގެނައިމަ އެ މަްއސަލަެއއް ޮގތުގަިއ ހަމަ ޤަބޫލުކުރުން އެްނމެ ރަނގަޅު ކަމަށް 

ނޑު މި ރީނދޫ ކަރުދާހުގައި މިއޮްތ  އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންވީަމ، އަުޅގަ

އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ާތއީެީދުކުރަން. ދެން މިކަހަަލ މަރުޙަލާއެްއގަިއ 

ހެނީ ބައެއް ވާަހކަތަކުން ައުޑއިވޭ ގޮުތގައި ވަިކ އެެެްއޗެއް ދަންަނވާލަން މިޖެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވަިކ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަާކިއ ގުިޅގެން ބަެއްއ 

ބޭފުޅުންކޮޅެއް ެއކުލަވާަލއިގެްނ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅީމަ އެއަށް ބައެއްފަހަުރ 

ދު. އެހެން ެއ ރައްދު އަންނަގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެ ވިދާޅުވާ އެްއޗަާކއިމެ

ނޑު އަމިއްަލ ޒަމީރު ޤަބޫލުކުރާ  ވާންޖެހޭނީ ސަބަބުތަކެއްވެސް ހުރެގެން. އަުޅގަ

ގޮތް އެއީ. އެސަބަބުތަުކގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަުކރެވެނީ މިސާލަކަްށ 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖައުފަރު ޢީސާ އާދަމް 

ނަޑށްވެސް ދަންނަވަްނ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮ ތް އިޞްާލޙަށް ބަލާއިރު ހަމަ އަޅުގަ

މަޖުބޫރު މިވަނީ މިއީ ހަމަ ވަރަށް ދޯދިޔާ ހުށަހެޅުމެކޭ. އެއްވެސް މީަގިއ 

ނޑު ހަމަ ކެރިހުރެގެްނ  ފެންވަރެއް ނެތް ވާހަކަެއކޭެވސް ދަންނަވަން އަުޅގަ

ނޑަށް. އަދި މިކަހަލަ ކަންަތއް މިވަ ނީ ޢިއްޒަތްތެިރ ދަންނަވަން ކެރިދާނޭ އަުޅގަ

މެންބަރު އަމިއްލަފުޅު ޚިޔާލަށް މިކަން ގެނައިނަމަ އަޅުަގނޑަކަށް މިހެނެްއ 

ނުދެންނެވުނީސް. އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެބައިނގޭ އިތުބާރެއް ނެތް ސަރުކާރަކަށް 

 ތާއީެީދުކުރާ ަވކި ބަެއއްގެ އެީހ ލިބިގެން ވަެަިކގޮތަކަށް..،.

 

ތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑު އެދެނީ މިހާރު ތިޔަ ވާހަަކ ގެންދަާވ ގޮތަްށ ޢިއްޒަތް ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާާއއި ބެހޭގޮތުން ދައްަކާވ  52ގެންދެވުމުެގ ބަދަލުަގއި މިމަޢުޟޫގެ 

 ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާ ލަްއވައިިފއްޔާ. އިށީދެވަަޑިއގަންނަެަވަްނެާ އިނގޭތޯ.



 

ނުޑގެ ޚިެިޔާުލވެސް  ވަރަށް ރަނގަޅު އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު   ވާހަކަފުެޅއް. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

 ކުޑަކޮށް ފާހަަގކޮށްލެވޭނެހެން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މިހެން ހިނގަން އިެިލްޔާސް ުޙސަިއން ިއބްރާީހމް 

ފެއްޓީމާ. ކުރީގެ ޚިލާފަތްަތއް ެވއްޓިގެން ދިަޔއިރު ަބއެއް އެންމެފަހުގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެބަހުރި ބަލިމީހާގެ ނަމުންވެސް ނަން ރައްދުވެފައި. އެހެްނވީމާ،  ވެރިމީހާއަށް

ބަލިވެ ނިކަމެތިވެފައި ހުްނނަ ސަރުކާރަކުން އެކަހަަލ ގޮތްގޮތަށް ވަިކ 

މެންބަރުންނަށް ހިއްވަރުދީގެން ހުށަހެޅޭ މާއްދާތަކާއި މެދުގައި ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ވާހަކަެދއްޭކނޭ، ޚި ޔާުލވެްސ ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގަިއ  ފާޅުކުރެވޭނޭ. އެހެްނވީމާ، ެއ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ނޑު އެދެމުން،  ހުޅުވާލަފައި ބޭްއވުން ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސްގެ އަރިހުން އަުޅގަ

ނުޑ ވޯޓުދޭނެ ވާަހަކ  ދެން މި ރީނދޫ ކަރުދާހުގައި މިއޮތްގޮތަށް އަުޅގަ

ސަޕޯްޓކުރާ ގޮތް. ައޅުަގނުޑެގ  ދަންނަވާނަން. އެހެންވީމާ، ިމއީ ައޅުަގނޑު

އަޚެްއގެ ގޮުތަގއި ޖަޢުެުފަރަށް ދަންނަވާނަން ހުދު ކަރުދާހުގައި މިއޮތް އިސްލާުޙ 

އެބޭފުޅާ އަނބުާރ ގެންަދަވއިފިއްާޔ ައޅުަގނޑު ވަރަްށ އުފާކުރާނަމޭ، 

މުސްތަޤުބަލުވެސް އޮތީ ެއގޮަތށޭ. އެހެން ހައްދަަވއި ެދއްވާޭށ މިއީ ރަްއޔިތުންެގ 

ޙަތާއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙަކީވެސް އަވަހަްށ އިސްލާޙުެވގެްނ މަސްލަ

ރައްޔިތުންނާއި ހަމަޔަްށ ނުުކތުމޭ. އެހެންވީމަ، މި ާމއްާދ ހުދު ކަރުދާހުގަިއ 

މިއޮތްގޮތަށް އަނބުރާ ގެންދަަވއިފިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރވެރިވާނަން. ޭއަގިއ 

 އްޔާ.ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުވެސް އޮތީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި 

  

ެިދުގެ ދެލިކޮޕީގެ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު އިލްޔާސް  ނޑު މިހާރު މި ގަެަާވއި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުގަ

ނޑު  52 އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:     ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިަފއިެިވާ އިޞްލާޙަށް ތާއީެީދުކުަރމޭ އަޅުގަ

ސްލު މަސައްކަަތށް ދިޔުމަށް ދަންނަވާނަން. ސަބަބަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ އަ 



މިއެޅޭ ހުރަސްތައް ސާފުކޮށް ުކރުކުރުމުގެ ގޮތުން. އާދެ، މިޮގތްވެސް ރަނގަޅު 

ނޑު  ގިނަ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތް ކަމަށްވާ ކަމަށްވަންޏާ. އަުޅގަ

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާޙު ވަަރށް ރަނގަޅޭ. ދެން އަުޅގަ

ރުން ދައްަކވާ ާވހަކަފުޅުން ދޭހަވޭ އެބަ ޚާއްަޞެަ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަ

ރައީސް ޤާނުނުއަސާީސއާއި ިޚލާފްވެވަަޑއި ނުގަަތސް ނުވަތަ ޤާނޫނަކާއި 

ޚިލާފުވެވަަޑއިުނގަތަސް އަދި ަމޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެެެއްގެ ިޢއްޒަާތއި 

މިަކހަލަ އެއްެވސް  ކަރާމާތަށް އިޙުތިރާމު ނުވަތަ ޤަެަދަރު ވެއްޓޭފަދަ ކަމެއް

މެންބަރަކަށް ފެނިވަަޑއިގެންަނވަިއގެްނ އެ މައްސަލަ  15ޙާލަތެއް ނެތަސް،  

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް. ސަބަބު ބަޔާންކުރަްއވާއިރު ެއއްފަހަރު 

ނަޑކަށް ނޭނގެ. ކޮންެމއަަކސް އެކަީށގެންވާ  ބަޔާންކުރަްއވާނެ ސަބަބެއް އަުޅގަ

ެދން މި މާއްދާގެ )ކ( ަގއި މިައންނަނީ  ސަބަބެއް އޮންނާނެ. އާދެ،

ކޮންމެގޮތެްއވިައސް އިތުބާރު ެނތްކަމުގެ ވޯޓު ަނގަނީ. އެހެންެވއްޖިއްޔާ 

މަޖިލީހުގައި ގިނަ ދުވަްސވުމުެގ ސަބަބުން ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ކަނތައްތައް 

ރައީސް ކުަރއްވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ފޫހިވެގެން ދޫކޮށްލަްއވާ ފަހަރު އިތުބާރު 

ނުޑމެންގެ މި ނެތްކަމު ގެ އެ ޢިބާރާތް އޮންަނ އޮތުން އެއީ ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  މަޖިލީހުގެ ތަނަވަސް އަޣްެްލަބިއްޔަތުން ހޮވާ ަރއީސަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި  އެކުެރވެނީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްާބއޭ މިކަން ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ނޑު މެންބަރުން ހިތްޕުޅުގައި ބާއްާވލެއްވުމާއި އަދި ރި ެްޓަަކއި އަުޅގަ ކޯޑަށް

މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ކޮންމެގޮެތއްިވއަސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ ަމސައްކަތަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ައވަހަށް ދިއުަމށްޓަކައި މިބާވަުތގެ ބަހުސްތަަކށް ވަގުތު 

ނޑު ހަމަގަެައިމުެވސް ވޯޓަށް ައއްސަާވއިރު ގިނަ  ހޭދަނުކުރުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު އަތްތަކެއް އެދިމާލަކަ ށް އަތް ުއފުލާލާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ާއދެ، އަުޅގަ

މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް ތާއީެީދުކޮށްގެްނވެސް މިކަްނ އަވަހަށް ނިމޭނެ 



 ގޮތެއް ބޭނުން. އާެދ، ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަކަށް.

 

 81ވެަވޑަެަިއގެން ތިއްބެވީ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. މިވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާެާޒިރު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީެގ  މެންބަރުން. ދެން އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީެީމްއަށް.

  

ނޑު އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތަކަށް  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްާދައށް  52އެދުނީ. މި ހުށަހެޅިގެން ވާހަަކދެކެވެމުންދާ  ީހމް ޤާިސމް ިއބްރާ

ކުރީދުވަހުވެސް އަޅުަގނޑު ަދންނަވާފައި އޮންނާނެ މި ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮމިޓީން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެންނަވާފަިއވާ ެއކުލަވާލުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ. ހަމައެހެންމެ އަދި 

ގަވާއިުދ ނިންމުމުގެ ކަންތައްތައް ލަސްވަމުން މިދަނީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި

ނޑުމެންނަްށ  ެި އަޅުގަ މާބޮޑު މާނައެއް ނެތް ކަންތައްތަކެްއގައި

ނޑަެަށް ފެންނާތީ މިކަން އަވަސްކުރުުމެގ  ބަހުެުސްކުރެވެމުންދާތީ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ގަާވއިުދ ނުނިމިގެންދާތާ   1ގޮތުން. މިހެން މިދެންނެވީ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ލަތުވެތިވާންޖެހޭެނ އަ ހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަދުަވސްވެފަިއވުމަކީ އަުޅގަ

ކަމެއް. ހަމަކަށަވަުރވުންވެްސ ވީއިރު ކޮންމެމީހަކީވެްސ މިކަމުގެ މައްަޗްށ 

ވިސްނުންތެރިކަމާއި ކޮންމެ މެންބަރަކީވެސް މިކަުމގެ މައްަޗށް ވިސްނުންތެިރ 

އިގެން މި ގަވާއިދު ނިިމ ކަމާއިެއކު، ވިސްނުންެްތަެކއް ބަހައްޓަވަ 

ނޑުމެންނަށް ވާޖިބުވެފަިއާވ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަމއްސަްއކަަތށް ދިއުމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭތީ އެވާަހކަތައް ދަްނނަވާލަން. މާދިގުކޮްށ  ކަމެއްކަން އަުޅގަ

ނޑު ދައްާކކަެށއް ނެތީމު، އެއީ ކުރީުދވަހުވެސް މި ވާހަަކ  ވާހަކަ އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާ ރީނދޫ  52ނީ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވިފައި މިވަ

ކަރުދާހުގަިއ އޮްތގޮތަށް ާފސްކުރަން ފެންނަ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން ދެއްިވ 



 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުވެރިވަން. 

 

 ވަބަަރކާތޫ. ުޝކުރިއްޔާ هللا ` އަްއސަލާމްޢަލައިކުްމ ވަރަޙްމަތު ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު މުަޙންަމދު 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ިމ ޖަލްސާ ފަށްޓަވަމުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި  ެކވުން:ޝަރީފް ވާހަަކދެއް

ނޑުމެންގެ    44ވަަނ ޖަލްސާއޭ. އާދެ،  44ރައީސް ވިދާޅުެވއްޖެ މިީއ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި  ނޑުމެން ފާއިތުެވގެން ދިޔައިރު، ައުޅގަ ޖަލްސާ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ގެ ަގާވއިދު ފާސްނުކުރެިވގެން. ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މިއުެޅނީ އަުޅގަ

މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި މައްސަލައެއް އަދި ވަރަށް ދެރަވާ މައްސަެަލަެއއް. 

ނުޑ  ރައްޔިތުން މިހާރު އެތިީބ މިކަމުގައި ކެތްމަދުވެފަިއ ކަމަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާްއދާ އަޅުަގނޑުމެްނ  52ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިހާރު މި 

ދެވަނަ ފަހަރަށްގޮސް އިޞްލާޙުެވގެްނ އައިުރގަިއވެްސ ގ. ކޮމިޓީއަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއާއިމެދުަގއި ގޮތެއްިމވަނީ ނުނިމިފައި. އާދެ، ހަމަ އެގޮތަްށ 

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލާއިުރަގއި މިއަށް ހަމަ ތަފާތު އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅެމުން 

ނޑު ވިސްނައި ިވސްނުމު ގައި މާޮބުޑ މިދަނީ. އެއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތަކެްއ ނޫން އެީއީކއެއް. އާދެ، ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑު ވާަހކަދެއްކިން. ެއ  ޖަޢުފަރު އީސާއާއި ކުރީުދވަހުވެސް އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާުޙ އެއީ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ތެރި ރަީއސް ޢައްޔަނުކުެުރަީނ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ެއއްެޗއް ނޫނޭ. ސަބަބަކީ ޢިއްޒަތް

ނޑުެމން ޢައްޔަނުކުރަނީ.  މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އަުޅގަ

އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަިޖލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން އެަމނިކުފާނު ވަިކވެްސ 

މެންބަރުން ސޮއިކުރަްއަވިއ  15ކުރެްއވޭނެ. އާދެ، މި ޢިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ 

ގެ ރައީސްއަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މި މަޖިލީހަށް މަޖިލީހު

ހުށަހެޅުމުން. މި މަޖިލީހުގައި ފްލޯރަގއި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން 



ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން އެ މައްސަލަިއގަެައި އެ ގެްނދަވަނީ، ގެންގޮްސ 

ނޑުމެން ވޯޓަަކށް ދަނީ. ވޯޓަކަށް  ވާހަކަފުޅުތައް ނިންމަވާފައި ޭއގެފަހުން އަޅުގަ

ގޮްސގެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުަޅ ެއއްބަޔަްށވުރެ ެއއްބޭފުޅަުކ 

އިތުރަށް ވޯޓު ދެއްވީމަ ެއހިސާބުން އެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުާބުރ 

ނެތްކަމަށް އެ ނިމުނީ. ެއހެންވީމާ، ެއއްގޮަތކަށްވެސް މިކަން ކޮމިޓީއަްށ 

ގެންދިއުުމގެ ޙަޤީޤީ މާނައަކީ ެއއީ ސީާދ  ގެންދާކަށް ނުޖެހޭނެ. ކޮމިޓީައކަށް

ނަޑއެިޅގެން މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މައްަސއްކަތް ލަސްކުރުްނ،  ކަ

އެއީ އަސްލު ެއއީ ޙަޤީޤަތް. އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު މިކަަމާކއި އިްނކާރުކުެރވޭނެ 

ްސ އެންމެ ތަންކޮެޅއްވެްސ ނޯންނާނެ. ކޮމިޓީން މައްސަަލ ނިންމަވާނެ ދުވަެހއްވެ 

އަަހރު ވަންދެން. މި  1އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ނޭނެގ. ކޮެޮމިޓީން އަތުވެދާނެ 

ވާހަކަދަްއކާ ބޭފުޅުން ހާޟިުރނުވަނީއޭ، ޖަލްސާ ނުބޭްއވުނީޭއ. މިކަހަލަ ގޮަތކަްށ 

ނުޑ  ކޮމިޓީ މައްސަލަ ހިނަގއިދާނެ. އެހެންވީމާ، ދެން އަެނއްކާ މީގައި އަުޅގަ

. އެ މައްސަލަ މަިޖލީހުގެ ފްލޯރއަްށ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މީަގއި ެއބައޮތް

ހުށަހެޅިގެން ވާހަކަދެްއކެވެމުްނދާއިރު، މަޖިލީހުގެ ރައީްސައށް އެމަނިކުފާނުެގ 

ދިފާޢުގައި ވާހަކަދެްއކިދާނެ. އާދެ، އެމަނިކުފާނު ސަބަބު ބަޔާންކުރެވޭނެ 

މަޖިލީހަށް. ތިމަންނަ ކޮބައިތޯ ތިމަންނަގެ ކުށަކީ،  ކޮބައިތޯ ތިމަންނައާިއ 

ތެރޭގައި އިތުބާރު ނެތްަކމުގެ ވޯެޓއް ތި ނަގަންޖެހެނީ ކީއްެވގެންތޯ. ދޭ

އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުން ެއމަނިކުފާނު ކާމިޔާބުކުރައްަވއިިފ ކަމަށްވަންޏާ މި 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކުންނެއް ޝައްކެތްނެތް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯަޓާކިއ 

ނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިާހ ހަމައަކަށް ނުދާނެ. އެެެހެންވީމާ، މި އަޅުގަ 

މެންބަރުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކުރުމުެގ 

މައްސައްކަްތ ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަްށގެންދަން މިހާރު މިއޮތީ ޖެހިފައި. ވީާމ، 

ނުޑމެން މިކަން ފާސްކޮށްގެްނ ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ވީހާ ައވަހަކަށް އަުޅގަ



ނޑުމެންނަށް ިމ މަސައްކަތް ކުރަން އަުޅގަ ނުޑމެންނަށް އެބަޖެހޭ މިހާރު. އަޅުގަ

ދަންމަދަންމާ މިކަން ތިބެވޭކަށް ނެތް. ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެނިގވަަޑއިނަާވެނ 

މިހާރު މަސްލަޙަތު ގެއްލުމާިއ، ބަިއވަރު ކަންތައްތަެކއް އެބަދޭ ހިނގަމުން. 

ޤާނޫނުއަސާީސ ޝައްެކއްނެތް ެއއީ ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީެގ މައްސަލަ ިމއުެޅނީ. 

އިޞްލާޙުެވގެން ރަނގަޅުގޮްތތަކެއް ހަމަޖެހިގެން ަރއްިޔތުންނަށް ދިޔައިަމ 

އެްއވެސް ޙާެާލެްއގައި މި ހަމަނުޖެހުމާއި، އެއްބަިއވަންތަަކށް ނެތުމާއި، މި 

ނުޑެގ  އެްއވެސް ކަެމއް ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭަގއި އޮންނާނެ ކަަމކަށް އަުޅގަ

ނޑި ޤަބޫެލއްނުކުރޭ. އެެހންވީމާ  52މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ، ސިކު

ވަނަ މާއްދާއަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މީގެ 

ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )ހ( ން ފެށިގެން )ކ( ާއއި ހަމައަްށ ދާއިރުަގއި، ިމީއ 

ހަމަ ވަރަށް ތަފުޞީލުކޮށް މިކަން ކުރެވޭނެ ވަރަށް ރަނަގުޅ ގޮތްތަކެކޭ މިހުރީ 

ނަޑއެޅިފައި. އެހެްނވީމާ، މިއާއިމެުދގައި އިދިޮކޅަށް ވާހަކަަދއްަކއިގެްނ،  ކަ

މީގެން އިތުރު ގޮތްަތކެއް ހޯަދއިގެން އިތުރު ގޮތްަތކަކަށް ިމކަން ކުރިމަރާެާލަން 

ނުޑ  އުޅޭ މީހުންނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްނުކުރަން އުޅޭމީހުން ކަމުގައި އަުޅގަ

ނުޑ ކެރިހުރެގެން މި މަޖިލީހުގަިއ ދަންނަ ވަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މި މާްއދާއަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގައި ހުރިހާ 

މެންބަރުންވެސް މި މާއްދާއަްށ ވޯޓު ެދއްަވިއގެން މިކަން ުކރިއަށް ގެންިދއުްނ 

އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް މިއަދު. އަދި ބާކީ ހުރި މާއްދާތައްެވސް މި 

ހުގައި މިއަދު މި މަޖިލީސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފާސްޮކށް އަޅުަގނޑުމެްނ މަޖިލީ

ޤާނޫނުއަސާސީ ދެން އަންނަ ދުވަހަކަށް ފެށޭނެ ގޮތެއް ހަދައިދިނުން މި 

މަޖިލީސް ކުރިއަށް ގެންގޮްސ މާދަމާވަންދެން ބާއްަވއިގެްނެވސް މިކަން ކުިރއަށް 

ނުޑ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް. ޢި އްޒަތްތެރި ަރއީްސ ގެންދިއުން އެއީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 



 

ނޑު  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަުޅގަ

 ކުރާ ހިތްެްއޮތީ ތ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފްގެ  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑު ެއއްެޗއް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު  ކުރުން. ެއއަށްފަހުގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމަީތގައި އޮީތ ދެގޮތޭ. އެްއގޮތަީކ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރައީސް މަޤާމުން ދުެުރުކުރަން  އެްއވެސް ޙާެާލެްއގައި ައުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރަން ބޭނުންތޯ. ނޫނިއްޔާ އެކަންކުަރން އަޅުގަ

ނޑަކީ ަރއީސްގެ އިތުބާުރ މަޖިލީހުގެ %ބޭނު  51ންނުވޭތޯ މި ސުވާލު. ައޅުގަ

ށް އެކަކު އިތުރަށް ވޯޓު ދީފިނަމަ އެކަމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ  54މީހުން ނުވަތަ %

ކަމެއްކަުމގައި ކުެރވެްނވާނެ ކަމެއްކަުމގައި ާތއީދުކުރާ މީހެއް. ެއއީ ޤުދުރަީތ 

ނުޑ ޢަދާލަތުގެ އުސޫލުންވެްސ ެއކަން ކުރަންޖެހޭ ނެ ގޮތެއްަކމުގައި އަުޅގަ

ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޤައުމުޤައުމުަގއި މީސްތަކުންގެ ތެރޭަގިއ 

މަޞްލަޙަތު ގެއްލި، ހަމަނުޖެހުން އުފެދި، އަމަންއަމާންަކން ގެއްލެން ިމ 

ދިމާވަނީވެސް އެތަެނއްަގއި ތިބޭ ވެރިންގެ އިތުބާރު ެގއްލުނީމަ އިތުބާުރ 

ނެ ެއއްވެްސ ުއސޫލެއް ނެިތގެން. މި ރާއްޖޭަގއިެވްސ ނެތްކަމުގެ ވޯޓެްއ ނެގޭ

ވަަނ  147މިހާރު ދިމާވެގެން މިއުޅޭ އުސޫލަކީވެސް ެއއީ. ޤާނޫނުައސާސީ 

މާއްދާ ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އޮތީެވސް އެއްެވސް ޙާެާލެއްަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

ެގ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުަޅކަށްވެސް ކިތަންެްމެ އިތުާބރު ރައްޔިތުން 

ނެތްކަމުގަިއވިޔަްސ، ރައްޔިުތންގެ މަޖިލިސް ނެތްކަމުގައިިވޔަސް އެކަްނ 

ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް. މިހާުރ ދެވަނަފަހަރު މި މިސްޭޓކް ައޅުަގނޑުމެން 

ހަދައިފިއްޔާމު މި މައްސަލަ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައިެވސް ނުކުންނާނެ. 

ދާއޮތީ މިހެންނޭ، އެހެންވީމާ، އަޅުނގަޑުމެންނަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ މިވެނި މާއް

އެވެނި ާމއްދާ އޮތީ މިހެންނޭ ކިޔަިއގެން ވާހަކަެދއްކިދާނެ. ސުވާލަީކ ރަްއޔިތުްނ 



ނުވަތަ ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެޖޯރިޓީގެ އިތުބާުރ 

ނެތްކަމުގަިއވިޔަސް ަރއީސް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯެޓއް ނެގޭނެ އެްއެވްސ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު ރާއްޖޭގަިއެވްސ  އުސޫލެއް ހަމަނުޖެހޭނެ.

ހަމަނުޖެހުން އުފެދޭ ކަމަކީވެސް އެްއވެސް މީހަެަކަށް ޮއޅިފައި އޮތް ކަމެްއ 

ނޫން. ސަރުކާރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަންވެސް އެންމެންނަެަށްވެސް އެނޭގ، 

އެކަމަުކވެސް އެްއވެސް ވޯޓެްއ ނެގޭނެ ެއއްވެސް ކަމެއް ޮއތްކަމުގެ ސަބަބުްނ 

ނޑުމެން ތެޭރގައި ަރްއޔިތުން މަގުމަްއޗަށް ނުކުމެ، ސިފައިން ކަރަންްޓ އަޅުގަ 

މީހުން ގައިަގއި ޖަްއސާ ވަަރށް ބޮޑެތި އަނިާޔވެރިކަން ހިނގަމުންދާ ސަބަބަީކ 

 މިއީ އެނގޭތޯ.

 

ވަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި މާއްދާ އާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަެދްއކުމަށް ދަންނަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އެނގޭތޯ.

 

 އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ މާއްދާ ފާސްކުރަން ފެންނަންޖެހޭ ސަބަބު، އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް 

 އަޅުަގނޑަށް ފެނުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިދެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.   ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ބާރު މަޖިލީހުގެ ސިންޕަލް ރައްޔިތުންެގ ޙާއްޞަ މަޖިީލހުގެ ރައީްސގެ އިތު 

މެޖޯރިޓީއަށް ކަމެއް ފާސްާވއިުރ، މެޖޯރިޓީއަށް ނުލިބިއްޖެނަމަ، ދެން މަޖިލީހުގެ 

ކަންތައްތައް ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ނުގެންދެވޭނެ ހަމަތަކާިއ، އިންސާފުތަާކިއ 

އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުެގވެްސ ކަންތައްތައްެވްސ 

ންނޭ. އެއީ، ޮކންމެވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކު ވިދާުޅވެއްޖެ. މިދަނީ އެހެ

އިހަށްެްދުވަހަކު މިވެނި ާމއްދާއެއް މިހެން ޮއވެއޭ ެއއީ ތެދެްއ. ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ނޑުމެން މިދަނީ  47 ވަނަ މާއްދާ އެހެން އެަބޮއތް. އޮތުމުގެ ނަތީޖާވެސް އަުޅގަ

ނޑު މިދަންެްނަވަނީ. ދެން ގިނަ  ހިތިރަހަ ދިވެހިރައްޔިތުން ދެކެމުންނޭ އަޅުގަ



ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިވާހަކަ އަޅުަގނޑު ނުދައްކާ ުހރެވޭތޯ ވަރަށް ގިަނ 

ދުވަހު ހިތްވަރުކޮށްފިން. އެކަަމކު ބައެއް ބޭފުޅުން އަެނއްާކެވސް ހަމަ އެއްކަަލ 

އެތި ތަކުރާރުކުރަްއވާތީ މިާވހަކަ ދަންނަވަންޖެހުނީ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 14ރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް އަދި ފާސްކުރަން ފެނިއްޖެނަމަ، މެންބަ

މެންބަރުންގެ ތާއީދު ލިބިއްޖެނަމަ ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރެވޭނެ ވާަހަކ 

ަވނަ މާއްދާގައި އެަބއޮތް. އަޅުަގނޑުމެން  82ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެަބ އެްއގޮތަކަްށވެސް އިތުބާރުނުުކރާ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރުން މި މަޖިލީހުގައި 

ނަޑއެިޅގެން ަމޖިލީހުން ކުރައްވާ ުސވާލުަތކަށް ސާދާސީދާ  ތިއްބެވި. ކަ

ޖަވާބުދިނުމަށް އިންކާރުކުރެްއިވ ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރުންވެސް އެބަތިއްެބވި. އަިދ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮުޅާވލުމަށްޓަކައި ޖަވާބުދެްއވި މެންބަރުންވެސް އެަބ 

 ތިއްބެވި.

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ކުރިންެވްސ   ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއް

ދެންނެވިން މާއްދާ އާއި ބެހޭޮގތުން ވާހަކަެަފުޅުެު ދެއްކެވުަމށް. މި މާއްދާ އާއި 

 ބެހޭގޮތުން ވާހަކަެަފުޅު ދެެެްއުކމަށް. 

 

ނޑު މި  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް   މާއްދާ އާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތެއް ދެއްިވއްޔާ ކީއްޯތާވނީ.  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

  

 މި މާއްދާ އާއި ބެހޭގޮތުން ވާަހކަފުޅުދެއްކުމަށް ފެށުމަށް ދަންނަވަން.    ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ތުންނޭ މި ދައްކަނީ އެނގޭތޯ. ރައީސް މި މާއްދާ އާއި ބެހޭގޮ އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް 

 މެންބަރުން ދައްކާ ވާހަކައަށް ހުރަސް ހުށަހެޅީމަ ވާގޮތަކީ  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:



އެްއގޮތަކަްށވެސް މަްއސަލަ ކުރިއަށް ނުދޭ ތަނުގެ ަމޞްލަޙަތު ގެއްލޭީނ  

ެްނާޅަން. ދަންނަވަ ްނ އިނގޭތޯ. ކޮންެމއަކަސް އެބަތިބި އަޅުަގނޑުމެން ހުށައެއް

ނޑުމެންގެ ައޣްލަބިއްޔަތު ނެތް  މިއުޅޭ އެްއޗަކީ އެއީ ީކްއެވގެންތޯ. އަުޅގަ

މެންބަރުން ލިބިދާނެ ސޮއިކޮށްލަން.  14މަޖިލީހަކާއި އަޅުަގނޑަްށވެްސ 

އެކަމަުކވެސް އަޅުަގނޑަްށ އެނގޭ އެްއގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ބެްނޗުްނ 

ހުށައެެެއްނާޅަން. އޮތްގޮަތކުންނެއް ތާއީެދއް ނުލިބޭނެކަން. އެހެންވީމާ، 

ނޑަެއޅިގެްނ  އަޅުަގނޑު ކުެރްއވި ސުވާަލކަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ކަ

އޮޅުވާލުާމއި މަކަރުހެދުމުގެ ަޖވާބެއްެދއްވި. ެއކަމަކު އަުޅަގނޑު ހުށަހެއްނާޅަްނ 

އެ މައްސަލަެއއް. ެއއީ ދަންނަވަން މިއުޅޭ ެއއްޗަީކ. އެެހންކަމުން ސަރުކާރު 

މި މަޖިލީހުގައި އޮތްހާ ހިނދަކު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި  ބެންޗުަގއި އަޣްލަބިއްޔަތު

ރައީސްެގ އިތުބާުރ ނެތްކަމުެގ ވޯެޓއްެވސް ނުނެގޭނޭ. މި ނުކުތާ ފާހަގަކުރަީނ 

އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުެރވެނީ. އަޅުަގނުޑ ވާހަަކ މި ނިންމާލަނީ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑަށް ތާީއދުކުރެވެނީ މަޖިލީހުގެ ސިްނޕަލް މެޖޯރރިޓީ ގެ ރައީސް، އަުޅގަ

އަޣްލަބިއްޔަތު ރައީްސގެ އިުތބާރުނެތް ކަމުގެ ފާސްވެއްޖެނަމަ އެގޮތަށް އެކަްނ 

ނިމެންވާނޭ. ނިމޭގޮތަށޭ އޮންނަންވާނީ. ސަރުކާރު ބެންޗްަގއި އަބަދުވެސް ހިންާގ 

ޕާޓީގެ އިތުބާރު ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް އޮތްހާ ުދވަހަުކ އެކަމެއް ުނވާނޭ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

އާދެ، މިހާތަނަށް ވާހަކަދައްކަން އެިދވަަޑއިގެންފަިއާވ ހުރިހާ ބޭފުޅުން   އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ 

ވާހަކަދަްއކަވާ ނިމުނީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުިވއްޖެ. ދެން 

އަޅުަގނޑު ހަނދާން އެބަހުރި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ކަދަްއކަާވ ނިމުނީމަ ފުރުޞަތު ބޭނުންފުޅުވާ ވިދާޅުިވ އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުްނ ވާހަ

ކަެަމަށް. އެކަމަކު އެކަަމކަށް އެދިަވޑައިަފއެއް.. ާއދެ، އެހެންވީމާ، 



ތިލަދުންެްމަތީ އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ޢީެީސާ އާދަމްއަްށ 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 `.. ތިލަދުންެްމަތީ އުތުުރބުރީ ިޢއްޒަތްެތރި 
 އުެުފަރު ޢީެީސާ އާަދމް މެންަބރު ޖަ 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑު ހަމަ އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވީ މިހާރު  މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑަްށވެސް އެެދވިދާނެޯތ މައްސަލައަާކއި ވާހަކަަދއްަކން އެހެން ހުރިހާ  އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާ ނިުމނީމަ އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަުތ ދެއްވާށޭ. ެއއީ، 

ނޑަށް ހީވެފައި މިއޮންނަީނ  ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި އޮންަނ ކަމެއްތޯ. އަުޅގަ

އެބޭފުޅަކު ފުރުޞަތަކަށް އެިދވަަޑއިގަތީމަ ެއއަންނަ ތަރުތީބަކުން ދެއްވަމުްނ 

ނ ޑު މިހާރު ދަންނަވަން ހުރިހާ ގެންދެވަނީ ކަމަށް. އެހެންެވްއޖެއްޔާ އަުޅގަ

މައްސަލަެއއްަގއިެވސް އެންެމފަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުުރޞަތު އަޅުަގނޑަްށ 

 ދެއްވާށޭ. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 

ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވީ ހަަމ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެއް ެއއީ. ެދން ކޮންމެއަކަްސ ރިޔާސަތުންވެސް ވިސްނާލަްނޖެހޭ ނުކުތާ

އަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތު އަދި ނިންމަެއއްނުލަން. އެނދިަވޑަިއގެންަފިއ 

ނޑު ދަންނަވާލީ. ކޮންމެހެން އޭނަ އަޅުަގނޑު މިހެން  އެބައޮޭތވެސް ހަމަ އަޅުގަ

މިހާރު ނިމިއްޖެއޭ ދަންނަވާ ބަލައިލީއިރު އަތްޕުޅު އުފުއްަލވަިއގެން އިންނެީވ. 

ތުން އަބަދުެވސް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވިއގެން އެ ގެންަނާވ އުސޫލެްއގެ ގޮ



ބޭފުޅުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްާވ ބޭފުޅުންނަށް ޭއގެ ފަުހންވެސް ފުރުޞަުތ 

އެރުވުން އެއީ ހަމަ ރިޔާސަުތން ކުރަމުން ގެންދާ ކަމެއް. އަދި ވޯޓު ެނގުުމެގ 

ަކށްވެސް ފުރުޞަުތ ކުރިން އެ އޮންނަ ަވގުތުެުަގއި އެދިަވޑައިިފއްޔާ އެބޭފުޅަ

ނޑަށް އިތުރަްށ ދެ ޢިއްޒަތްތެިރ  އަރުވަންެް. މިހާރު ފެނިއްޖެ އަނެއްކާ އަުޅގަ

ނުޑ ފުރުަޞތު އަރުވާނީ ހއ.  މެންބަރަކު. އެހެންނަމަވެސް، ދެން އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަފއި ޭއގެފަހުން އެހެން ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑު ުފރުޞަތު އަުރވަނީ ފުރުޞަތު އަރުވާނީ. އެހެން  ީވމާ، ފުރަތަމަ އަުޅގަ

 ތިލަދުންެްމަތީ އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖައުެުފަރު ޢީެީސާ އާދަމްއަށް. 

 

 ވަބަަރކާތު. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. هللا އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު  ތިލަދުންެްމަތީ އުތުެުުރބުރީ މެންަބރު 

 ވަނަ މާއްދާ  52ދު ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ބަހުެުސްކުރެވެނީ އާދެ، މިއަ ޖަޢުފަރު ޢީެީސާ ާއަދމް 

އާއި ބެޭހގޮތުން. މީެގ ކުރީުދވަހު، އާދިއްތަ ުދވަހު އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅިފަިއާވ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިޞްލާޙާިއ އަދި ަގވާއިދު ޮކމިޓީން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްާލޙާއި، އެީއ ރީނދޫ 

ނޑު ހުށަ ނޑު އިޞްލާުޙ ކަރުދާސް. ނުވަތަ އަުޅގަ ހެޅި ހުދު ކަރުދާސް. އަޅުގަ

ހުށަހެޅިއިރުވެސް ދަންނަވާިލން އަޅުަގނޑު މި އިްޞލާހު ހުށަހަޅާލިއޭ. 

ނުޑ ައދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަުފުޅ  އެޅުމަށްފަހު އަުޅގަ

ނުޑވެްސ  ނުޑ ބޭނުންވޭ ވާހަކަަދއްކާލަން. އަުޅގަ އަުޑއެހުމަށްފަހު އަޅުގަ

ހަލުވި ސްޕީޑެްއގައި ވީހާވެސް ައވަހަށް ޤާނޫނުއަސާީސ  ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ޙަޤީޤީ މަސައްކަާތއި ދިމާލަށް ދެވޭތޯ ބަލަން. އާދެ، މީގެ 

އަހަރުަގއި އެކުަލވާލި ާޤނޫނުއަސާސީެއއް  17ކުރީަގއިވެްސ އަުޅަގނޑުމެން 

އަލުން ެއ ޢަމަލުކުރަން ފެށިތާ ގިނަދުވަހެއް ނުވަނީސް މިވަނީ އަެނއްާކވެސް 

އިޞްލާޙުކުރަންވެަފއި. ކަްނ އެެެހެން ހުރުމުން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެްނ 

ވީހާވެސް ރަނގަޅަކަށް ކަމެްއ ކުރާއިރު ެއކަމެއް ކުެރވޭތޯ ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށް 



އަަހރު ނެގުމެއް ނޫން  44، 34ެި، 24ބަލަން. އޭގެ މާނައަކީ ެއކަމެއްަގއި 

މުގެ ނިަޔތެއްަގއިެވސް ނޫން އެނގޭތޯ. އެ ނިޔަތެްއަގިއ އަދި ލަސްކުރު

ނޑަށްވެްސ ެފންނަ ޚިޔާލެްއވީމާ  އަޅުަގނުޑ އިޞްލާެޙއް ހުށަހަޅާލީ. އެ އަުޅގަ

ދަންނަވާލީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ދެ ދުވަހުގެ ބަހުެުސްއަށްފަހު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ާވހަކަފުޅު ކަނުލައި އަޅުަގނުޑ އަުޑއަހައި އަދި 

ނަޑށް ވިސްނުނީ މީގެ އަޅުަގނުޑގެ ދެވަނަ  ވިސްނުުމން ވިސްނުމަށްފަހު އަޅުގަ

އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ މިާހރު ރީނދޫ ކަރުދާހުގައި ހުށަހެޅިފައި މިވާ 

ނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން  އިޞްލާޙުކަމަށް. ކަން އެހެންވުމާިއއެކު އަުޅގަ

 އަނބުރާ ގެންނަ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

ވަނަ ާމްއދާއަށް ހުށަހެޅިފައިާވ  52އާދެ، މިހާރު މި ަގާވއިދުެގ މާއްދާއަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުރިހާ އިޞްލާޙެއް އަނބުރާ ެގންދެވިކަމަށް އެ ހުށަހެޅުްއވި ަފރާތުން ދެންމެ އެ 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އިޞްލާުޙތަށް ގެންނދެވީމަ 

މާއްދާ މިހާރު މިއޮތީ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައިނެތް މާއްދާެއއްގެ މަޤާމަްށ  މި

ނޑަށް  ނޑު ހިތަށް މިއަރަނީ މިހާރު އަޅުގަ ބޭފުޅަުކ  4އަިއއްސަ. ދެން، އަުޅގަ

އެދިަވޑަިއގެންފައި އެަބއޮތް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެިދވަަޑިއގެންފައި އެަބއޮތް. 

އައީމަ ިމއީ އަޅުަގނޑުމެން މައްަސަލ އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މިހިސާބަށް 

އަވަްސކުރަން މަސަްއކަތްކުރާ، އެންމެންވެސް އެނިޔަުތގަިއ މަސައްކަތްުކާރ 

ދުވަސްވަަރކަށްވެަފއި މިހާރު މި ދިމާވިގޮތުން މި މާއްާދައކީ އިޞްލާެޙއްނެތް 

މާއްދާއެްއކަމަށް ބަލާފައި މިހާރު މިހިސާބުން ދެން މި ވާހަކަދެއްކުުމެގ 

ނިމުނީކަމަށް ބަލާފައި ވޯޓަށް ދެންނެވުާމއި ދޭެތރޭގަިއ މެންބަރަކު ފުރުޞަތު 

ނޑު އެގޮތަށް ުކރިއަށް ގެންނަދަން  އިޢުތިރާޟުނުކުރުްއވާ ކަމަްށާވނަމަ އަޅުގަ

ޤަސްތުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ. ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ 



 މަނިކު. 
 

ނޑު ދަންަނވާނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއް ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު   ޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން މިކަން ލަސްކުރުމަށް މަސައްކަްތކުރަްއވާ ބޭފުޅުްނ  މޫސާ މަނިކު ވާކަެދއްކެުވން: މަޖިލީހުގައި ކަ

މިހާރު މިދަނީ ފަޅާއަރަމުންނޭ، ހަމަ ރަނގަޅަށް އެގެމުން މިދަނީ އެއީ މީެގ 

އެދިވަަޑއިގެންެނވިއިރު ހއ.ގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ތަންކޮޅެއްކުީރަގއި ފުރުޞަތަށް

ނޑުެމްނ  މެންބަރަށް އެަވގުތުވެްސ އެ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންދެޭވނެ. އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން މިކަްނ  ނޑު ކުރީދުަވހުވެސް ދެންނެވިން ކަ ހަމަ އަޅުގަ

ލަސްކުރަނިއްޔޭ. އެހެންކަމަށްވަނީިވއްޔާ އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ މަނިކުފާނު 

 ފިޔަވަޅު ައޅުްއވަން....... މިކަމަށް

 

ނުޑ ދަންނަވާަލން ދެން މިހާރު ތިގޮތަށް ވާހަކަފުޅުނުދައްަކާވ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ދެން، އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންދަން ފުރުޞަތު... އެހެން ނަހައްދަވާ އިނގޭތޯ. އިށީނެދ 

 ވަަޑއިގަންަނވާ އިނގޭތޯ. ިއށީނދެ ވަޑަިއގަންނަވާ.  ނޫން، އިށީނދެ 

ވަަޑއިގަންަނވާ އިނގޭތޯ. އިީށނދެ ވަަޑއިގަންަނވާ. އިށީނދެ ވަަޑއިގަންަނާވ 

ނޑު ވަރަށް ޢަދަބުވެރިކަާމއިެއުކ މިދަންނަވަނީ  އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 އިށީދެވަަޑިއގަންނަވާ. ތިހެން ނަހައްދަވާ އިނގޭތޯ، އާެދ، ުކރިއަށް ގެންދަާވ. 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އޮްތގޮތުން އިުތރު އެްއވެސް  3ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ލިޔުން   މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު

ފުރުޞަތަކަށް ނުގޮސް މިހާރު ދާންޖެހެނީ ވޯޓަށް. ެއއީ، މިހާރަކުނެތް  ސުލައިާމން ވާހަަކދެއްެކވުން:

 3ހުށަހެޅިފައިއޮތް ހުށަހެޅުމެއް އިޞްލާހެްއގެ ގޮތުންނެއް. އެެހންވީމަ، ލިޔުން 

އިތުރު ުފރުޞަތެއް ނުދެވޭނޭ ެއްއެވސް ފަރާތަކަށް.  އިޞްލާޙުނުކޮށް

 ޝުކުރިއްާޔ.



 

 

 އާދެ، ކުިރއަށްގެންަދވާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު   ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. އަުޅގަ

 އިެވސް ނުކުރުްއވާަކމެއް ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަިޖލިސްގައި މަޖިލިސްގަ އިލްޔާސް ުޙސަިއން އިްބރާީހމް 

ތިކުރުްއވަނީ މައިކު ަކނާޑލެއްވުން. އެހެންވީމަ، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާހަކަފުުޅގައި ހުންނަވާ ަވުގތެއްަގއި މަިއކު ަކނޑާނުލަްއވަން ހަމަ އަިދ 

ނޑުގެ ފަާރތުންވެސް ދަ ންނަވާލަން މި ނިޒާމީ ނުކުތާެގ އެއްފަހަރު އަުޅގަ

 ބޭނުމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ.

 

 

އާދެ، ެއކަންތަކުަގއި މިާވގޮތަީކ އިށީދެވަަޑިއގަންނަވަން ދެންނެވީމަ އެހިސާބުްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެން އެބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަ މަޖިލިސްގައި ރިކޯެޑއް ނުުކރެވޭނެ އިނގޭޯތ، 

ނުޑ އެހެންވެގެން އެހެން މި ހަދަނީ އެހެންވީމަ، އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވަން އަުޅގަ

މި ދަންނަވަނީ ހަމަ ވަރަށްގިނަ ފަހަރު ތިހެން ކުރިއަށް ނުގެންދަާވޭށ 

ތިވާހަކަފުޅު ހުއްޓާަލއްވާށޭ އެހެންވެސް އެތައްފަހަރަކު ަދންނަވާފައި. ެއީއ، 

ނަގިއވެްސ މަޖިލިސްތަކުގެ ގެންދާ އުސޫުލން މިގެންދަނީ އަދި، ކުިރއަްށ އޮތްތާ

އެކަން އެގޮތަށް ހަމަ ގެންދިއުން އެއީ ހުރިާހ ބޭފުޅުންނަށްވެްސ 

ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމަ، އެގޮތަްށ  ރައްކާތެރިކަެމއްކަމަށް ވާނެކަަމށް އަޅުގަ

 ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ، ކުިރއަްށގެންދަާވ.

 



 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ މި ރާއްޖޭަގއި ތާރީޚުަގއި މި މަޖިލިސްތަކުަގއި  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ނޑާލުމުގެ ަޘގާފަތް ކުރިއަްށގެންޮގއްސައި އޮތްކަެމްއ ކުރީަގއި. ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:  މައިކު ކަ

މިހާރު ތިބޭފުޅާ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްަކމަށް ހޮވުނުފަހުން   

ތުަގއި ތިބޭފުޅާ ބޭނުްނކުރުްއވާ އަިމއްލަ ކުރަމުންގެންދަވާކަެމއް ެއއީ ގަސް

ބާރުފުޅެއް ެއގޮތަށް މި މަޖިލީހުގައި ކަން ނުކުރެްއުވމަށް ތަކުރާރުކޮށް 

ނޑަށްވަީނ އެތައްފަހަރެއްަގއި އެ ުއނދަގޫ ޖައްސާފައި.  ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެން މި ިއއްވަީނ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އެހެންީވމަ، އަުޅގަ

ިއއްވުުމގެ ފުރުޞަތު މި މަޖިލީހުގައި ލިބެންޖެހޭނެ. ނުލިބޭކަމަށްވަންޏާ އެައޑު

އަޅުަގނޑު ހައްޤުަތކަށް މަނިކުފާނު ފައިގަންނަނީ. އެހެން ނުހެއްދެވުމަށް 

 އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 

ނުޑމެން ކުރިންނު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ހަމަ ކުރިއަށް މިދަންނަވަނީ، އަޅުގަ ކުރާ އާދެ، އަުޅގަ

ވަރަށްގިނަ ކަންތައް މިހާރު ކުރަމުން މިދަނީ އިސްްކރީނަކުން މިތަނުގަިއ 

ކުރިމަތިން ވާހަފުޅުދައްަކވާ ބޭފުޅުން ފެނިވަޑަިއގެންނެވުްނވެސް މީެގކުރިްނ 

މަޖިލީހުންކުރާ ކަންތަކެއްނޫން. އެހެންވީމަ، ކަންަތއްތަްއ އެަވގުތަކު ެއ 

ށް ދުނިޭޔގެ ކަންތައްަތްއ ކަންތައްތައް ތަަރއްޤީވަމުްނ އަންނަގޮތަކަ

ހިނގަމުންދާގޮތަށް ހިންގުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ެއ އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަެޅްއ 

ނޑާިއ ދޭތެރޭގައި ހިތްޕުުޅ  އެަވގުތު އަޅަމުންދާނަން. ދެން، އަުޅގަ

ހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަާވ ބޭފުޅުން، ައޅުަގނޑޭ މިދަންަނވަނީ ރިޔާސަުތަގިއ 

 ޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންަނވާ ބޭފުޅުން މިތާނގައި.އިންނަ މީހަކާއި ދޭތެރޭ ހިތް

 



 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 މިހާރު ދެން ވޯޓަކަށް އަހާ ވާަހކަ. ދެން، ކޮން ހާސަރެއްތޯ ތި  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

 ދަންމަވަނީ. މޫސާ މަނިކު ވާކަެދއްކެުވން:
  

 

 

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ ައޅު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ އަުޑގަ ގަ

މެންބަރުން ރައްޔިތުގެ ޚާްއޞަ މަޖިލިސް ބާވައޭ މިކުރަނީ. ނުވަަތ 

އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް ައިއސް މިތިބެނީ އެކަކު އަނެކަްށ ޒުވާުބކުރަންބާަވއޭ، 

މިއީވެސް ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް. ާއދެ، ކޮންމެއަަކްސ 

ނޑު މިހާރު ިމ އަޅުގަ  ނުޑ މިހާރު ވޯޓަށް ަދންނަވަން މިއުޅެނީ އާދެ، ައޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ  52ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުން މިދަންނަވަނީ ގަވާއިުދެގ 

ނޑުމެން ވަރަްށ  ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ްޑރާފްޓްކުރެއްވި ގޮތަށް އެ ައުޅގަ

ހާ ބޭފުޅުންވެސް މި މާއްދާއަށް ދިގުކޮށް ބަހުސްކުރެވިަފއިއޮތީ. އެހެންވީމާ، ހުރި

މިހާރު ތިބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުަގިއާވ ރީނދޫކަރުދާހުގައިއޮްތ 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެްނވީމަ، އަލުން އިތުރަށް ތަުކރާރުކޮށް ނުވެްސ 

ާމއްދާ ަގާވއިދު ކޮމިޓީން އަލުްނ  52ދަންނަވަން ހަމަ އެ ަގާވިއދުގެ 

ފެނިވަޑައިގެންެނވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ޑްރާފްޓްކުރެްއިވގޮތަށް ފާސްުކރަން

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ޝުކުިރްއޔާ.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:



 

 81 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 76 ވޯޓު ދެްއވީ:

 4      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 

ނަ މާއްދާ ގަވާއިދު ކޮމިޓީއިްނ އަލުން ޑްރާފްޓް ވަ 52ވީމާ، ަގވާއިުދގެ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރެްއވި ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ައޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެ. ެދން، ދަންނަވާލަން 

ވަނަ މާއްދާ އެ މާއްދާ އިދާރީ މޭޒުން ޢިއްޒަތްތެިރ  53އޮތީ ަގވާއިުދގެ 

 މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން.

 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރައްވައި،                                      .3

 މާއްދާ ހުށަހެޅުއްވުން. 61ވަނަ މާއްދާއާއި  53މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ، 

 

 

ވަނަ މާއްދާ ަގވާިއދު ކޮމިޓީން އަލުްނ  53ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]ްއެވިވއެވެ ޑްރާފްޓް ކުރެްއވި ގޮތް އި

 

 

އާދެ، މި މާއްދާ އާއި ބެހޭގޮތުން އެްއވެސް ބޭފުެޅއްގެ އިޞްލާޙެްއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހަޅުއްވާފަެއއް ނުވޭ. އެހެންވީމަ މި މާއްދާ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އެކުލަވާެލްއިވ 

ނޑު ދަންނަވާލަން.  ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއ ގަންނަވާތޯ ވޯޓަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރެްއިވ  53އާދެ، ަގވާއިދު 



ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެިނވަަޑިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ވޯޓު ެދއްވުްނ 

 އެދެން. 

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

    ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 84 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 78 :ވޯޓު ދެްއވީ

 1      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 

ވަނަ ާމއްދާ ަގވާއިދު ކޮމިީޓއިން އަުލން ޑްރާފްޓް ކުރެއްިވ  53ވީމާ ަގވާއިދު ގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ. ދެން، މަޖިލީހުގެ ކުރިމައްޗަްށ 

ވާިއދު ކޮމިޓީން އަލުން ވަނަ މާއްދާ ގަ  61ދަންނަވާލަން އޮތީ ގަވާއިދު ގެ 

 ޑްރާފްޓް ކުރެްއވި ގޮތް. އާދެ، އިދާރީ މޭޒުން ދަންނަވާލާނަން.

 

 

ވަނަ މާއްދާ ަގވާިއދު ކޮމިޓީން އަލުްނ  61ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]ޑްރާފްޓް ކުރެްއވި ގޮތް އިްއެވިވއެވެ 

 

 



ެަޑައި ގަންަނވާފަދައިން މި މާއްދާއަށް ަވރަށް ގިނަ އިޞްލާުޙ އާދެ، އެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނގިވަ

ނުޑ  ހުށަހެޅިފައި އެބަހުރި. އެހެންީވމަ، މި މާއްދާއަށް މަޖިލީހުެގ ބަޙުސަށް އަުޅގަ

ހުޅުވާލަން. އެކަމަށް އެދި ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން އިޝާރާތް ކޮށްލެއްީވަމ 

ނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނަ  ން.އެބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ

 

 )ވަެަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

ެުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަުރވަނީ ައރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބުރާހީމްއަށް.

 

 ނަ މާއްދާ މި މަޖިލީހަށް ވަ 61`. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ަގވާއިުދގެ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 ހުށަހެޅިގެން އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމަށް ދެއްވި ފުރުޞަތުަގއި މ. އަތޮޅުގެ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަމޖުދީ 

ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ޝަފީޤް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ އަޅުަގނޑު ވާނީ  އިުބރާހީމް ވާހަކަެދއްކެުވން. 

ލާޙާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލުދީ މިކަމަށް ތާއީދުކޮށްފައި. އާދެ، މި ިއޞް

ނޑު ހުރީ  ތާއީދުކުރީ ކީްއެވގެންކަްނވެްސ ވާނީ ހާމަކޮއްދީފައި. މިހާރުވެސް އަުޅގަ

އެގޮތަށް މާތް ވެގެްނވާ ިއސްލާމްދީނާއި ދީނުގެ އަސްލުތަކާއި އުސޫލުަތކަާކިއ 

ުނއަސާީސގެ ވަނަ ާމއްާދ އާއި ޤާނޫ 7އެްއގޮތަށް ުއޅުމަށް ޤާނޫނުައސާސީ ަގއި 

ވަަނ  99ވަނަ މާއްދާާއއި ުގޅިގެްނ ކުރި ހުވާ ެއއްގޮތަށް ޤާޫނނުއަސާސީގެ  96

މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސްގެ ާވޖިބުތަށް އަދާކުރަން ޖެހޭނެކަމުގައި ހަދާންކޮށްދެން. 

ވަނަ ާމއްދާއަށް އިޞްާލޙުތަކެއް ހުށަހެިޅގެން  61ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

މިޓީައށްގޮސް އަލުން މުރާޖާކޮށްގެން މި މަޖިލީހަށް މިއަދު ވާހަކަތަެކއް ދެކެިވގެން ކޮ

ނޑުެވސް  ގެނައުމަށް އަދި ެއގަަނއުމަށް ލައިނުގަނެގެްނ ދެްއވި ފުރުަޞތުގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ހުަށހަޅާލާނަން.  ވަނަ  61ވާނީ އިޞްލާެޙއް ހުށަހަޅާފައި. އެ އިޞްލާޙު އަުޅގަ



ނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ މެންބަރުން މަިޖލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށާިއ  މާއްދާ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްަދލުވުންތަކަށް ހާޒިުރވުމުަގއި ދެޖިންސްގެ މެންބަރުންެގ 

ނަޑއަޅާނީ ިއސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަާކއި،  ނުޑ ކަ ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަ

އުސޫލުތަާކއި އެްއގޮތަށޭ. ަވުގތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މިކަމާއި ގުިޅގެން 

ރަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހުށަހެޅުންތަކާއި ވަރަށް ސާދާ ސީދާ ގޮތެއްަގިއ ވަ

މި މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާަތކުަގއި ލިެޔވިފަިއވާނެތީ އިތުރަށް މިކަމާ ވާހަކަދެްއކުމުެގ 

ބޭނުމެއް ނެތްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ގޮވާލަމުން އަޅުަގނޑަްށ 

 ތަށް ޝުކުުރ އަދާކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ. މި ދެއްވި ފުރުޞަ

ޝުުކރިއްޔާ. އަިރއަތޮޅު ދެކުނުބުީރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްލޔާސް ޙުސައިްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އިބްރާހީމް. 

 

 ދެން ފުރުޞަެަތު ލިބުނީމަ މި މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން އެްއޗެްއ    އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ  

 ދަންނަވާލަންވީތޯ. ސް ޙުަސއިން މެންަބރު އިލްޔާ
 އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑު އަތަށް ކަރުދާސްކޮޅު އަިއްސފައި އޮތްގޮތަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޢާފުކުރައްަވްއޗޭ. އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވުނީ އެއީ އެކަމަކު..

 

 އެއީ ކުީރގެ މާއްާދއަށް ދެއްތޯ.  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ 
 މެންަބރު އިލްޔާސް ޙުަސއިން 

 އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ނޫން ނޫން މި ލ.އަތޮޅުގެ މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމް.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:
 

 އެއީ މަްއސަލަެއއް ނޫން އިނޭގތޯ.  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ 



 މެންަބރު އިލްޔާސް ޙުަސއިން 

 އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

  މަޢާފުކުރައްވާ. ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާްސ އިބްރާހީމް. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: 
 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ހިތަށްެއރީ މި  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު އިލްޔާސް 

ނޑައެިޅގެން އަުޅަގނުޑެުމެންނަށް މިހާރު އަވަްސކުރަން އުޅޭ ކަންަތކު  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން: ަގއި ކަ

ވަނަ މާއްދާއަށް ދެވަަނ ފަހަރަށް ގޮސް ކޮމިޓީން އައިސްފައި މިާވ  61

ނޑުމެންނަެަށް ވަރަށް ބޮޑު ދީނީ ކުށެްއ  އިޞްލާޙުެު ފާސްކުރުމުން ައޅުގަ

ކުރެވެނީ ކަުމގަިއ ނުވާނަމަ މީގައި ގައިުމވެސް އެކަހަލަ މިހާރު މި ޑްރާފްޓް 

ަފއި އޮްތގޮތަެަކުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްެް ނޭނގެ އަދި އެްއ އައިސް

މަރުޙަެަލާއެއްަގއި މި ހެދުން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާނެކަން މި އެނގެނީ. 

ނޑުމެންނަށް އެހާ ބޮޑު ގޯހެއް ހެދެނީކަން ދޭހަވާ ގޮތަކަްށ  އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑު  ީވކަމުަގިއ  ނޫން ޢިބާރާތް ކުރައްވާަފއި އޮތީ. އާެދ، ކޮމިީޓގައި އަުޅގަ

ނޑު މި ޖަލްސާތަކަކަށް ހާޒިުރވެވިަފެއއް ނެތް. ެއކަމަށް  ވީނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ައވަހަށް  ނޑަްށ ހީވަނީ އަޅުގަ މަޢާފަށް އެދެން. އަޅުގަ

އިޞްލާޙުކުރުމުެގ މަޤްޞަދުަގއި އަދި ަބއެްއ ފަރާތްތަކުން މިކަން ލަސްކުރަން 

ހިނދެއްގައި މިހާރު ވަރަށް ިގނަ އިޞްލާޙުތަކެްއ  އުޅުމުގެ އިްލޒާމު އެޅެމުންދާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މާއްދާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އެބަހުރި. ބޭފުޅުން 

ނޑަކަްށ  އެކަމުަގއި ހިއްަޕވަން ތިްއބެވީ ކިހާ ވަަރކަށް ކަެމއް އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާނީ ކޮމިޓީްނ  އެްއގޮތަކަްށވެސް ނޭނގެ. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ތާއީުދެުކުރަމޭ އެ އަިދ  މިހާރު އައިސްފަިއ އޮތް ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު  އަވަހަށް ފާސްވެ މި ގަާވއިދުގެ މައްސަލަ އަުޅގަ

ނިންމާލެވިއްޖެއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެްއ. ޤާނޫނުައސާސީ ފާސްކުރުމުެގ 



ނޑުމެންނަށް އެއްބަިއެވގެން ކުރެވުނީ ަކމަ ެު މަސައްކަތަށް އަުޅގަ ނޑު ށް އަޅުގަ

ނުޑ ތާއީދުކުރާ ވާަހަކ  ދެކޭތީ މިހާރު އައިސްފައިާވ އިޞްލާޙަެަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނުޑ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މި އިޞްލާޙުގެ ަވގުުތގައި މެްނބަރުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ތަރުތީބުން އަޅުގަ

ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގިަނ ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު ދެމުން ގެންދާއިރު މިވާގޮތަކީ އެއްފަހަރާ 

ނުޑ ފުރުޞަތު އަުރވާނީ ިމ  އުފުއްލަަވއިަލއްވަނީ. އެހެންީވމަ، މިހާރު އަުޅގަ

އެހެންވީމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ  އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއި ހުރި ބޭފުޅުންނަށް.

 އަޅުަގނޑު ދެން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ފުވައްމުލަުކގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ފައިސަލް ނަޞީމްއަށް.

 

 ވަަނ މާއްދާއަށް އިޞްލާެޙއް ހުށަހަޅާފައި.  61އަޅުަގނުޑވެސް ވާނީ  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު ފަިއސަލް 

ނޑު ވިސްނީ މެންބަރުންެވސް  ނަސީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:  ޙަޤީޤަތުގައި އިޞްލާހުަގއި އަުޅގަ

ވީާހެވސް ރަެަނގަޅަށް،  ކުރީދުވަހުވެސް ފާުޅކުރެްއވި ޚިޔާލުތައް ބޭނުންކޮށްގެން 

ވީހާވެސް ފަސޭހަ ގޮތަކަްށ އެކަންތައް އޮންނާނެ ގޮަތކަށް  އެކަންތަްއ 

ނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ  ގެ )ހ( މެންބަރުން  61ހުށަހަޅަން. އެގޮތުން އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވުމުަގއި ހެދުން އަޅަންެްާވނީ އިސްލާމީ ރިވެތި 

ެައި ހެދުން  އުސޫލުތަކަށް ފެތޭ އަދި އޮފީސް އޮފީހުގެ ވެރިން ރަސްމީ ގަޑީގަ

އެޅުމަށް އޮންނަ މިންަގނުޑެުތަކާއި އެްއގޮތްާވ ގޮުތެގ މަތިންނޭ. )ށ( 

މެންބަރުން ކޮމިޓީެީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވުުމގައި ހެދުން އަޅަންވާނީ 

އެިކ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތަކަްށެް ފެތޭ އަދި އޮފީސް އޮފީުހގެ ވެރިން އެކި 

ނޑު މިތަނަެަށް ކުޑަކުޑަ ބަދަެލއް މި ގެނައީ އިނގޭޯތ.  އިޙުތިފާލުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު މި ބަދަލުކޮށްލީ އެކިެއިކ  މި ނުރަސްމީ ގަޑި އޮތްތަންތަން އަޅުގަ



ނޑުަތކާިއ އެްއގޮތްާވ ގޮުތެގ  ެައި ހެދުން ެއޅުމަށް އޮންނަ މިންގަ އިޙުތިފާލުތަކުގަ

ހަަގކުރަނީ މި ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއާވ މަތިންނޭ. )ނ( ގަިއ ައޅުަގނޑު މި ފާ

ގޮތުގެ މަތިން މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުާވއިރު ހެދުން އެޅުމަށް އޮންނަ 

ނާޑއި ެއއްގޮްތވާ ޮގތުގެ މަތިން ސިއްޙީ ޙާަލތު ތަންނުދޭނަމަ  މިންގަ

ނޑު މިތަންޮކުޅ  އެކަީށގެންވާ ހެދުމެއް އެޅުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައޭ. އަޅުގަ

ށްލި ސަބަަބކީ މި ަޖލްސާގަިއ މަދުންނަމަވެސް ެއއްދުވަހު ނަމަެވްސ އިތުރުކޮ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތީ ފެިނފައި މެންބަރެއްގެ ކަރު ދުަޅެވގެން ޓައީ ނޭޅުުނ 

މައްސަލަ. އަިދ ބޮުޑވާ އިނގިލި ުކޑަކޮށް ފަަޅިއގެން ޮގސް މައްސަލަތަެކްއ 

ނ ުޑ ރިހުމާއެުކ ދިމާވި. އެހެންނަމަވެްސ އެދުވަހުެވސް ވަރަށް އަުޅގަ

އަންނަންޖެހުނީ ބޫޓަށް އަރައިގެން އެހެންވެ ައޅުަގނޑު ިމ )ނ( އިތުރުކޮށްލީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑު ލިޔުމުން އިޞްލާޙެއް ފޮުނވައިފާ ވާތީ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ މެންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނުޑ އެކަމަށް ކަންނޭނގެ ރަ އަްޙމަދު ަސމީރު ވާހަަކދެއްެކވުން: އީސް ތި  ފުރުޞަެަތު ދެއްވީ. އޭެގ ކުރިން އަޅުގަ

ދަންނަވާލާ ހިތްވޭ މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ގެްނގުޅުްއވި ޚިާޔލުފުޅަކީ ކޮބައިތޯ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑުިއވިއްެޖ ކަމަށްވަންޏާ ވަރަށް ފަސޭަހވާނެއޭ. ީމގެ ކުީރ 

ނޑުމެންނަށް އޮތީ ވަރަށް ޮބޑަށް އެބޭފުޅުްނެގ  ޖަލްސާއެްއގަިއވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް އެ ކޮމިޓީްނ  ޚިޔާލުފުޅު އޮތީ ކިހިނެތްކަން ނޭނގިފައި، ެއއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެބޭފުޅުންެގ  ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް ިވސްނާލާއިރު އަުޅގަ

ވިސްނުންފުޅު ގެންގުުޅްއވާފަިއ އެހުރީ ބައެއް ޙާލަތްތަކުގަިއ ބައެއް ޚާއްަޞ 

ލަ ހެދުންކޮޅުތަްއ އަޅުްއވަންޖެހޭތީެވ ރަސްމިއްޔާތު ތަުކގައި ބަެއއް ކަހަ

ކަންނޭނގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއްސ ގޮތެްއ ނިންމަން. އެހެންނަމަވެސް ގަާވއިުދގަިއ 

ކަމެއް އޮންނަ ކަމަށްވަންޏާ ނިންމާފައި އޮތްކަމެއް ަގާވއިދުގައި އޮންނަންވާީނ 



ނުވަތަ ނިންމަވަން އޮންނާެނ ކަމެއް ުނވަތަ ފަހުން ނިންމަވާނެ ކަމެްއ 

އިދުގެ ތެޭރގައި ޮއެވެގން ނުވާނެ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު އެދެީނ ގަވާ 

ނަޑްށ  އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން މިަވުގތު ހުށަހަޅާކަށް ގަސްެތއް ނުުކރަން އަުޅގަ

ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިާވ ގޮްތތައް ަވކި ގޮތަކަށް އެނގުާމެއކު ނޫނިއްާޔ އަިދ 

ނޑު ިލޔުމުން ފޮނުވާފައި ވަރަށް ގިނަ ިއޞްލާޙުތައް ހުރުމާއެކުަގއި އަުޅގަ

ހުރިކަމަށްވިޔަސް މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް އޭތި ހުށަހެޅުން މިަވގުތަށް ލަސްކޮށްިލ 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

އާދެ، މިހާރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް ިއޝާރާްތ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ށްލެއްވުާމއެީކގަިއ ަގާވއިދު ކޮމިޓީގަިއ މިކަމާ ދެތެރޭަގިއ ވާހަކަ ެދކެވުުނ ކޮ

ގޮތްތަާކއި، އަދި މިހާރު ރީނދޫ ކަރުދާހުގައި ިތޔަ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ 

އަރިހަށް އިޞްލާޙު އައިްސފައި އޮްތގޮތަށް ެއއްެޗއް ވިދާޅުވަން އެންެމ 

ނޑަށް ފެން ނަނީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީްސ އެކަީށގެންވާ ބޭފުޅަކަެަށް އަުޅގަ

ނުޑ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު. އަޅުގަ

 އެ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެންމެ ފުރަެަެަތަމައިނުންވެސް  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ވެސް އަތްއުފުލައިިލން އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުމަކީެވސް ކޮމިޓީންއަޅުަގނޑު  މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު 

ނިންމެވި ގޮތް ނުވަތަ ކޮމިީޓެގ މަޝްވަރާ ގެންދެވި ގޮތާއި ެބހޭގޮތުން   ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުންނަެަށް އެންެްމެ ފުރަތަމައިނުން އެއްެޗއް ދަންނަވާެލވޭތޯ. އޭރުން 

ްސވެދާނެ ކަމަްށ ހީވާތީ. އާދެ، ފަހަރެއްގައި މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް އަވަ

ނޑު ދަންަނވަން އެބަޖެހޭ މި ކޮމިޓީގެ  މިހެން ދަންނަވާއިރުވެސް ައުޅގަ

ނޑު ހިމެނިފައިވީ ކަމުަގިއވިޔަްސ އެއް ޖަލްސާ  މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ



ނޫން އެހެން ކުރީ ޖަލްސާތަކަށް މި މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެެކވުނު 

ޒިރުނުވެވި އޮްތކަމުން އަޅުަގނޑު އެކަމަށް މަޢާފަށް އެދެން. ޖަލްސާތަކަށް ހާ

ނޑަށް ސާފުވެގެން ދިޔަ.  އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީަގއި ދެެކވުނު ވާހަކަަތއް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާާއއި ބެހޭޮގތުން ދެތިން ޖަލްސާއެއްގަެައި ކޮމިޓީގައި  61މި 

ހަގަކުރެްއވި ެއއްކަމަކީ ވާހަކަދެެކވުނު އަދި ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާ

މި މާއްދާއަކީ ވަރަށް ފުާޅކޮށް ވަރަށް ހޫނުކޮށް މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެެކވުނު 

މާއްދާއެއް ކަމަށް. އަދި ހަމަެއއާިއއެކު މިގޮތުން އެންމެ ދިުގކޮށް ނުވަެަތަ 

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އެންމެ ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ފާހަގަކުރެްއވި ބައެއް ބޭފުޅުން މި 

ޓީގައި ހިމެނިފައި ނުވާތީ ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމުމުގަިއެވސް ބައެއް ދަތިތައް ކޮމި

ހުރިކަމުގައި ޤަބޫލުކުަރއްވާ ކަމުގައި. މި ކަންަތއްތައް މިހެން ހުރުމާއެކުވެސް 

ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިަނ ގޮތްތަކެއް ވިސްެނވި ެއކި ޮއޕްޝަންތައް 

ވަނަ މާއްދާ  61ވެސް ބެއްެލވީ ވިސްނެވި ިމގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމައިނުން

އުވާލުމާިއ، ހުށަހެޅުމާއި ބެހޭޮގތުންވެސް ނުވަތަ އެ ހެދުން ެއޅުމާއި ބެހޭގޮތުން 

މާއްދާއެއް ނުޭބއްވުމަްށވެސް. އެކަމާއި ބެޭހގޮތުން ވިސްަނވާ ގޮތަެަކަށް ކޮމިީޓގެ 

 4ފަރާތުން އާދެ، ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ޚިޔާލު ހޯއްދެިވއިރު 

ރުން އެގޮތަށް ތާއީދުކުެރއްވީ ދެން ގިނަ މެންބަރުން ތިއްބެވީ މިކަާމއި މެންބަ

ބެހޭގޮތުން މާއްދާއެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަެަމަށް ވިސްނަވައި ެއ  

ވިސްނުންފުޅުަގއި. އެހެންކަމުްނ މާއްދާއެއް އޮތުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ކޮމިޓީން 

ނުަވތަ އޮންނަންޖެހޭނެ  އެއޮތީ ނިންމަވާފަިއ. މި މާއްދާ ޑްރާފްޓްކުރާނެ ގޮތަާކއި

ގޮތަާކއި ބެހޭގޮތުން ވިސްެނވިިއރު އޭަގއިެވސް ތަފާތު ޑްރާފްޓްތަކެްއވެސް 

ގެންގުުޅްއވި. އަދި ތަފާތު ޑްާރފްޓްތަކުގައި ތަފާތު ގޮތްތަކެއް ހިމެނިގެން ދިޔަ. 

ނޑައެޅުާމއި ނުވަތަ ވަިކ ބާވަތްތަކެްއގެ  މީގެ ތެރޭގައި ވަކި އުސޫލުތަެކއް ކަ

ނޑައެޅުނު ވަިކ ހެދުންތަކެއް ވަކި ފާެޑްއގެ ހެދުން އެޅޭ ނުވަތަ ވަކި  ކަ



ގޮތަށްވެސް ވިސްނުންފުޅު ގެްނގުޅުްއވި. އާދެ، ގިނަ މެންބަރުން 

ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތުަގއި ާއދަކާދައިގެ ގޮުތގެ މަތިން މި މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުން ހެދުން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތަކީ ިއސްލާމީ ުއސޫލުތަކާއި 

ްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން ހެދުން އަޅުްއވަމުން ގެންދަވާ ގޮްތކަމަށް. އެހެންކަމުން އެ

ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުެުރުން އެންމެ ރަނގަޅު އާދަކާދަެއއް  އެ އާދަކާަދއަކީ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން  ކަމަށް މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ. ވަކި ފާެޑްއގެ  ހެދުން ކަ

އިރު ދެންމެގައި ކުީރގައި ަބއެއް މެންބަރުން ލިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަެދކެުވނު

ވާހަކަދެްއކެިވއިރު އަދި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށްެވސް ވިސްނާއިރު 

ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އެބަދިމާވޭ. މިގޮތުން ޖަލްސާއަށް ހެދުން އަޅާނެ ގޮތްތަާކއި 

ނ ޑުމެންނަށް އަދި ކޮމިޓީަގއި ހެދުން އަޅާނެ ގޮތްތަާކއި އަދި މިނޫނަސް އަުޅގަ

ވަެަކި ާޚއްޞަ ޙަފްލާތައްެވްސ ހުރުން އެކަށީގެންވާތީ އަދި މީގެ ކުރީަގިއވެސް 

ހުވާކުރުމުގެ ޖަލްސާ ފަދަ ޖަލްސާތައް ބޭްއވިފަިއވާތީ އެ ތަާފތު ގޮތްތައް 

ގަާވއިދުަގއި ލިެޔވުމާއި ބެހޭގޮުތންވެސް ވާހަކަެދކެވުނު. މި ުހރިހާ ގޮތަކާއި 

ުރވެސް މެންބަރުން ބުރަވެަވޑަިއގަތީ މި ތަފާތު ބެހޭގޮތުން  ވާހަކަދެްއކެވި އި

ގިނަ ގޮތްަތއް ލިޔުމުގެ ބަދަލުަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް މިަކން ނިންމެވޭނެ 

ގޮތަކަށް މި މާއްދާ ޑްރާފްޓްކުުރން އެއީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮްތކަމަށް އަދި 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގޮތަކަށް ިނންމަވާއިރު އިދާރީ ކޮމިީޓގެ ަލފާ 

ވުމަީކވެސް އެންމެ ރަނަގޅުގޮތް ކަމަށް ގިނަ މެންބަރުންނަށް ހޯއްދެ

ފެނިވަޑަިއގެންނެވީ. އާދެ، މިަކން ގޮތަކަށް ނިމިގެން ދިޔައިުރ މިދެންނެވި 

ގޮތަށް ނިމުނިއިރު މަޖިލީހުގަިއ ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ހުރުމާއެކު ވޯޓެްއވެސް 

ގޮތަށް ފާސްެވގެން  ނެގުނު. އަދި ވޯޓުެު ަނގަިއެގން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް

ނުވަތަ ގިނަ މެންބަރުން އެގޮަތށް ބޭނުންފުޅުވާތީ އެގޮތަށް ހުަށހެޅިފައި މިވަނީ. 

މިހެން ދެންނެވިޔަސް މާބޮޑު ތަފާތެއް އޭަގއި ނެތް ެއއި ަވކި ފާޑެއްގެ ހެދުން 



އަޅާގޮތަށް ުނވަތަ އެޭޅގޮތަށް ްޑރާފްޓްކުރެިވގެން އޮތް އިޞްާލޙަށްވެސް ވަރަށް 

ރުންވަނީ ތާއީދުކުަރއްވާަފއި. އެހެންކަމުން މިކަން މިގޮތަށް ގިނަ މެންބަ

ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ މީގެ ކުރީަގއި އެހެން މެންބަރަކުވެސް ފާުޅކުރެްއވި 

ޚިޔާލުަގއި ދެންނެވި ފަދައިން ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މި މަޖިލީހުން މިކަން 

އިދާރީ ކޮމިީޓގެ ލަފާގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް  މި ހެދުން ނިންމަވައި ދެން 

އެޅުމުގެ މިންަގނޑު ަކނަޑއަުޅއްވާ ގޮތަކަށް މި މައްސަލަ ިނންމޭނެތޯ. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

   

ނުޑމެން އާދައިގެ ގޮތެްއަގިއ އިންޓަރވަލްެގ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، މިހާރު އަޅުގަ

ެެއް ނަެަގަން ޖަލްސާ ފެށިގެން ކުރިއަށް ހިނގާތާ ވަގު ެުކޮޅެ މިނެޓް  1:34ތު

ވީމަ. އެހެންވީމަ، އެ ަވުގތު ވަރަށް ކައިރިވެފައި މިވަނީ. އެހެންވީމަ، 

އިންޓަރވަްލގެ ކުރިން މެްނބަރަކަށް ފުރުޞަތު އެރުުވމުގެ ބަދަލުގަިއ 

ޓަރވަްލެގ އަޅުަގނުޑ ަގސްތުކުރަނީ ިތޔަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިން

ފުރުޞަތެއް އަުރވަން. ދެން ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުަގއި ހުިރ 

އިޞްލާހުތަެަކަށް ބައްލަވާަލްއވާއިރު ވަރަށް އެްއގޮތްކަން ބޮޑު އިޞްލާހުތައް 

އެބަހުރި. އެހެންވީމަ، އިޞްާލހު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުން މި ހުސްވަގުުތކޮުޅެގ 

ެއއްގޮތް ކޮށްލަްއވާފައި އިޞްާލހު މަޖިލީހުގައި  ބޭނުން ހިއްޕަވަިއގެން އެ

ވޯޓަށް ދާންާވއިރު ތަންކޮެޅްއ މަދުވާނެ ގޮތެއް ގެނެސްެދްއވޭތޯ ބެއްެލވުމަކީ 

އެއީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަރނގަޅު ކަމެއްހެން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ަވއިގެްނ އެގޮތަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާަނމަ އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ަދްއކަވާ ލައް 

އެކަން ކޮށްލެްއވުމަެަށް މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިއްޕަވާނެ ކަމަށް ހީކުރަން. 

ނޑު މިއަރުވަނީ  މިނެޓްެގ ހުސްވަގުތުޮކޅެއް.  34އާދެ، ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޖަލްާސ ފެއްޓޭނީ   ޖަހާއިރު. ޝުކުރިއްާޔ. 11:44ދެން އަޅުގަ



 

 ]ށް 11.44ން  14.34އިންޓަވަލް [

 

ވަރަކަްސ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްަކވަްނ އެދިވަަޑިއގެންފަިއ  12މިހާރުވެސް  ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، މި މާްއދާއަކީ މި މާއްާދއާ ބެހޭގޮތުްނ ވަރަށް ިދގުކޮްށ 

މީގެ ކުީރގެ ދެ ޖަލްސާއެްއަގިއވެސް ވާހަކަދެްއކިފަިއވާ މާއްާދއެއް. އެހެންވީމާ، 

ފުޅު ދައްކަވަުމން ގެންދަވާއިރު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަލުން މިފަހަރު ވާހަކަ

އެ ކުީރގެ ވާހަކަަތއް ތަކުރާުރ ކުރެްއވުމުެގ ބަދަލުަގއި ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްާލާޙ 

ނުޑ އެދޭ ކަމެއް.  ގުޭޅގޮތުން ހަމަ ވީހާވެްސ ުކރުކޮށް ވާހަކަެދއްެކވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު އެދެން މިހާރު މިއޮތް ަވގު ތުޮކޅުގެ ތެޭރަގއި. އާެދ، ކުިރއަްށ އަދި އަުޅގަ

 11.14ށް ވުމުގެ ކުރިން  11.14މިނެޓް އާދެ،  7މިނެޓް ނުވަތަ  5މިއޮތް 

ށް ވަންދެން ވާހަކަދައްަކަވން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު 

ްށ އެ ަވގުތުގެ ތެޭރަގއި ިމ  11.14ހުޅުވާލެވިަފއި  އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެ 

ބަިއވެިރވެ ވަަޑިއގަންނަވަން އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅެއް ވިްއާޔ  ބަޙުސްގައި 

އެބޭފުޅެްއގެ ނަން ރަޖިސްޓަީރ ކޮށްދެްއވުން އަޅުަގނުޑ އެެދން. އާދެ، އެންެމ 

ނޑަްށ ފުރުޞަތު އަުރވަން މިޖެހެނީ ފާދިއްޕޮޅުެގ  ފުރަތަމަ މިހާރު އަޅުގަ

މިހާރު ޖަލްސާއަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމަށް. އާދެ، 

ވަދަަވޑަިއގެން އެބަ ވަަޑިއަގންނަވާ. އެހެންވީމާ، ވާހަކަަދއްަކވާ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރުގެ އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދެން ކުރިންވެސް ދެންެނވިހެން މިއީ ވަރަށް 

ދިގުކޮށް ވާހަކަދެެކވިފައި ޮއތް މަޢުޟޫއަކަށްވާތީ މިފަހަރުގެ ވާހަކަުފުޅ 

މިނެޓް ވެއްޖެްއާޔ  5ށް ލިމިޓް ކުރެްއވުމަށް. އާދެ، މިނެޓަ 5ދެއްކެވުން 

އަޅުަގނޑު އެބޭފުޅަކަށް ދަްނނަވާލާނަން ދެން އަވަހަށް ާވހަކަފުޅު ނިންމަވާ 

ލެއްވުމަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އާދެ، ފަދިއްޕޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 



ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޙުސައިން އިބްރާހީމަށް އަުޅގަ

 

ނުޑވެސް  61ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ،  ޮޕޅު މެްނބަރު ޙުަސއިން ފާދިއް  ވަނަ މާއްާދއަށް އަުޅގަ

ނުޑ  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން: އޮންނާނީ ކުޑަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައި. އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ، ެމންބަރުން މަޖިލީހުގެ  61ދަންނަވާލާނަން އެ އިޞްލާޙު. އާދެ، 

ޖަލްސާތަކަށާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް ާހޒިރުވުުމގައި ހެދުްނ 

ނޑައަާޅނީ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެުކ އިސްލާމީ އުސޫާލ  ނޑު ކަ އެޅުމުގެ މިންގަ

ނޑު ހަމައެކަިނ  ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ. މިތާނަގއި ައޅުގަ

ޖިލީހުގެ ހެދުންއެޅުމުގެ އާދަާކދައާއި ެއއްގޮްތާވ ބަދަލުކޮށްލާފައި މިއޮތީ، މަ

ގޮތުގެ މަތިން ހަމައެކަނި މިތަންކޮޅު އިޞްލާޙުކޮށްލާފައި މީނދީ އިސްލާމީ 

ނުޑ  އުސޫލާ ޚިޔާލުނުވާ ގޮުތގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ. އާދެ، މިހެން އަޅުގަ

ަޑުކަޑ އަދި މި މަޖިލީހުން، މި ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް ކުރައްވާފަިއވާ ގޮތަށް ކު

ބަދަލެއް ގެނެސްފިއްޔާ ައޅުަގނޑުގެ މި ހުށަހެޅުންވެސް ައނބުރާ ގެނެސްވެްސ 

ދާނަން. އާދެ، އެެެއީ ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތަކީ އަޅުަގނޑު މި 

ހުށަހެޅި ގޮތް ފިޔަވާ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށާއި މަޖިލީހުގެ 

ނުޑ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަުލވުންތަަކށް ހާޒިރު ވުމުގައި ހެދުންެއޅުމުގެ މިންގަ

ނަޑއަޅާނީ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ. ހަމައެކަނި މިހެން  ކަ

ނުޑ  އޮެވއްޖެްއޔާ ައޅުަގނޑު މިައށް ވޯޓު ދޭނަން. އެހެންނޫިނއްޔަާކ އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ އަޅުަގނަޑކަށް ނުތޭ މިއަށް ވޯޓުދެޭވކަށް. ސަބަބަކީ އިސްލާމީ 

ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށް ާއދަކާދައިެގ މައްޗަށް ބިާނކޮށް އަޅާ ހެދުމަކީ ެއީއ އުސޫލާ 

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާނެ ެހދުމެއް ނޫން. ެއއީ އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ 

އަޅުަގނުޑގެ އިޢުިތގާދު އޮްތ ގޮތުަގއި އެފަދަ ހެދުމެއް އެޅުމަށް އިސްލާމީ 

ަހޒްރަތުަގިއ هللا ްސ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ހެދުމެއް ެއޅުމަށް ފާސްކުރާ ބަަޔކުވެ



ނުޑ ޤަބޫލުކުރާތީވެ. އާދެ، އެހެން ވެގެން ައޅުަގނުޑ  ފާފަވެރިވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ވަަރށް ތަފްޞީލުކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވިދާުޅިވ  މި ދެންނެވީ އަޅުގަ

ފަދައިން މީގެ ކުީރަގއި އޮްނނާނީ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް މިކަމާބެހޭ ގޮތުްނ 

هللا ނާއި އަދި ކީރިތި ޤުރުއާާނއި ަރސޫލާ ޞައްލައިސްލާމީ ޢިލްމުވެރިން

ނޑު ަވރަށް ތަފްޞީލުކޮށް  ޢަލަޙިވައްސަލަމުގެ ސުންނަުތގެ އަލީަގއި އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކާފައި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ފަހަރެްއގަިއެވސް މިއަދުގެ ިމ 

ޖަލްސާގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ އިލްތިމާސްކުެރްއވި އިލްތިމާސަްށ 

މްކުރުމުގެ ގޮތުން ިދގު ވާހަކަތަެކއް ދަްއކާކަށް ަޤސްތެއް ނުކުރަން. އިޚްތިރާ

ނުޑގެ މި ހުށަހެޅުން  ވަނަ މާއްާދއަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހެިޅ  61ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން. މި އަނބުރާ  އިޞްލާޙު އަދި މިގޮތަށް ބާްއވާނެ ވާހަކަ އަުޅގަ

މެންބަރުން މަޖިލީހުެގ  ނުގެންނާނަން. އެީއ ައޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކީ

ޖަލްސާތަކާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކާއި ބައްދަުލވުންތަަކށް ހާޒިރުވުމުގަިއ 

ހެދުންއެޅުމުގެ މިންަގނޑު ަކނޑަައޅާނީ އިދާރީ ކޮމިޓީެގ ލަފަޔާއެކު އިސްލާމީ 

އުސޫލާ ޚިލާފުނުވާ ގޮުތގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ. އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  މާއްދާއަށް ަވނަ 61 ރައީސް.`. ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ ޢިއްޒަތްތެރި  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ މެްނބަރު 

ނޑު ހުށަހަާޅ ބ ހުށަހަޅާލަން އިޞްލާެޙއް އަޅުަގނުޑވެސް ވާހަކަެދއްެކވުން: ާޖބިރު هللاޢަބްދު ެޭނުންވޭ. އަޅުގަ

ށަހެޅީ އަޅުަގނުޑ އިޞްލާޙަކީ، މި މާއްދާ އުވާުލމަށް. މިހެން އަޅުަގނޑު މި ހު

ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނާފައި. ިމހާރު ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއް މިދަނީ މަޖިލީހުގެ 

ގަާވއިދު ހެދުމަށް ވަރަށް ިގނަ މުއްދަތެއް މިދަނީ ފާއިތުވެގެން. އަދި މިާހ 

ހިސާބަށް ދިޔައިރުވެސް މިކަްނކަންވަނީ އަދިެވސް ނުނިމި. މި މާއްދާއަށް ވަރަށް 

މެންބަރުންވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވެސް އެބަހުރި.  ގިނަ އިތުރު އެހެން



މަޖިލީހުގެ ކަންކަން މި ނިމެނީ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން އެއްގޮތަކަށް ދެކޭތީެވ، 

ދެކިގެން. އެހެން ނަމަވެްސ މިހާރުވެސް ވަރަށް ގިނަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުެމްއ 

މަޖިލީހުގެ  އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ވަރަްށ ލަސްވެގެންދާނެތީާއވެސްެއުކ އަދި

ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަކީ ހެދެންއަޅަން، ހެދުންކޮުޅ 

ނުޑ  ތުރުކުރަްއވަން ވަރަށް ޒިންމާދާރު ބޭފުޅުން ކަމަށްވާނެ ކަަމށްވެސް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން. ރައްޔިތުްނގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހަށް މި ހޮވިަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ 

ކޮޅު ތުރުކުރެްއވުމުގެ މާ ބޮޑު މައްސަލަެއްއ ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީވެސް ހެދުން

އޮންނާނެ ބޭފުޅުންކަމަކައް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ 

ނޑަްށ  އުނިކޮށްލުމަކީ އަދު ުއވާލުމަުކން މައްސަލަެއއް އޮންނާނެ ަކމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަސަްއކަތް ައވަްސކުުރމަށް ބޭނު ންވާތީެވ ނުފެންނާތީވެ، އަުޅގަ

ނޑަްށ  އަޅުަގނޑު ތަމްސީލުކުރަނީ ގއ. އަތޮޅު، މިއަތޮުޅގެ ރައްިޔތުން އަޅުގަ

ވަރަށްވެސް ގިަނއިން އެަބގުާޅ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އަުޅަގނޑުމެން ޚާއްަޞ 

މަޖިލިސް އެކޮށްފައިމިވާ މަޤްޞަދު ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމުެގ 

ކަށް ަމސައްކަތް ކުރަން. މަެަސައްކަތް ބާރު ސްީޕޑެްއގައި ގެންދެވޭނެ ގޮތަ

ނޑަްށ  ނޑު މި އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅީ. އަޅުގަ މިގޮތުންނާވެސްެއކު އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮންމެސް މެންަބރަކު މި އިޞްލާޙަށް ތާއީުދޮކށް އަދި މިގޮުތގެ 

ނޑަްށ ތާއީދު ދެއްާވެނ  މަތިން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކަމަށް. އަދި މަސައްކަތް ައވަސްކުެރވޭނެ ގޮުތގެ މައްަޗށް އަޅުގަ

އެއްބަސް ިކޔަިއގެން އަވަހަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަސްލު މަޤްޞަދަށް ރުޖޫޢަވޭތޯ 

ބެލުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 ވަބަަރކާތޫ.هللا އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު 

 

 `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ަގވާއިުދ ކޮމިޓީން  ދެުކނުުބރީ މެްނބަރު ނިލަންެދއަތޮޅު 



ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނެސްފަިއ މިއޮތް ރީނދޫ  61ގެނެސްފައި މިއޮތް  މުޙަްނމަދު ރިޔާޒް ާވހަކަެދއްކެވުްނ:

ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ކަރުދާހުގައި މިއޮތް ގޮތަްށ އަޅުގަ

ނުޑ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަދި ހަމައެއާެއކު މަނިކުފާނުގެ ައރިހުން އަޅުގަ

ސުވާލެްއކޮށްލަން އެބައޮތް ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީން ޭރގަިއ ދަރުބާރު ގޭަގިއ 

މަނިކުފާނު އިންނަވަިއގެން މި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ެގންދަން ނިންމެވި 

ކަން ހާމަކުރުން. ގޮތާބެހޭ ގޮތުން މި މަޖިލީހުގައި ޖަލްސާ ފެށުމާއެއްކޮށް އެ

އެހެނީ، މި މަޖިލިސް ކުިރއަށް ގެންިދޔުމުގަިއ ައޅުަގނޑުމެންނާ ޚިޔާުލ 

ނޑަްށ ފެންނާތީ  ގެންގުޅެްނ ނުވަތަ ވޯުޓ ދެްއުވމުގައި ފަސޭަހވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އަދި ހަމައެއާެއކު ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވިދާޅުެވއްޖެ އާ ކަންތައްަތކެްއެގ 

ތައްތަކެއް އެަބވޭ. ދެމީހަކު އެްއވާއިރަށް ަތާޅ ވާހަކަ. ތެދުފުޅެއް އާ ކަން 

ނޑައެިޅެގން ޣައިރު ޤާނޫނީ  މުގުެުރު ޖައްސާ. އާެދ، އެ އެްއވާ ެއްއވުން ކަ

އެްއވުމަކަށް ހަދާ އެމީހުންގެ މައްސަލަ ޝަރީއަތަްށ ފޮނުވާ އެވާހަަކ 

 އެބަެއއްގެެެ ތަިރކަ މުދާ ކަމަށް ބަލައިގެން ުއޅޭ...

 

 އާދެ، ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް ކުިރައށް ގެންދަވާ   ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވު

 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ވަނަ  61އާދެ، ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދަނީ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން. އެހެްނވީމާ، ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަން އިނގޭތޯ.  ޖަޢުފަރު ޢީސާ ާއަދމް 

 ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަކަެދއްެކވުން:

 



 

ނުޑވެސް ެއ ނިޒާމީ ނުކުތާ އެގޮތަްށ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު މާއްދާާއއި ގުުޅއްަވިއގެްނ 

 ކުރިއަށް ގެންެދވުން އެދެން.

 

ނޑު ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސަށް  ްނބަރު ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ މެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑަށް ދަންނަވަން ކެރެނީ  މުޙަްނމަދު ރިޔާޒް ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ވަރަށް އިޙްތިރާމް ކުރަން. އަިދ، ހަމަ އެއާއެކު އަުޅގަ

ހަަކ ޔަޤީންކަމާ ެއއްކޮށް ރަްއޔިތުްނނަށް ލިބޭ އަނިޔާެއއްގެ ވާހަަކދެއްކީމާ ެއވާ

އަުޑއަހަން ނުކުރޭ ބަޔަކު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެަބތިއްބޭ. ޝުކުރިްއާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

ނޑާ ސުވާެލއް ުކރެއްވީމަ، މަޖިލީުހެގ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސީދާ އަުޅގަ

ްނފައި އޮތުމަށްޓަާކ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް އެކަން އެނިގވަަޑއިގެ

ދަންނަވާލަން. މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮަތކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަާރ 

ނޑު އަދި  ނުޑ ެއްއވެްސ ބަޔަކާ ަބއްދަލެްއ ނުކުރަން. އަުޅގަ ކުރާކަށް އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހަިއސިއްޔަަތކުންވެސް އެްއވެްސ ޖަލްސާއެއްަގިއ 

ނުޑ ބައިވެިރވެ ވާހަކަދަްއކާފަެއްއ މި ހާތާކަށް ނޯންނާނެ. މިތާނގައި އަުޅގަ

މިއަދާކުރާ ވާޖިބު އަދާކުުރމުގެ އިތުރުން. އެހެންވީމާ، އެކަން ހުރިާހ 

ނުޑެވސް އަޅުަގނުޑެގ  ބޭފުޅުންވެސް ދެކެަވޑަިއގަްނނަވާ. އާދެ، އަުޅގަ

ރައްޓެހިންނާ އަޅުަގނޑާ ގުޅޭ ބަޔަކާ ެއުކގައި ިޚޔާލުފާޅު ކުރުމަކީ 

ނެ ޙައްޤެއް. އެހެން ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ހިންގުމުަގިއ އަޅުަގނޑަްށވެސް އޮންނާ

އަޅުަގނަޑކީ ހަމަ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އެދިަވޑަިއގަތުމާއި ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް ުކރިއަށް ގެންދަން މަސަްއކަްތ ކުރަން ހުންނާނެ 



ނޑު އަުރވަން. އާދެ، ދެ ނުޑ މީހެއް. އެކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ އަޅުގަ ން އަޅުގަ

ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އަރިއަޮތޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް 

 އިބްރާހީމަށް.

 

 ަވނަ މާއްދާއާ  61ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހުށަހެޅި ވާހަކަދެެކވެމުން މިދާ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު 

ޖާބިރު އެހުށަހެޅުްއިވ هللا އަތޮުޅ އުތުުރބުރީ މެންބަރު ޢަބްދުބެހޭގޮތުން ހުވަދު ޤާިސމް ިއބްރާީހމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އެހެނީ ައޅުަގނޑުމެން ކޮންެމ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

މީހަކީވެސް މުސްލިކަމަށްާވއިުރ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ޒިންމާަގއިވެސް އެމީހެްއެގ 

ޤަބޫލުކުރަން. އެީއ އައުރަ ނިާވކުރުން ެއއީ އޮްތކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު 

ހަމަގައިމުވެސް ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މަްއޗަްއވެސް ވާޖިުބވެގެްނވާ ކަެމއް. 

އެމީހެއްގެ އައުރަ ިނވާކުުރން. އެހެންވީމާ، ެއއަކާމެުދ އަޅުަގނޑުމެްނ 

ވިސްނާކަށް ެއއްެވސް ޖާގަެއްއ ނެތް. މިތާކު ނެތް އެއްވެްސ މުސްލިމް ނޫން 

ން އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ މި ޖަލްސާގަިއ އެްއވެސް މީހަކު އިސްލާމަުކ ނޫ

މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއެްއ، މި މަޖިލީހުގައި މެންބަރެއްެގ ގޮުތގަެއއް. އެހެންކަމަްށ 

ނޑުމެން ބަޙުސްކުރުމުެގ މާނައެއް ނެތް.  އެކަންީވއިރު ެއކަމަށް އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ ކަންކަމުަގއި އެިކއެކި ރަސްމިްއޔާތުތަާކ އަދި ނުރަސްމީ 

ތަުކގަިއ ހެދުންއަާޅނެ ގޮތުެގ ަގާވއިދެއް ސަުރާކރުންވަނީ ެއކުލަާވ ބައްދަލުވުން

ލައްވާފައި އޭގެ މަްއޗަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލު ކުރަމުން މިއަންނަނީ. 

 144ައހަރު ނުވަތަ  44އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ފަހަތަށް ގޮސް މީގެ 

ވަނީ އަހަރު ކުރިައކަށް ދާކަްށ ބޭނުމެއްނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަާތިއގެން ވަރަށް ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގައި ކުރިއަށްދާން. 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ނިންމާ އޭެގ ފައިދާ ލިބިދެނެވި  ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ވިސްނުން ބައްޓަން ކުރުން. މި ގޮތުން  ގޮތެްއގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ



ނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސްނިްއޖެއްޔާ  ނޑަްށ ހީވަީނ އަުޅގަ އަުޅގަ

މަޤްޞަދު ހާސިލްވީހެން އަޅުަގނޑުމެން މި ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެްއކުރެްއވުމުެގ 

ުވެރ  1މަޤްޞަދަކީވެސް އެއީ. ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން އޮތީ މިހާރު 

ގިނަެވގެންދާއިރު މިކަން މިގޮތަށް ދިގުލައިގެން ދިޔުން އެއީ ވަރަށް ނިކަމެިތ 

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހިތްވޭ. ހަމަ އެހެންމެ ސ.އަތޮޅުެގ  ކަމެއް

މެންބަރުވެސް ތާއީދުކުަރްއާވފައިވޭ ިމއަދުގެ މި ޖަްލސާ ނިންމާލާއިރު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިގަާވއިދު ނިމިގެން ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ނިންމާ ނުލާން. އެ 

ްއިވ ތައީދުކުރެްއވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެ ސ.މެންބަރު ތާއީދުކުރެ

އަޅުަގނުޑވެސް ާތއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވާލަމުން އެ ހުަށހެޅުއްވީ ތ.އަތޮުޅެގ 

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު  މެންބަރު އަޅުގަ

ޝަރީފް. އެހެންވީމާ، އެކަމަްށ ތާއިދުކުރާ ވާހަކަދަންނަވަމުްނ އަޅުަގނޑު ދެްއިވ 

 ކުރު އަދާކުރަުމން އިށީންނާނަން. ފުރުޞަތަށް ޝު

 

ނުޑެވސް މި ތެދުވީ  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ މެްނބަރު   ވަނަ މާއްާދއާ ބެހޭގޮތުން  61`. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ޢަބްުދއްލަތީފް މުަޙންަމދު   އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު އަރިސްކޮްށލުމަށްޓަކާ. ޝައްެކއްނެތް އަުޅގަ

މާއްދާެގ ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީެގ އިޞްލާުޙ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއޮީތ ވަަނ  61 ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިހާރު ލިބިފައި އެހެން ނަމަެވސް މި ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ިމ ހަމަޖައްސަވާފަިއ 

ބޭފުޅަކު އިޞްލާޙުަތއް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވޭ ޭއެގ  4،5ގޮތާ ދޭތެރޭ ބަެއއް 

އިޞްލާޙު. އަެންއ  4އިޞްލާޙަކީ ހަމަަގއިމުވެސް ވަރަށް ެއްއގޮތް  4ތެރެއިން 

އިޞްލާޙަކީ ުއވާލުމުގެ އިްޞލާޙު. އާދެ، ޝަްއކެއްނެތް ުއވާލުމަކީެވސް ެއީއ 

ނޑުމެްނެގ  އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުނުކުާރ ކަމެއްނޫން. ހަމަެއކަނި އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން ަބޔާންވެފައި ނެތަްސ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަޅަންވީ ހެދުން ކަ

ލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މުޢައްސަސާަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މި މަޖި



ބައިވެިރެވގެން ވަރަށް ވަުރގަދަ އިސްލާމީ ހުވައެއް ކޮްށގެން. އެ ހުވާަގއިެވްސ 

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބޮުޑ އިސްކަމެއް ދީަފއިވަނީ ިއސްލާމީ އަސްލުތަާކ 

ނޑުމެްނގެ ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް.  ޚިލާފުނުވާ ގޮުތގެ މަތިން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އެްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ އިސްލާމީ އެެެހެންވުމާއެ  ކު އަުޅގަ

ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާނެ މީހެއް ކަމަކަށް ނުވާނެ. އާދެ، ހެދުންއެޅުުމގެ 

ނޑުމެން ހަމަޖައްސާ ކަމަށްވާނަމަ ށ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ނެޑއް އަުޅގަ މިންގަ

ނޑަ  އެިޅެގން އޮންނަންވާނީ މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ފަަދއިން އެކަެމއް ކަ

ރަނގަޅަށް އެނގިަފއި. އަުޅަގނޑުމެން ފައްތިއަލެއް އެޅިކަުމގައި ވިއަސް ބޮުލ 

ނޑުމެްނ އަޅަނީ އެ ގަދަ ޮކށްލުމަށްޓަކައި. ެއީއ  ބަނދެގެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ޮއންނަ އުސޫލެއް. އެހެންވީމާ، އެ ގަދަކޮށްލުމުެގ 

ނޑުމެންގެ މި  ގޮތުން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  ަވނަ ނަންބަރު މާއްާދ  61އަުޅގަ

މިގޮތަށް ބާއްވަން ފެންނަކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުަގނޑަށްވެސް ފެނެޭއ 

އަލްއުސްާތޛު ޙުސައިން ިއބްރާހީމް އެ ވިދާޅުވި ފަަދއިން ށ.އަތޮުޅެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މެންބަރުން މަޖިލިސްތަކަށާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަުކެގ 

ނަޑއަޅާީނ ބައްދަލު ވުމުަގއި ާހޒިރުވުުމަގއި ހެދުންއެޅުުމގެ މިންަގނޑު ކަ

އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތަާކިއ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެެެ މަތިްނ އިދާރީ ކޮމިޓީެގ 

ނޑު ހިތުން ވަރަށް  ލަފަޔާއެކު މަޖިލީހުގެ ރައީޭސ. އެހެން އޮތުމުން އަޅުގަ

ަކށް ޚިލާފުވެވޭކަްށ ފުރިހަމަވާނެ. އާދެ، ެއއްެވްސ މެންބަރަކަށް އެހެން ގޮތަ

ނޯންނާނެ. ވަރަށް ފުރިހަމަ ރަނގަޅު ގޮަތކަށް އޭރުން ޮއންނާނީ ނިމިފައި. 

އެހެން އޮންނަ ކަމަށްވަންޏާ އޭރުން ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މިހެން އޮތުްނ 

ރަނގަޅުވާެނއޭ. އެހެން ނަމަވެސް މި މާއްދާ އުވާލުމުކަމުްނވެްސ 

މެއް ނެތޭ. ެއީއ އަޅުަގނޑުމެންނަީކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެްއވެސް ެގއްލު

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ަސއްތައިްނ ސައްތަ މުސްލިމުން. އަދި އަޅުަގނޑުމެްނެގ 



ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ިއސްލާމީ ހުވަެއއްކޮްށގެން ެއ 

އިސްލާމީ އަޤީާދއާއި ެއއްގޮތަްށ ޢަމަލުކުރަން ހުވާކޮްށގެން ިތއްބެވި ިޢއްޒަތްތެިރ 

ނޑުމެްނގެ ކޮންެމ  މެންބަރުން. އަދި ެއގޮތަށް ުހވާ ނުކުެރއްިވ ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ިމ  މުސްލިމަކީވެސް އެގޮެަތަްށ ޢަމަލުކުރާނޭ މެންބަރުން. އާދެ، އަުޅގަ

ފުރުޞަތުން ވަކިވުމުގެ ކުރީަގއި މިއަދު މި މަޖިލީހުން ފެނިގެންދިޔަ ރިވެިތ 

ތެރި މެްނބަރުންނަށް ޝުކުރާ އުސޫލަށްޓަކާ ވަރަށް ޮބޑަްށ ހުރިހާ ޢިއްޒަތް

އައްސަރިބަސް ަރއްދުކުރަން. ޚާއްޞަކޮށް އއ.ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޖަޢުފަރު ޢީސާ އާދަމް އެ އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެންނެީވކަމީ މި މަޖިލީހުން 

މިއަދު ދައްކައިެދއްވި ވަރަށް ރިވެތި ހަރުދަނާ މިސާލެއް. އެހެންވީމާ، އެފަަދ 

ނޑުމެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރީތި މިސާލުތަކުގެ ޢަ ީލގައި އަުޅގަ

ނޑުެމން މި ގެންނަން  ނޑުެމން މި ފެށިގެން އަޅުގަ މެންބަރުންވެސް، އަުޅގަ

މިއުޅޭ، އަލުަގނޑުމެން މި ަފށައިގަންނަން މިުއޅޭ، އަުޅަގނޑުމެންގެ އަސްުލ 

ނޑުމެްނގެ މުޅި  މަސަކަތުަގއިވެސް އެފަދަ ރީތި މިސާލު ދެއްކެވުމަކީ އަުޅގަ

ހަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަުމގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. މަޖިލީ

އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އެގޮތަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުން 

ހއ. ގެ މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑު ޝުކުުރ އަރިސްކުރަމުްނ 

 ތޫ.ވަބަރަކާهللا އިށީންނަން. ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު

 

ޝުކުރިއްާޔ. ދ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްލަޠީފު މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅުަގއި، ާފދިއްޕޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން 

އިބްރާހިމް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތައީދުކުރެްއީވކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

ބަލައިގަންނަންވީތޯ. މި އުވާލަްނވެސް ހަމަ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާކަމަްށ 

ވިދާޅުވަމުން، ެއގޮތްވެސް ަރނގަޅޭ ވިދާުޅވީ. އެހެންވީމާ އެ ތާއީދުކުެރއްީވޯތ 



 އެހެން ބަލައިގަންނަންވީތޯ.

 

 އާދެ، ައޅުަގނޑު ތާއީުދކުރީ ޅ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 އަލްއުސްާތޛު ޙުސައިން އިބްރާހީމް ދެއްކެވި ވާަހކަފުޅަށް. މެންަބރު ޢަްބދުއްލަޠީފު 

 މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑުމެން ބަޙުސްކުރަމުން  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު އަޅުގަ

 ތުން ވަރަށް ދިގު ބަޙުސްަތެކއް ވަނީ ވަނަ މާއްާދއާއި ބެޭހގޮ 61މިދާ  މުޙަްނމަދު އިްބރާހީމް 

ކުރެވިފައި. ގިނަ ުދވަްސތަކެްއގަިއވަނީ މިވާހަކަ ވަނީ ދެކެވިަފއި.   ދީދީ ވާހަކަެދއްކެުވން:

އެހެންނަމަވެސް، ީމގައި ިޢއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ފާޅުކުރަްއވަމުްނ 

ނުޑ އިޙްތިރާމްކުރަން. ެއާއއެ ކު، ައޅުަގނުޑ ގެންދިޔަ ިޚޔާލުފުޅުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުފުުޅތަކަށް އަުޅގަ

އިޚްތިރާމްކުރިކަމުަގިއވިޔަސް އެބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅު އެ ގެންދެިވގޮތުން މި 

މާއްދާ ަވކި ގޮތަކަށް ިލޔެގެްނ ެއއަށް ޯވޓު ދޭން އަޅުަގނަޑށް މިހާރު ނޭނޭގ 

އި. އެހެން މި ދަންނަވަނީ މި ދީނީ ހިސާބަށް މިކަންތައް އޮތީ ގޮސްފަ

ނަޒަރަކުންވެން މެންބަރުން ޚިޔާލް ފާޅުކުރަްއވާފައި އެަބހުރި. އަދި، މީގެ 

އިޖްތިމާޢީ ނަޒަރަކުންވެސް ަބއެއް ބޭފުޅުން ބައްަލވާފައި ެއބަހުރި. އެހެންވިމާ، 

މި ހުރިހާ ގޮތަކަށް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުްނ ގެންދެިވއިރުެވްސ 

ސާތައް ދިގު ދެމިގެްނ ގޮސްފަިއއޮތީ. ޚިޔާލުފުޅުަތއް ހުހެއް ނުޭވ. ޖަލް

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަެަްށ މިހާރު ބުރަވެވެނީ ހުަވދުއަތޮޅު އުތުރުބުީރ 

 61ޖާބިރު އެ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްގޮތަށް މި هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ކަށް ދަންނަވާނަމަ، ެއ ވަނަ މާއްދާ މި ަގވާއިުދގައި ނުހިމެނުމަށް. އެހެން ގޮތަ

އުވާަލއްވަްނ ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ހުށަހެޅުްއވުމަކީ މި މަިޖލީހަށް މިވަގުތަްށ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެން ދަންނަވަން  އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮތްކަމަްށ އަޅުގަ



ނޑުެމން މި ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރވެ މިތިބީ ޢިއްޒަތްތެިރ  މިޖެހެނީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަކަްށ ހުރިހާ މެ ންބަރުންވެސް ތިއްބެވީ ހަމަ މުޖުޠަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ މިންގަ

ހެދުން އަޅުްއވަިއގެން ވަިކ ަގވާއިެދއް ބުނާތީީކއެއްޫނން. އެހެންވިާމ، 

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަކީެވސް މުސްލިމުންނަށްވެފައި، ިދވެހި ރައްޔިތުންނަްށ 

ނޑެއް  ގެ ތެރޭަގިއ ވާތީވެ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޤަބޫލުކުރާ މިންގަ

ނޑަައޅާފަިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހެދުން ވަކި ަގާވއިދުަގއި ގޮެތްއ ކަ

ނޑުަތްއ  ނެތްކަމުގަިއވިައސް މިދެންނެވި އުސޫލުން ހެދުން އެޅުްއވުމުގެ މިންގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީާއވެްސއެުކ އަދި އެންމެންެގ  ގެންގުުޅްއވާނެކަމަށް އަުޅގަ

. އެންމެންގެ މަސްަލޙަތައް މީގައި އޮްތ މަސްލަޙަތަށް ތަކުރާރުކުރަން އިނގޭތޯ

އެންމެ ރަނގަޅުގޮަތކީ އަިދ އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤީ މަސައްކަާތއި ހަމައަށް 

އެންމެ އަވަހަށް ެދވޭނެގޮތަީކ މި މާއްދާއަށް ދިގު ބަޙުސްަތކެއް އަނެއްާކވެްސ 

ކުރިއަށް ނުގެްނގޮސް މި މާްއދާ އުވާލުންކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ ފެންނާތީ އެގޮތަްއ 

ނޑު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ތާއީދުކުރާވާަހކަ އަުޅގަ

 

ނޑުެވސް ފުރުޞަތަކަށް  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ   `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މެންަބރު ަމޙްޫމދު ޝަޢުޤީ   އެދުނީ އަުޅގަ

ޖާބިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަްށ އަޅުަގނޑަްށވެްސ هللا މެންބަރު ޢަބްދު ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ވަނަ މާއްާދ  61ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭީތވެ އެވާަހކަ ދަންނަވާލުމަށް. 

ނޑަްށވެސް ާތއީދުކުރެޭވ. ސަބަބަީކ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގިއ   އުވާލަން އަުޅގަ

ރި މެންބަރުންނަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު މި މަޖިލީހުގައި މި ތިއްބެިވ ޢިއްޒަތްތެ

ހަރުދަނާ ބޭފުޅުންކަމުގައި އަޅުަގނޑު ެދކެނީ ހަމަ ގައިުމވެސް. ގިަނ 

މެންބަރުންނަކީ ރައްޔިތުްނ އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ މެްނބަރުން. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑު ހިތަކަށް ޤަބޫެލއް ނުކުރެވޭ ހެދުން އެޅުުމގެ ކަްނކަމުގައި މަޖިލީހުެގ 



ނޑައަޅަން ކޮންމެހެންޖެހެއެކޭ ނުވަތަ ޢިްއޒަތްތެިރ ގަާވއި ދުަގއި ވަކި ގޮތެްއ ކަ

ނުޑމެންނަށް އަންގަވަން ޖެހެއެކޭެވސް. އަޅުަގނޑަަކްށ  ރައީސް ވަިކގޮެތއް އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ތެރެއިން ހަމަ އެްއެވސް މެންބަރަކު ެއ  ޤާބޫލެއްނުކުރެޭވ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރި ރަްއޔިތުންނަށް  ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ޢަބުރާއި ޢިއްޒަތަްށ  އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރަށް އަޅުގަ

އުނިކަމެއް އަންނާނެގޮތަކަށް ހެދުން އަޅައިގެން މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވާނެެއކޭ. 

އެހެން ވާންފަށައިފިނަމަ، ހަމަ އެ މެންބަރެއްގެ ޢަބުރާއި ޢިއްޒަތަްށވެްސ 

މެއް ައއިސްގެންދާނެަކމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލުކރެވޭ. އެހެންވިމާ، އުނިކަ

ނޑަަކށް ނުފެނޭ ކޮންމެހެން މިކަމުގަިއ ަވކި ގޮތެްއ  އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ނަޑއެޅިަފއި ޮއންނާކަށެއް. އެހެްނވިމާ، އަޅުަގނޑު ގަސްތުކުަރީނ  ގަާވއިދުަގއި ކަ

ްއވަން. އެ ުއވާލަްނ ވަނަ މާއްދާ ނުބާ 61ވަނަ މާއްދާ އުވާލަން.  61

ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަން. ެއގޮްތ ފާސްނުވެއްޖެނަމަ 

ދެންވެސް ައޅުަގނޑަށް ާތީއދުކުރެވޭ ުފވައްމުލަކު ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު 

ފައިޞަލް ނަޞީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެުޅއްވުަމށް. އެީއ، ެއ 

ރިވެތި އުސޫލުތަކަށް ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން  ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ިއސްލާމީ

ނޑު އުސޫލެްއގެ ގޮުތގައި ބޭނުންުކރައްވާަފއި މިއޮތީ.  ހެދުން އެޅުން މައިގަ

އެހެންނަމަވެސް، އެކަމަކީ އެއީ މެންބަރުންގެ އަމިއްަލ އިޚްތިޔާަރއް ެއ 

ނޑަެއޅުމަށް ދޫކޮށްލައްވާފައި އޮތީ. ދެން، ކޮމިޓީން  އުސޫލަކީ ކޮަބއިތޯ ކަ

ންމަވާފައި ފޮނުއްވާފައި ޮއތް ފޮނުއްވުމުގަިއ، ރައީސް ނިންމަވާގޮތަށް ެއީއ ނި

އިދާރީ ކޮމީޓީގެ ލަފާފުޅުެގ މަތިންކަމުގައި ވީނަމަެވްސ ރައީސް އެކަްނ 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެެވނީ އަނެއްާކެވްސ  ނަޑއަުޅއްާވގޮތަށް އޮތުމުން އަުޅގަ ކަ

ރަށް ބޮުޑ މަސްއޫލިއްޔަެތކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ޮކނުޑފުޅުގައި އެ އެޅެނީ ވަ

އެހިސާބުން އޭގެ ތަފާތު މަޞްލަޙަތުތައް ވާހަކަތައް އައުމަީކވެސް ހަމަ 



ނޑަށްވެސް އެންމެ ބުރަވެވެނީ ހަަމ  އެކަީށގެންާވކަމެކޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ވަނަ  44ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް. هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ނ ނޑުމެްނެގ  44ޑުމެންނަށް މި ބޭއްވެނީ، ޖަލްސާ އަޅުގަ ައކީ އަުޅގަ

އާދަކާދަިއގާ ކަންކަމަށް ަތޞައްރުފު ފުދޭކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވޭ އަދަދެއް. 

ނޑުމެން މި ގަވާއިުދ، މުޅިން  އަޅުަގނުޑގެ އުންމީދަކީ މި ޖަލްސާގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ހީކުރެވޭ. އިރާދަކުރެްއވި ްއާޔ އެްއކޮށް ފާސްކުރެވޭ ހިސާބަްށވެސް އަުޅގަ

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ެއޖެންޑާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ނިމޭނެކަމަށްވެްސ 

އަޅުަގނޑު އުންމީދުކުރާ ވާަހކަވެސް ދަންނަވާލަން. ުޝުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި 

 ރައީސް.

 

މަ އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެިވިއރު އެންމެ ފުރަތަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތާއީދުކުރެްއވީ ގއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި މާއްާދ 

ެަކު، ޭއެގފަހުން ވިދާޅުވީ ދެން އެގޮތަށް ފާސްނުވިއްާޔ  އުވާލުމަށް. އެކަމަ

ތިމަންނަ ތާއީދުކުރަމޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ޏ. އަތޮުޅގެ ެމންބަރު ހުށަހެޅުއްވި 

ނޑު މެން ބަލަިއގަްނނަންވީތޯއޭ. އެހެން ގޮތަށް ތާއީދުކުެރްއވީކަމަްށ އަުޅގަ

ނުޑ ބަލާނީ. އާެދ، އެންމެ ރަނގަުޅ  ދަންނަވަން މިއުޅެނީ. ތާއީެދްއކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ިމ ފުރުޞަތު އަރުވަނީ....  އިނގޭތޯ. ދެން، އަުޅގަ

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ގިނަވެގެންވެސް އެއް އިޞްލާޙު ފާސްނުެވއްޖެްއޔާ ދެން ޖެހާނީ އެންމެ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

ވޯޓަށް މިދެވެނީ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން އަންނަ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮަތްށ  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ތާއީދުކުރެއްވި ނަމަވެްސ އެއީ ޕްރެކްޓިކަީލ 



ނޑު ިމ  ކުރެްއވޭނެކަމެްއ ނޫންކަމަށްާވތީ އެކަްނ ފާހަގަކޮށްލަންެވެގން އަުޅގަ

 ތެދުވީ.

 

 

މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާުޅވީ ެއކަން އޮންނަ ގޮތް. އިޞްލާެޙްއެގ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގޮތުަގއި ހުށަހެޅިފައި ހުންނަ އިޞްލާހުތަކުެގ ތެރެއިން ހަަމ އެްއ އިޞްލާޙަްށ 

ވީމާ، ވޯޓު ދެްއވޭނީ. ދެން، ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވި ގޮތަށް ެދއްވޭނީ. އެހެން

އަޅުަގނޑަްށވެސް ީހވަނީ ެއ މައްސަލަ ދިމާވާނެެެހެން. ދެން، އަދި ވޯުޓ 

ނޑު ވޯޓު ދެންމި ދަންނަވާެވސްލީ.  ދެއްވުމާއި ހަމައަށް ނުދާތީ ައުޅގަ

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 . އެެހންނޫންތޯ. ދެ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިތަނުން ކޯޗެއްތޯ ހޮްއަވވަނީ މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

  އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ދެްއަވއިފިްއާޔ އެގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރެްއވޭނެަކމަށްވާތީ.  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 

 

 އާދެ، ކުިރއަށްގެންަދވާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑަ ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު ފަިއޞަލް  ށް ތާއީދުކުެރްއވުމުން މީގެ ... ހީވެއްޖެ ޑރ. ޝަޢުޤީ ައޅުގަ

ނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ   ނަޞީމް ާވހަކަެދއްކެުވން: ބަޙުސް ދިގުެވގެން ގޮސްދާނެަކމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދެންެނވިދާނެތޯ.  ބޭނުންކޮށްގެން އަުޅގަ

 



 

ދާޅުވާން ހަެަމަ މަޑުކޮށްެލއްިވއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑަށް ރަނގަޅީ ފަހުން ވި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެީއ، އެހެންނޫނީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އެހެން ހައްދަަވއިގެން ިނޒާމާބެހޭ 

ނުކުތާގެ ތެރެއިން އިތުރު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ފުރުޞަުތ ހޯއްދަވާފާނެތީ. 

 އެހެންވީމާ، ޖަލްސާގެ މެދުތެެރއިން.....

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ހަމަ ނިޒާމާބެހޭ  ކު މެްނބަރު ފަިއޞަލްފުވަްއމުލަ

ނޑު މި އިންޓަރަވލް ގަޑީަގއި ބަެއްއ   ނަޞީމް ާވހަކަެދއްކެުވން: ނުކުތާއެއްހެން އިނގޭތޯ. ެއީއ، އަުޅގަ

ނޑަށް ިލބިއްޖެ، މަޝްވަރާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާޅުފުޅު އަުޅގަ

ނޑުގެ ުހށަހެޅުން އަނބުރާ ލިބުމާއި ނޑު ޚިޔާުލކޮށްގެން ހުރީ އަޅުގަ އެކު އަުޅގަ

ގެންނަން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ެއއީ ހަމަ ނިޒާމާބެހޭ ކަމެއްހެން 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިަކންތައް ދިގުަލއިގެންދާކަމަްށަވންޏާ އިނގޭތޯ. 

ނޑު ިމ އެހެންވިމާ، ެއވާހަކަ ދަްނނަވަންެވގެން ޙަޤީޤަތުގަިއ އަޅުގަ 

 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.
 

  

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެދިވަަޑގަންނަވާ ޢިއްޒަތްެތިރ  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން

ނުޑގެ ކުރިމަތީަގިއ އެބަހުރި. ޭއެގ  މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އަުޅގަ

ނުޑ ކުރިމަތީގައި ަފއިޞަލްގެ ނަްނފުޅުވެސް އެަބއޮތް. އެހެންވިމާ، ދެ ން އަޅުގަ

ހަމަ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްަގއި ތެދުވެަވޑަިއގެން ތިހެން ވިދާޅުވީމާ 

އަޅުަގނޑަްށ، ކޮންމެއަކަސް ތިވިދާޅުވި ތިޔަ ވިދާުޅވުން މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ 

ބޭފުޅުންނަށްވެސް އިިވވަަޑިއގެންފި. އެހެންވީމާ، ދެން ވާހަކަފުޅުދައްަކާވ 



ނުދަްއކަވާެނކަމަށް  ދެކެން. އެކަމަކު،  ބޭފުޅުން އެ މަޢުޟޫއަކަށް ާވހަކައެއް

އަދި ފުރުޞަތު ލިބިަވޑަިއގަީތމާ ގަާވއިދުން އެ އަނބުރާ ގެންދަވާ ކަންތަްއ 

ނޑު އެެދން. އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ، ދެން އަޅުަގނުޑ  ގެންދެވުމަށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނީ ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފަށް.

 

ނޑު ާތއީދުކުރަނީ މިހާރު  ޅުމަޑުލު ެމންަބރު ކޮ  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ޑްރާފްޓްަގއި އޮްތގޮތަށް. ސަބަެބއް ނެތިއެއް ނޫން ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަނީ.  މުޙަްނމަދު ަޝރީފް 

ރަްށ ގިަނ އެީއ، މިކަމާބެހޭ ގޮތުން ވަަރށް ގިނަ ދިނީ ޢިލްމުވެރިްނނާއި ވަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބޭފުޅުން މި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ވާހަަކދައްކާ އެބޭފުޅުްނެގ 

 25ޚިޔާލުފުޅުތައް ހުށަހަޅުްއވާ ައދި އެ ޚިޔާލުފުޅުަތކުެގ ޢަލީަގއި މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން މިއޮތީ މި ޑްރާފްޓްކުރަްއާވފައި. ދެން، ިމ 

ނޑަ ށް ދެންނެވޭނީ މެްނބަރުން މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓްަގއި މި ވާގޮތުން ައޅުގަ

ޖަލްސާތަކަށާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް ާހޒިރުވުުމގައި ހެދުްނ 

ނަޑައޅާނީ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއިެއކުަގއޭ. އާދެ،  ނޑު ކަ އެޅުމުގެ މިންގަ

އް ެއީއ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއި ެއުކގައޭ ބުނާއިުރގައި އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ވާޖިބެ

ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އަދި އެހެނިހެން ތަފާތު ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުުފުޅ 

ނޑުމެން މިހާރު މިތާހުރި  ހޯއްދަވަން. ެއ ފުރުޞަތު އަބަދުވެސް އަުޅގަ

ކޮމިޓީތަކަށް އެަބއޮތް ެއކިެއކި ކޮމިޓީތަުކގެ ކަންަތއްތަްއ ގެންދަާވއިރުަގިއ 

ށް. އެއީ، މިހާރުވެްސ އެކަމާބެހޭ ފަންނީ މާހިރުން ގެ ލަފާ ހޯދުމަ

އަޅުަގނޑުމެން ަކނަޑއަޅަިއެގން ހިނގަމުން އަންނަ އުސޫލެއް. އެހެންވިާމ، 

އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއިެއކު މަޖިލީހުގެ ހެދުން އެޅުމުގެ އާދަކާދަާއިއ 

އެްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސްއޭ. އާެދ، މަޖިލީހުގެ ހެދުން އެޅުމުގެ 

ހެންވިމާ، މަޖިލީހުގެ ހެދުން އެޅުމުގެ އާދަކާދަ އެއީ ަވިކ އާދަކާދަ މިއޮތީ. އެ



ނޑަށް ހީވަނީ.  ނޑުމެން ބައްަޓންކޮށްފައި އޮތް ކަމެއްހެން ައޅުގަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިތިބީ އެގޮތުަގއި. ދެން، އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ލަފާ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެޭބފުޅު ން އެކޮމިޓީްނ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދޭއިރުަގއި އަުޅގަ

ބައްލަވާނެހެން އެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކަށް. ިއސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި ރިެވިތ 

މިންގަޑުތައް އެބޭފުޅުން ބަްއލަވާފައި ެއގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް 

ލަފާފުޅު އަރުވާނީ. ިމގޮތޭ ތިމަންނަމެން ބޭނުންވަނީ. އެހެންިވމާ، މިގޮތުގެމަތިްނ 

ތައްތައް ހަމަޖައްސާ ދެއްވާށޭ. ދެން، އެގޮތުގެމަތިންހެްނ މަނިކުފާނު މި ކަން

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެކަންަތްއތައްދާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙަށް 

ވަނަ މާއްދާއަށް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން މިހާރު  61ތާއިެީދުކުރަން. މިހާރު 

 ފޮނުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވަނަ  61ރަީއްސ. އާދެ މިހާރު މި ބަޙުސްކުރެވޭ  `. ޢިއްޒަތްތެރި ބުރީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރު 

 މާއްދާ މީގެ ކުރީަގިއވެސް ވަީނ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއާ  މެންަބރު ޖަޢުފަރު ީޢސާ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފުޅާކޮށް ބަޙުސްކުެރވި އަނެއްާކވެސް އިދާީރ   އާަދމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަށް ފޮނުވި އިދާީރ ކޮމިޓީން މިހާރުވެސް މިވަނީ އަނެްއކާެވްސ ކޮމީޓީ

ނަޑކީެވްސ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަްއޗަށް ރީނދޫ ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅިފައި. އަުޅގަ

ހަމަ ވީހާވެސް ައވަހަށް ދެލިކޮޕީ ފާސްކޮށް އަދި ޙަޤީީޤ އަޅުަގނޑުމެްނެގ 

ތްުކރާ މީހެއް. އެގޮުތްނ މަރުޙަލާއަށް މަސައްކަތަށް ެއނބުރި ދިއުމަށް މަސައްކަ

އަޅުަގނޑަްށވެސް މިއަދު ދަންނަވާލެވޭނީ ހުވަދުއަތޮޅު ުއތުރުބުރީ މެންބަރު 

ވަނަ މާއްދާ  61ޖާބިރު މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ެއވަނީ هللا ޢަބްދު

ނުޑ ެއއަށް ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން.  އުނިކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެ މާއްދާ އުނިކޮށްލުމަކުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިހާރު މިއޮތް އާދަކާދަާއިއ ޘަޤާފަތް ނުވަަތ 



އަޅުަގނޑުމެން މިއަންނަ ދިރިއުޅުމުގެ އުސޫލުތައް ފަހަނަައޅާ އަޅުަގނޑުމެްނ 

ހިތަށް އަރާހާ ހެދުމެއް ހިތަށް އަރާހާ ގޮތަކަށް ލައިގެްނ މި ޢިއްޒަތްތެރި 

ޖިލީހަށް ނުވަތަ މި ޗެމްަބރަށް، މި ދަރުބާރަށް މެންބަރަކު، ިޢއްޒަތްތެިރ މަ

ނުޑ  މެންބަރަކު އަތުވެދާނެކަމަަކށް އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއްއނުވޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ިމތިބި ޢިއްޒަތްތެިރ  ނޑު ދެެކނީވެސް އަުޅގަ ޤަބޫލުކުރަން އަުޅގަ

އަްށ އޮތްތާނގަިއވެްސ މެންބަރުންނަކީ މީގެ ކުރީގަިއވެސް، މިހާރުވެސް ކުރި

ކުރީގެ އާަދކާދަތާކާއި އުސޫުލތަކާއި ެއއްގޮތަށް ހެދުން ައޅުއްަވިއގެން މިފަދަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސްތަކުަގިއ ތިއްބަވާނެ ބޭފުޅުންކަމަށް އަޅުަގނޑު ެދކޭތީެވ 

މިކަން އަަވސްކުރުމުެގ ގޮތުްނ އިތުރު ބަޙުސަކަށް ުނގޮސް ހަލުވިކުރުމަށްޓަަކިއ 

ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮްތ هللا ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަޅުަގނޑު 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ުޝުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ 

 ރައީސް.

 

 ވަނަ މާއްދާާއއި ބެހޭގޮތުން  61ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ،  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަ އެްއޗެއް ދަންނަވާލުމަށް މި ފުރުޞަތުގެ  ިޝދު މެންަބރު ައޙްަމދު ނާ

ނޑަކީެވސް މި ޑްރާފްޓިްނގ ޮކމިޓީގައި މި ާމއްާދ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ބޭނުންކުރިން. ދެން، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޑްރާފްޓިންގ  ޑްރާފްޓްކުރުމުަގއި ބައިވެިރިވ މީހެއް. މިގޮތުން އަޅުގަ

ެބހޭގޮތުން ވަރަށް ފުޅާ ާދއިާރއެްއގަިއ ދެދުވަްސ  ކޮމިޓީގަިއ މި މާއްދާާއއި

ނޑުމެން ޑްރާފްޓީންގ ކޮމިޓީން ފުރަތަމަ  މަތިން ވާހަކަދެކެވުނު. ދެން، އަޅުގަ

ޚިޔާލު ގެންުގޅުނީ މި މާއްދާ އުވާލަން ފެނޭތޯ. އެީއ، މި މަޖިލީހުގެ 

 ފްލޯރގަިއވެސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު، އެންމެ ބޮޑު ތާއީެދްއ ލިބިފައިއޮތީ މި

ނޑުވެްސ ެއއަްށ ތާއީދުކުރިން.  މާއްދާ ުއވާލަންކަމަށްވާީތވެ. އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް، ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނުނު ގިަނ މެންބަރުންނަށް 



ެަކަށް މާއްާދއެއް ާބއްވަން ފެންނާތީވެ އެންމެފަހުން  ވަަނ  61ކޮންމެވެސް ގޮތަ

މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ މާއްދާ މިހާރު ޑްރާފްޓްކުރެވިފައި ދެން މިއޮތީ ގިނަ 

ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުިވގޮތަްށ ފެންނަ ގޮތަކަށް. ދެން، މިގޮތަީކވެސް ވަރަްށ 

ރަނގަޅު ގޮތެއް. އަުޅަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރަން ޑްރާފްުޓގައި މި އޮތްގޮަތކީެވްސ 

އެއީ މާ ކަމުދާނުގޮތެއްނޫން، ތ އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު 

. ދެން، އެއީ މީގެ ތަނެްއގައި ވެއްެޖއްޔާމުން އޮންނާނެ ޝަރީފް އެވިދާޅުވީ 

ރަނގަޅު އާދަކާަދއެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ މިހިސާބަށް އައިސްެވސް މިތިބީ 

އެއްުދވަހަކުންނެއް ނޫްނ މި މަޖިލިސް ހިނގަމުންގޮްސ 

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ  އިސްލާުމން  އެގޮތުން  ބަލާއިރުގަިއ  މިއީކީ  

މްދީނުަގއި އަސްލުތަަކކާ ޚިލާފުވަނީ ަކމަކަށެއް، މިގޮތަްށ އަޅުަގނޑުމެން އިސްލާ

ވަނަ މާއްދާ ޑްރާފްޓްގައި މިއޮތް ގޮތަށް ޮއވެގެންެންއ  61ވޯޓު ދީގެންނެއް 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން. އުވާލަން މި މާއްދާ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުީރ 

ވުމަށް އަޅުަގނުޑ ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްهللا މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ތާއީދުކުރާ ސަބަބަކީ ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުނުކުރަނީ މި ޑްރާފްޓްގައި ޚާްއޞަ 

މަޖިލިސްގެ ަގވާއިުދގައި ިމކަހަލަ މާއްދާއެއް އޮންނަޖެހޭނެކަމަކަށް ެއީއ 

އެއަްށވުރެ މާ ރަނގަުޅ މާއްދާތައް އެބަހުރި ަގވާއިެދއްގެ ގޮުތަގިއ 

ލީހުގެ ގަާވއިުދގައި ނުާބއްވަުމ ބަހައްޓަންޏާމުން. އަޅުަގނުޑމެން މަޖި

ެެއްވެްސ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މިާތ  އަޅުަގނޑުމެން ނަމާދުކުރަްނާވ އުސޫލެ

ނޑަށްހީވަީނ  މެންދުރުނަމާދަށް ގޮވާއިުރެވސް މިތާ އެބަ ތިބެމު. އަޅުގަ

މަޖިލިސްގެ ރައީސް ހަމަ ބަންގިޮގވާފައި ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން ނަމާދު 

ގައި ތިބޭނެކަމެއް ނެތް އެއްޮގތަކަށްވެސް ެއީއ ކުރަންވީހެން. މިތާނ

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އިސްާލމުން އެހެެެންނަމަވެސް އެއީ ކޮންމެހެން 

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިއސްލާމީ ރިވެތި ުއސޫލުތައް ހިފަހައްޓާީނކީ އަުޅގަ



ނޑުމެން މިތަނުން ނިމިގެން  ގަާވއިދުތަަކކާ އެްއޗެހި ހަދައިެގންނެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހެދުން އަޅަން ބޭނުްނާވ ނަ މާދުކުރުންދާ ބަޔަކު ނަމާދުކުރާނެ. އަުޅގަ

މީހުން ހެދުންއެޅުމުގެ ކަންތަެައްތައް އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤާ ސިފަތަާކ 

ނޑު ަވރަށް ތާއީދުކުރަން  އެްއގޮތަށް އަޅަމުން ގެންދާނެ. މިގޮތުން އަޅުގަ

ޅުއްުވމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ނުޑ މި ފުރުޞަތުގެ  ރައީސް، އެހެންވީމަ މިވާަހކަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

 ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 ޢައްލަސާމްޢަލައިކުމް. `. އާދެ، މިހާރު ބަހުސް ކުރެެވމުން މިދާ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ނަ ާމއްދާއަށް އެްއެޗްއ ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން މި ފުރުޞަތުެު މިހޯދީ. ވަ 61 ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނަޑެއޅިފައި އޮްތކަމަކަްށ  އަޅުަގނޑަްށވެސް ޮބޑަށް ބުަރވެވެީނ ަވކި ގޮތަކަށް ކަ

އެކަމަށް ފުށޫއަރާގޮަތކަށް ނުވަތަ އޮޅުންތަެކއް މެދުވެިރާވ ގޮތަކަށް ނުވަަތ 

ރުމުގެ ބަދަުލގައި އެފަދަ ކަމެްއ ޝައްކުތަެކއް އުފެދޭ ގޮތަކަްށ ކަމެއް ފާސްކު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަގާވއިދުަގިއ ނުބޭއްވުމަށް. ެއގޮތުން އދ. ގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ފާޅުކުރެއްވި ޝުޢޫރުތަކަާށ ދ. އަތޮޅުެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު އެ ފާޅުކުރެްއވި ޝުޢޫރުތަކަްށ 

ޖާބިރު هللا ގއ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދު އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށް

ނޑަށް އެގޮތަްށ  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން. އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއއޮތްކަމަކަްށ  ފެންނަނީ އެންމެ މުހިންމު ސަބަބަކީ ަވކިގޮަތކަށް ކަ

މިދާނެކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެން ގޮތްކިޔާ އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުނުކުރެވެނީ ގޮެތްއ ނިން

ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަކަށްވެސް އަޅުަގނޑު ނުދެެކން އެކަމަށް ެއީއ 

ގޮތްނިމިފައި އޮްތކަމެއް. ހެުދންއަޅަންވީ ގޮތް އެބަ އިނގޭ. ހަމަ އެފަދައިްނ 

 55ަވނަ މާއްދާ އަދި  61އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ވާހަަކއަކީ 



ދާތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އަދި އެހެެެނިހެްނ ވަނަ މާއްދާ މިހެން ހުރި މާއް

ދާއިރާތަކުަގއި އެކަންކަމަްށ ގޮތް ަކނަޑއެޅިފަިއ ހުރި ކަންތައްތަެަޭކ. 

ނޑުެމންގެ ަގވާއިުދަގއި ކޮންމެހެން ހިމަނަންޖެހޭ  އެކަންތައްަތކަކީ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދވެސް ހިމަނާކަށެއް ނުޖެހޭ.  55ކަންތައްތަެކއް ނޫނޭ. ޚާއްޞަކޮށް 

ނަޑއެޅިަފއި އެަބއޮތް. ދެން ޮއީތ އެއަްށވެ ސް ޤާނޫނުައސާސީަގިއ ގޮތް ކަ

ޖަދުވަލު. ޖަދުވަލަީކ ކުރުމާ ުނކުރުން ެއކަށީގެްނވާ ކަންަތއްަތކެކޭ ބުނެފަިއ އޮްތ 

ކަންތައްތަެކއް. އެހެންވީާމ، ޖަދުވަލުވެސް އެއީ މާ މުހިންމު އެްއޗެއްނޫން ިމ 

އިދު މިހާރު މިއޮތީ އެްއގޮތަކުްނ ގަާވއިދުަގއި ބާްއވާކަެށއް. ެއހެންވީމާ، ގަވާ 

ބުނަންޏާ ނިމިފައި. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލާ ހުށަހެޅުމެއް މިއީ މި ހުށަހެޅުން 

އަޅުަގނޑު ހުށަނާޅާ މަޑުެވްސކުރީ ކުރީަގއި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި އޮތީތީ 

އެއަްށވެސް ާތއީދުވެސް ިލބިފައި އޮތީ އެކަމަކު ވޯަޓކަެަށް ނާއްަސާވ، 

ނުޑ  އެހެންނަމަވެސް އެ ހުށަހެޅުމާއެީކގައި އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އަުޅގަ

ވަނަ ަޖލްސާ ތަޞައްރަފު  44ހުށަހަޅާނަން އެއީ މި ޖަލްސާއަށްފަހު، މިއީ 

ވަަނ ޖަލްސާގައި އެްއވެސް އިުތރު ޝަރުތެއްނެތި  41ފުދުނީ. އެހެންވީމާ 

 އަޅުަގނޑު ޤާނޫނުއަާސސީ ިއޞްލާޙުކުރަން ފަށާގޮތަށް އެަކމަށް ތާއީދުވެސް 

ނޑު ީހކުރަން. އަދި މިކަމާ ދެކޮޅަށް އެްއވެސް ބޭފުޅެްއ  ކުރަްއވާނެކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހިެއއްނުޭވ، އެއީ މިރާއްޭޖގަިއ  ވޯޓުނުދެްއވާނެހެނެއްެވސް ައޅުގަ

ކަންތައްތައް ހުިރގޮތާ ރަްއިޔތުން މިކަމަެަށް އެދޭ މިންވަރާ ހުރިހާކަމެްއ 

އެއޮީތ އެިހސާބަށް ގޮސްަފިއ އަޅުަގނޑަްށ އިނގޭ. ކަންަތއްތައް މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިުދވެސް މިއޮތީ ނިމިފައި އަޅުަގނޑުެމން ޢަމަލުކުރަންީވ 

ގޮތްތަްއވެސް އެބަހުރި އެހެްނވީމާ، އެްއވެސް އޮޅުެމއް ުއނދަގުލެއް ތުރާެލްއ 

މިކަމުގަިއ ނެތް ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާުޙކުރުމަށް އަުޅަގނޑުމެން ކުިރއަްށ 

 ްނވީމާ، ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަެަޅަން ޝުކުރިއްާޔ. ގެންދެވޭނީ އެހެެެ



 

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކާވއިރު އަޅުަގނޑު އެދެްނ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެޖެންޑާަގއި ހުރި ކަންތައްަތާކއިގެން ކުިރއަށް ވަަޑއިގަންަނަވން. ޤާނޫނުއަސާސީ 

ައީކ އަޅުަގނޑުމެންގެ އެޖެންާޑގަިއ އޮތް އެންމެ ބޮުޑ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ަމއްސަލަ

ކަންތައް. އެހެްނވީމާ، ެއންމެ އިސްކަންދޭން އަިދ އެންމެ އަވަހަްށ 

ނޑުމެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެަބ  ބޭނުންވަނީވެސް ެއކަންތައްަކން އަޅުގަ

ްށ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްާވ. އެހެންވީމާ، އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ަވިކގޮތަކަ 

އަނެއްާކ ހުށަހަޅުްއވާ އެހެްނ ހައްދަވަމުން ގެންދެވުން އެއިން އެނިކުންަނ 

ނަތީޖާއަކަށްވުރެ ރަނގަޅު ޫނން ނަތީޖާއަށް ދިޔުން މާ ކައިރިހެން ހީވާތީ 

ނޑުމެން  ވަނަ މާއްދާެގ  61އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުެޅނީ މިހާރު އަޅުގަ

ންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީުދ ވާހަކަ ނިންމަވާށޭ. ައޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ލިބިފައިއޮތް އޮތުން އަޅުަގނުޑ ކުރިމަތީގައި އެބައޮތް. ައޅުަގނޑު އެއަްށެވްސ 

އަޅުަގނޑު ޢަމަލުކުރާނަން އެަކން ހަނދާން ނައްތާލާފައި ހުރީކީެއއްވެސް ނޫްނ 

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ  އެހެން ހީފުޅުނުކުރައްވާތި. ދެން އަޅުގަ

 ނަސީރަށް.  هللا ބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދުދެކުނު

 

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުމީ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ޖާބިރު هللا ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ނަީސރު هللا މެންަބރު ޢަްބދު

ފަިއވާ ހުށަހެޅުްއުވމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. ެއހެންނަމަވެސް އެ ހުށަހަޅުއްވާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅުމަެަށް ވޯޓަށް އެްއސެވުމަށްފަހު ފާސްނުވެއްޖެަނމަ އިޞްލާޙުތަކަށް 

އަނެއްކާ ރުޖޫޢަވާންޖެހޭނެތީ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުީރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑަށް މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް  އިޞްލާުޙގައި އަުޅގަ

ފާހަގަކުރެވޭ ބަސްފުެޅއް ހިމަނުއްވާަފއި އޮތީމަ އެބަސްފުޅާ ެބހޭގޮތުން އެްއެޗްއ 



ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެގެން. އާދެ، އެ އިޞްލާުޙގައި މިޮއންނަނީ މެންބަރުން 

ެަްށ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކަ

ދެޖިންސްެގ މެންބަރުންގެ އެހެން އޮންނާތީ. ދެޖިންސޭ ޙާޟިރުވުމުަގއި 

ނޑުމެްނގެ  މިތާއޮތީމާ އެްއވެސް ޖިންަސކަށް ލައްވާނުަލއި މީހަކުެވްސ އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް ހޮވިދާނެ. އަދި ހުންސާއެްއވެސް ހޮވިދާނެ ނޫންތޯ. އެހެންވީމަ، 

ފުޅެްއެގ ހުންސާއެއް ހޮވިއްެޖއްޔާ އަެނއްކާ މިދެއްކި ވާހަކަަތއް ދަްއކަން އެބޭ

ހެދުމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަންވީާބއޭ. އެހެންވީމާ، ިމތާނގައި ދެޖިންސް 

ނޑަްށ ނުފެންނާތީ އެވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލަންެވގެން.  މިހެން އޮތުން އަޅުގަ

 ޝުކުރުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

ނުޑވެ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ   ވަަނ މާއްދާއަށް  61ސް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ގއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އުވާލަން ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮްތ ހުށަހެޅުމަށް  މެންަބރު ައޙްަމދު ޢާދިލް 

އަޅުަގނުޑވެސް ާތއީދުކުރާ ާވހަކަދަންނަވާލަން މި ފުރުޞަތުގެބޭނުންކުރީ. ދެން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިގޮތަށް ވަިކކަމަކާ ބެހޭގޮތުްނ އަޅުަގނަޑކަށްވެްސ ނުފެނޭ ކޮންމެހެންނެއް 

މިގޮތަށް ަވކި ގޮަތކަށް ޢަމަލުކުރަން ހެދުމެއް އެޅުމާ ެބހޭގޮތުން އެބައޮްތ. 

އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުތަުކގެ ތެރޭަގއި މިކަން ހިމާނާކަށް 

ނޑު މުލަކައަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު  އަދި އޭގެ އިތުރުން އަުޅގަ

ފީޤް ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ުހށަހެޅުއްވުމަށް ާތއީދުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ައޅުަގނުޑ ޝަ

 މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 
 

 އާދެ، ކުިރއަށް ގެންަދވާ.  ރިޔާސަތުޔން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 



 ވަނަ މާއްާދގައި މަްއސަލަހުށަހެޅުން  54ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުގައި  އަޅުަގނޑަށް ތިލދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު 

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި. މިހެން އޮއްާވ  ަނސީރު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ޢަބްދު އެބަެައޮތް އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަ  ހުށަހަޅުއްވާފައި ތާއީުދވެސް އެބަކުރަްއވާ. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ގަާވއިދުަގއި، މީަގއި މިއޮްނނަނީ މިގަވާއިުދެގ  ގޮތުަގއި ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް މި

އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިނުާވހާ ހިނދަކު މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ 

ލިޔުމަކުން އެކަުމގެ ނޯޓިްސ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ޮފނުވުމަށް ފަހުގައޭ. 

އެހެންވީމާ، ިމގޮތަށް މަްއސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ބާއޭ މިހެން ހިތަށްއަރާފަިއ 

 ނަވާލީ ޝުކުރިއްާޔ. ދަން

 

 

އާދެ، ަގވާއިެދއް ފާސްކުރަްނ ޖެހިގެން މިއުޅެނީ ތިހެން ހުރި މައްސަލަތައް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ގަވާއިުދގެ އެ މައްދާ އޮތީ ފާސްކުރެވިފަިއ  ހުރީމާ. އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެިރ އެހެންނަމަވެސް މުޅި ގަާވއިދު ފާސްނުކުރެވޭތީ އަޅުަގނުޑ ހަމަ 

މެންބަރުން ވިދާޅުވާ ވިާދޅުވުްނތައް އަުޑއަހަިއގެން ައޅުަގނަޑށް ހަމަ ވީހާވެްސ 

ރަނގަޅަކަށް ެއއަށް އިޙްތިރާމް ކުރަމުން މިގެންދަނީ. މުޅި ގަާވއިދު ފާސްވީާމ 

މިހެން ހުރި މައްސަލަތައް މިއީ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ިވމާ، އަޅުަގނޑު މި ފާސްކުރެވޭތޯ ައވަހަްށ ކުރިއަްށގެންދެވޭނެ. އެހެން

ފާސްކުރެވޭތޯ އުޅެން މިޖެހެނީ. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މާޅޮސްަމޑުލު އުތުރުބުރީެގ 

 މެންބަރު ޝާޙީން ޙަމީދަެަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. 

 

 އަޅުަގނޑު `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިފަހަރު  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ެމންަބރު 

ވަނަ މާއްާދއާ ބޭހޭގޮުތން ތިޔަ ބޭފުޅުން  61ފުރުޞަތަކަެަށް މިއެދުނީ  ޝާޙީން ަޙީމދު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ވާހަކަދެްއކެިވއިރު އާދެ، ާޚްއޞަކޮށް ޅ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 



ނޑުެގ ޚިޔާުލ  ޙުސައިން އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުްއވުމާ ބެހޭގޮތުން ައޅުގަ

ތަފާތުވާތީ އެްއޗެއް ދަންނަވާަލން. އޭނަގެ ހުށަހެޅުމަކީ މަެައިަގނޑު ގޮެތްއގަިއ 

ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން ޑްރާްފޓްކޮށްފައިާވ މާއްާދއަށް ުކަޑ އިޞްލާޙެްއ. ެއ 

ނަޑްށ  އިޞްލާެާޙަކީ ހަމައެކަނި ވަިކ އިބާރާތެއް އިތުރުކޮށްލުންަކމަށް އަޅުގަ

ފުނުވާ ގޮތުެގ މަތިންކަމަށް އިންަނ މިފެންނަނީ. އެއީ އިސްލާމީ އުސޫލު ޚިލާ

ނޑު ެއއްެޗއް ަދންނަވާލަން ޖެހެނީ  ޢިބާރާތް މި އިތުރުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

މީގެ ކުީރގައި މިކަހަލަ ޢިާބރާތް ހިމެނިގެން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ތަޖުރިބާ 

ނޑު ހަނދާަނެަށް އަންނާތީ ެއ  ކުރެވިފަިއ އޮތް މާއްާދއެްއެގ ވާހަކަ އަުޅގަ

 16ކުރެވިފައިވާތީ ެއީއ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ތަޖުރިބާ

. އެ ާމއްާދގައި މިއިންނަނީ ކުުށގެ ތުުޙމަތުން ބަރީޢަވުމަށް 2ވަނަ މާއްދާގެ 

އިސްލާމީ ޝަރީޢާތާ ޚިލާފުނުވާ ގޮުތގެ މަތިން މަސަްއަކތްކުރުމުގެ ޙައްުޤ 

ބާާރތެއް އެަބއޮތް މި ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވޭ. ދެން އޭގެ ފަހުންެވސް ޢި

މާއްދާ އޭުރގެ ޤާނޫނުައާސސީ ޑްރާފްޓްކުަރއްވަމުން ެގންދެވީ ރަްއޔިތުންެގ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތާ 

ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން މިހެން އިންނަ ޢިބާރާތެއް ނީނދޭ. އެހެންނަމަވެސް ެއ 

ޞްލާޙާއެކު ފާްސެވގެން ޢަމަލުކުރަން ފެށުނީ. އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން އި 

ނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާކުރަްނޖެހުނީ އެކިފަހަރު  ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން އަޅުގަ

އެިކގޮތަށް. އެންމެ ފުރަތަމަިއނުން ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޖިނާއި މައްސަލަތަކުަގިއ 

ނޑުމެން އާދެ،  ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު ލިބި އެހެން ހިނގަމުންދަނިކޮށް އަޅުގަ

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އަނގަ ބަންދުވެ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ުފރުޞަތު ގެއްިލގެްނ 

ދިޔައީ މިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދުމުން ނުވަތަ ސުވާލުކުރުމުން ޖަވާބަކަށް އަީއ 

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ އެްއޮގތަކަށް ނޫންކަމަށް އެކަން އެދަނީކީެއއް ެއީއ 

ކުމެއް ނޫންކަމަށް. ވަކާލާތުކުރުމަކީ ެއ ވަކާލާތުކުރުމަކީ އެތަނުަގއި ވާހަކަދެއް 



މުވައްކިަލކާ އެީކގައި ޝަީރޢަތަށް ޙާޟިރުވެ އިނދެލުންކަމަށް. މިގޮތަށް 

ނޑުމެންގެ އެކި ަމއްސަލަތައް ބެެލިވ  މާނަކުރެވިގެން އެތަްއ ދުވަަހކު އަުޅގަ

ނިމިގެން ހިނގައްޖެ. އެހެން އައިސް އަނެްއކާ މިހާރު މާނަ މިކުރެވެނީ ޖިނާީއ 

ެގ  2ަވނަ މާއްދާގެ  16ސަލަތކުަގިއވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް. މި މައް

ދަށުން ހަމަ ވަކާލާތުކުރާިއރު ވާހަކަދެްއކޭނެކަމަށް. މިކަހަލަ ޢިބާރާތް 

ނަޑއެިޅގެން ޭނނގޭއިރު ުނވަަތ  އަޅުަގނޑުމެނަށް ވަކި ާމނައެއް ކަ

ހިމަނައިގެން  ތަފާތުގޮތްތަކަށް އިންޓަރޕްރިްޓކުރެވި މާނަކުެރވޭއިރު މި ޢިާބރާތް

އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުެުރަންވެއްޖެނަމަ ހަމަ އެކަހަލަ ތަޖުރިބާ އަދިވެްސ 

ކުރަންޖެހިދާނެ. އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ ެވއްޖެްއޔާ އެކަހަލަ ޢިބާރާތެްއ 

ކޮންމެހެން ހިމަނާކަށްނުޖެހޭ މީގެ ކުީރގަިއ އެހެން ަބއެްއ މެންބަރުންވެްސ 

ނޑުމެްނ  ޢަމަލުކުރަމުން މިގެންދަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ވިދާޅުވިފަަދއިން އަުޅގަ

އެނގިފައި އޮންނަގޮުތގައި ިއސްލާމީ އުސޫލުތަކާ އެެެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން. 

ނޑުމެްނ  އެހެންކަމުން އެފަދަ ޢިބާރާތެްއ އަދި ހިމެނިޔަްސ ނުހިމެނިޔަސް އަުޅގަ

 ޢަމަލުކުރާނީ އަދި ޢަމަލުކުަރން ޖެހޭނީވެސް ެއގޮަތއް. މި ފުރުޞަތުގައި 

އަޅުަގނޑު އަދި އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އެއީ މި މާއްދާ 

އުނިކުރުމަށްވެސް ޚިޔާލު ހުށަހެޅިފައި އެބަހުރި. އެއަށް ތާއީުދވެސް ލިބިއްޖެ. ިމ 

މާއްދާ އުނިކުރުމުން ވާނެގޮަތކާއި މެދުވެސް ނުވަތަ މިޮގތަށް މާއްދާއެެެއް 

މުހިންމު. އަޅުަގނޑަްށ ނެތުމުން ވެދާނެ ގޮތަކާއިެމދުވެސް ިވސްނާލުން 

ހީވާގޮުތގައި ެވއްޖެއްާޔ މިފަދަ މާއްދާއެއް ނެިތއްޖެްއޔާ އޭގެން ެނގޭ ެއްއ 

މާނައަކީ މަޖިލީހަށް ޚާޟިރުވުމުގައި ަވކި ޑްރެސްޯކޑެއް ނުަވތަ ހެދުން އެޅުމުގެ 

ވަކި މިންަގނެޑއް ނެތްކަމަށް. އެއީ މަޖިލީހަށް އެގޮތަށް ވަކި މިންަގނެޑްއ 

ނަޑއަޅަން ފެނި ެް ފާސްނުވާނެތީ. އެހެންވީާމ Sވަަޑއިނުގަްނނަވާތީ. ެއގޮތަ ކަ

ނޑުމެން މި ހެދުންއަޅަމުްނ  ނެޑއް ނެްތކަމަށްވަންޏާ މިހާރު އަުޅގަ ވަކި މިްނގަ



ނުޑަގއިވެސް ަފހަރެއްަގއި ނުހިފެހެއްޓިދާނެ. އަދި ޕްރޮޓެސްްޓެގ  އަންނަ މިންގަ

ކު ވަަޑއިެގްނ ގޮތުަގއި ތަފާތު ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅަ

އެގޮތަްށވެސް ަވޑަިއގެންނެވިާދނެ. އެކަމަކަށްެވސް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ. ޓައީ ނާޅަިއ 

ނުވަތަ ޓީޝާޓުަގއި ނުވަތަ ައދި އެނޫންވެސް ގޮުތަގއި ފައިާވނުގަިއވިޔަސް އަިދ 

ެް Sއެނޫންގޮުތގައި ިވޔަސް. ޕްޮރޓެސްޓްގެ ގޮުތަގއިވެސް  ަތފާތު ގޮތްގޮތަ 

އެަކށީގެން ނުވަަތ ކުެރވިދާނެ ަކމެއް. އެހެްނވީމާ، ހެދުން އެޅުންވެްސ ެއއީ 

ނޑަްށ  އަޅުަގނަޑކަށް މާބޮޑަކަށް ާތީއދެއްނުކުރެޭވ އެ ުއވާލުމަކަށްެވސް. އަުޅގަ

ތާއީދުކުރެވެނީ މިހާރު ކޮމިީޓން ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި ޮއތްގޮތަށް، ެއގޮތަްށ 

ގެ ލަފައާިއެއުކ ފާސްކުރެވި އަދި ރަނަގޅު އެަކށީގެންވާ ގޮތެްއގައި އިދާރީ ކޮމިޓީ

ނޑައެުޅއްވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ.  ރިޔާސަތުން ގޮތެއް ކަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި މާއްދާއަކީ ައޅުަގނުޑމެން ވަރަށް  މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް 

ދިގުކޮށް ބަހުސްކޮށް ވޯުޓނަގާފައި ދެފަހަރަށް އިޞްލާޙުކޮށް ހަމަ  އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަގނޑުމެންނަށް އަޣުލަބިްއޔަތެއް ނުލިބިގެން ުއޅޭ މާްއދާއެއް. ޢިްއޒަތްތެިރ އަޅު

ނޑަށް ތާީއދުކުރެވޭ ހުވަުދއަތޮޅު އުތުުރބުރީ ޢިއްޒަތްތެިރ  ރައީސް، އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާ ަގވާއިދުްނ  61ޖާބިރު އެހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މި هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ސަބަބަކީ ކުރީަގއިވެްސ ިމ  އުނިކޮށްލަން. އެހެން އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ

ނުޑ ދެންނެވި ފަދައިްނ  މާއްދާއާއި ގުިޅގެން ވާހަަކދައްކަވަމުން އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަުރގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިއޮތް އިްސލާމީ މުޖުތަޢުގައި 

އިސްލާމީ ޝަރީޢާތާ އެއްގޮތަްށ ނުވަތަ އިސްލާމް ދީނުގެ އުސުލުތަކާ އެްއގޮތަްށ 

އެނޫންެވސް ކަންތައް ކުރުމަކީ މި މުޖުތަޢުގައި ދިރިއުޭޅ ހެދުންއެޅުމަކީ އަދި 

ހުރިހާ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށްވެސް ވާޖިބު ވެގެްނވާ ކަމެއް. ެދން ހެދުންއެޅުމުެގ 

ނޑެއް ަގާވއިދުަގިއ އޮވެގެންެނއް ނޫން މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑުމެން  ވަކި މިންގަ



ިތބެނީކީ. ެއއްެވސް ވަކި ގޮތްތަަކކަށް ހެދުން ައޅައިގެްނ މިތަނަށްއަިއސް މި

ެްވެސް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންގެ އަމިއްަލ  މީހެެެއްގެ މަޖުބޫރުކަމެްއ ޮއެވގެންނެއް

ވިސްނުމުަގއި ރަނަގޅު އުސޫލުތަކަީކ ކޮަބއިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތްތަކަކަށް. ެއހެންވީމާ، ކޮންމެހެން މި މާއްދާެއއް މިގޮަތްށ 

ނޑަށް ފެންނަކަމަކަށް ނުވަނީ.  ބަޔާންވެފައި މީަގއި އޮތުން  އެއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ދެންނެވޭނީ އިސްލާމް ދީނުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ މަްއޗަށްެވްސ  އުސޫލުތަކަށް ތަބާެވގެން އުޅުަމކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ުދރުހެލިވެވޭނެ ގޮެތއް   ވާޖިބުެވގެންވާ ކަެމކޭ. އެކަަމކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ތިބިހާ ހިނދަކު.  ނޯންނާނެއޭ މުސްލިމުންގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑކަށެއް އެހެން މީހެއްގެ މަްއޗަށް ނުވަތަ މި ޢިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

އެހެން މެންބަރަކަށް ަވިކގޮތަަކށް ހެދުންކޮޅު ތުރުކުެރއްވުމަްށ މަޖުބޫރު ކުރުމުެގ 

ނޑަށް ދެން އިރާދަފުޅާއެކު ައޅުަގނުޑ هللا ނެވޭނީ އެްއވެސް ބާރެއްނެތް. އަުޅގަ

ނޑުގެ ޝަރުޢީ ބެލުމުގެ ދަުށަގއިހުރި މީހަކުވެްސ  ދިރިހުރިހާ ދުވަހަކު އަުޅގަ

އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫަލކާއި ިޚލާފުވެގެން ހެދުން އަަޅއިގެން އުޅުނަކަ ނުދޭނަމޭ. 

ނޑު ދަންނަވާލަްނ އޮތް އަނެއް ނުކުާތއަކީ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ  ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއައީ. ވަރަށް މުހިންުމ ގަާވއި ދު ގާތްަގނޑަކަްށ ނިމުމަކަށް އަުޅގަ

އެއް މާއްދާ ނޫނީ ަގވާއިުދެގ މުހިންމު މާއްދާތައް މިހާރު ނިމިގެން މިދިޔައީ. 

އަޅުަގނޑު ލަުދވެތިވަން ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުވެްސ މި މަޖިލީހުގެ 

ސަމާލުކަްނދީގެން ބަލަމުންދާ ކަންތައްތައް ހިނގަމުން ދާގޮްތ ވަރަށް ކައިރިން 

ނޑިަވޅެްއގަިއ، ދިވެހިާރްއޖޭގެ އެންމެ މަތީ ޤާނޫނީ އިދާރާގެ ހިމެޭނ  ދަ

މެންބަރުން ހެދުން އަޅާނެގޮތެއް ނޭނިގގެން ޤާނޫނުއަާސސީގެ މަސަްއކަްތ 

ނުފެށި ލަސްވާކަން. އެެެހެންމީހުން ފާހަގަކުރަންޖެހުނު. އެއީ ހަމަޔަޤީނުންވެސް 

ކަމެއް. އެެެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ިމ ދަންނަވަނީ މި އަޅުަގނޑު ލަުދވެތިވާ 



މާއްދާ މިއިން އުނިކޮށްލުމަްށުވރެ މި މަޖިލީހުގެ މަޞްލަޙަތާއި މި މަޖިލީހުން 

ކުރަން އޮތް މައްސައްކަްތ ކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ވަކިން ރަނގަޅުގޮެތްއ 

ދެވަަނ  އަޅުަގނަޑކަށް ނުިވސްނެއޭ. ެއހިސާބުން އަޅުަގނޑު ެއވާހަަކ ބާއްވާަފއި

ނުޑ ެއއްެޗއް ދަންނަވާލާނަން. މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ  ނުކުތާއަކަށް އަުޅގަ

މިއަދު ބައެއް މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ އަދި ަބއެއް މެްނބަރުން ތާއީދުވެސް 

ކުރަްއވާއިފި މިއަުދގެ އެޖެންާޑ ނިމިދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަވާދެްއވުމަށް. 

ުދުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މީގެކުރީގެ ޖަލްާސ އަޅުަގނޑު އެކަމަށް ތާއީ

ތަކުަގއިވެސް މިހެން ހުށަހެޅުނު ހިނދު ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްވެސް ވިދާުޅވެަފއި 

ނޑުމެންނަށް މުޚާތަބުކުރައްާވ ޤަބޫލުުކރާށޭ މަޖިލީހުގެ  އެބައޮތް. އަުޅގަ

. ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުން ެގންދަވާނަމޭ، މިކަން ކުރިައށް ގެންދަވާނަމޭ

ނުޑ ހިތާމައާއިެއކު ފާހަަގކުރަްނ ފާއިތުިވ ހަފްތާގެ  އެެެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އަންގާރަ ުދވަހުެގ ޖަލްސާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނުޭބއްެވިވ އެްއވެްސ ރަނަގުޅ 

އުޒުެރއް ސަބަބެއް ދަްއކަވާފަެއއްނޫން. އަދި ެއކަމާއި ބެހޭގޮތުްނ 

ރުޞަތެއްެވްސ ނުލިބޭ އެގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރު އެްއޗެއް ބުނުމުގެ ފު

ޖަލްސާގެ އެންމެ ފަހުސިކުންތުކޮޅު ތެރޭގައި އެކަން ނިންމަާވ އިޢުލާންކުރެއްވީ. 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނިެމންދެން މި ޖަލްސާ 

ކުރިއަށް ގެންގޮސްެދއްވުން. ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެެހން މެންބަރުންނަށް 

ތް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ކަަމށްވަންޏާ. އެހެންވީމާ، މި ދެނުކުތާ ދަންނަވާލަން އެގޮ

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަަތކަށް ެއދުނީ. ދެން އަނެއް ވާހަކަައކީ ރ. އަޮތުޅެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެގައި ވާަހކަފުޅުދައްަކވަމުން އެ ފާހަގަކުރެްއިވ 

ނޑުމެންެގ ހަނދާނުގައި ބަހަ އްޓާލަން ފެނޭ. މިކަހަލަ ނުކުތާވެސް އަުޅގަ

މާއްދާއެއް ނެތިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އެކިެއިކ 

ސަބަބުތަކާއިހުރެ ހެދުން އެޅުމުގައި ތަފާތު ގޮތްތަކެއް ޚިޔާރުުކރައްވާ މެންބަރުްނ 



ތިއްބަވާފާނެ. އެކަުމގައި އަުޅަގނޑު އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެއްބަްސވަން. 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާިއ އަޅުަގނޑު ުކޑަކޮށް ޚިޔާުލތަފާތުވާ ތަންކޮޅަީކ  އެ

އަޅުަގނުޑގެ ަނޒަރުަގއި އެީއ އެންމެ ރަނގަުޅކަމެކޭ. އެްއގޮތަށް ވުރެްނ ިގަނ 

ގޮތްގޮތުން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވޭނޭ. ކުރުުމގެ ފުރުޞަތުވެްސ 

ެއީއ އެ މެންބަރަކު  އޮންނަންވާނޭ. ަވކިގޮަތކަްށ ހެދުން އެޅުްއވުން

ފާޅުކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުާވ ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރެްއވޭެނ ގޮތެއްކަމަްށވަންޏާ 

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅޭ ެއގޮތްވެްސ.  އިއުިތޖާދު ކުރެއްވުމުެގ 

ގޮތުން ވަިކގޮތަކަށް ހެދުންކޮުޅ ތުރުކުރެއްވުްނވެސް އެއީ ަހމަ އެންމެ ރަނގަޅު 

ނޑަ ށް ވިްސނެއޭ. ދެން މި މާއްދާ އުނިވެގެން ދިޔާއިމާެވްސ ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި އަދި މަޖިލިސް ކަންކަން ހިންގެވުުމގައި ިތއްެބިވ 

ނޑުމެްނ  ނޑު އިލްތިމާސް ދަންނަވަމޭ. އަޅުގަ އެހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަޅުގަ

ންނަވާެނގޮްތ އަަޅއިގެން ައއުން ެއއީ ކޮންމެހެން އޮ ެީކަރުމަޅިެއއްަގއި ަޓއ

ކަމަށްވެސް ޤަބޫލުފުޅު ނުުކރައްަވއްޗޭ. ީމގެ ކުީރަގއިެވސް މިހެން މިކަން 

 ހިނގާފައިއޮތީމާ މި ދެންނެވީ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

އާދެ، މިހާރު މި މާއްދާ އާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ެއދިވަަޑއިގެންފަިއާވ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުނީ. ދެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ، އާދެ

ނުޑ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ބޭފުަޅކަށް ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. އާދެ، އަުޅގަ

ނުޑ  ގެ ކުިރން އެދިަވޑައިަނާވ  11:14މިހެން މި ދެންނެެެވީ ކުރިން އަުޅގަ

ވަގުުތވެސް ނިމިފަިއވާީތ ބޭފުޅުންގެ ނަން ރަޖިސްޓްީރކުރަން ދަންނަވާފައި އެ 

މިދަންނަވާލީ. އާދެ، އެންމެފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަީނ އަިރއަތޮޅު އުތުރުބުީރެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމަށް. 

 



 ވަނަ މާއްދާއަށް ަނޒަރު ހިންގާލުމުން 61`. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

ނަޑއެޅިފައި  ްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް މުޙަ  އެނގުނީ ދީނުގެ އަސްލަކަށް ުއސޫލުތަކެއް ހެދުން އެޅުމުަގއި ކަ

ވަނަ މާއްާދ  61މެންބަރުންގެ ޮކމިޓީން ބަލައިގެންފައި ާވކަން  25ވާކަމަށް.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުެގ ވޯޓު ލިބުމުން ކަމުގައި މި މަޖިލީ 4އުވާލަން ކޮމިީޓގައި ވޯޓަށް ެއހުމުން 

ނާއިބު ރައީްސ ހާމަކުރުމުން އެނގުނީ ުއވާލަން ޯވޓު ދިނުމަކީެވްސ 

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްަލކާިއ ދެކޮޅު ހެދުންކަމުގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 

ޤަބޫލުކުރިކަން. އެ މާއްާދ އުނިކޮށްލަން ނެގޭ ވޯެޓއްަގއި ައޅުަގނުޑ 

ނޑުެގ ޟަމީރު ތަނެއް ނުދޭ. މިއަދުގެ އިންަޓވަްލ  ބައިވެިރވާކަެށއް އަުޅގަ

ގަީޑގަިއ ދީނީ ޢިލުމުވެރިންެގ މަޝްވަރާ ހޯދައިލިން. މި އަލީަގއި މިހެންެވ، 

ވަނަ މާއްދާގެ ިއޞްލާޙާއި، ޅ. އަޮތޅުގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  61އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި 

މެންބަރު އަލްއުސްތާުޛ ުޙސައިން އިބްރާހީމް ހުށަހެުޅއްިވ ހުށަހެޅުމާއި 

ނުޑގެ ހުށަހެޅުން އަނބުާރ ގެންނަނީ ޅ. ގާތްކަމެއް ހުރުމާިއއެުކ، އަުޅގަ

އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޙުަސިއން އިބްރާހީމްގެ 

ހުށަހެޅުމަށް، އެ ހުށަހެޅުމުގައި ިއސްލާމީ އުސޫލާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުެގ 

މަތިންކަމަށް ލިޔުއްވާފަިއވާތީ ކަމުގައި ހާމަކުރަން. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި 

ކިތަންމެ ދިގުކޮށް ދެއްކިޔަސް އިސްލާމީ އުސޫަލކާއި ޚިލާފަށް ނެޭގ މޭރުމުން 

ނުޑގެ ޟަީމރު ތަންނުދޭ ވާހަކަ  ނޑު ބަިއެވރިވުމަށް އަުޅގަ ވޯޓެްއަގއި އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި އިށީނދެލާނަން.  ތަކުރާރުކޮށް ޔައުމިްއޔާކުރުމުްނ އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 78އްާޔ. އާެދ، މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުެވވަަޑއިެގން ތިއްބެވީ ޝުކުރި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ފުވައްުމލަކުގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  މެންބަރުން. ދެން އަޅުގަ

 މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމަށް. 



 

 ެއއް ނޭނގެ އަޅުަގނަޑކަށް ދެން މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާނެ އިތުރު ވާހަކަ ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު ފަިއސަލް 

 އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ަމނިކުފާނު ފުރުޞަތު ދެއްވުމުން :ނަސީމް ވާހަކަެދއްެކވުން

އަޅުަގނުޑވެސް މި ގއ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުަށހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ  

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ދަވާ ވާހަަކވެސް ވިދާޅުވެެދްއވާ. ކުރީގެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑު ކުީރގައި ދެންެނވީމެއް ނޫންތޯ. އަނބުރާއި ގެަނއި ވާހަކަ. ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު ފަިއސަލް   އެ އަުޅގަ
 ނަސީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

  

ނޑު ފުރުޞަުތ މިއަރުވަނީ ތިލަދުއްމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  ދެން އަޅުގަ

އަޙްމަދު ސަމީރަށް. އާެދ، ިމތަންވަޅު އެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ވަަޑއިގެްނ 

ނެތުމުން އެ ފުރުޞަތު މިހާރު ގެއްލުނީ. ދެން އެހެްނވީމާ، މިހާރު މާއްދާ އާިއ 

ބެހޭގޮތުން މަޖިލިސްގެ ވާހަކަދެެެއްކުުމގެ ަވގުތު އާދެ، އެހެންގޮތަކަްށ 

ނިންމާލަނީ. ދެން މިހާރު މި  ދަންނަވާނަެަމަ ކޮމިޓީ ވަގުުތ މިހާތަނަށް މި

މާއްދާ އާއި ގުޭޅގޮތުން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވަނީ ދެ އިޞްލާޙު. އެްއ 

އިޞްލާޙާއި އަދި މާއްދާ އުނިޮކށްލުމަށް. ދެން އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުއްވީ އަޙްމަދު 

ވަަނ  2ސަމީރު. ފުރަތަމަ ލިބިވަޑަިއގެން ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަުނދައްކަވާ 

އެދިަވޑައިަފއި އެ ފުރުޞަތާއި ހަމައަށް އާެދވުނުއިރު ޖަލްާސަގިއ  ފުރުޞަތަކަށް

ވަަޑއިގެްނ ނެތް. އެހެްނީވމާ، އެ އިޞްލާެާޙަީކވެްސ ހުށަހެޅިފައިާވ 

އިޞްލާޙަކަށް ދެންނެވޭކަެށއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިހާރު އިދާރީމޭޒުން މިހާރު 

 ދަންނަވާލާނަން. ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަތއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 



 

ވަނަ މާއްދާއަްށ  61ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕގެ  އިާދރީ މޭޒުން އިްއެވވުން: 

ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާ އަިރއަޮތުޅ هللا ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޢަބްދު

 61ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ތާއިދުކުރަްއވާފަިއާވ އިޞްލާޙަކީ 

ވަނަ މާއްދާ ުއވާލުމަށް. ފާދިްއޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން އިްބރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާ 

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަންމަދު 

ވަނަ މާއްދާ ތިީރގަިއވާ ގޮތަށް އިޞްލާުޙ  61ތައީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާަޙކީ 

ެު . މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކ61ަކުރުން.  ށާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކާިއ

ނޑައަާޅީނ  ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިުރވުމުގައި ހެދުންއެޅުމުގެ މިންަގނޑު ކަ

އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ލަފާޔާއެކު އިސްލާމީ އުސޫލާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ. 

 

 

އާއިމެދު ހުށަހެޅީފައިވާ ގޮތްަތއް. އާދެ، ދެންމެ ތި އެއްސެީވ މި މާއްދާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މި މާއްދާ 

އުނިކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތީމަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ވޯަޓްށ 

ދަންނަވާލާނީ މާއްދާ އުނިކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާތޯ. އާދެ، އެގޮތަްށ 

ނޑު ކުރިއަށް ގެންދާީނ. ފާސްނުވެއްޖީ ިވއްޔާ ދެން ހުރި އިޞްލާޙާިއގެން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދ  61ވަނަ ދެލިކޮޕީެގ  2އެހެންވީމާ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުގެ 

އުވާލަން ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯުޓ ދެއްވުްނ އެދެން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 



 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޖާބިރު.هللا ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންަބރު ޢަބުދު  ށަހެޅުއްވި މެންބަރު:ހު

 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް. ތައީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 77 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 56 ވޯޓު ދެްއވީ:

 24      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

  

އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ އުވާާލަކށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ ފާހެއްނުވި. އާެދ،  ކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ކުރިއަްށގެންދަވާ.

 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އަޅުަގނޑު ދެންމެ ނެގި ވޯޓު ވަިކވަކިން ނަގަން އެދެން އެނގޭތޯ. ދެންމެ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ނޑުގެ ޔަޤީންކަމެއްނެތް.  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:  ނެގި ވޯޓު ިތގުނި ގުނުމަށް ައޅުގަ

 

 

 އާދެ، ވިދާުޅވޭ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ވަނަ މާއްދާަގއި  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫީރގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 



 ވަނަ މާއްދާގެ  56ނަކި އިސްލާމްދީނޭ ލިޔެވިފައި އޮތުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީ މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަމޖުދީ 

ނޑުމެން ކުރި ހުވާަގއި އޮތް ޢިބާރާތާއި ޚިލާފަށް މަނިކުފާނު މި   އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން: ދަށުން އަޅުގަ

 މަޖިލިސް ކުރިއަށް ނުގެންގޮްސ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 

އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ިނޒާމާބެހޭ ނުކުތާެއއް ކަަމކަށް އެްއގޮަތކަށްވެްސ ނުފެނޭ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަންޖެހިގެން މިއުޅެީނ އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިހާރު އަޅުގަ

މަޖިލީހުގައި އަދި ފާސްކުރެވިަފއި އޮތް ަގާވއިދުަގއި، މުޅި ަގވާއިދު ފާްސވެގެްނ 

ެި އަލުްނ ޢަމަލުކުރަން ނުފެށޭ. ދެން ވޯާޓއި ދޭ ތެރޭ އިތުބާރެއް ނެޭތ ވިާދޅުވެފައި

ވޯޓު ަނގާށޭ ވިދާޅުވީމަ ހަަދންޖެހޭނެ ގޮތަެަކާއި ދޭތެޭރަގއި ައޅުަގނުޑ ހަމަ 

ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަނީ މި ކިހިނެތްތޯ އަޅުަގނޑު ހަދާނީ މިހާރު ދެވަނަ 

ފަހަރަކަށް ވޯޓަށް ނަގަންޏާ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މިއޮންނަނީ ކޮންމެ މެންބަރަކު 

ދުވެަވޑަިއގެން އެބޭފުަޅކު ވޯޓު ދެްއވި ގޮތް ވިދާޅުވުްނ، ެއކަހަލަ ގޮެތްއ ތެ

ހަދަން މިޖެހެނީވެސް. އެހެންވީމަ، އާދެ، މާޭލގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އެަބ 

ނުޑ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.   އެދިަވޑަިއގަންނަާވ، އަުޅގަ

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަްށ އަދި އެ މަނިކުފާނު އެ ވިދާުޅވި ެއއްަޗކަށް  ބްރާީހމް މާލޭ މެންަބރު އި 

ނޑަެަށް ހީވަީނ ޢާންމުކޮށްވެްސ   އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން: ނިސްބަތްކޮށް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

ުނ ހަމަ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ މަޖިލިސްތަކެްއގަިއވެސް ޢަމަލުކޮށް އުޅޭގޮަތކީ ނެގު

ވޯޓަކާމެދު ެއގޮތަށް ިޚޔާލުފާޅުކުރެްއވިއްެޖއްޔާ ދެންމެަގއި ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ 

ތިޔަ ވިދާޅުވިހެން ހަމަ ވަކިަވކިން މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވި ގޮތް އެއްެސވުން. 

ނޑުމެންގެ އެޖެންޑާއަކު މިއަަދކު އިތުރު ކަމެއްެވސް ނެތް.  ދެން އަޅުގަ



ތް. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑަށް ީހވަީނ ޖަލްސާގެ ަވގުތުަގއި ތަންެވސް އެބައޮ

މީގައި އެންމެ ރަނގަޅު މަްސލަޙަތު ހުރިގޮތަކަށްވާނީ ދެންމެ ތިޔަ ވިދާުޅވިހެްނ 

 ކޮންމެ މެންބަރަކު ވަކިަވކިން ވޯޓު ދެްއވި ގޮތް ވިދާުޅވެ ދެްއވުންހެން. 

 

 

ނުކުރާ ކަމަށްވާނަމަ އެގޮތަށް އެަކްނ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު އިތުރަށް ިއުއތިރާޟު  ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ކުރިއަށްެް ގެންދަންެް ައޅުަގނޑު ޤަސްތުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެކަަމުކ 

ބަެަެައެއް ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުުޅތައް އުފުލާލާފައި ވަނިކޮށް ެއބަފެނޭ. އެހެންވީމަ، 

 އެންމެ ފުރަެަތަމަ ފެލިދެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު. 

 

 މާބެހޭ ނުކުތާ()ނިޒާ

 

ނޑު ެއއްެޗއް  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު ޫމސާ   ވޯޓާއި ގުިޅގެން މި އުފެދުނު މައްެްސަލަިއގައި އަުޅގަ

 ދަންނަވާލާނަން. މީގެ ކުރީަގިއވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާ  ނިޒާރު ާވހަކަެދއްކެުވން:

ނަށް ކުރެްއވިއްޖެ ެއއްފަހަރު ނެގުނު ވޯޓާއި ދޭތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ިޚޔާލު ަތފާތުވެގެން ެދވަނަ ފަހަރަށްެވސް މި މަޖިލީހުގައި 

ވޯޓު ނަގާފަިއާވކަން. އެކަމަކު އެފަހަރު އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓު ނަގާފަިއވަނީ ހަމަ 

ނޑު މި ވާހަކަދައްކަނީ ވޯުޓ  އަތް އުފުލައިގެން. އެހެްނވީމަ، އަުޅގަ

ނަތީޖާއާއި ދޭތެރޭގައި ހިތްޕުުޅ ، ނުނަގާކަށެެެއް ނޫން ވޯާޓިއ ދޭތެރޭގައި 

ނުޑ  ހަމަޖެހިވަޑައި ނުގަންނަާވ ކަމަށްވަންޏާ ވޯޓެއް ނެގިދާނެ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވާގޮުތަގއި ހަމަ އަތްއުފުލައިގެންވެސް ދެަވަނ  ތާއީދުކުރަނީ އަުޅގަ

ފަހަރަށްވެސް އެ ވޯޓު ަނަގިއގެން ގުނުމަީކ ހަމަ އެކަީށެގންވާ ރަނަގޅުކަމެްއ 

 ތީ އެހެންވީމަ، ެއވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްާޔ. ކަމަށް ފެންނާ



 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން  ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ 

 ބޭނުންވަނީ މި މަޖިލީހުގައި ަވރަށް ގިނަ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮުތން ވޯޓު  މެންަބރު ައޙްަމދު ަޙމްޒާ 

ނެގިއްޖެ. އެހެންވީމަ، ވޯެޓްއ ނެގޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ެމންބަރުންގެ އަތްޕުުޅ   ކަެދއްެކވުން:ވާހަ

ނޑަކަށް ޔަޤީންކަެމްއ ނެތޭ ބުނަމުން  އުފުއްލަވާ ަލއްާވކަށް ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެެވްސ އުސޫެލއް އެަބ އޮންަނންޖެހޭ ކަންނޭނގެ 

ގޮތަްށ ޢަމަލުކޮށްފިއްާޔ މިކަެަމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމަ، މި 

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވޯޓެްއ ނެޭގ ފަހަރަކު ވާނެ ިމގޮތަްށ 

ނޑަށް ފެނޭ. އެހެްނވީމަ، މީގައި ކޮންެމވެްސ  ހައްދަވަން ޖެހިދާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަެއޅުމަށްފަހުގައި ކުިރއަށް ދިއުން އެއީ އަުޅަގނުޑ  އުސޫލެއް ކަ

 ަދންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެދޭގޮތަެަކަްށވާތީ ެއވާހަކަ

 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު މި ބަަލއިލީ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

ނޑުމެން  މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު   އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ފާސްކުރަމުން މިދާ ގަވާއިދުަގއި ައުޅގަ

ނިންމާފައި މިއޮތީ ކިހިނެތްތޯ، ބަލައިލާއިރު ޭއގައި ައދި އިލެކްޓްރޯނިްކ  ވުން:ވާހަކަެދއްކެ 

ެްގެ ާވހަކަ އޮތްކަމުަގއި ވިޔަސް  ވަނަ މާއްާދަގިއ  38ވޯޓިންގ ިސސްޓަމެއް

އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްަފއި މިވަނީ ވަިކވަކިން ސުވާުލކޮށްގެން ވޯޓު ެނގުމަްށ 

ވާ މައްސަލަތަކުަގިއ އެގޮެަެަތަށް ވޯުޓ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިގެން އެގޮތަށް ފާސް



ދިނުމަށް. އެހެންވީމަ، އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާ ކަމުގަިއވާނަމަ ވަކިަވކިްނ 

ސުވާލުކޮްށގެން ވޯޓު ނަންަގވަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އެގޮތަށް ހުށަހެޅި 

އެގޮތަްށވެސް ވޯޓުލުމަށްފަހު އެގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ ކަމަށްަވންޏާ. ފާސްނުވާހާ 

ކު ނުވަތަ ެއކަމަށް ހުށަހެޅިގެން ފާސްކުރުމަށް ކުިރައށް ނުދާހާ ހިނދަކު ހިނދަ

ހަމަ ކުރިން ވޯޓުލީ ގޮތުެގ މަތިން އަތްއުފުލައިގެން ވޯޓުލަިއގެން މިކަްނ 

ނޑުމެެެން މީގެ ކުރީަގިއ  ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ނިންމޭތޯ ބެލުންހެން އަޅުގަ

ފެށިަކމުގައި ވީނަމަވެްސ، ފާސްކޮށްފައި މިއޮތީ. އަދި އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ނު

ނެޑއް ކަުމގަިއ  އެއީ މިންަގނެޑއް އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ މިންގަ

ނޑަށް ހީވަނީ، ޝުކުިރއްޔާ.   ބަލަންޖެހޭހެން އަޅުގަ

 

 

އާދެ، ކުރީފަހަރެްއގައި ޖަްލސާގައި ވާހަކަދެްއކިފައި އޮތްވާހަކަ ޖަލްސާަގިއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވޯޓު ެނުގނު ވާހަކަ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކު އިޝާރާްތ  ދެވަނަ ފަހަރަކަށް

ނޑު ެއކަންތައް ބަލައިލާފިން އެހެން ދިމާވެފައި އޮތީ  ކުރަްއވައިފި. އަުޅގަ

އެކަމަކު އެފަހަރު ެއއީ އިދާރީ މޭޒުން ވޯޓު ގުނުމުަގއި މައްަސލައެއް ދިމާެވެގްނ 

މިހިްނ  އެފަހަރު ދަންނަވާލަން ޖެހުނީ އެއީ ެއއްގޮަތކަށްެވސް ވޯޓު

އިޢުލާނުކޮށްފައި ދެން ެދވަަނފަހަރަށް އެ އަދަދު ކައިިރކަމުން އެކަމަެަްށ 

ނުޑ  ޝައްުކވެގެން ނެގުނު ވޯެޓއްނޫން އެއީީކެއއް. ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މާޅޮްސމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ 

 ފާއިޒަށް. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑު މި ވޯަޓއިގެްނ ކުރިއަށް  ޑުލު ދެުކނުުބރީ މާޮޅސްމަ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ



 ދިއުމުގައި މާޭލގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި  މެންަބރު ޢަލީ ފާއިޒް 

ތޮުޅެގ ގޮތަށް ތާއީދުކުރަން. އަިދ އެކަމަށް އިޢުތިާރޒް ކުަރއްވާ ރ. އަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްުއސްތާޒް ޝާހީން ހަމީދު އެވިދާޅުވި ވިދާުޅވުމަީކ 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ޤަވާއިދު އަދި ނުނިމި އޮތް އޮތުމުން ހަމަ 

މިގޮތަށް ކުރިއަށް ިދއުމަށް ހުރަސްއަޅާ އެޅުމެއްެް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލްއ 

ދު މިއޮތީ ފާސްނުވެ ެއހެންވީމަ، މިގޮތަށް ނުކުރަން. އެއީ އަދި މި ޤަވާއި

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ެދވިދާނެކަމަެަށް ދެކެން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 

ނުޑ ކުރިއަށް ދާން ބަލައިލި އިރުގައި ޢިްއޒަތްތެިރ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، މިކަމުަގއި އަުޅގަ

އްތަްއ ޤަވާއިުދ ފާސްކޮްށ މެންބަރުން ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ މަޖިލީހުގެ ކަންތަ

ނިމެންދެން މިހާރު ހިނގަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ ޤަާވއިދާިއވެްސ 

 39ވީހާވެސް އެްއގޮތަށް ގެންދެވޭޯތ ބަލަން. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ޤަާވއިދުެގ 

ަގިއ  39ެއއްކޮްށ މިހާރު  38އަާކއި  39ވަނަ މާއްދާއިން ބަޔާްނކުރަނީ އާދެ، 

ވަނަ މާއްދާަގއި ވާގޮުތގެ މަތިން ޮކންމެކަމަކަށް ވޯަޓްށ  38 މިބަޔާންކުރަނީ

އެހުމަށްފަހު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދާއިެއކު ލިބުނު ވޯުޓެގ 

އަދަދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިުޢލާން ކުރަން ވާނެއޭ. އެްއވެްސ ކަމަކަށް ލިބުުނ 

ނަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ވޯޓުެގ އަދަދާއިމެދު މެންބަަރކު އިޢުތިރާްޒ ކޮށްފި

ހުރިހާމެންބަރުންނާ ވަކިވަކިްނ ސުވާލުކޮށް އެ މެންބަރަުކ ވޯޓުދިން ގޮެތއް 

ސާފުކުރާނީއޭ. އެހެންވީަމ، ވަރަެަށް ރަނގަޅަށް ަކނޑަެއޅިފައި މިއޮީތ 

އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑުމެން އެގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދަން އަޅުަގނޑު ދެްނ 

ސައްކަތް ފަށަން ގަސްުތކުރާ ވާހަކަ. އެހެްނވީމަ، ގަސްތުކޮށްފައި ެއގޮތަށް އެ މަ 

މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނަން އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުން އިޙްލާސްތެރި 



ކަމާއި އެީކގަިއ ވޯުޓ ދެްއަވމުން ގެންދެވުމަށް އެދޭ ާވހަކަ ދަންނަވާލަްނ 

މިހިން  އަޅުަގނޑު. މި ވޯޓަށް ދެންެނވުމުގެ ކުރިްނވެސް އަިދވެސް އަޅުަގނޑު

މިވާހަކަ އިޢުލާނު ކުރުުމެގ ކުރިންވެސް އެިދވަަޑއިެގންފައިވާ ދެތިްނ 

ބޭފުޅުންނެއް އެބަިތއްބެިވ ެއހެންވީމަ، އެބޭފުޅުންނަށް ިއޙްތިރާމް ކުރުމުެގ 

ގޮތުން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ެއއީ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީެގ 

 ފުރަތަމަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ގޮތުން އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑު ހީކުރީ މިތަނުަގއި ޕްލަސްމާ ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 ޓީވީ ައއީމަ ދެން މިއުޅެނީ ިއލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިްނގ ސިސްަޓމެއް މެންަބރު ައޙްަމދު ނާިޝދު 

ވާެލއް ކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުެގ އަންނަން ކަންނޭނގެ. ހަމަ ސު :ވާހަކަެދއްެކވުން

އިދާރާއަށް ކޮން އިަރކުންތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަެަށް މި އިެލކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގ 

ސިސްޓަމް ތަޢާރަފު ކުރެޭވނީ އޭރަށް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކުރިައްށ 

އޮތްތަނުަގއިވެސް މި މަްއަސލަ ޖެހުން ކުޑަވާނެހެން ެއހެންވީމަ، މިކަން 

 އް ސާފުެްކޮށްަލ ދެއްވާ. ކުރެވޭނެ ދުވަހެ 

 

 

އާދެ، އެހެން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު އަޅުަގނޑު ވިދާުޅިވ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުކުތާއާއި ބެހޭގޮތުްނވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލާނަން. ދެން މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު އަޙްމަދު އާތިފް. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 



ނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ  މެންަބރު ައޙްަމދު މާލޭ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާސްކުރަމުން މިދާ ޤަވާއިދުގެ ދެންމެ ރ. އަތޮޅުގެ  އާތިފް ވާހަަކދެއްެކވުން: ވާހަކަައކީ އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްާދ  38ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ހަމީދު ހަވާލާދެއްވި 

ބޮޑަށް މި މާއްދާަގއި އުޅެނީ އެ މާއްދާައށް ހަވާލާ ދީފައި  ފެށޭތަނަށްވުރެ

ވަނަ މާއްދާގައިާވ  37ވަނަ މާއްދާަގިއ މިބުނަނީ މި ޤަވާއިދުގެ  48މިއޮންނަ 

ގޮތުގެ މަތިން އަތްއުފުލަިއގެން ނަގާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމުން ވޯޓުނެިގ 

ންބަރަކު އެނަތީޖާއާއި މެުދ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެ

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އިޢުތިރާޒް ކޮށްފިނަމަ، އަދި އެގޮތަށް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޒް 

ކުރުމުން އެކަމަށް އެހެން މެންބަރަކު ތާޢީދުކޮށްފިނަމަ ކުރިން ވޯޓު ެނިގ 

މައްސަލަާއއި މެދު އަލުން ވޯޓު ނަގަންވާނެއޭ. އެހެންވީމަ، މި ޤަވާއިދުަގިއެވްސ 

ނަޑށް ދެންނެވޭނީ އަދި އަލުްނ އަޅުަގނޑުމެްނ އެބައޮ ތް ކަމަެަށް އަުޅގަ

ފާސްކޮށްފައި އޮތް މާއްާދއެްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ އެެެހެންވީަމ، 

މިހާތަނަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވަނީ ފާސްވެަފއި ހުރި މާއްދާތަކަށް 

ސް ހަަމ އަމަލުކުރެވެމުންނޭ މިގެންދަނީ އެހެންވީމަ، މި ޤަވާދުގެ ދަށުންވެ

އެކަން ކުެރވޭނެ ކަމަެަެަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑު ދަންނަވާލަެަން  މިލަންެދއަތޮޅު އުތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ދެންމެ ރިޔާސަތުން  މެންަބރު ައޙްަމދު ަޙމްޒާ   އިޢުލާނު ކުރެްއވީމަ އަުޅގަ

ޢަމަލުކުރައްވަްނވާނީ ރައްޔިުތގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޤަވާއިދެއް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކަމަެަށް. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި މަޖިލީހުން ވަނީ 



ތޮޅުެގ ވަިކގޮތެއް ފާްސކުރަްއވާފަޭއ، އެ ފާސްކުެރއްވި ގޮތް ެދންމެ ރ. އަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ. އެހެންވީމަ، އެީއ މި މަޖިލީހުގެ 

އަޣްލަބިއްޔަތުން މިކަމަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އޮްތގޮތް ކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

ނޑަށް ހީވަީނ  ދެކެމޭ. އެހެންވީރު ވަިކަވކިން ވޯޓު ދިނުމަށްވުރެން ދެންމެ އަޅުގަ

ރުވެސް ވިދާުޅވެއްެޖ ހަމަ އެއްކޮްށ ފެލިދެއަތޮޅު މެންބަރު މޫސާ ނިެިޒާ

ނުޑ ދަންނަވާީނ  ނެގިޔަސް އެެެންމެ ރަނަގުޅ ވާނެކަމަށް އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

މިހާރު މި ނެގޭ ވޯޓުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް މިގޮތަެަްށ 

ނޑު ވިސްނާފައި ކުިރއަށް ގެންދަންޖެހޭ  ދިމާވެދާނެ އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

 ވެސް ަތކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލީ ޝުކުިރއްޔާ. ކަމެއްކަމަށް ވާތީ އަދި

 

 

ނޑު ދެން މި މައްސަލާަގިއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރިުހން އެދެން އަުޅގަ

އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދަްއކަަވން އެދިވަަޑއި ނުގަންނަވަން. އެއީ މިކަމުްނ 

ނޑުމެން ަވގުތުތަެކއް ނަގާނުލާ ނުޑ ހަމަ  އަނެއްކާ އަުޅގަ ދެްނ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުަގއި ވަރަށް އިޙްލާްސތެރިކަމާ އެީކގަިއ 

ނޑު މަެަސަްއކަތް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ ހަމަ  ދަންނަވަމުން މިއައީ ހަމަ އަޅުގަ

ގިނަ މެންބަރުން ވިދާޅުާވގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެޭވތޯއޭ. ތެދުފުޅެްއ 

ގެ މާއްދާއެއް ފާސްކޮށްަފއި. އެއީ ތެދުފުޅެްއ އަޅުަގނޑުމެން ވަނީ ޤަާވއިދު

މަޖިލީހުގެ އަޤްލަބިއްޔަތު އެގޮަތށް އޮވެގެން ެއކަން ނިމިފައި އެއޮތީ އެހެންވީަމ، 

އެގޮތަށް ިދއުމުަގއިވެސް ނެްތ މައްސަލަެއއް. އެހެން ނަމަވެސް ައޅުަގނަޑްށ 

ކުަރއްވަީނ  ހީވަނީ ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަމަށްވެސް އިުޢތިރާޒް

ނޑަށް ހަމަ މީގަިއ ގޮެތއް ނިންމަން ުބރަވެގެން ިމއުޅެީނ  އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ދެން ކުރިން ދެންނެވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި އެކަން އޮތްގޮުތގެ ވާަހަކ 



ނޑުމެން ިމ  ދެންނެވީ. އެހެންވީމަ، މިހާުރ އެހެންވީމަ، އަދި ެއއްފަހަރު އަުޅގަ

ރު އަޅުަގނޑުމެން ނަގާފައި ދެންެވްސ ވޯޓު ނަގަމާތޯ. އަދި ެއއްފަހަ

ނުނިމިއްޖީވިއްާޔ އެހެން ދާޮގތަށް ގެންދަމާތޯ. ެއގޮތަށް ިއޢުތިރާޒް ކުރަްއާވ 

ބޭފުޅަކު އެބަ އިންނެވިތޯ. ނ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 ޠާރިޤް. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ލުކުރާ ޮގތުގައި ެދވަނަފަހަރަށް ނަގާ ޯވޓެއްަގިއވެސް އާދެ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫ މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

 ހަމަ މިހެން އަތްއުފުލައިގެން ނަގާ ވޯެޓއްަގއި ހަމަ އިޢުތިާރޒް ކުރަްއވާ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޠާިރޤް 

ބޭފުޅުން ތިއްބަވާފާނެ. އެހެންވީމަ، ައޅުަގނޑަށް ފެްނނަނީ ހަމަ ކޮންމެ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އި ދަންަނވަިއގެން އެބޭފުޅަކަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮެތްއ ބޭފުޅެއްގެ އަރިުހގަ

 އޮޅުން ފިލުވަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 

ނޑަްށ ހީވަީނ މިހާރު އެދިަވޑަިއގެންފަިއ މިއޮތް ހަތަުރ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަކީވެސް މި ަމއްސަލަިއގަިއ ހަމަ ވާހަަކފުޅު ދައްަކވަްނ 

ނުޑ އެބޭފުޅުްނ އެދިަވޑައި  ގަންނަވާެާ ބޭފުޅުން ހަތަރު ބޭފުޅުން އެބައޮތް. ައުޅގަ

އެއީ ނަްނވެސް އިޢުލާނު ޮކށްލާނަން. މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަފީފް، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިލްޔާސް ޙުަސއިން އިބްރާހީމް، ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއް 

މުޙަންމަދު ޞާލިޙް، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު، ދެން 

އެބޭފުޅުން ަވކިން އިތުރު ިޚޔާލެއް މީަގއި ެދއްވަން އެަބއޮތްތޯ ނޫނީިވއްާޔ 



ނޑުެމން އަދި އެއްފަހަރު  ނޑުމެން ދެންމެ ދެންނެވީ މިހާރު އަޅުގަ މިހާރު އަޅުގަ

ށް ޮގއްަސއި ދެްނ އެކަން ނުފެންނަކަމަށް ަވންޏާ ދެން އެހެން މި ވޯޓަ

ގެންދަމާތޯއޭ،  އަެނއްކާ ާއދެ، ބައެއް އިތުރުބޭފުޅުން އަޅުަގނޑު މިހެްނ 

ދަންނަވަމުން ދާއިރުވެސް އިތުރުބޭފުޅުންގެ އަތްުޕޅުތަށް އުފުލޭތަން ފެނޭ 

ނޑަށް ހުްއޓާލެވޭނީ ކިހާ ހިސާބަކުން ބާއޭ  ނޑު ހިތަށް އެހެންވީމަ، އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑުެމން ކުރިމަތީގަިއ މިތަނަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮްތ  މިއަރަނީ. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހަށް  މައްސަލަެއއްވެސް އެބައޮތް އެ މައްސަލަެވސް އަުޅގަ

ނުޑމެން މި މާއްދާއަްށ  ގެންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމަ، ޮކންމެގޮތެއްަގިއވެސް އަުޅގަ

 އެބަ ބޭނުންވޭ. އާދެ، ވިދާުޅވޭ. ކޮންމެވެސް ގޮެތއް ނިންމަން

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 މީހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަިކގޮތަކަށް ަކނަޑއެޅިފައި ޮއއްވާ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު 

 ވަގުތުތަށް ނަންަގވާެލއްވުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ބޭނުންކަމެއް ނޫންހެން  ޤާިސމް ިއބްރާީހމް 

އިނގޭތޯ. މިހާރު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބައިނގޭ ދެވަނަ ފަހަރު އަތްއުފުލައިެގްނ  :ވާހަކަެދއްެކވުން

ނޫނީވިއްޔާ އަނެްއގޮތަކަށް ނަަމވެސް ަވޑަިއގެން މި ކޮންމެ ވަގުަތކީ ބަހުސަށް 

ހުޅުވާލެވޭ ކަހަލަ ަވގުތަކަށް ރައީސް ހައްަދވަމުން ގެންދެީވމަ މުޅި މަޖިލީހުގެ 

އިނގޭތޯ ވަރަެަށް މަޢާފާއެކީ މިދަންނަވަީނ ވަގުތުތަށް މިދަނީ ބޭކާުރެވެގން 

މީވަރަެަށް ބޮޑު އިހާނެތިކަމެްއ އިނގޭތޯ މިގޮތަށް މި ގެންިދއުމަކީ. އެހެންވީަމ، 

އެގޮތަށް ނުގެންަދވާ ހުރިހާ ވަގުތުތަަކކީ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުެރޭވ 

 ވަގުތުަތކަކަށް ހެއްދެވީމަ ކަމަުކނުދޭ އިނގޭތޯ އަނެއްކާ މަނިުކފާނު މިފުރުޞަތު 

ދެއްާވއިރުވެސް މީ ކުރީދުވަުހ އަޅުަގނޑު އެދިފައި އޮތް ފުރުޞަތެއް މިއަުދ 

އައިސް މި އދ. ގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ޙުސައިން ވާހަކަަދއްަކވާ ނިމުނުފަހުން 

އަޅުަގނޑަށް މާފަހުން އެފުުރޞަތުދެއްވީ ދެން އެހެން ނަމަވެސް އެކަމަާކ 



ނުޑ އަޅުަގނުޑގެ މައްސަލަެއއް ނެތް. އެއީ މިދެންނެ ވީ އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

އެދެން މަނިކުފާނު ތި ގެންދަވާ އިދާރީ މޭޒުން ގެންދަާވއިރު މަނިކުފާނުގެ 

އަރިހަށް ގެންދަވަން ެއއީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަމަވެސް އެްއވަނަ ފަހަރަށް 

ނަމަވެސް ނަންބަރުތަކެްއގެ ސިފައިަގއި ނޯޓުކުެރިވގެން ެގންދެވޭނެެެ ގޮތަަކްށ 

ހާރު މި ވޯޓު ނިންމަވާނެ ގޮަތކަށް ނިންމަވާފައި މިކަން ހަމަޖެެެއްސެވުން. މި

ކުރިއަށް ގެންދަވަން ވީނޫންތޯ، ބަޙުސްކުރުމުގެ ަވގުތު ނިންމަވާފީމެއް ނޫންތޯ. 

އެހެންވީމަ، އެީއ އުސޫީލ މައްސަލަެއއް. އެހެްނވީމަ، އެ މައްސަަލއިަގިއ 

ނޑު އެްއގޮތަަކށްވެސް ޤަބޫލުނޫްނ  މަނިކުފާނު ތި ގެންދަވާ ގެްނދެވުން އަުޅގަ

 ވާހަކަދަންނަވާލަން. 

 

 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ، އަޅުަގނުޑ ހަމަ ނިންމާލަން އުޅޭއިުރ ބޭފުޅުން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެދިަވޑަިއގަންނަވާތީ ދެން ވިާދޅުވާނެ ތިމަންނަ އެްއޗެއް ވިާދޅުވަން ުއޅެނިކޮްށ 

ނުޑ ފުރުޞަތު ނުދީ ނިންމާލީއޭ. ދެން ކޮންމެގޮތެއް ވި ޔަްސ މިހާރު އަޅުގަ

ނިންމައިފިން އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ޤަބޫލުފުޅު ކުަރްއވާ ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑު އަދި އެއްފަހަރު ކުރިން ދެންނެވުނު ވޯޓު އަުލްނ  މެންބަރުން އަޅުގަ

ދަންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރަނގަޅަްށ 

ނޑުމެން އިދާރީ މޭޒުްނ  ވިސްނާަވޑަިއގެން ވޯޓުދެްއވުން  އެދެން އާދެ، އަުޅގަ

ގުނުމުަގއިވެސް މިކަުމގައި ކުރިއަްށވުރެ ބޮޑަށް ފަރުާވ ބަހައްޓަވަިއގެްނ 

ނޑު އެޭދ ވާހަކަދަންނަވަން. އާދެ، މިހާރު މި ވޯޓަށް  ގުނުްއވުން އަުޅގަ

 61ަވނަ މާއްދާ ުއވާލުމާިއ ބެހޭގޮުތން. ަގވާއިުދގެ  61ދަންނަވާނީ ަގވާއިުދގެ 

މާއްދާ އުވާލުމަްށ ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  ވަނަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 



 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ޝުކުރިއްޔާ އާދެ، އަޅުަގނުޑ ތަންކޮޅެއް ލަސްެވސް ކޮށްިލން އެއީެވސް ހަމަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ވޭތޯ ބެްއލެވުމަށް.ގުނުްއވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެަކން ރަނގަޅަށް ގުނުއް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޖާބިރު.هللا ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންަބރު ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަުރ ޤާސިމް އިބްރާހީމްެް. ތައީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 77 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 58 ދެްއވީ: ވޯޓު

 18      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 

ަވނަ މާއްދާ އުވާލުމަށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ  61އެހެންވީމާ، ަގވާއިުދގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފާސްވީ. އާދެ، އެހެްނވުމާ ގުޅިގެން ދެން މި މާއްދާއަށް އިތުުރ 

ނުޑ ވޯޓަށް ނުދަންނަވާ ނިންމާލާ  ނަން. އާދެ، މިހާ އިޞްލާޙަކަްށވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެޖެންާޑގަިއވާ ކަންތަްއތައް ނިމިފައިވަީނ.  ހިސާބުން މިއަދު އަޅުގަ

އެހެން ނަމަވެސް މި ޖަލްސާގައި ދެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި އެބަވޭ. ޭއެގ 

ތެރެއިން އެ ހުށަހެޅުމެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގެންފައި މިވަީނ 

ހުއްޓާނުާލ މިއަދާއި މިރެާއއި އަދި މާދަމާވެސް ކުިރއަްށ  މިއަދުގެ ޖަލްސާ



ގެންގޮްސގެން ގަާވއިުދގެ މަްއސަލަ ނިންމަން. އަނެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުކ 

ހުށަހަޅުއްވާ އެއަށް ާތއީދު ލިބިފައިމިވަނީ ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްޭވ 

ޙު ކުރުުމެގ ޖަލްސާގައި ޤާނޫނުައސާސީގެ މަސައްކަތް، ޤާނޫުނއަސާސީ އިޞްލާ

މަސައްކަތް ފަށަިއގަންނަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ވޯޓަްށ  މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ެއޮގތަށް ތާއީދުލިބިފައި އޮތިއްާޔ އަޅުގަ

ދަންނަވާނަން. އެހެން ނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރު މެންބަރުންގެ އަރިހުަގިއ 

ޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަީތަގއި އޮތީ ަގވާއިުދެގ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަން މިހާރު އަ

ނޑުމެްނ  24ވަަނ މާއްދާއާއި  2ވަނަ މާއްދާާއއި  55 ވަނަ މާއްދާ. އަޅުގަ

 މިރޭވެސް ަގވާއިދު ކޮމިޓީގެ ަޖލްސާއެއް އެބަ ބާްއވަން. އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ.......

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އޮތް ހުށަހެޅުމަކަށް ވޯޓަށް އެހެމުންދާ ަވގުތެްއގައި ަރއީސް  މި ހުށަހެޅިފައި މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

އެ ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ ހުށަހެޅުމަކަށް ލިބެން އޮންނަ ތާއީދާއި މަދަދަށް   ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ިތގޮތަށް ވާހަކަދެްއކުމަކީ ެއއީ މި ަގާވއިދުަގއިެވސް އަިދ 

ހުއްދަކަމެއް ކަމަށް ނުދެކެން. އެހެންވީާމ،  ޢާންމު އުސޫލުަގއިވެްސ ެއއީ 

 އެގޮތަށް އެކަން ނުކުެރއްވުން އެދެން އިނގޭތޯ.

 

 

އާދެ، މަޖިލިސްގެ ކަންަތއް ހިނގަމުންދާ ގޮތް މަޖިލީހަށް ހާމަކުރުން މަނާކުރާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ. ެއހެންވީމާ،  ެއވާހަަކ ގަާވއިދެްއ އޮްތ ކަމަކަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން މިރޭ ގަވާއިުދ  އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލަނީ. އާދެ، މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެާއ ދޭތެރޭަގިއ ގޮެތއް ނިންމޭތޯ  ކޮމިޓީ ޖަލްސާކޮށް އަުޅގަ



ބަލާނަން. އަދި ައޅުަގނޑު ުއންމީދުކޮށްގެން މިހުރީ ދެން ައންނަ ޖަލްސާއަކަްށ 

ނެސްފައި އެ ޖަލްސާގައި އިދާީރ އެ ަގާވއިދުގެ ތިން މާއްާދ މިތަނަށް ގެ

ކޮމިޓީއެއް ހޮވާ އަދި ޑްާރފްޓް ކޮމިޓީއެއްެވސް ހޮާވ އެ ކަންތައްތަްއ 

ނިމުމުމަށްފަހު ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙު ކުރުމުގެ 

ނޑުމެން އެއްބަްސވެފަިއ އޮތް ގަާވއިދުަގިއ  މަސައްކަތަށް ދާން. އެއީ ައޅުގަ

ނޭ ޖަލްސާތައް ގެންދާނެ ގޮތާއި ޖަލްސާގެ އެޖެންާޑ އެބައޮތް އިދާރީ ކޮމިޓީން

ހަމަޖައްސާނެ ގޮތާއި މިކަްނތައްތައް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިންނޭ 

ރިޔާސަތުން ހަމަޖައްސާނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޤަްސތުކޮށްފައި އޮްތގޮްތ 

ަގިއ ދަންނަވާލީ އެހެން ނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތު

އެގޮތަްށ ތިއްެބވި ކަމަްށވަްނޏާ އެގޮތަްށ އަުޅަގނޑު ވޯޓަށް މިތާނަގިއ 

ނޑު ެއވާހަކަ މިތާނގައި އަޅުަގނޑު މިހާުރ  ދަންނަވާނަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

އެ ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހުށަހެޅުންތައް މިހާރު އިދާރީ މޭުޒން ދަންނަވާލުމަްށ 

 ދަންނަވަން.

 

 

ޅުމަޑުލު މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ ައއްުޑއަތޮޅު މެންބަރު ކޮ އިާދރީމޭުޒން ިއއްުވން:

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ަގވާއިދު ފާސްޮކްށ 

ނިމެންދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ މިރެއާއި އަދި މާދަމާވެސް ކުިރއަށް ގެންދިޔުމަށް. 

ހަޅުއްާވ ތިަލދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަުދ ޝަފީޤް ހުށަ

މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާދިލް ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުމަކި ިމއަދުގެ ޖަލްާސގަިއ 

ވަނަ ޖަލްސާަގިއ  41ގަާވއިދު ފާސްކޮށް ނިންމަާވ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

 ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުުރމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް. 

 ކުިރއަށް.، އާދެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:



 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ގޮތަކަށްނޫން، އަުޅަގނޑު ަގާވއިދު  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ނުޑ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ: މިއަދުގެ ޖަލްސާަގއި ފާސްކޮްށ ނިންމާކަށް ނޫން، ހުށައެްއނާޅަން. އަުޅގަ

ެރވިދާނެއޭ ޤާނޫނުއަާސސީ ިއޞްލާޙު ކުރުމުެގ ހުށަހެޅީ ގަާވއިދު ފާސްކު

ވަަނ  41ވަނަ ޖަލްސާ  44މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިަޔސް. އެހެންވީމާ، މީ 

ޖަލްސާގައި ފެށިގެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަްށ 

ނޑުގެ ުހށަހެޅުމަކީ. ޝުކުރިްއޔާ.  ގެންދަން. އެއީ އަުޅގަ

 

 

އާދެ، މ.އަތޮުޅގެ މެންބަރު އެ ވިދާުޅވި ވިދާުޅވުން ެއީއ ރަނގަޅު ެއއްެޗްއ    ެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑަްށވެސް ފާހަގަކުރެވިަފއިވަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އިދާރީ  ކަމަށް އަޅުގަ

 މޭޒުން މ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުން ދަންނަވާލާނަން.

 

 

ތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަުދ ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްާވ ތިަލދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މުލަކަ  އިާދރީމޭުޒން ިއއްުވން:

މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާދިލް ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުްއވުމަކީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

 ވަނަ ޖަލްސާަގއި ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް. 41

 

 

ވީމާ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވާލާީނ އާދެ، އެހެން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް އަދި އަްއޑުއަޮތުޅެގ 



ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުުކރެއްވީ ެއގޮތަށް. އާދެ، ެއއީ މީގެ ކުަޑއިރުކޮެޅްއ 

ރެއާއި މާދަމާެވްސ ކުރިން ތިބޭފުޅުން އެއްެސވި މިއަުދގެ ޖަލްސާ މި

ގެންގޮްސގެން ަގވާއިުދގެ ކަންތައް ނިންމާލުމަށް. ެއހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އަްއޑުއަތޮޅުެީ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް. ްއވި މެންބަރު:ތައީދުކުރެ

 

 77 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 23 ވޯޓު ދެްއވީ:

 52      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 

އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މިއަުދގެ ޖަލްސާ މިރެއާއި މާދަމާވެސް ކުރިއަށް ގެްނޮގްސ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހެން ގެންދާކަށް ފާހެއްނުވި. އާދެ، ދެން ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ މުލަކަތޮޅުެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވ، އާދެ، އަޙްމަދު ަޝފީޤް ހުށަހަޅުއްާވ 

ހދ.ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާދިލް ތާއީދުކުރެއްވި ގޮތަށް. ެއީއ 

ނޫނުއަސާީސ އިޞްލާޙުކުރުުމެގ ވަަނ ޖަލްސާގައި ޤާ 41ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

މަސައްކަތް ފެށުމަށް. އެހެންވީމާ، އެކަން މިގޮތަްށ ފެނިވަޑައިގަންަނާވ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. 



 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާދިލް. ބަރު:ތައީދުކުރެްއވި މެން

 

 77 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 24 ވޯޓު ދެްއވީ:

 52      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 

 ޖަލްސާ ނިންމެވުން.                                     .4
 

ށަހެޅުމެއްެވސް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ ފާހެއްނުވި. އާދެ، އެހެންވީމާ، މި ހު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހެންވީމާ، މިއަދު މިހާރު މިހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ޢާންމުކޮށް ބާއްާވ 

ނުޑ ކުޑަ ެއއްެޗްއ  ގަޑިޖެހުނީމަ ޖަލްސާ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޖަލްސާެއއް އޮ ންނާނީ މި ދަންނަވާލާނަން. އެއީ ދެން އަޅުގަ

ޖަހާއިރު. އެ ޖަލްސާއަށް  9ވާ އާީދއްތަ ދުވަހު  14އޯގަްސޓްގެ 

ވަަނ  55މާއްދާ އެއީ  3އިރާދަކުރެްއވިޔާ މިހާރު ަގވާިއދުގެ ނުނިމި އޮތް 

ނުޑ  24ވަނަ މާްއދާއާއި  2މާއްދާ އާއި  ވަނަ މާއްދާ ެގނެވޭތޯ އަުޅގަ

އްދާތައް ފާސްކޮްށ މަސައްކަތް ކުރާނަން. އަދި އެދުވަހުެގ ޖަލްސާަގއި އެ މާ 

ނިމިއްޖެ ނަމަ އެދުވަުހގެ އެެޖންޑާަގއި މަޖިލިސްގެ އިދާރީ ކޮމިޓީއެްއ ހޮވުުމެގ 



ނުޑ  ކަންތަކާއި މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީެއއް ހޮވުުމގެ މަްއސަލަ އަުޅގަ

އެޖެންޑާަގއި ހިމަނާނަން. އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތަގއި ެއ ދެ މަސައްަކްތ 

ނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމެގ ކުރެވުނީމާވެްސ ައޅުަގނުޑމެން

މަސައްކަތް ފަށަިއގަނެވުނީ. އެކަމުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅަންވީ ފިަޔަވުޅ 

ވަނަ ޖަލްސާގައި އަޅުަގނޑުމެްނ  41އެޅުނީ. އެހެންވީމާ، އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ 

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ުކރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގަިއ ހަރަކާތްތެރިވާން 

ނޑު ޖަލްސާގެ ަވގުތުވެސް ޖެހިފަިއ އޮތުމާ އެކީަގިއ ފައްޓާ ނަން. ދެން އަޅުގަ

ވަނަ ދުވަހު އާދެ، ދެްނ އަންނަ އާދީއްަތ  14އިތުރު ެއއްެޗއް ނުދަންނަވާ 

 ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ޖަލްސާ ނިންމާލާނަން.  
 

 

 ޖަލްސާ ނިމުނީ.. العالوين رب هلل والحود

 

 
 

 


