
 އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން 

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

 ޖަލްސާ ފެށުނީ. .وااله وهن وصحبه

 

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާގެ ދެވަނަަަ ނަންބަރު:    .2

ވަނަ  5ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  3ގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގެ ގަވާއިދު

 މާއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން.

 

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ަވޑަިއގެންދެްއވި އެންމެހާ  99ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ  

ލްސާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރްޙަބާ ދަންނަވަން. ާއދެ، މިއަދުެގ ޖަ

އެޖެންޑާަގއިެވސް ވަނީ ަރްއޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ދެވަަނ 

ދެލިކޮޕީގެ ގަާވއިދު ފާސްކުރުުމގެ ކަންަތއް ކުިރއަށް ގެންދިުއން. އާދެ، އެޖެންާޑގަިއ 

ވަނަ  3ވަނަ މާއްާދއާ  6މިވަނީ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ެދވަނަ ދެލިކޮީޕގެ 

ރި މާއްދާތަާކމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައިެދްއވުން. އާދެ، މިމާއްދާތަކަްށ ބާބުގެ ނިޔަލަށް ހު

ާއ  2:32މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުަމށް އިއްެޔގެ 

މާއްާދއަށް  94މެންބަރަކު  8ހަމައަށް ފުރުޞަތު އެރުވުނު. އެމުއްދަތުގެ ތެޭރގައި 

ޞްލާޙުތައް ތިޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާަފއިވޭ. އެއި  32

އަރިހަށް އިްއޔެ ހަވީުރގެ ވަގުެތްއގައި އަދި ރޭގެ ަބއެްއގެ ަވގުތަާކއެީކަގއި 

ފޮނުވައިލެވިަފއިވާނެ. މީގެ ުކރީ ފަހަރުވެސް، އާދެ، ކުރީ ދުވަހުވެސް މަަސއްކަްތ 

ގެން ބޭފުޅުން މިތަނަށް ވަޑައި 8ކުރި ފަދައިން އިޞްލާޙުތަްއ ހުށަހެޅުއްވި 

އެބޭފުޅުންގެަެ އިޞްލާޙުތަްއ އެްއގޮތް ކުރެްއވޭތޯ. ާއދެ، މިކަން ކުިރއަްށ 

ގެންދިއުމަށްޓަކާ ވީާހވެސް ައވަހަށް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަްށޓަކާ ިއޞްލާޙުތަކުަގއި 

ގާތްކަމެއް ހުރި އިޞްލާޙުަުަތކެއް ހުރިކަމަށްވާނަމަ އެްއގޮްތ ކުރެއްވޭތޯ އެބޭފުޅުްނ 



ެރއްވި. އެބޭފުޅުން ރޭގައި ކުެރއްވި މަސައްކަތުން ަގވާއިުދެގ މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ކު

ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް ުހށަހެޅުއްވިަފއި ހުރި އިޞްލާހުތަކުަގއި އެބޭފުޅުންނަްށ  95

ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވާ ވަރަްށ ގާތް ެއއްޮގަަތް ގޮތަކަްށ ގެންނެވުނު. އާދެ، 

ލާޙަށް ބަދަލުވެގެން ގޮސްަފއި އިޞް 9އިޞްލާޙު  29އެމާއްދާތަަަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

މިހާރުމިވަނީ. އާދެ، ތިިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ އަރިުހގަިއ މިހާރު އެއިޞްލާޙުތަްއ 

 23ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން  96މޭޒުކޮޅުތަްއ މަތީަގއި ބެހެއްިޓފައިވާނެ. ދެން، 

 އިޞްލާޙާެމދު ރޭގެ މިދެންނެވި 99ވަނަ މާއްާދގެ ނިޔަލަށް ުހށަހެޅިފައިވާ 

ބައްދަލުވުމުަގއި، އާދެ ވަަރށް ދަންވަންދެން އެބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރެްއވި. 

އެބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަފުޅު ިއތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި އޮތީ. ދެން، މިއަދުގެ 

ނޑުމެން ަވރަށް ހިތްވަރާއެުކ މަސަްއކަްތ ކުރާނީ ައޅުަގނޑުމެން  ޖަލްސާގައި އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައި އޮްތގޮަަތަށް  މިބާބުގެ ހުރިހާ މާއްދާތައް ނިޭމތޯ މަސައްކަތްކުރާނީ. ކަ

އެހެންނަމަވެސް މެންބަރުން ފާޅުކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޚިޔާލުފުޅާ އަދި 

މެންބަރުންގެ ޝުޢޫރުތައް ހަމަ ފާޅުކުރެއްވުުމގެ ފުަުރުަޞތު އެރުވޭތޯ ބަލާނަން. 

ނޑު ދެން އެކަމަކު މެންބަރުންގެ އަރިުހގައި ފަށަިއގަންަނއިރުވެސް  އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަންތައް އަވަްސ ުކރުމަށްޓަކާ ހުށަހަޅުއްާވ  ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުންާނ ބައިވެިރވަަޑއިންަް ދެން އަނެއްހެން އިތުުރ 

ހުށަހެޅުންތަކެއް ނެތީވިްއޔާ މުޅިން އިތުރު ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވުމުގެ ވަގުތު ބޭނުްނ 

އުމަްށ ފުރުޞަތު ދެއްވަމުން ެގންދެވުމަކީ ތިބޭފުޅުން ނުކުރައްާވ ކުރިއަށް ދި 

ނޑު ދެކެމޭ. ހަަމމިއާއެީކަގއި ައޅުަގނޑު  ކޮށްަްދެއްވާެނ ކަމެްއކަމުަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ދަންނަވައިލާ ހިތްވެ ހަމަ ފަށަމުންވެސް އުސޫލެްއގެ ޮގތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ގިނަ އަްށވުރެ އިތުރަށް ކުިރއަށް ގެންިދއުމަީކ އަ 92:32ޖަލްސާތައް  ުޅގަ

މެންބަރުން މާބޮޑަށް އެދިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަކަށް ުނވޭ. ެއީއ، މިހެން މިދެންނެވީ 

މީގެ ކުރިން ދެދުވަހަކުވެްސ އެގޮަަތަށް ޖަލްސާ ދިގުުކރަން މަސައްކަތްކޮށްގެްނ 

އެކަން ނުކުރެވިަފއި އޮތީ. ެއހެންނަމަވެސް އެންމެ ފަހުަުން އެކަމަށް ދެންނެވުނު 



ނޑުމެްނ ފަހަރު އެދު ވަހު އެކަންަތއް ނިންމާލުމަށްޓަކާ ޖަލްސާ  ކުޑަކޮށް އަުޅގަ

ދަންމަވާލައިގެްނވެސް ގެންދެުވނު. އެކަމަމަކު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ެއއީ މާބޮޑަްށ 

ނުޑ ޚިޔާލުކުރަނީ އެކަން އެގޮތަށް ުނކޮްށ  ރަނގަޅުކަމެްއ ނޫންކަމަށް ފެންނާތީ އަުޅގަ

ަފއްތަިއގެން ގެންދެވޭތޯ މަަސއްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ަވގުުތގެ ތެރެއަށް

ނޑު ފެށޭ ހިސާބުން ދަންނަވާލައިނަން.  ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއވާހަަކވެސް އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑު މިއަދުގެ މަަސއްކަްތ ފެށުމަށް އަޅުގަ ދެން، އެހެންވީމާ، މިހާރު ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަ ަި ފުަުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. ާއދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަުޅގަ ީތގައި

ވަަނ މާއްދާއާބެހޭ ގޮތުން  6ވަނަ މާއްދާ. އެހެންވީމާ،  6އޮތީ ަގވާއިުދގެ 

ވަނަ ާމއްދާ ތިބޭފުޅުންގެ އަރިހަްށ  6ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވުމަށްަޓކާ ިއދާރީ މޭޒުން 

 ހުށަހަޅާލާނަން. 

 
 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއިވާ ގޮތަށް  އިާދރީމޭުޒން ިއއްެވވުން:

 ވަނަ މާއްދާ އިްއވުން. 6މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 

 

އާދެ، މެންބަރުންނަށްވެސް ފާހަގަކުރެވޭނެ ފަދައިން މިމާއްދާއަށް އިޞްލާެޙްއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅިފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ުއސޫލެްއގެ ގޮތުްނ މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން 

ލެްއވުމަށް ވަގުުތޮކޅެއް އަރުވާނަން. އާދެ، ވަގުުތކޮުޅގެ ބޭނުމަކީ ޚިޔާލުކޮށް

ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ އަދަދުވެސް ުގނާލައި އެކަންތަްއވެްސ 

ކޮށްލުން. އެހެންވީމާ، މިފުރުޞަތުގައި ެއވާހަކަ ދަންނަވާަލއިފައި ކުޑަ ވަގުުތކޮޅެްއ 

  އެބަ އަުރވާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން.

] ުަ  ]ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު



ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަންމަދު  ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، ނިލަންދެއަތޮޅު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަން އެދިވަަޑިއގެންފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، އެފުުރޞަތު އަރުވަން. 

 

 ުޅަގނޑު މިއަދު މިތެދުވީައކީ މާިއތުރު ވާހަކަތަެކއް ` ކޮންމެއަކަސް އަ ދެކުނުުބރީ  ނިލަންެދއަތޮޅު

 ދައްކާކަށްނޫން. ައޅުަގނޑަށް ަވރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ އަުޅަގނޑުމެންގެ   ޢަްބދުއްލަޠީފް މެންަބރު

މިހާރުގެ ގަާވއިދު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން ަގވާއިުދގެ މާއްދާތަކަްށ  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ށް އިތުރު އިޞްލާޙެއް ހުށަނޭޅޭނެ ކަްނވެސް. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  6އަޅުަގނޑު ުކޑަ ތަންކޮޅެއް ދަންނަވައިލަން ކަމަށް. އެއީ 

ގައި ިމވަނީ މަޖިލީހުގެ  ރަީއސް އޭނާެގ މަގާމުން އިސްތިުޢފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 

ުސވާލަކީ މިމައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އެކަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ. ައޅުަގނުޑގެ 

މަޖިލީހަށްތޯއޭ ނުވަތަ މަޖިލިހުގެ އިދާރާއަށްތޯއޭ. މިސާލަކަްށ މިދެންނެވީ މަޖިލީހޭ 

ދެންނެވީމާ އަޅުަގނޑުމެންގެ މިމަޖިލިސް މިަިހެން އޮތުމުން މަޖިލީހަކަށް މިވަނީ. 

ން، އެހެންވީމާ، ވާހަަކއަކީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށްތޯ ނުވަަތ އޮފީހަށްތޯއޭ. ދެ

އަޅުަގނުޑގެ އަެނއް ތަންކޮޅަީކ އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން ލިޔުމަކުން 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ. ސަބަބު ބަޔާންކުރައްާވ ލިޔުމަކުން މަޖިލީހަށް 

ނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެިވ  ހުށަހަޅާނީއެވެ. ދެން، ައޅުަގނޑަށް އެނގޭ އަުޅގަ

ށް އިތުރު އިޞްލާޙެްއ ނުގެނެވޭެނކަންވެސް. ފަދައިން ެއގޮތަކަށް އަުޅަގނޑަކަ

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނުޑެގ ޚިޔާލުަގއި އެހެން އޮތުމާެއކު މަޖިލީހުގެ ރައީްސ 

އޭނާގެ ަމގާމުން އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކުރަްއވާ ެއކަްނ 

ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް ލިޔުމަކުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ. އެހެން އޮތުން ތަންޮކެޅއް 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. ެދއްވި ުފރުޞަތަށް ޝުކުރިްއާޔ 

 އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. 

 އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަްނނަވާލީ  ެމންަބރު އަްޙަމދު  މުލަކަތޮޅު



ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދެންެމ  6ދެަވނަ ދެލިކޮޕީގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ މި ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޝާރާްތވެގެން ދިަޔގޮތަށް އޮތުމަީކ މާބޮޑު މައްސަލައެްއ 

ނޑު ނުދެކެމޭ. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެލިޔުްނ  ކަމުގައި އަުޅގަ

ވަަޑއިުނގަންނެޭވ  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ މަގުވެސް އެަވގުުތވެސް އޮންނާނެ. ރަީއސަށް

ކަމަށްވަންޏާ މަޖިލީހުގެ ނާިއބު ރައީސް ރިޔާސަތު ބަލަަހއްޓަވަމުން ގެންދަވާނެ. 

އެލިޔުން މަޖިލީހަށް އިއްވަންެވއްޖިއްޔާ ިއްއވައިދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެކަމަށް 

ނުޑ  ދެކެން. އެހެންކަމާއެީކގައި އިުތރު އިޞްލާޙެއްެވސް ހުށަހެޅިފައި ނެތަތީވެ އަުޅގަ

ނުޑ  ގަސްދުކުރަނީ މިމާއްދާ މިއޮތްޮގތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އެގޮތަށް ހުށަހަޅާލާ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ުފރުޞަތަކަށް އެދި   މެްނބަރު ޙުަސއިން ފާދިއްޮޕޅު

ވަނަ މާއްދާ ދެންމެ މ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު  6ންނަވާލީ ގަވާއިުދގެ މިދަ  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހުށަހެޅުއްވި ގޮުތގެ މަތިން ޑްރާފްޓުގަިއވާ ގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް އެހުށަހެޅުއްިވ 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ކުުރމަށް. އާދެ، ދ. އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގެންނަން ފެންނަ އެންމެ އެދެވޭ އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަީކވެސް ހަމަ 

އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެްސ އެކަމުގައި ެއއަކީ މިމާއްާދއަށް އެްއވެސް ކަހަލަ 

އުނިކަމެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަަމށް ނުވަތަ މިމާއްދާ މިއޮތް ގޮތަށްވުރެ ވަކި އިތުރަށް 

ނޑަކަށް ުނފެނޭ. އެހެންވީމާ،  މ. ފުރިހަމަކަމެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު.  އަތޮޅުެގ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަްށ ތާީއދުކުރަން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

ނޑު ހަމަެއކަނި ދެ ޕޮއިންޓެއް  މެންަބރު ައޙްަމދު  މާލޭ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި މިޢިބާރާތް  6ށްވަނޭ ފާހަގަކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑު ހިތަ އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނިމޭތަނުގައި މިއޮންނަ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ަރއީސް ިއސްތިޢުފާގެ ލިޔުން މަޖިލީހުެގ 



ރައީސަށް ލިބުމުން އެމަގާމުވެސް ހުސްވީއޭ. އެހެން އޮންނާތީ ދެ މަގާމުވެްސ 

ނގާނެ ދެކަމެއް ހުސްވާންޖެހޭ ކަހަލަ މާނައެއް ހިތަށް ވަންނާތީ، މިއީ ވަިކވަިކން ހި

ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަ ުކރެވޭތީ. އެއީ ޢިބާރަތުގެ ކުެށއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ 

ހީވަނީ. ދެން، ޑްރާފްޓް ކުރެއްވި ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރަްއވާ ކަމުގަިއވަންޏާ "ވެްސ" 

ނުޑ  ނޑަށް ހީވޭ އެންމެ ރަނގަޅުވާނެހެން. ދެން، އަޅުގަ ނޑާލުން އަުޅގަ ކަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ ނުންވާ އަނެއް ޕޮއިންޓަކީ، އާދެ އޭގެ ުކރިން އަދި އަޅުގަ

ދަންނަވާލާނަން އިއްޔެ އަުޅަގނޑަށް މިކަން ފާހަގަ ކުެރވުނުނަމަ  އެތަންކޮުޅ 

ަވނަ ބާބާމެދު ވިސްނިފައި  3ހުށަހަޅާލީމުސް. ދެން، އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް 

. އެެހންވެ، އެތަްނކޮޅު ިއއްެޔ ވަނަ މާއްދާ މާބޮަޑށް ޚިޔާލަށް ނުގެނެވުނީ 6އޮތީތީ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ޕޮއިންޓަީކ  ހުށަހަޅާ ނުލެވުނީ. ދެން އަޅުގަ

ޑްރާފްޓުަގއި އޮތް ގޮތަށް މާްއދާއެއް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބުން އެއީެވްސ 

ނޑަށް ފެނޭ. ކޮ ންެމ ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ވަގުތު ެގއްލޭނެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް އަުޅގަ

ގޮތެްއގަިއިވޔަސް ޑްރާފްޓުަގއި އޮްތގޮތަށް ވޯޓަްށ އެބަ އައްަސވަްނ 

ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ އެންމެފަހުން ގޮސް. އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިޭބ 

މައްސަލައަީކ ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ކަހަލަ ކަމަކަށްވެްސ މަޖިލީހުގެ އާދަކާދަިއަގިއ 

ވޯަޓކަށް ައްއސަވަިއގެން ކަންނޭނެގ  ހިމެނޭ. އެހެންވީމާ، ެއވެްސ ޙަޤީޤަތުގައި 

އެގޮތަށް ނިންމަވަން ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހިތަށް ވަންނަނީ ކޮންމެހެން 

ކުރަން ޖެހިވަަޑއިގަންަނވަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ ެއްއވެްސ ބޭފުޅަކު ޑްރާފްުޓަގއި 

ދެ ޕޮއިންޓު އޮތްގޮަަތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުއްވުން ެއއީކީ. އެހެންވީާމ، ހަމަ މި

ހަމަ އެކަނި ފާހަގަކޮށްލުމަށްަޓކާ އަުޅަގނޑު ފުރުޞަުތގެ ޭބނުން ހިފީ ޝުކުރިއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

އާދެ، މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާައކީ ހަމަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ން ރަނގަޅު ނުކުތާެއއް. އަޅުަގނުޑވެސް މިދެންނެީވ މިތާ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަ



އިޞްލާޙެއް ހުށަނޭޅި އޮްތ ކަމަށްވާނަމަ، ެއްއވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަިއ 

ނުވާނަމަ އެމާއްދާއެއް ކޮންމެެހން އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް 

ނޑުމެންނަށް ވެވިަފިއ އޮތް އެއްބަްސވުުމގައި   ހުށަހަޅުއްވާ ކަެށއް ނުޖެހޭ. އެއީ އަުޅގަ

މިއޮތީ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެިޅްއޖެނަމަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ެއހުން. ދެން އެއްވެްސ 

އިޞްލާޙެއް ހުށަނޭޅި އަދި ހުށަހެޅި އެއްވެސް ިއޞްލާޙެއް ފާސްނުވެއްޖެނަަމ 

އެއޮްތގޮތަށް ވޯޓަށް އަހަން ނިންމިފައި އޮތީ.  އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ގެންދަން. 

ނޑުެމން ވަގުތު ކޮެޅއް އަރުވާލީ ހަމަ ވިސްނަވާލައްވަްނ ދެން، މިއަދު އަޅުގަ

ވަގުުތކޮެޅއް ހަމައެއާެއކު ދެންނެވިން ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިގެްނ ތިއްބެވި އަދަދުެވްސ 

މެންބަރުން. ދެން  82ދަންނަވާލަން. އާދެ، މިހާރު ަޖލްސާއަށް ަވޑަިއގެން ިތއްބެީވ 

މާ، އެދެ މިހާތަނަށް އެދި ވަޑަިއގެްނފައި ދެ ބޭފުޅެއް އެބައޮތް. އެހެންވީ

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ދެން އިތުރު މެންބަރަކަށް  މެންބަރުންނަށް އަޅުަުގަ

ފުރުޞަތުަް ނާަާރުވާ މިއަިއގެން ވޯޓަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ގަސްދުކުރާ ވާހަަކ 

 މެންބަރު ޙުސަިއން ރަޝީދު ޙަސަނަށް.  ދަންނަވަން. އާދެ، ކޮޅުަމޑުލުެގ ޢިއްޒަތްތެރި

 

 އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަުޅަގނޑު ދައްކަން ބޭނުްނވި ވާހަަކ މާލޭގެ   ސައިންެމންަބރު ޙު  ކޮޅުމަޑުލު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ިވދާޅުވި.  ޙަަސން  ރަޝީދު

ނުޑ އިތުރު ފުރުޞަެތްއ ބޭނުންނުވާ ވާހަަކ  ވާހަކަެދއްެކވުން: އެހެންވީމާ، ިމވަގުތު އަުޅގަ

 ރަށް ބޮޑަށް ޝުަުކުރިްއޔާ. ދަންނަވާލަން. ވަ

 

ނޑު ފުރުޞަުތ ދޫކޮށްލީ.  އުތުުރބުރީ  މާޮޅސްމަޑުލު  ރައީސް، އަުޅގަ
 ޢަލީ ވަީޙދު  މެންަބރު

 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 



ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އެހެންީވމާ، މިހާރު އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ަގާވއިދުެގ  6ގެ ދެަވނަ ދެލިކޮޕީގެ މިދަންނަވާލަނީ ގަވާއިދު 

 ވަނަ މާއްދާ ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު ދެއްވުން އެދެން.  6

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 82 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 77 ވޯޓު ދެްއވީ:

 2 ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 

 

ވަަނ މާއްދާ ދެލިކޮޕީގައިާވ  6އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން ަގވާއިުދގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ވާހަަކ ދަްއާކނީ ަގވާއިުދގެ  ވަނަ  7ގޮތަށް ފާްސވެއްޖެ. އާދެ، ދެްނ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު  7ބެހޭ ގޮތުން. އާދެ އެހެންވީމާ، އެންމެ ފުރަތަަަމަ މާއްދާއާ

ގަާވއިދުގެ ެދވަަަނަ ދެލިކޮީޕގައި އޮތްގޮތް ތިބޭފުޅުންނަްށ ދަންނަވާލުމަށް އިދާރީ 

 މޭޒަށް ދަންނަވާލާނަން.

 

 

އްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައިވާ ގޮތަްށ ރަ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ވަަނ މާއްދާ އިްއވުން. 7މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  

 އާދެ، މިމާއްދާގެ )ހ( އަށް ައދި )ށ( އަށް އަދި )ނ( އަށް )ރ( އަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިހުރިހާ އަކުރުތަކަކަްށވެްސ ވަނީ އިޞްލާޙުތައް ުހށަހެޅިފައި. އެހެންވީާމ  

ްއކަވަމުްނ ަތއް ހުށަހަޅުްއވާ އަދި އެއަށްަް ވާހަކަފުޅު ދައިޞްލާޙުތަކާ މެދު އިޞްލާޙު



ގެންދެވުން އެދެން. އެހެންަނމަވެސް ވޯޓަށް ދަންނަާވއިުރ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ 

އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިފައިހުރި ތަރުތީބުން. އަދި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( 

މިދެންނެވީ މީގެ  މިތަރުތީބުން. އެހެންވީމާ ެއޮގތަށް މިގެންދާނީ. ދެން މިހިން

އެްއއަކުާރއި އަނެްއއަކުާރިއ ޙަވާލާދީފައިވެސް ހުރުމާިއ އެކީަގއި ވާހަކަފުޅު 

ދެއްކެވުން މުޅި މާއްދާ އާއި އެުކގައި ވާހަކަ ދެެކޭވގޮތެއް އޮތުން އެއީ ބުއްދިެވިރ 

ކަމެއްކަމަށް ފެނިފައި. ފަހުން އިޞްލާޙުތަށް ަވކިަވކިން ފާސްކުރާއިރު އެގޮތަްށ 

ން ރަނަގޅުވާެނކަމަށް ފެންނާތީ އެހެންވީމާ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އެހެންވީާމ ގެންދިއު

ނޑު މިފުުރޞަތު ހުޅުވާލަނީ ަގާވއިުދގެ  ވަނަ ާމއްދާގެ  7މިހާރު އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ އާިއ މެދު މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅު  7ދެލިކޮޕީގަިއވާ ގޮތަށް 

 ކަފުޅު ކުިރއަށްގެންެދވުމަށް. ފާޅުކުރެްއވުމާއި އަދި އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅުއްވާ ެއވާހަ

] ުަ  ]ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 

ނޑުވާނެ  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު   ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް  7ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހެިޅގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް  ފައިސަަަލް ނަީސމް   އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައި. އަުޅގަ

ނަޑއަޅާީނ  ބާއްަވވާނެ ވާހަކަެދއްެކވުން: ދުވަހާއި ވަގުުތ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މަޝްަވރާގެމަތިން ކަ

 މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ ޝުކުރިްއާޔ.

 

 އެއީ އޮޅުމެްއކަންނޭނގެ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ވަގުަތކަށްނޫން އެދުނީ.  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ މެްނބަރު 

ނޑު އެުދނީ އިނގޭތޯ. ދަންނަވާ ޖާިބރު هللا ޢަބްދު  ލާނަން ފަހުން. އެހެންކަމަކަށް އަުޅގަ
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފުރުޞަތަކަށްއެދި އަުޅަގނޑު  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( އާއި ބެހޭގޮތުން ެއއްެޗްއ ދެންނެވުމަށް  7މިދަންނަވާލީ  އިްބރާހީަީމް ޠާިހރު 



ނަމަވެސް ދ. އަތޮުޅގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް އަޅުަގނޑު ބޭނުންވާތީ. އެހެން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ލަޠީފް ވިދާޅުވިފަދައިން މިމާްއދާއަށް އިޞްލާޙު ހުށަނޭޅޭނެަކން އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ. 

އެކަމަުކވެސް ކޮންމެސް އެްއޗެއް ފާހަގަކޮށްލަން އަުޅަގނޑު ބޭނުންވޭ. އާދެ 

ންޖެހޭ. ެއއީ ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( އުނިކޮށްލަ 7އަޅުަގނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި 

ވަނަ މާއްާދގައި ަވރަށް ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން  99މިހެންމިދެންނެވީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބަޔާންކޮށްފައި އެބަޭވ ރަްއޔިުތންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ަރީއސުގެ މަސްޢޫލިްއޔަތު.  

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެމާއްދާ އެހެންއޮތުމުން އެދާޢިރާ ހަނިވެގެންދާތީ  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ންމެސްވަަރކަށް ތަޢާަރޒް ވާކަމެްއކަމަށް ައޅުަގނަޑށް ފެންނާތީ އެވާހަަކ އެީއ ކޮ

 ދެންނެވުމަށް އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ދެވަނަ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 މާއްާދގެ )ހ( ގައި )ހ( އަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ  ވަނަ 7ދެލިކޮޕީގައި   މުޙަްނމަދު ަޝރީފް 

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވަީނ ފުވައްމުލަކު މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަޞީމް އަދި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެއަށް ާތއީދު ކުަރްއވާފަިއަވނީ ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރުން އަަަލްފާޟިލް ޙުސެއިން 

އެހުށަހަުޅއްވާަފއިާވ އިޞްލާަޙކީ ރަޝީދު. އެހެންވީމާ އެ )ހ( ަގއި އެބޭފުޅުްނ 

ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާތި ެއއަްށ ތާއީދުކޮށްލާ ވާަހކަ 

 ދަންނަވަން ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 އައްސަލާމްޢަަަލަިއކުމް. އަުޅަގނޑު މިފުރުޞަތު ބޭނުންކުރާނީ އަޅުަގނޑުމެން  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 ޙު މިގޮތަށް މިގެންނަން ބޭނުންވި ސަބަބާއިމެދު އެްއޗެއް މިއިޞްލާ ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން 

ދަންނަވާލަން. އެއީ މިއިޞްލާޙް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ހަމަ އިޞްލާޙު ވިދާޅުވެަފިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަނެއްހެން ހުށަހެޅި ސަބަބު ވިދާޅުނުވެ ދިަޔއީމާ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ހިތަށް އަރާނީ 

ނޑުެމން މި ހުށަހެޅީ. އާދެ މި ކީްއވެގެންާބއޭ މިގޮތަށް  ިމިއޞްލާޙު ގެންނަން އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާެނ ދުވަހާއި ަވގުތު އިދާރީ ކޮިމޓީގެ މަޝްވަާރގެމަތިން 



ނޑުމެން ިމދަންނަވަނީ ވަރަށްބޮޑު  ނަޑއަޅާނީ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްކަމަށް އަުޅގަ ކަ

ން މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާްއވާނެ ބޭނުމެއްގައި. ެއއީ މިހާރު ެދލިކޮޕީގަިއ އޮްތގޮތު

ނޑައަޅާީނ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް މިއޮންނަނީ. އެހެންވީާމ  ދުވަހާއި ވަގުތު ކަ

އެބުރަ މަސްޢުލިއްޔަތު ަރއީްސގެ ޮކނޑުފުުޅގައި ހަމަެއކަނި އަޅާފައި މިދިމާވާ ހުރިހާ 

ނޑު ކަމެއްގެ ޒިންމާ އެމަނިކުފާނު އެކަނި އުފުއްލަންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތުމަށްވު ރެ އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި މިކަހަލަ ބޮޑު މަޖިލީހަކުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ރައީސަށް 

ނުޑ  އެހީތެރިވެދެވޭނެ މެކޭނިޒަެމއް އޮތުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ދެކެނީ. މިދިޔަ ދުވަސްތަުކގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިުރެވސް އަުޅގަ

މެންނަށް ފާހަގަކުެރވިއްޖެ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާތައް ާބއްވާެނ  އެބައެނގޭ އަޅުަގނޑު 

ނަޑެއޅުމުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަްށ އެހީތެރިވެދޭނެ ބަޔަކު  ދުވަހާއި ަވގުތު އަދި ކަ

ތިބުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް. އަދި ައޅުަގނޑުެމން ފާހަގަކުރަން ޖެހޭނެ 

ޙަޤީޤަުތގަިއ މަޖިލީހުގެ ބިޒްނަްސ  އިދާރީ ކޮމިޓީެއއް އޮތުމުެގ އެއްބޭނުމަކީ

ހިންގުމަށް މިދެންނެވީ ރައީސަށް އެހީތެރިވެދިނުން. އެެހންވީމާ މިކަހަލަ އިދާރީ 

ކޮމިޓީއެއް އޮންނަހިނދު އިދާރީ ކޮމިޓީއަީކވެސް މިދެންނެވި ަޙރަކާތްތެރި ބޭނުންތެރި 

ން ވަރަްށ ކޮމިޓީއަކަށް ހެދުމަށްޓަކާ ިމމަސްޢޫލިއްޔަތު އެމީހުންނާިއ ޙަވާލުކުރު

ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. އާދެ ނަމެްއގަިއ ކޮަޮމިޓީެއއް އޮތުުމެގ 

މާބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތް. ެއމީހުން ވާންޖެހޭނެ ޙަރަކާތްތެރި ރެސްޕޮންސިބަލް 

ވާބަޔަކަށް. ދެން ހަމަ ެއގޮތަްށ އިދާރީ ކޮމިޓީައކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

އަދި އެމީހުންނަކީ މިދެންނެވި މަޖިލީހުގަިއ މިކަންކަމާއިމެދު ވިސްާނ ހޮވޭނެ ބަެއއް. 

މަޖިލީސް ރަނގަޅަށް ކުރިައށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކާއިމެުދ ފިކުރުފުޅު ކުރަްއާވ 

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އެހީތެރިވެދެްއވާނެ ބައެްއވެސްމެ. އެހެންވީމާ މިކަމުެގ 

ކީ ތިމާމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން ބިލޯންގިންގ ނަސް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ

އިޙްސާސް ވާބަަޔކު މަޖިލީހުގައި ހަމަގައިމުވެސް އޭރުން ތިބޭނެ. އަދި މަޖިލީހުގެ 

ނަޑއެޭޅގޮތުން ނޫނިއްޔާ އެދުވަްސ  ޖަލްސާ ދާގޮތުން ނޫނީ އެޖެންޑާ ކަ



ހަމަޖެއްސޭގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަެއއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި 

ނުޑ ހަމަ މިސަބަބު ތަކަށްޓަކަިއ  މަޖިލީހުގެ ރައީސެއްނޫން. ެއހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުެމން އެއްގޮތަކަްށވެްސ  މިގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅަނީ. އާދެ އަޅުގަ

ބޭނުމެއްނުވޭ މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތާއި އިސްތިޤުލާލު ހިފެހެއްޓުން ހަމައެކަނި މިދެންނެވީ 

ލީހުގެ ރައީްސެގ ޒިންމާއަކަށް ހަދާކަްށ އަޅުަގނޑު ކުރިންެވސް ދެންނެވިހެން މަޖި

ނުވާނޭ ނަމަވެސް އެކަން ފާްސނުވީ. ެއކަމު ައޅުަގނޑު ވަަރށް ބޭނުން މިމަޖިލީހުގެ 

ކަންތައްތައް ހިނާގގޮތް މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އެންމެން ޒިންމާކުރުވަން. ކަލެކްިޓވްކޮްށ 

ަގނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މިަކމުގައި ޒިންާމވާން ޖެހޭނެކަން އަޅު

އަޅުަގނޑު މިގޮތަށް މިހުށަހަޅަނީ މިމަޖިލީހުގެ ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ަވގުތު އިދާީރ 

ަެއްގޮަތކަށްވެސް ިމއިޞްލާުޙެގ  ކޮމިޓީގެ މަްޝވަރާގެމަތިން ުކރިއަށް ގެންިދއުމަށް. އެ

ވަަނ  99މަޤްޞަދަކީ ރައީސަށް އޭނާައށް ލިބިގެންވާ ބާރު ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

އިސާ ލިބިގެްނވާ ބާރު އުނިކުރުމެއްނޫން. ނޫނިއްޔާ ރައީސަްށ މާއްދާގައި ރަ 

ކުޑައިމިސް ބަހެއް ަރއްދުވާކަަހލަ ގޮތަކަށް ކަމެއް ކުރުމެްއެވސް ނޫން. އެހެންވީމާ 

އެ ައޅުަގނޑުމެންގެ މަްޤޞަދު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލުމަށް 

 ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭުނންކުރިން. ވަރަށްބޮޑަށް 

 

 ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަްށއެދުީނ ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ފުަވއްމުލަުކ ޢިއްޒަތްތެރި  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

ކޮށްދެްއވީ ވަރަށް ހެޮޔކަމެކޭ ދަންނަވާހިތުން. މެންބަރު ފައިސަަަލް ނަސީަީމް އެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑައޅާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްާވނެ ދުވަހާއި ވަގުތު ކަ

ނޑިކަން ިމއަށް  މިހެން އޮތުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ެއކަނިވެިރކަމާިއ ފި

ޤަތުގައި ރައީސަށް އެކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަަރށް ބޮޑަށް ހާމަކޮށްދޭ. މިހެންވެ ޙަޤީ

ނޑު ފާަހގަކުރާތީ އާއި މިކަން ިމގޮތަށް  ވެދިން އެހީތެރިކަމެްއކަމުަގިއ އަުޅގަ

ނޑުވެްސ ތާއީުދކުރާވާހަކަ ހާމަކޮށްލުމަީކ  ފާހަގަކޮށް މިހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ



މިމަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި ވަަރށް ބޭނުންތެރިކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ދެކޭތީވެ މިކަްނ 

 އްޒަތްތެރި ރައީސް ތިދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްާޔ. ހާމަކޮށްލުމަށް. ޢި

 

ނޑު މިފުރުޞަތު  މާޮޅސްމަޑުލު ެއތުުރބުރީަީ   `. އާދެ ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާ ާއއި ެބހޭގޮތުން  7މިބޭނުންކޮށްލީ މިހާރު މިވާހަކަދެއްކޭ   މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު 

ޅިފައިއޮތް ޚިޔާލުތަކަާށިއ ނުވަތަ ހުށަހެޅުންތަކަށް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމަށާއި ހުށަހެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަދި ަގާވއިދުހަދާ ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުުމގަިއ ދެެކވިފައިހުރި ވާހަކަަތާކިއ 

ބެހޭގޮތުންވެސް ެއއްެޗއް ަދންނަވާލުމަށްޓަކައި. އެންމެުފރަތަމަ އެހެންނަމަވެސް 

މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ މީެގކުރީަގިއ  އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ޖެހޭނީ

ނަޑއެިޅގެން ެއނުކުތާއަކަށް ގަާވއިުދ  ހުށަހެޅިފައިއޮތް އިޞްލާޙަކަްށ ނުވާތީ ކަ

ކޮމިޓީއަކު ވާހަކަދެްއކިފަާކއެްއ ނުވެއޭ. އެހެންނަމަވެސް ެއާއއި ުގޅޭ ގޮެތއްގެމަތިްނ 

ޅިގެން ިމއާއި ގުޅޭ ވާހަކަތަެކްއ އެހެން މާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅިފަިއއޮތް އިޞްލާހަާކއި ގު

ވަަނ  99ވަނަ މާއްދާ ނޫން ގަވާއިުދގެ  92ދެކެވުނު. އެހެން މިދެންނެވީ ގަވާއިުދގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ަމއްސަލަތައް ތަރުީތބު ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން  99މާއްދާ، ަގވާއިުދގެ 

ތީބު ހުށަހެޅިފައިއޮތް ެއއް އިްޞލާޙަކީ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތިން ތަރު

ނަޑއެޅުމާއި ބެޭހގޮތުން. މިއާއި ގުިޅގެންވެސް މެންބަރުްނ ވާހަކަ ދެއްެކިވއިރު  ކަ

ނޑު ގޮެތްއގައި ވާހަކަ ދެއްކެީވ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އޮންނަންޖެހޭ  މައިގަ

އިޚްތިޔާރު ތަކަާކއި ބާރުަތކެއް ހުންނާނެކަމަށް. އެާއއިގުިޅގެން މިތަރުތީބު 

ނަޑއެޅުމުަގއި އިތުރު ކޮ މިީޓއެއް މިކަމުަގއި ހިމަނައިގެްނ ކޮންމެފަހަރަކު ކޮމިޓީ ކަ

ބައްދަލުެވގެން ނޫނީ މިކަްނތައް ނުނިންމޭ ކަމަށް ވަްނޏާ މައްސަލަ ނުވަަތ 

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ލަްސވެގެންިދއުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއްކަމަށް ވަރަްށގިނަ 

އިދާީރ ކޮމިޓީެއއް އޮންަނއިރު މެންބަރުން ވާހަކަ ދެއްެކވި. އަދި ވާހަކަފުޅުަތކުަގއި 

ކޮންމެހެން ގަވާއިުދގައި ަކނޑަެއޅިގެން އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާ ހޯދަން 

ޖެހޭކަމަށް ލިޔެވިފައި ނެތްކަމުގަިއވިަޔސް މަޝްވަރާ ހޯއްދެުވމަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 



ރު ކުރަްއވާނެ ކަމެްއކަމުަގއި ިގނަ މެންބަރުން ޤަބޫލުކުރެއްވި. ހަމައެއާިއއެުކ މިހާ

ނުޑ  މިވާހަކަދެކެވޭ ނުކުާތއަީކވެްސ މިއާއި ގުޅުންހުރި ވާހަަކެއްއ ކަމަށްވާތީ އަުޅގަ

މިވާހަކަ ފާޅުކޮށްލީ ކޮންމެފަހަރަކު ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ދުވަހަކާއި އަދި ވަގުެތއް 

ނަޑއަާޅއިރު ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބާްއވަިއގެން ކޮމެޓީ ބައްދަލުވެ ކޮމިޓީން ނިންމާ  ކަ

ނޑަށްީހވަނީ މަސައްކަތަށް އިުތުރ ގޮތެްއގެމަތިން  އެކަްނކުރަން ވެއްިޖއްޔާ އަުޅގަ

ލަސްކަމެއް ައއުން ެއއީ ަދތިކަމެއް ައއުން ެއއީ ެއަކށީގެންވާ ކަެމއްކަމަށް. 

ނޑިކޮުޅަގއި  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިހާރު ތިިއންނެވި ގޮ

ހަަމ މާދަމާ ނުވަތަ އަިދ އިންނަވާފަިއވެސް ިމއަދުެގ ޖަލްސާ ކުރިއަށްާދގޮތަކުން 

އެހެން ދުވަހަުކ ޖަލްސާއެްއ ބާްއވަން ނިންމަން ބޭނުންފުޅު ެވއްޖެނަމަ މިހާރު 

ނޑުމެން ޖެހޭނީ  އެހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮްތގޮތަށް ފާސްކުރައްވާފައި އޮތިްއާޔ އަޅުގަ

ޖަލްސާ ހަމަ ހުއްޓާލާފައި ނުވަތަ ޖަލްސާ ނިމުނީމާ އަނެއްާކވެްސ އެހެްނ 

ކޮމިޓީ ބައްދަުލވުމެއް އޮވެ ެއއަށްފަހު އަނެްއކާ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ  ބައްދަލުވުމެއް

ގޮތެްއ ނިންމަވަިއގެން އެކަްނ ކުރެްއވުމަށް. އެހެންވީމާ ޖަލްސާތައް ބޭްއވުމަށް 

ނޑަށް  ނޑަެއޅުމާއި އަިދ ަވގުތު ަކނަޑއެޅުމާިއ މިކަްނތައްތަކަީކ އަުޅގަ ދުވަސްތަްއ ކަ

ޔާރަށް ދޫޮކށްލުން ހަމަ އެންމެ ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިޚްތި 

ނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަން އެއިޞްލާުޙ  ރަނގަޅުކަމެއްހެން. މިހެން ދެންނެވިއަސް އަުޅގަ

ހުށަހެޅުއްވި ސަބަބު ެއއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ސަބަބުތަެކއް. މިކަން ފަސޭހަ 

ކޮށްދެއްވުމަށްަޓކާ ހުށަހަޅުއްާވ ސަބަބަބުތަކެއް. އަޅުަގނަޑށްހީވަނީ ޕްރެކްޓިކަލް 

ވަތަ ޢަމަލީގޮތުން ދަތިތަކެއް އަންނާނެކަމަށް ވަންާޏ އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ނު

ނުޑ މިފުރުޞަތުަގިއ  ކޮންމެހެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އާދެ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  7ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިތުރު ވާހަކަެއއް އެބަޮއވޭ ެއއީ ހަމަ 

ކެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތީމާ އަޅުަގނޑަްށ އަށްވެސް އަދި )ނ( އަށް ެވސް އިޞްލާޙުތަ

ަް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން  ގަާވއިދު ކޮމިީޓގައި ދެެކވުނު ވާހަކަ ާއއި ބެހޭގޮތުން ެވސް

ބެނުންވާތީ. ަގވާއިދު ކޮމިީޓަގިއ ވަގުާތއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނުއިރު ަމއިަގނުޑ 



ކަީށގެންވާ ރަނަގުޅ ަގޑިއިަރކީ އެ 3ގޮތެްއގައި ގިނަބޭފުޅުންވެސް ޤަބޫލުކުރެއްވީ 

ގަިޑއިރު ަވންދެން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މިކަމުގަިއ އުޭޅއިުރ  3ވަގުެތއްކަމަށް. 

ގަިޑއިރުވަްނދެން އެކަމަށްޓަކައި ހަަމ  3ަގޑއިުރގެ ކޮންސަންޓްޭރޝަން ނުވަތަ  3

 5ތިބުން އެއީ އެކަީށގެންާވ ަވގުތެްއކަމަށް. އިތުރު ަވގުތުތަކެއް ީމގެތެރޭަގއި 

ގަިޑއިރާ ަބއި. މިކަަހލަ ވަގުތުަތކެއް. އެހެން  5ރު ޭއަގއި ހުށަހެޅިފައިުހރި ގަިޑއި

ހުށަހެޅިފައި ހުރިކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށްހީވަނީ މެންބަރުން ޤަބޫލުކުރެއްިވގޮތުްނ 

ވެއްިޖއްޔާ އެއީ މާިދގުެވގެންާދ ވަގުތުަތކެްއކަމަށް. އެހެންކަުމން އިދާރީ ކޮމިޓީަގއި 

ކަ ދެކެުވނު ކަމުގައިިވޔަސް އިދާރީ ކޮިމޓީގައި ގިނަ މެންބަރުން މާބޮޑު ދެކޮޅަށް ވާހަ

ގަޑިއިރަްށ  3މަޢާފްކުރައްވާ ަގާވއިދު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ނިންމެވީ ހަމަ 

ނޑު ބަޔާންކޮށްލަން ބޭނުންވީ މިހާރު ދެކެވޭ  ބާއްާވގޮތަށް. މިވާހަކަަތއް ައޅުގަ

ހުންނާނެކަމަށް ފެންނާތީ ގަވާއިދު ވާހަކަތަާކއި ބެހޭގޮތުން ކޮންމެސްވަރަކަށް ގޯެހއް 

 ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ަދއްަކވާފަިއާވތީ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށްއެދި  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ްއޗެއް ވަނަ މާއްދާއާއި ބެޭހގޮތުން ކޮންމެސް އެ 7މިދަންނަވާލީ މިހާރު  ޢަލީ ވާހަަކދެއްެކވުްނ:هللا ޢަބްދު

ދަންނަވާލަން. އެގޮތުން ފުަވްއމުލަކު މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް  ހުށަހަޅުއްވާފައި 

އަދި ތާއީދުަު ކުަރއްވާަފއިވާ ޮކޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސެއިން ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި 

އިޞްލާޙަށް ޢިބާރާތުގެ ކުޑަ ަމއްސަލަެއއް އޮތުމަށް ައޅުަގނަޑށް ފެންނާތީވެ 

ބާއްވާެނ ދުވަހާއި ަވގުތު ަކނަޑއަޅާީނ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް

ނޑަށް ފެންނާތީ  މަޝްވަރާގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ މިގޮތަށް އޮންނަން ައުޅގަ

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ ފުަވއްމުލަކު މެންބަރު ފައިސަަަލް  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

 ނަސީމް ހުށަހަޅުއްވާ މިމާއްދާައށް އަޅުަގނުޑވެސް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ  މޫސާ މަނިކު 



ދަންނަވާލަން. ދެން މިމާއްދާ އާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަަކދެކެވުނު ހާޒިަިުރގަިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ީހވަނީ ބައެއް ޭބފުޅުންނަށް މިކުޑަކޮށް  އަޅުަގނުޑވެސް އިނީމު. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މިގޮތަށް ނަގަިއގަ ންނަން އުނދަގޫފުޅު ވެދާނެހެން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މަްޝވަރާެގ  ވާހަކަ ދެަެްއކުނުއިުރގަިއ ައޅުގަ

މަތިންނޭ މިއޮންނަނީ ޖަލްސާއެއް ާބއްވަްނވާ ކޮންމެ ަފހަރަކު އިދާރީ ކޮމިީޓ 

ދެކެވިފައިއޮތީ އިދާރީ  އެްއކޮގެން ޖަލްސާ ބާއްާވގޮަތކަށްަް ނޫން. މީގައި ވާހަކަ 

މަސްދުވަހަށް  2ހަފްތާ ނުވަތަ  3މަސްދުވަހުގެ ޕްލޭނެއް ނުވަތަ  9ކޮމިޓީން 

ނަޑއަޅާފައި ަވކިގޮަތކަށް މިތައްޔާރުކޮށްފަިއ ބާއްާވކަހަލަ ގޮތަަކްށ  ކަ

ވާހަކަދެެކވިފަިއއޮތީ. މީގަިއެވސް އަނެއްހެން މިހާރު އޮތްގޮތުން ބަލާއިރުވެްސ 

އިދާރީ ޮކމިޓީ އެއްކޮށް ހުއްދަނެގުމަްށފަހު ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ވަގުތުން ަވގުތަށް 

ނޑައަޅާނެ ވާހަކަ ނެތީމާ އިދާރީ ކޮމިޓީއަީކ ައބަދުވެސް ރަީއސާެއީކ  ވަގުތު ކަ

ބައްދަލުވެ އަދި މިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަުކގައި ޙަރަކާތްެތރިވާނެ ކޮމިޓީއަކަްށވާީތ 

ނޑަެއޅިފައި އޮންނަ ތާވަލަާކއި އެއް  ގޮތަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ީމަގިއ ކުރިން ކަ

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެކެވިފައި އޮންނާނެވާހަަކ  އެބައޮތް. އެހެންވީމާ ެއގޮތަްށ އަޅުގަ

މަޢުލޫމާތަށްޓަކާ ދަންނަވާލީ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި މިކަުމގާ ވަރަްށބޮޑެތި ފަސޭތަކެްއވާނެ 

ނޑުމެން މިތިބީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ހެދުމު ގެ މަގުމަތީަގއި. މިވަގުތު އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮީތ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙްކުުރން ކަމަށްވާއިރު ވަރަށް 

މީގައި ވަރަްށގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކާއި ވަަރށްގިނަ މައްސަލަތަށް 

ނޑުމެން އެންމެން ޤަބޫލުކުރަންވާނެ. އެއިން ކޮންމެފަހަރަުކ  އަންނާނެކަން އަުޅގަ

ަޑިއގަންނަވާ ގޮތަށް އޭތި ހުށަހެޅުމުގެ ސަަބބުން ނުވަތަ ރައީސަްށ ރައީސަށް ފެނިވަ

ހަނދުމަފުޅު ނެތިގެންވެސް އެްއވެސް ެއއްެޗއް ަވއްޓާާލފަ އެހެން ބޭފުޅެއްގެ 

މައްސަލަެއއް ދޫކޮށްލެވިަފއި ައތުވެއްޖިްއޔާ އޭގެ ަމއްސަލަތަެކއް ނުކުމެ މިތަނުަގިއ 

ނޑުމެން ވިސްނާފައި މިކޮމިޓީ އަނެއްކާ އެކަމާއި ބަހުސްކުރަްނ ޖެހިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަައޅަން ނިންމާފައިއޮތީ. އެަެހެންވީމާ މީގަިއ  އާިއއެކީ ބަހުސްކޮށް ގޮތްތަެކްއ ކަ



ނޑަށް މީިތ  އަޅުަގނުޑވެސް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ މިދަންނަވާލަނީ. ދެން އަުޅގަ

އިދާީރ މާނަކުރެވޭ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަްއ ބާްއވާނެ ުދވަހާއި ަވގުތު 

ނޑަައޅާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ އޮތް އޮތުމަކީ ެއީއ  ކޮމިޓީގެ މަޝްވަާރގެމަތިން ކަ

ވަގުތުން ވަގުތަށް ޖަލްާސގެތެެރއިން ކުއްިލއަކަށް އިދާރީ ކޮިމޓީ ނަގާފައި މާދަމައަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަން.  ނަޑއެޅުން ނޫްނކަމަށް ވިސްާނވަަޑއިގަތުމަށް ައޅުގަ ޖަލްސާއެއް ކަ

ނުޑ ދެން މިމާއްދާ ނޑަށް ބޭފުޅަކު ކުަޑކޮށް ސުވާލުެވސް އަުޅގަ ގެ )ށ( ގައި ައޅުގަ

ކުރަްއވައިފި މީގެތެޭރަގއިެވސް އެބައޮތް. މިޖަލްސާެއްއގައި ިނންމަޖެހޭކަމެއް ނެތުން. 

ަގއި މިއިންނަނީ ހަފްތާއެްއގެ ތެރޭަގއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ހިމެނިފައިވުން.  2

ނޑަށް ހީވަނީ މީެގ ތަފްޞީ ލް ކުޑަކަންނޭނގެ. ހަްފތާއެއް ތެޭރގައި ބަންުދ އެއަުޅގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދެެކވިފަިއ އޮންނާނީ ހަފްތާއެއް  ދުވަސް އޮންނާނެ. އެކަމު ައޅުގަ

ތެރޭގައި ޢާންމުކޮށް މިއޮންނަ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަަވއި އެހެން ބަންދު 

އެަބއާދޭ. ދުވަސްތައް އެބައާދޭ. ަބއެްއ ކަހަލަ ޙާލަތްތަކުގައި ބަްނދު ދުވަހެއް 

ނޑިައށް ދިދަ ތިރިކޮށްފައި.  ބޭފުޅަކު އަވަހާަރެވގެންވެްސ ބަންދުކޮށްފާނެ ބައިދަ

ނޑުމެން އެދުވަސްތައް އެބަންުދ  އެކަހަލަ ދުވަހެއް އަުތވެްއޖިއްޔާ އަުޅގަ

ދުވަސްކަމަށް ބަލާފައި ޖަލްާސ ނުބާއްވާކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ މީ އަޅުަގނުޑ 

ނުޑގެ ނަްނވެސް މީަގއި އިނދޭ. އެވާހަކަ ެދކެވިަފއިވާ މާ  އްދާެގ ތެރޭގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑވެސް މިއަށް ތާއީުދކޮށްފައިއޮތް މާއްާދއަކަްށވާތީ މިތަފްޞީލް ދަންނަވާލީ. 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަަކއި ވަރަްށބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  7ޞްލާޙް. އާދެ އައްސަލާމްޢަަަލަިއކުމް. އާދެ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ އި މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ފުވައްމުލަކުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް   އަްޙމަދު ޝަީފޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނޑު ާތއީދުކުރާވާަހކަ ދަންނަވަން. ެއގޮތަށް  ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ައޅުގަ

ނޑަށް ވިސްނޭގޮުތަގއި އެިއޞްލާ ޙަކީ ވަރަށް މުޙިންމު އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރީ އަުޅގަ

އިޞްލާޙަކަށް ވާތީވެ. އާދެ އަޅުަގނޑު މެންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރެިވގެން ހިނގައްެޖ 



ހަމައެކަނި ރައީސްގެ އަތްުޕުޅގައި ެއކަންކަން ތަރުތީބުކޮށް އެކަށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ 

ކަންތައް އޮތުމުން މަސަްއަކތަށް ވަރަށް ލަސްެވގެންދާަކން. އަވަހެއް ނޫން 

އި ވަނީީކެއއް އިނޭގތޯ. ޤާނޫނުއަސާސީ ީމގެކުރިްނ އިޞްލާޙުކުިރ ފަހަރު ޙަޤީޤަތުގަ

އަހަރު ނަގަން ދިމާިވ އެންމެބޮޑު މައްސަލައަކީ އެީއކަމަށް ވެދާނެކަމަށް  97

އަހަރު އެްއެވސް ޖަލްސާއެއް ނުބޭްއވި ެއޖެންޑާއެއް ަކނޑަނޭިޅ  4ލަފާކުރެވޭ. 

ަގނޑަށްހީަވނީ އެގޮތަށް އެކަހަަލ އެޖެންޑާ ތަރުތީބު ނުކުެރވި ގޮއްަސެއއޮތީ ައޅު

ކަންތައްތަްއ ހުރުމުންހެން. މީގަިއ ވިސްނާލަންޖެހޭކަމެއް. މިމަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންެގ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީސް. ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި މިތިބީ ތިއްބެވީ އެކި ދާއިރާަތކުްނ 

ހެންކަމާިއ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރަްއވާފަިއވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންތަކެއް. އެ

އެީކގައިަި މިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދާއިުރގަިއ ވީހާވެސް ބޮަޑކަްށ 

މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަމާ ބައިވެިރވުމާ ރަޢުޔު ކުރެވޭ ކަންތައްތަުކަގިއ 

ނޑުމެން ިމ  ވަރަށް ސާދާކޮްށ ފާޅުކޮށް ފެންނަން އޮންނަން ޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ަޑއަޅަުމ އިދާރީ ކޮމިޓީއެއް ާބއްވަން. އިދާރީ ކޮމިޓީ މިހާރު ގަާވއިދުަގއި އެބަ ަކނ

ނޑުމެން ފާސްކުިރ  އޮންނާނެ ކަންވެސް ޔަޤީންވެސް ެވއްޖެ. ކުރިން އަޅުގަ

މާއްދާއެްއަގއި އިދާރީ ކޮމިޓީއަށް ރިޢާޔަތްވެސް ކޮށްިފން. އެހެންވީމާ، މި 

ޝައްކެއްތް  މަސައްކަުތގައި އިދާރީ ކޮިމޓީއެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމާމެދަކު

ނުކުރަން. އެފަދަ މުހިންމު ބޭނުންތެރި އިދާރީ ކޮމިޓީއެއް ހަމަޖެހިފައި 

އޮންނައިރުަގއި އިދާރީ ކޮމިީޓގެ ލަފާގެ މަތިން އެކަން ުކރެވިގެން އަންނަ ގޮތަށް 

ނުޑ ދަންނަވާނީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި މަސައްކަތަސް  އޮތުމުން އެއީ އަުޅގަ

ހަމައެާއއެީކަގއި ދަންނަވާލަންޖެހޭ ހަމައެކަނި އަވަްސކަމެއް ލިބޭނެ ކަމެކޭ. އަދި 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުރަްއވާ ަކމެއްގެ ގޮުތގަިއ މިކަން ހަމަޖެހިގެން މަސަްއކަތްކުެރވޭ 

ގޮތަށް ެވގެން މަޖިލީހަށް އަންނަ ކަންތައްތަުކގައި ީމގެ ކުީރގަިއވެސް ިމ 

ނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރެިވގެން ހިނގަްއޖެ އެޖެންޑާ ކުެރވިފަިއ  މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑު  ހުރި ކަންތައްތަކެއް. ދެން ޭއެގ މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތިގެން ކަންނޭނގެ އަުޅގަ



އެ ހުށަހެޅުނު އިރުވެސް އެްނމެ ފުރަތަމަވެސް ދެންނެވިން މިބައި އުނިކޮށްލާފައި 

އަވަހަށް ަގވާއިދަށް ފަށަން ހިނގާށޭ. އެކަމަކު ެއކަމަކަށް ތާއީދެްއވެސް ނުކުރަްއާވ 

ްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ފެނިަވޑަެއއްވެސް ުނގަތް. އެއީ ތެދުފުޅެއް މަޖިލީހުގެ އެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން ރަީއސް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮތް ެއޖެންޑާއެއް ެއއީ ެއއަކަްށ 

ނެތް ކުޅެޭވކަށް ބަދަލެްއ ގެނެޭވކަށް ިއޞްލާޙެއް ގެެނވޭކަްށވެސް. އެކަމަުކ 

ން ތިން ދުވަސްމަތިން އަޅުަގނޑުމެން މި ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިޯތ، ދެ ދުވަސްމަތި

ތާނގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފައި ދިަޔީއ ހަމަ ފޫނެން ފަޔަށް 

ފެންފުރާފައި. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ކަންތައްަތއްވެ ަލސްވެ ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެ ން މަސައްކަތް ިދގު ދެމިގެން ިދޔުމަކީ ައޅުަގނޑު އެދޭ ގޮތެްއ ނޫން. އަުޅގަ

ކޮންމެސް ވަަރކަށް މިއަދު ަތސައްވަުރ ކުރަންޖެހޭނެ ކަންޭނނގެ ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ަައި ޖެހޭނެ ކުަލތަކަކުން ލިބިގެންދާނެ  ރައްޔިތުން ތިބި ހާލަތު. މި ާޤނޫނުއަސާސީގަ

ނޑުމެންެގ ރައްޔެއް އޮތީ ކެތް މަދުވެަފއި. އެހެންކަމާއެީކަގއި  މީރު ކަމަކަށް އަޅުގަ

ސް އަަވސްވާނެ ގޮތަކަށް މިކަން ރޭވުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި މަސައްކަތް ވީހާވެ

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެވެްސ ވަރަްށ މުހިންމު ބޭނުންފުޅަކަށްވާނެ ކަމަްށ 

އަޅުަގނޑު ދެކެން. ދެން ިމގޮތަށް އިދާރީ ކޮމިީޓގެ ލަފަޔާ އިރުޝާދު ލިބިގެްނ 

ޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އެކަން ކުރެވުނީމާ އަންނަ ައނެއް ފައިދާއަކީ މަ

ވަރަށް ބޮޑު ސަލަމާތްކަމެްއ ލިބިގެންދޭ. އޭރަކުން ުބނެވޭކަށް ނޯންނާނެ މި 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް މަޖިީލހުގެ ރައީސް ިމކަން 

ނަޑއަަޅއިގެން މިގޮތަށް ެގންނަ ވާހަކަެއއް. އަދި ކަެމްއ ގޯސްިވއަސް ަރއީްސގެ  ކަ

ށިފުޅުަގއި އެކަްނ ެއޅުވުމުެގ ޙައްެޤއްެވސް އެްއވެސް މެންބަރަކަްށވެްސ އިސްތަ

ނޯންނާނެ. އެ ގޯސްެވގެްނދާ ކަންތަކުަގއި އިދާީރ ކޮމިޓީގައި ިތއްބަާވ 

ނޑުެމން ދެން ތިބޭ ބަޔަކަށް  މެންބަރުންވެސް އޭގެ ދިފާޢުަގއި އަދި އެކަން އަުޅގަ

ަވިއދޭ ކަމުގެ ބާރުވެސް ނުވިސްނޭ ކަމެއް ޮއވެއްެޖއްޔާ ެއކަން އޮޅުންފިލު

ގަދަެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި މުހިންމު ސަބަބުތައް މީގެ ތެރޭގަިއ 



ނޑު ދަންނަާވނީ އެއީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ވަރަށް މުހިންމުކަމެކޭ.  ހުރުމުން އަޅުގަ

އެްއވެސް ހާލަތެްއަގއި ޤަޫބލުކުރަން ދަތިކަމެއް އެީއ ހައްދުފަހަނައަޅާ ވަުރގެ 

އް ެއކަކަށް އޮެވއްެޖއްޔާ ކަންަތއްތައް މާ ރަނގަޅަށް ނުދާނެ ކަމަށް. ބާރުތަކެ

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އިނގޭތޯ މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑުެމން ތަޖުރިބާ ކުރަމުންދާ 

ގިނަ ކަންތައްތައް އެގޮތަށް ދިމާވެފައި ހުރީ އެފަދަ ހާލަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ޮއެވގެން. އެހެންވީމާ، ފުވައްމުލަުކެގ  މުޖްތަމަޢުގެ ކަންތައްތައް ގޮސްފައި

ނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަިއސަލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާަހކަކޮުޅ ކުރުކޮށްލަން. ދެއްިވ  ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 ފުރުޞަތަށްޓަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

ދެ، އަުޅަގނޑު ފަށަިއގަްނނަމުންވެސް ދަންނަވާލިން ހަމަ އެންމެ ބޭފުޅުންގެ އާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެްނގެ މިަކންތައް ައވަހަށް ގެންދިޔުމަށްަޓކާ ވީހާެވސް ޚުލާސާ  އަރިހުން އަުޅގަ

ގޮތެްއގަިއ ވާަހކަފުޅު ކުުރކޮްށލެއްވޭތޯ މަަސއްކަްތކުރެްއވުމަްށ. އެކަަމކު ެއްއވެސް 

ނޑު ހަމަ ކުރާ ހިތްވާނެ ކަެމއް  ބޭފުޅަކު ދައްާކ ވަހާކަފުޅު  ހުްއޓާލުން އެއީ އަުޅގަ

ނޫން. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ޢީސާ އާދަމް.

 

ނޑުމެން 7އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ    ވަނަ މާއްދާއާބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށްެވސް ފެންނަ ޚިޔާލެއް  މެންަބރު ޖަޢުފަރު ީޢސާ   ވާހަކަދަްއކަމުން މިހާރު މިގެންދަނީ އަޅުގަ

ނޑަކަްށ  އާަދމް ވާހަަކދެއްެކވުން: ދަންނަވާލަން ފްލޯގައި ތެދުީވ ހަމަ ބަހުސްގެ މެދުތެރެއިން، ފުން ކަ

ގެ )ހ( ަގިއ ަވނަ މާއްދާ 7ފުންމާލުމެކޭ އެްއގޮތަށް ތެދުީވ އިނގޭތޯ. މިހާރު މީގެ 

މި ބުނަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ ދުވަާހއި ވަގުތު ަކނަޑއަޅާީނ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ، ދެލިކޮީޕގައި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަގއި މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ ުދވަާހއި ަވގުތު އިދާރީ ކޮމިޓީެގ މަޝްވަރާގެ މަތިން 



ނަޑއަޅާނީ މަޖިލީހުގެ ަރީއސެ ވެ. އާދެ، އިދާރީ ކޮމިޓީެގ މަޝްވަރާެގ މަތިން، މި ކަ

ނޑަށް ހީވަނީ ހެޔޮ ނިޔަތެްއގައިހެން  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްިވ ބޭފުަޅކުވެސް އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވަީނވެްސ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަެވސް ދަންނަވާލަން 

ނުޑމެން ވިސްނާ ލަންޖެހޭ އަޅުަގނުޑވެސް ބޭނުންވަނީ ިހންގުމުގެ ދާއިާރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާއެްއކޮށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށްވެސް އަުޅގަ

އިޚްތިޔާރުތަެކއް ދެިވގެންނޭ ކަންތައްތަކެއް ކުެރވޭނީ އަދި ހިންގަން ދާއިރާެއއްަގިއ 

ހުންނަވާ އިްސވެރިައކަށްެވްސ އިޚްތިޔާރުަތކެއް ލިިބގެނޭ، އެފަދަ އިޚްތިޔާރުަތކެްއ 

ނޑުމެން އަޢްޔަނުކުރަން ެޖހޭނީ. ދެން މާއްދާތައް ދެވިފަ އި ހުންނަ ވެިރއެކޭ އަުޅގަ

މިހާ ބޮޑަށް ފައިން ޓިއުނު ކުރައްަވިއގެން އެިކއެކި ޮކމިޓީތަކުގެ މަޝްވަރާާޔ 

ޚިޔާލުތައް ހޯއްަދވަިއގެން މި ކަންކަން ކުރަންެވއްޖެްއާޔ އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ 

ރަށް ދިުގލާނެ އިނގޭތޯ، އަދި އިނގޭތޯ މީ އަދި ފަސޭހަކަމެއް ނޫން. ވަ

ދިގުލަިއގެން ގޮްސ ނިމޭނެ ދުވަހެްއވެސް ނޭނގޭނެ. ދެން ަހމަ ކަމުގެ ތަޖުރިބާކާރު 

ަަިއފި އެީއ ރ.އަތޮުޅެގ  ބޭފުޅަކު ދެންމެ ވަރަށް ޞަރީޙަކޮސް ދަންނަވާލަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްުއސްތާޛު ޝާހީން ޙަމީދުވެްސ މިކަމުގައި ދިމާވެދާެނ 

އިނގޭޯތ، ހަމަ ތަޖުރިބާގެ އަީލގައި އެ ވިދާުޅވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ދަތިތައް 

އަޅުަގނޑު ބުަރވަނީ މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި މިއޮތް ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ 

ވާހަކަ، ދެިލކޮޕީަގއި އޮްތ ގޮތަށް މިކަން ކޮށްެދއްވުމަްށ އެދި ދަންނަވާލަން 

 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ  7ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ  ންމަތީ ދެކުނުުބރީ ތިލަދު

 )ހ( ގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާްއވާނެ ދުވަހާ ަވގުތު ަކނޑަައޅާނީ  ނަީސރު هللا މެންަބރު ޢަްބދު

ނޑު ހިަތއް އެ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރި ދުވަހާ ވަގުތު މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ. މިހެން އޮންނައިރު އަުޅގަ

ނޑަައޅާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ މިހެން  މިގޮތަށް އޮތުމަށްވުރެ ތާރީޚާ ަވގުތު ކަ

އޮތުންމާ ފުރިހަމަ ކަމަށް. އެހެން ވެގެން ެއވާހަކަ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވީ. ދުވަހޭ 



އޮތީމަ ، ބުދަ ދުވަހަކީެވސް ހަމަ ދުވަހެއް އަންގާރަ ުދވަހަީކެވސް ދުވަހެއް ދެން 

ވަނަ  8ވަަނ ދުވަސް  92ވަނަ ދުަވސް،  7ހުގެ ގޮތުން ބަލާިއރު އަނެއްކާ މަ

ދުވަސް ެއއީެވސް ހަމަ ދުވަހެްއ. ތާރީޚޭ އޮތީމަ އެމަހާ އަހަރާވެސް އެތާ 

ނޑަށް ފުރިހަމަކަމަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ  އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމަ، ައޅުގަ

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިޢއްޒަތްތެރި  މެްނބަރު އަްޙމަދު މުލަކަތޮޅު 

ނޑުމެން މިއުެޅނީ މިހާރު މި  ސުލައިާމން ވާހަަކދެއްެކވުން: ވަނަ  7މަޖިލިސް، އައްސަލާމްޢަލައިކުްމ. އާދެ، އަުޅގަ

މެ ފުރަތަމަ މާއްދާގެ )ހ( އާބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމޭތޯ. އަޅުަގނޑަްށވެސް އެން

ވިސްނާލެވުނީ ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙުގެ އިބާރާތް މިޮގތަށް އޮތުމުން ދެންމެ 

ލ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސަ މަނިކު ވިދާޅުވި ފަދައިން މީގެ މާނަ އެހެން 

ގޮތަކަށް ނެގިދާނެތޯ. ައޅުަގނޑަށް މީގެ މާނަކުރެވެނީ ޤައިމުވެސް މި އިބާރާްތ 

އީަސކަށް ޭއރަކުން އެްއވެސް އިޚްތިޔާެރްއ ލިބިވަޑަިއގެން ނުވާެނ އޮންނަ ގޮތުން ރަ

އެ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މަޝްަވރާގެ މަތިން ނޫން ގޮތެއްަގިއ ވަގުތު އަދި ބާއްވާެނ 

ނޑަށް ކުރެޭވ މާނަ. އެހެންވީމަ،  ނޑައެުޅްއވުމަކަށް. މިއީ އަޅުގަ ދުވަސް ކަ

އެ މާނަތައް ކުރެވޭ ގޮަތކަްށ  އަނެއްާކވެސް އެްއކަލަ މާނައިގެ ތަފާތު މާނަ ތަކަކަށް

ނޑަށް ބުރަެވވެނީ ކުީރގަިއ ވާަހކަދެއްެކވި ޢިްއޒަތްތެިރ  ދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މެންބަރުން ކުރެ ރ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ސަބަބަީކ  މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް.

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ީމަގއި އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މަްޝވަރާގެ މަތިން މިކަން 

ކުރަންވެއްޖެނަމަ އެބޭފުޅުން ިވދާޅުވި ފަދައިން މީގައި އެބަުހރޭ ހުރަސްތަކެއް. ކުރީ 

ދުވަހެއްަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާުޅވި ފަދައިްނ މިސާލަކަށް ކޮމިޓީެގ 

ހޭފުޅުނެތި ވަަޑއިގެންފަިއ އޮންެނވީތީ ދެން މަޝްވަާރ ބޭފުޅުން ހޭނެތިފައި، 

ނަޑ ނޭޅިފައި. ހަމަ އެގޮތަްށ  ނުކުރެިވގެން ޖަލްސާ ބާްއވާނެ ދުވަހެއް ގަިޑއެއް ކަ



ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން މިސާލަކަށް މާލޭގައި ަވޑަިއގެން ނެތިގެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ 

 97ނޑަްށ ހީވަނީ އޭރުން މަޝްވަރާ ނުކުެރވިގެން ިމަކން ނުކުރެވިފައި. އަުޅގަ 

ނޑަްށ  27އަހަރެއްނޫން  އަހަރަށްެވސް މިކަން ދެމިގެން ހިނގައިދާނެހެން. އަޅުގަ

އަހަރަށް ދެމިގެން ދިޔަ ސަބަބަކީ. އެހެންވީމާ،  97ހީވަނީ އެެއއް ނޫންހެން 

ނޑި  އަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވެނީ މިގޮތަށް އޮތުމުން ޖަލްސާތަްއ ބޭފުން މެދު ކެ

މާ ބޮޑަްށ މެދުވެރިވާނެ ކަމަށް. ިމސާލަކަށް މި ޢިބާރާތް  ލަސްވެ ދިޔުން

އަޅުަގނޑުމެން ިމގޮތަށް ބާްއަވއިފި ކަމަްށވާނަމަ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ ފަހަރެއްަގިއ 

ޖަލްސާއެއް ނުބޭްއެވވޭނެ ހަމައެކަނި ރައީސަށް ފެިނވަަޑއިަގންނަވާ ގޮތަކަށް. ދެްނ 

މި ޒިންމާ ބޮޑު މަސްޢޫލިއްޔަތު  އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ މިސާލަކަށް މިކަމުގައި

ނޑުމެން ައޅުވާފަިއ ދޫކޮށްލަންވީޯތ  ނޑުފުޅުަގއި އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްގހެ ކޮ

ނުވަތަ މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލަންވީތޯ. ޝަްއކެތް ނެތް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ޖަލްސާެގ 

 އެޖެންޑާެއއް ނިމިގެން ަވރަށް އޮމާންކޮށް ޮގސްފިަކމަށްވާނަމަ ރައީްސވެ

ވަަޑއިގަންަނވާނެ ޤާޟީައކަށް. އެހެންނޫންނަމަ ވެވަަޑއިގަްނނަވާނީ ބާޣީއަކަށް. މިީއ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިފައި ހުރި މަންޒަރު. ވީމާ، އެކަަމކަްށ  ފާއިތުވި ތަނުންވެްސ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާނެ ިއތުރު ވާހަކަެއއް ނެތް. ެއކަންވާނީެވސް އެހެން. 

އިން ދެލިކޮޕީގައި އޮްތ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އެހެންވީމާ، އެ ވިދާުޅވިަފދަ

 އަޅުަގނުޑވެސް ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ިމހާރު މި  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

 މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިވާ ބަހުސްކުރެވެމުން މިދާ މައްސަލާގައި  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ތާިރޤް 

ގޮތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީުދކުރަން. މިކަމަކީވެްސ ަގވާިއދު ހަދާ ކޮމިޓީގަިއވްސ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްވަރާ ުކރެވިފައި އޮތް ަމއްސަލަެއއް. އަދި މި ގަާވއިދުަގިއ 

ވާރާކުެރވިފައި ހުިރ މިހިރަ ކޮންމެ މާއްދާއަކީެވސް ހަމަ އެގޮތަށް ަމޝް

މައްސަލަތަކެއް. އިދާރީ ކޮިމޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރަމުްނ ދިޔައިރު މަޖިލީހުގެ 



ރައީސަށް ލިބިދޭ ބާރުތަށް ުކޑަކުރުމަށް އެންމެ ޮބޑަށް ާބރު އެިޅ ެއކަކަްށވާނެ 

އަޅުަގނަޑކީ. އެއީ ސަބަބުަތެކއް ނެތިެއއް ނޫން. ައޅުަގނުޑ ޙަޤީޤަތުގަެވސް ވަރަްށ 

ކީ ދަންނަވަން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައް ވީާހވެްސ ސާބިތުކަމާއެ

ބޮޑަށް ކުަޑވެފައި އޮތުމަކީ ަވރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް. މީެގ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި 

އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުާރ، މީެގ ެއންމެ މުހިންމު އެއް ސަބަބަީކ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ 

މައްދާެއއް އިްއޔެަގއި އޮްތ އެންމެ އިްސވެރިައކީ ފަހުން އިއްޔެ ފާްސކުރި ަގާވިއދުގެ 

ރައީސްކަމަށް. އެހެންވީާމ، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ިޢއްޒަތާ ކަާރމާތަށް އުނިކަމެއް ލިބޭ 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެްއވެސް ަކމެއް މި މަޖިލީހުން ނިމިގެން ދިޔުމަކީ އަޅުަގނުޑ 

ނުޑ އޭދ ގޮެތއްެވސް ޫނން . މަޖިލީހުގެ ކަމެްއ ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނިމިގެންދާ ގޮތަކުން ައޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނުރުހުމާ ހިތްހަމަ 

ނުޖެހުން ރައްދުވާ ފަރާތަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވާކަށް އަޅުަގނޑުމެްނ 

ބޭނުންމެއް ނުވޭ. މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ގެންދެވެްނވާީނ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ 

ގެ މެންބަުރންނާ ވީހާވެްސ ބޮޑަކަްށ ގުިޅގެން މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި މަޖިލީހު

ބައިވެިރވުން ވީހާވެސް ބޮަޑަކށް ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ 

ރައީސަށް ލިބިގެްނވާ ބާރުތަްއ ކުޑަކޮށް ކޮމިޓީަތކާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާ 

ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންަދާވ  އިރުޝާދާ އެހުރިހާ ކަމެއްެގ ދަށުން މަޖިލީހުގެ

ކަމަށްވަންޏާ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ިއއްޒަާތ ކަރާމާތަކަށް އެްއެވސް އުނިކަމެްއ ލިބޭނެ 

ނޑު ނުދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑުމެން މަނިކުފާނު ތި  ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނިޑއަށް އިްސކޮށް އަުޅަގނޑުމެން އިންތިޚާބުކޮށްފަިއ ތިހިރީ ވަރަށް މަތީ  ގޮ

ޝަރަފަކާ ޤަދަރެއް އަރުވަްނ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަްއ ކުރިއަްށ 

ދާންވާނީ އެ ރައީސަށް ިލބިދޭ ޙައްޤުތަކާ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހިފެހެއްިޓގެން 

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޢިްއޒަތަްށވެސް ބުރުލެއް ނާރާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް. އެހެންވީމާ، މި 

ުޅަގނޑުމެންގެ ނުރުހުން މަނިކުފާނަށް ރައްދުނުވާ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ދާްނވާނީ އަ

ގޮތަކަށް ކަމަށްވާތީ ވީހާެވސް ބޮޑަކަށް ކޮމިޓީަތކުެގ މަޝްަވރާޔާެއއްކޮށް ގެންދިޔުްނ 



އެއީ ައޅުަގނޑު އެންމެ ބޮަޑށް ތާއީދުކުރާ ގޮތް ކަމަށްވާީތ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ 

ނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީދު  ކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.އިޞްލާަާޙަށް އަުޅގަ

 

ނޑަށް ދެންނެވޭނީ ޏ.އަތޮޅުގެ  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ  މެންަބރު ޒާިހރު އާަދމް 

ނުޑ އަޅުަގނުޑ ދެކޮޅު ހަދަ ވާހަކަެދއްެކވުން: ނީައކީ ނޫނޭ އަދި ތާއީދު ުނކުރަނީކީެވސް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި އެްއވެސް ަގވާއިެދއް ނުހެދޭނެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަކަށް. 

ވަނަ މާއްދާަގއި ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ  99ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައީްސެގ  ވާޖިބުތައް ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެބަޮއވޭ. އަދި ޤާނޫނުަގއި ނާއިބު

ވާޖިބުތަްއވެސް ަކނަޑއެޅިފަިއ އެބަހުރޭ. އެހެންކަމުން ާޤނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަްށ 

ހެދޭ އެއްވެސް ަގވާއިަދކީ އެއީ ވެިލޑް އެްއޗެއް ކަަމކަށް ނުބެލެވޭ. ވީމާ، 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޒުުނާވ ގޮތަކަށް މި ަގވާއިދު ކުިރއަށް ގެންދިޔުމަށް އެިދ 

ވާހަކަ ދިގުކޮށްގެން ވަގުތު ަނގާލާަކށް ނޫން. އެހެންވީމާ،  ދަންނަވާލީ. ކޮންމެހެން

ޤަނޫނުއަސާސީަގއި ަކނަޑއެިޅފައި އޮންނަ ގޮތަކަށް ޤާނޫުނއަސާީސއާ ތަޢާރުޒުނުާވ 

ގޮތަކަށް މިކަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވިސްާނވަަޑއިގެން ކުރިއަށް ގެންދިަިޔުްނ 

ނުޑ ދެކޭތީ. ެއވާހަކަ ދަންނަވާ ލަން ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެިރ ރަނގަޅު ކަމަށް އަުޅގަ

 ރައީސް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މިހާރު  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

  2222މިދެކެވެނީ ބާރުގެ ވާހަކައާ އިުތބާރުގެ ވާހަކަ. ޙަޤީޤަުތގައި ިމއުޅެނީ  މެންަބރު ައޙްަމދު ޝަީހދު 

ދެން ޖަވާބު ނުދެވި އޮތް މައްސަލަެއއް. އާދެ، ހޫ ޝެލް ގާޑް ދަ އަހަރު ވަން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގާިޑއަންސް މިއީ ފަލްސަާފވެރިން މި ސުވާލު ގެްނުގޅުއްާވ ގޮަތކީ. އާެދ، 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދެލިކޮޕީގައި މި އޮންނަނީ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމުގެ އިޙްިތޔާރު ެއ 

ލާެޙއްަގއި މިުއޅެނީ އިދާީރ ޝެޑިއުލްކުރުުމގެ އިޚްތިޔާރު ރައީސަށް ދޭގޮތަށް. އިޞް



ނޑަށްވެްސ ޤަބޫލުކުރަން ޒިންމާދާރު  ކޮމިޓީން މީގަިއ ބައިބެިރ ކުަރން. ދެން އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ  ގޮތެްއގައި ކޮންމެ ބާރެއްެވްސ ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ރު ނުވިސްނެނީ އާދެ، ރަީއސް ިޒންމާދާރު ނުކުރެވުނު ތަނެއްގަިއ ކޮމިޓީއެއް ޒިންމާދާ

ކުރެވޭނެ ގޮެތއް އޮންނާނެ ބާވައޭ. އާދެ، ައޅުަގނޑު ހިތަްއ އަރަނީ ވަރަށް ގިަނ 

ފަހަރަށް ދިމާވާ ގޮތެޭކ މިއީ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމޭ މިހެން ބުނެލާ ބުނެލުމުން ވަރަްށ 

ގިނަ ފަހަރަށް ވަރަށް ގިނަ ޮގތް ގޮތުން އެބަ ޒިންމާ އުފުލުން އެބަ ދައްކޮށްލެވޭ. 

ނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި  ފަހަރުވެސް މި ދިމާވެދާނެ އެއް ގޮތަކީ އަުޅގަ

މަސައްކަތް ހަލުިވކޮށްލުމަށްޓަާކ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަްށޓަކާ ރަީއސްެގ އިތުުރ 

ނޑުމެންގެ އެ މަޤްޞަުދ  އެހެން ފަރާތެއް މީަގއި ަބއިވެިރކޮށްފިއްޔާ އަުޅގަ

ދެްނ މިހެން ވިސްނާލާއިރު ހާޞިލުވުމުގެ ބަދަލުަގއި އެެހން ގޮތެއް ދިމާވެދާނެއޭ. 

އަޅުަގނޑަށް ނުފެނޭ މިހާރު )ށ( އަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު އޭތި އެންެމ 

ކުރިން ފާސްވެއްޖެނަމަށް ފަހަރުގައި މިދެންނެވި ތަން ނައިސް ހިނގައިދާނެ. ދެން 

މީގައި އޮޓޮމެޓިކުން ޖަލްސާތައް ބޭްއވުމުގެ ެޝޑިއުެލއް ެއބަދޭ. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑު އެއަށް އުސޫލީ ގޮުތން ހިތައް އަރާ ކަމަކީ މިހުރިހާ ކަމެއްަގއި ެއއްެވްސ އަޅުގަ 

ކަހަލަ ފްލެކްސިބިލިޓީއެްއ ނެތި ހުރިހާ އެއްެޗއް ަތއްަގނޑަކަށް އަަޅއި 

ނޑުމެްނނަށް އެއްެވސް ކަހަލަ  ނިންމާލައިފިއްޔާ ދެން ކަމެއް ދިމާވީމަ އަުޅގަ

އޭ. މިސާލަކަްށ ސުނާމީ ފަދަ ކަމެްއ ފެސިލިޓީއެއް ބޭނުްނވާ ހިނދެއްަގއި ލިބޭނަބާ

ނޑުމެން ތިބޭނީތޯ މިތާ ޖަލްސާކޮށްގެން ވާހަކަދަްއކަން.  ދިމާވިނަމަ ދެން ހަމަ އަޅުގަ

ޤައުމުގެ ވަރަށް ޮބޑު ބަެއއް ހަލާކުވެ ދާއިުރވެސް. އެހެްނީވމާ، ކޮންމެސް ކަހަލަ 

ބުއްދީގެ ހަމަތަކާ ވިސްނުާމ ކޮމަންސެންސް މި ކަންކަމަށް ޖާގަ ނުދީ 

ޅުަގނޑުމެންނަށް ކަްނކަމުެގ ލެޓަރއަށް ަތވާެބގެން ކަްނތައް ކުރުުމގެ ރޫުޙގަިއ އަ

ނަޑށް ހަމަ ވިސްނެނީ މީގެ  އުޅެފިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ދިމާވާނެ. އަޅުގަ

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަީކ އަދި މި ދަންނަވަނީެވސް އަޅުަގނޑުީކވެްސ 

މީހެއް. ހަލުވިކަމާެއކު ޖަލްސާތަްއ  މަސައްކަތްތަްއވެސް ައވަސްުކރަން ބޭނުންވާ



ކުރެވި ަގވާއިދު ޖަލްސާތަްއ ކުރެވި މަަސއްކަތްަތއް ނިންމެމުންދާ ގޮތް ބޭނުންވާ 

ނަޑށް ހީވަނީ އެންމެ މީގައި ރަނގަޅު ގޮތަކީ މިހާރުެވްސ  މީހެއް. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ން. އެނޫން މި ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ ދެިލކޮޕީަގއި އޮތް ގޮތަށް )ހ( ެގންދެވުން ހެ

ނޑަށް ތާއީުދކުރެވޭނީ )ށ( އަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ޭއެގ  ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ކުރިން ފާސްވެއްޖެނަމަ. ެއހެންނަމަވެސް އެހެންވާނެ ަކމެއް ނޭނގެ. މިހެން 

މިދެންނެވީ އެ އިޞްލާޙުނ ފާސްވެއްޖެނަމަ ކޮމިޓީައކުން ެއކަން ކުރެްއވިއަސް އަދި 

ްސ ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ ފްރީުކއެންސީެއއް އެބަ ަގއިްޑ ރައީސް އެކަން ކުެރްއވިއަ

ލައިނެއް އެބަލިބޭ. އެހެންޫނނިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ީހވަީނ ކޮމިޓީއަށް ވެގެންދާނީ 

މަސައްކަތްތައް ހަމަ ައވަްސކުރުމަށް އެޅޭ ބާރެކޭ އެްއަވރަށް ލަސްކުރުމަށްވެްސ 

ބައިތު ކިޔާ ިމކަހަލަ ލިބިދާނެ ފުރުޞަތުތަކެކޭ. ެއއީ ކޮމިޓީ ކޮށްަފއިެވސް ެޅން

ކަންތައްތަްއ ކުރަންެވއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ިހއެއްުނވޭ ވަކި ހަުލވިވާެނއެކޭ. 

ނޑަށް ޮބޑަްށ ތާއީދުމިކުރެވެނީ )ހ( ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީްނ  ވީމާ، އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. ދެން ަވގުތުެގ ވާހަކަިއަގއި ތަފާުތ 

ގަިޑއިރަށް ޭރގަިއ  5އް އެބަުއޅޭ، ީމގަިއ މިއުޭޅ ހުށަހެޅުމުކޫ ހުށަހެޅުންތަ

ަގޑިއިރަްށ ކުޑަކޮށްަފއި އޮްތކަމަްށ  4ހުށަހެޅުމެއް ލިބުނު ނަމަވެސް މިހާރު އެއޮތީ 

ނުޑގެ ުސވާލަީކ ޖަލްސާެއއް ކުރަމުންދާތާ   92ފެނޭ. ނަމަވެސް މީގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން އިންަޓވަލެއް ަނގަން ގަިޑއިުރ  4ޏާ ިކހިނެއްބާއޭ މިނެޓުވާއިރު އަުޅގަ

މިނެުޓގެ ދެ ެސޝަން ނުވަތަ ެއއަށްވުެރ  92ޖަލްސާ ކުރީމައި ައޅުަގނޑުެމންނަށް 

ގަިއ  92.32ޖަހާއިރު ފަަށއިފިއްޔާ  9އިތުރަށް ލިބޭނީ. އެއީ ިމސާލަކަށް 

 4ަގއި އިންޓަވަލް. އެހެްނވީމާ،  92.32ގައި ފަށަިއފިއްޔާ   99އިންޓަވަލް، 

ޖަހާއިާރ ހަމަޔަށް ދިޔަިއއްޔާ. އެހެްނވީމާ، މިުއޅެނީ އިތުުރ  9 ގަިޑއިރު ހަމަވާނީ

ނޑުމެންގެ މަސަްއކަތައް އިތުުރ  އިންޓަވަލް ގަިޑއެއް ބޭނުްނވެެގންތޯ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑަްށ އޭަގއި އެ ސާފުނުާވ  ވަގުުތކޮެޅއް ބޭނުންވެގެންތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު އެ ުސވާލުކޮށްލާ ނަން. އެހެންނަމަވެސް )ހ( ތަންކޮޅެއް އޮތީމާ އަުޅގަ



ނޑަށް ހަމަ ވިސްނެނީ މަސައްކަތްތަްއ  ބެހޭގޮތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ޒިންމާދާރުވާން ފަސޭހަވާނީ ޒިންމާދާުރ  ހަލުވި ކުރުމުަގއި އަުޅގަ

 ކުރަންވާ އެްއ ފަރާތެއް ފެނުިނއްާޔއޭ. ކޮމިީޓ ޭއގެ ތެެރއަށް ލައިފިއްާޔ ޙަޤީޤަތުަގއި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއީ ޒިްނމާދާރު ކުރުމުގައި ދިމާވާނީ ދަތިތަކެކޭ އަދި ހަމަ 

އެހެންމެ މަސައްކަތްތައް ެޝޑިއުލް ކުރުުމގަިއވެސް ދަތިތަކެއް ދިމާވާނެ. އާެދ، 

ލ،އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްވި ކްލެރިފިކޭޝަެނއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

މަސްދުވަހަށް ކުރިއަށް ޕްލޭން ކުރެއްވުމޭ.  )ހ( އެހެން އަަޮތަސް އޭގެ ރޫޙަކީ

ނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ެއކަްނ  އެކަން މި ލިޔުމުން ފެންނަންނެތީމަ އަޅުގަ

އެގޮތަށް ހިނގާފާނެ ކަމަކަްށ. އެަެންވީަމ، ައޅުަގނޑު އެވާހަަކ ދަންނަވާލަްނ 

 ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް މިއެދުނީ  ުބރީ ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ފުވައްމުލަކު ޢިްއޒަތްތެރި ފައިސަލް  7ދެލިކޮޕީގައި  މެންަބރު ުމޙަންަމދު 

ފަިއ ނަސީމް، ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާ ރިޔާޒް ވާހަަކދެއްެކވުްނ:

ނޑަށްވެްސ ތާއީދުކުރެވޭ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ހަމަ އެއާއެުކ،  މިވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

އިދާރީ ކޮމިޓީއަކުން މަްޝަވރާއެއް ކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ިޚޔާލެއް އަހާލުން ެއއީ 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުވުމެއް ކަމަކަށް 

މެ އިދާރީ ކޮމިޓީެއްއ ނޫނީ މަޝްވަރާކުރާެނ އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. ހަމަ އެހެން

ނުޑމެންނަށް ވަރަށް ގިަނ  ބައެއް ނެތީމަ މި މަޖިލީހުގެ ވޭތުވެދިޔަ ޖަލްސާތައް އަުޅގަ

ނޑު މި މަޖިލީހުގައި  ކަންތައްތައް އަތް ދަށުން ގޮސްފައި އެބަހުރި. އެވާަހކަ ައޅުގަ

ނޑު ނެތިން. ހަމައެއާއެކު އަ  ޅުަގނޑު ރައީސް އަރިހުްނ ދައްކާކަށް ކޮންމެހެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުސވާލެްއ މި މާއްދާގެ ަބއެއް ަބއިަތކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ބަހުސްކުރަމުން ދާއިރުގަިއ އެ މާއްދާތަުކގެ ބައިަތކަށް އަުޅގަ



ނޑުމެްނ  ތާއީދުކުރެވޭނެޯތ، ނޫނީ ހަމައެކަނި ބަހުސްކޮށްަފއި އެިހސާބުން އަުޅގަ

 ތޯ.  ނިންމާލަންވީ

 

 އަދި ވިދާުޅވެއް ެދއްވުން އެދެން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑުމެން މި މާއްދާގެ  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު އަޅުގަ

 އެަބއުޅޭ ބައެއް ބައިަތކަށް އަުޅަގނޑުެމން ބަހުސްކުރަމުން ދާއިރުގައި މީގައި  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ރިޔާޒް 

ނޑުމެްނ  7ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ނޫނީ  7 ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(. އެބަިއތަކަށް އަުޅގަ

ބަހުސްކުރަމުން ދާއިރުގައި ެއ މާއްދާތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މިހާރު މިހާރަށް 

ނޑުމެން ފަށާއިރު އަލުން  ތާއީދުކުރެވޭނެތޯ. ނޫނީ މ ިހސާބުން ނިންމާލާފައި އަުޅގަ

 އީދުކުރާނީތޯއޭ.ތާ

 

އާދެ، އަުޅަގނޑު ދެންނެީވ މީގެ އެއް އަކުރާ އަެނއް އަކުރާ ގުޅުްނވެްސ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުރުމާއެކީަގއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަާވއިރު ވާަހކަފުޅު ދައްަކވަމުން ގެންދެވުން. 

ނޑު ވޯޓަށް ދަ ންނަާވއިުރ ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީުދކުރަްއވަމުން ގެންދެވުން. ދެން އަުޅގަ

އެކި ައކުރު އަކުރަށް އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ ތަރުތީބުން ވޯޓަްށ ދަންނަވާނަމޭ. އެހެން 

 ދެންނެވިން އަޅުަގނޑު.

 

ނޑަށް އެތަންޮކޅު ނަަގއި ނުގަނެވުނީ  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ   އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުގަ

 ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް ހުށަހަޅާފައި މިވާ  7ާމ، އެހެންވީކަންނޭނގެ.  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ރިޔާޒް 

ނޑު ތާއީދު ކުރަން. އަދި ހަމަ އެއާއެކު   ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަނަ މާއްދާގެ  7އިޞްލާޙުތަކަށް އަުޅގަ

)ނ( އަށްެވސް އަޅުަގނުޑ ތާއީދު ކުާރވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 



 2އައްސަލާމްޢަަަލަިއކުމް. ރައްިޔތުންގެ ޚާއްޞަަަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު

ނުޑވެސް އިނިން. އިލްޔާސް ުޙސަިއން އިްބރާީހމް   ވަނަ ދެލިކޮޕީއާމެދު ރޭގަ ހިނގި ބައްދަލުވުުމގައި އަުޅގަ

އިސަަަލް ނަސީމް އެބައްދަލުވުުމގެ ތެރެއިްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހަޅުއްވާފިއވާ އިޞްލާޙަްށ އަޅުަގނުޑވެސް ތާއީުދ ކުރިން. އަޅުަގނުޑ 

ނޑު މި ިއޞްލާޙަށް ތާއީދު ކުރި  މިފުރުޞަތުގައި ހާމަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން މިމާއްދާާއ  ސަބަބު މިތާނގައި ހާމަކޮށްލަ ދިނުމަށްޓަކައި. އަުޅގަ

ކޮމިޓީގެ ވާަހކަެއއް ވިސްިނފަކާއެއްނެތް. އެހެން  ދޭތެރޭގައި ވިސްނިއިުރގައި

ނޑު ހިތަްއވަނީ  ނަމަވެސް ރޭެގ ވާަހކަތަުކގެ ެތރޭގަިއ ކޮމިީޓގެ ވާހަކަ އައީަމ އަުޅގަ

ރައީސުންނަށްވެސް މިތިއްަބަވނީ ހަމަ އިންސާނުންނޭ. އިތުރު އިންސާނުންތަކެްއގެ 

އި ލިބުމުންވެސް ހަމަ އެހީ އިތުރު ސިނުކޑިތަެކއްެގ އެހީ މިކަހަަަލަ ކަންކަމުގަ 

އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމަކާ އިތުުރ ަގވާއިދާ ެއއްގޮތަށް ކަންތަްއތައް ގެންިދއުމުގެ ބާެރއް 

ނޑު މިއަށް ތާއީދު ކުރިން. ދެން ދުވަހާ ވަގުތު  ކަމަށޭ ލިބޭނީ. އެއުސޫލުން އަޅުގަ

ނަޑއެޅުމަކީ ވަރަށް ުމޙިއްމު ކަމެއްކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރު  ކަ

ިއވަނީ. ދެން ބައެްއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުންގެ އިޙްސާސް ހުންނަގޮތުން އިނގިފަ

އެކިދުވަހު އެބަިތއްބަވާ އެކި ސިފަސިފާގައިަަ. ެއއްަބއި ދުަވސް ދުވަހު ރެފްރީއަކަށް 

އެބައިންނަާވ. އަެނއްބާ ުދަވސް ދުވަހު ކޮންމެވެސް ެއހެން ސިފައެްއގަިއވެސް 

ޞަތުތައްވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަހަލަ އިންނަވަފާނެ. އެހެންވީމާ މިކަހަލަ ފުރު

ކޮމިޓީއަކާ މަްޝވަރާކޮށްލަިއެގން ވަޑައިްނގެން ކުރިން ވާހަކަ ދަްއކާލެްއވީމާ 

ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ދެްއވަިއގެން 

ށް ނުޖެހޭނެހެން. ކުރިއަށް ގެންދެވޭެނގޮތްތަްއ ދިމާވާނެހެން. ކާޑު ަދއްކާފަ ަބިއންދާކަ

އެހެންވީމާ މިކަހަލަ ވިސްނުމެއްެގ މަތީަގއި އަޅުަގނުޑ މިއަށް ތާއީުދ މިކުރީ. 

އެހެންވީމާ މިވާހަކަ ދަންަނވާލުން ހަމައެކަނި ައޅުަގނޑުގެ ބޭނުމަކީ. ދެން 

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޙިލާފުެވވިާދނެ އަދި ކޮމިޓީއަކަްށވެސް އެހެން ފަރާތަކަށްވެސް. 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެީއ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޙިލާ ފު ނުާވގޮތަށް ދޭ ލަފައަކީ އަުޅގަ



ނޑު  ސައްޙަ ެއއްަޗކަށް ވާނީ. އެހެންވީމާ މިކަހަލަ ިވސްނުމެއްަގއި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ފައިސަަަލް ނަސީމް މިއިޞްލާޙަށް ތާއީދު ކުރީ. އެހެންވީމާ ދެްއވި 

 ފުރުޞަތައް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދި ޝުކުރިއްޔާ ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު   ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ވަނަ  7ވަނަ ބާބުގެ  3ދަންނަވާލީ މިހާރު ހުށަހެޅިގެން މިދާ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  މޫސާ ނިާޒރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑަށް  މާއްދާގަ އިނގޭތޯ )ހ( އަށް ެއއްެޗއް ދަންނަަަވާލުމަށްޓަކާ. ާއދެ، އަުޅގަ

ހާރު މިއަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްާލޙު ހަމަ ކުރިންވެސް ވިސްނިފަިއވާގޮުތަގއި މި

ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަ ކުެރއްިވގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން މިމާއްދާއަށް ިއޞްލާޙު 

ގެނެސްފިކަމަށްވަންޏާ ެއއީ މިހާަާރު އެމާއްދާގެ ދެލިކޮީޕގައި ޮއތްގޮތަށްވުރެ 

ނުޑމެން މިހާރު އޭގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެމާއްާދއަްށ ޢަަަމަލުކުރުމުގައި އަޅު  ގަ

ސަބަބެއްކަމަށް އެހުށަހަޅާ ކަްނތައްތަކަށް ހުށައެޅިން ެއއީ. ަސބަބަކީ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެންނަށް ކޮްނމެވެސް ސިފަެއއްަގއި  ރައީސަށް ލިބިފައިވާ އިޙްތިޔާުރތަކުން އަުޅގަ

ނޑު ހިތުން ފާހަގަކޮށްލުމަްށ ވަރަށް މުޙިއްމުކަ މެއް އަތުލައި ގަނެވޭީނވެ. ދެން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ ެއއްކޮްށ އަޅުަގނޑުމެން ބަލާލުން. އެީއ މިހެން ދެންނެވި  7މީގައި 

ސަބަބަކީ ދެންމެވެސް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. 

ޝަހީދުވެސް ފާހަގަ ކުރެްއވި ފަދައިން. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެން 

ަގނޑު ނުދަންނަވަން މިމާައއްދާތައް ފާސްެވ، އެންމެން އެބަފާސްކުރަމު އަދި އަޅު

މިނަންބަރުތައް ނިމިފައިއޮތް ާވހަކައެއް. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް 

ބާއްވާެނގޮތާ  ބާްއވާނެ ދުވަްސތަކާ އަދި ޖަލްސާތަކުގެ ިދގުިމނާ މިހުރިހާ 

ންވަރަށް އެްއޗެްއވެސް ގަާވއިދުަގއި ަކނޑައެޅިފަ ފާްސވެ ނިމޭނެ. އެހެންވީމާ އެމި

އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖަލްސާތަކާ އެްއޗެހިވެސް ލިމިޓް ކުރަން. ބާއްވަްނވާނެ 

ނޑު ހިތުން ދެން އިތުރަކަށް  ނޑަައޅަމު. އެހެންވީމާ އަުޅގަ ދުވަސްތަްއވެސް އެބަ ކަ

މީގައި މަޖިލީހުގެ ރައީަސކަށް ޖަލްސާތައް ދިގުދެންމެމުމާ، ޖަލްސާތައް 



ސައްކަތްތަެކއް ނޯންނާނެ. ހަމައެކަނި ރައީސަށް ނުބޭއްވުމަކަށް ކުެރވޭނެ މާބޮުޑ މަ

ދެން އޮންނާނީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ުދވަހެއް އިޢުލާނު ކުެރއްވުން. އެހެންވީމާ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ  އެފަދަ ކުޑަ އިޙްިތޔާރެއް ނޫީނ އެފަދަ އިޙްތިޔާރެއް އަުޅގަ

ނޑު ހިތުން ައޅުަގނޑުމެން ކުރަ ންވާނެ ކަމެއް. ރައީސަށް އެުރވުމަކީ ެއއީ ައުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން  ދެން އަޅުގަ

މިހާރު ހުށަހެޅިފަ މިއޮތް އިޞްލާޙާަާ އެްއގޮތަށް ަގވާއިދު ބަަދލުކޮށްފި 

ނޑު ތަުކރާރުކޮށް ދަންނަވަން އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި  ކަމުގަިއވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތައް ހުަރސް އެޅޭނެއޭ.  ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ސަބަބަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން މިަގާވިއދުގައި މިދިޔަ ދުަވސް 

ނަޑއެޅުަމށްފަހުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ިދގުމިނާ މިހުރިހާ  މިހުރިހާ އެއްޗެއް ކަ

ނޑުމެނަށް ާފސްކޮށް ނިމުމަށްފަހުގައި ދެ ން އަނެއްކާ ކޮމިޓީގެ އެްއޗެއް އަުޅގަ

ނޑައަޅަްނ ވެއްޖިްއޔާ  މަޝްވަރާގެމަތިން ޖަަަލްސާެއްއ ބާއްވާނެ ދުަވސް ކަ

ކުރިންވެސް މިތާނަގއި ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާުޅވި ފަދައިން މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން ސުވާލުކުާރއިރުަގއި  ރައީސަށް މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދެވުމަށް އަުޅގަ

ގޫަތކަކާ އެްއކޮށް މިޙަވާލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ ެއވާހަކަ ައޅުަގނޑު އިތުރު އުނދަ

ފާހަގަކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ދެން ލިޔެފައޮތް ހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑު ދެން 

ބަލާނީ ލިޔުއްވާފައޮތް ގޮތަށް. އެހެންވީމާ ލިޔުމާ ެއއްގޮތަށް ިއޞްލާޙު ގެންނަ 

ތުރު އުނދަގޫތަެކްއ ކުރިމަތިވާނީ. ކަމަށްވަންޏާ އެިއޞްލާޙުަުގެ ސަބަބުން އި

ަަށް ތާއީދުކުރެވޭނީ މިތާނަގއި ކުރިންވެސް ބަެއއް  ނޑަށް ބޮޑަ އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑަށް މިޙިޔާލު ކުރެޭވގޮތަަަށް ވާަހކަ ދަްއކަވާަފވާތީ  ބޭފުޅުންވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހިތުން ކޮންމެ މަޖިލީހެއްގަިއެވސް ރައީސަކަށް  އެޙިޔާލުފުޅުތަކަށް. އަުޅގަ

ތަކާ އަދި ބާރުތަކެއް ލިިބދޭންޖެހޭނެ. ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅަށް ކަރާމަ

ހިނގަމުންދާނީ. އޮމާންކޮށް ހިނގަމުންދާނީ. އިސްކުރާ މީހާައށް އޭނައަށް 

ނުޑމެނަށް ލިބިދީގެން  އެމައްސޫިލއްޔަތުތައް އަދާކުރުުމގެ އިޙްތިޔާރުަތކެއް އަުޅގަ



ހެންވީމާ އެިޙާޔލު އަޅުަގނޑު އެކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެިވގެން. އެ

 ހުށަހަޅަން މިފުރުޞަތު ހޯދީ. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. 

 

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ގދ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާޒހިރު އާދަމް އެވިދާުޅވި ފަދަިއން  އިްބރާހީމް ަޝރީފު 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަްށ ތަފްސީލުކޮށް ބާރުތަކެްއ ދެއްވާފަ އެަބއޮތޭ.  ެކވުން:ވާހަކަެދއް

އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އެބާރުތަްއ މިގެަނއި ިއޞްލާޙުތަކުންނެއް 

އުނިެވގެންނެއް ނުދެއޭ. އިދާީރ ކޮމިޓީއާ މަްޝވަރާ ކޮށްލުަމކުންނެއް ައޅުަގނޑަށް 

މަޖިލީހުން ދެއްވާފައިވާ ބާރާއި އަދި  ހީވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް

ނޑަަަށް ހަމަ  ޤާނޫނުއަސާސީން ދެއްވާފަިއާވ ބާރު އުނިވެގެން ދާކަމަކަށް އަޅުގަ

ޤާބޫލު ނުކުރެވެނީ. ދ. އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޒް ެއވާހަަކ 

ނޑަށް ޮބޑަށް ބުރަެވވެނީ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާލާފި. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

މެންބަރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީން މަޝްވަރާ ކުރަްއވަިއގެްނ ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ 

ނޑަެއޅުން. އަދި ވަރަށް ސާފުކޮށް ލ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދުވަސްތައް ކަ

މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުެވއްޖެ ެއާވހަކަ. އެހެންވީމާ ެއއަށް އިތުަރށް އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް 

ނޑު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ބޮޑަށް ނުދަންނަވާނަން. އެހެންނަ މަވެސް އަޅުގަ

ނޑު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެިޅން  ވަނަ މާއްދާއަށް  22މިހިފީ، ހިފަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ފެކްްސ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި  92:32. ިއއްެޔގެ އިނގޭތޯ އިރު އަުޅގަ

ކްސް ނަންބަރަށް. ރައީސް، މިމަޖިލީހުން އަޅުަގނޑަށް ފޮނުވާފަިއވާ ސިޓީަގިއވާ ފެ

އެހެން ނަމަވެސް ިމއަދު ެއިއޞްލާޙު ހުށަހެޅެން ނެތީމާ ދެން އެކަން އޮތްގޮެތއް 

އަޅުަގނުޑ ކުަޑކޮށް ސާުފޮކށްލައިފިން. މަޖިލީހުގެ އިދާާރއަށް އެަނއިސް އޮތީ. 

ނުޑގެ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދިރާގާ ަހމައިގަ ކަންނޭގެ އުޅެނީ. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ގެ އިޞްލާުޙވެސް އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ އެ އިްޞލާޙު މަޖިލީހާ ހަމައަށް އަތުަގއި އޭ 

ނޑަށް ހީވަނީ އައިސާނެހެން ހީވާތީ އޭތި ބަލާލީ. އެއީ އަޅުަގނުޑ  މިހާރު އަޅުގަ



ޖެހިއިުރ ހުށަަަހަޅާފައި އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ އެވާހަކަ  92:22އިްއޔެ 

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ވަރަކަށް މިނެޓުވަމުން  9:92ްސ، ަގޑިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ވެނީ ހަމަ ދޮޅު ފޮޅުވަތުގެ ދާއިރުަގވެސް ައޅުަގނޑުމެންަނށް މިވާހަކަ ދެކެ މެންަބރު ޢަލީ ވަހީދު 

އިޞްލާހަކާ ބެހޭގޮތުން. ބައެްއ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ކޮިމޓީގައި މިކަމާބެހޭގޮތުން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ށް ގިނަ ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވިކަމަށާ އަދި އެބޭފުޅުްނގެ ޙިޔާލުތަކާ ފިަިކުރުތަްއ ވަރަ

ސާފުކޮށްދެއްވާފި. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު ބޭނުންކުރަމުން 

ދަންނަވާލާހިތްވޭ މަޖިލީހުގަިއ އިޞްލާޙުތަާކ ނުވަތަ ކޮިމޓީގަިއ ދަްއކަާވ ވާހަަކއާ 

އިދާރާއިްނ ދެްއވަވާަފއިާވ ފުރުޞަތަކާ ގުިޅގެން  ގުިޅގެން ރިޔާސަތުްނ ނުވަތަ 

ހުށަހެޅޭ ބައެއް އިޞްލާޙުތަކަަަށް. ނުވަތަ ލިޔުމުން ފޮނުވޭ އިޞްލާޙުތަކަށް 

ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ަމޖިލީހުގެ ވާހަކަ ދައްކާނުެލިވ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ 

 ކަންތައްތަްއ ފާސްކުެރވެމުންދާ ކަމުަގއި ވާނަމަ މިއަދު ނުފެނުނަސް

މުސްތަޤްބަލުގައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި ބައެއް ފަހަރު ބައެއް ކަންތައްތައް 

ނުބައިކޮށް ނިމިގެން ދާތަން ނުވަތަ ކުރުމަށް ދަތިވެގެން ބަދަލު ކުރަންޖެހޭތަން 

ނުޑ މިވާހަކަދައްކަނީ ހަމަ  މާދުރުނޫން މުސްތަޤްބަލުގަިއ ފެނިގެން ދާނެ. އަޅުގަ

ލީހެއްގައި ދިުގޒަމާްނތަކުަގއި ހިނގާފަިއވާ ތަޖުރިބާއިން. ހަމަ މިކަހަލަ މަޖި

ކަންތައްތަުކގެ އަީލގައާ އަިދ އިތުރު އެހެންވެސް ތަުޖރިބާއިން. ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް، ހަމަ ދާދި ކުޑަކުަޑ މިސާލެއް ދަންނަވާލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ޢިްއޒަތްތެރި  ވިދާޅުިވ ތިމަންނައަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ ފުަވްއމުަުލަކުގެ

މެންބަރު ފައިސަަަލް ނަސީމު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާަޙަަށް. އެހެންނަމަވެސް 

އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވޭ އެ އިޞްލާޙު ގެންނަން މަޖިލީހުން ޖަލްސާތައް ބާއްވާެނ 

ދުވަހާއި، އެުދވަހާއި އިން އިބާރާތް ހަމައެކަނި ތާރީޚާއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ލުމުެގ ގޮތުން އަޅުަގނުޑވެްސ ކޮންމެހެން މާދިގުކޮށް ނުދަންނަވަްނ ވާހަކަ ކުރުކޮށް



ނޑަށްވެސް ރީތީ ތާރީާޚ  މިއުޅެނީ. މިކަހލަ މިހާރު ދުވަހާއި އިނުމަްށވުރެ އަުޅގަ

އިންނަމައޭ. ފުރިހަމަވެސް ވަނީެއގޮތޭ. މިހެން ހުންނަ ބައެއް ކަންތައްަތއް 

ވޭކަަމށްވަންޏާ އަސްުލގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގައި އިޞްލާޙު ނުކުރެ 

މިމަޖިލީހުގެ ހައިބަވަންތަ ކަމެއްވެސް ނެތޭ. އަެނއްކޮުޅން އަޅުަގނޑު ހަމަ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ އަރިުހގައި ދަންނަވާލާހިތްވޭ އަުޅަގނޑުމެން މިމަޖިލީހުގައި 

މިހާ ޝަޢުގުވެރިކަމާެއުކގަިއ މިހާ ކެރި ފާޅުކަމަިއގެން ވާހަކަމިެދއްކެނީ 

ނޑުެމންނަށް ދޭ ހުއްދައަކާ އެްއކޮށްަް. ަގވާއިދު ކޮމިޓީަގއި ޤާނޫނުއަސާ ސީން އަުޅގަ

ނެތެކޭއެްއވެސް ނޫން. އެހެން ނަމަވެސް ގަާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީތަކުަގއި ނޫނަސް 

އަދިދެންވެސް ކޮމިޓީ ަބއްދަލުވުންތަުކގައި އޮންނަނީ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ވަރަްށ 

މާބޮޑު ރަސްިމއްޔާެތއް ނޫނީ މާބޮޑު ޤާނޫނީ  އާދަިއގެ ރަޙުަުމަތްތެރި އެަކުކ އަނެކަކާ

ނުވަތަ މާބޮޑު ވަންތަކަމެްއ ނެތި މާ ރަޙްމަތްތެރި ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ހިނގާށޭ، 

މަބުނީމޭ ދޫކޮށްލާށޭ އެހެން ބުނެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. ހަޤީގަތުގައި މިކަމުެގ 

ންވީމާ ވަންތަކަން، ޤާނޫނީ ވަންތަަކން އަންނަނީ މިކަހަލަ ޖަލްސާއެްއގަ. އެހެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާހިތްވޭ މީެގ ކުރިއަށް އޮތްތާނގަިއ 

ނޑުމެންނަށް މިއޮތީ  ނޑު ދަންނަވާލާނަން އަޅުގަ ވިސްނާލަންއެބަޖެހޭ. ދެން އަޅުގަ

މިއިޞްލާޙުން ފުރުޞަތެއް ލިބިފައި ކޮންކަމަކަށްޯތ. މަޝްވަރާގެމަތިން 

ލިބިފަ އޮންނަ އިޙްިތޔާރެއް. އެއަށް ކިަިދާނެ  ކަންތައްތަްއކުރުމަށް. އޮތީ ަރއީސަށް

ޙުދުމުޙްތާރޭވެސް. ދެން އޮތީ މަޝްވަރާކޮށްަލިއގެން ކަމެއް ނިންމާލުން. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަޖިލީހުގެ ޝިޢާރަކީވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިކަހަލަ ފުރުޞަތެ  އް އެހެންކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހެޔޮގޮތުަގއި ބޭނުން ނުކުރަންވީ ކީްއވެގެންޯތއޭ.  ލިބުނީމާ އަޅުގަ

މިމަޖިލީހުގެ މިހާ ގިނަ މެންބަރުން އެކުލެވިގެްނވާ ޖަލްސާގައި އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑަށް ހީވަނީ  މިވާހަކަ ދަްއކާލެވެނީ މިާހ ކުޑަުކޑަ ކަމަކާބެހޭގޮތުން. އަުޅގަ

ކަުމގަިއވާނަމަ، މިދެންނެވީ ޚާއްޞަ މިފުރުޞަތުގައި އިދާރީ ކޮިމޓީ އޮންނަ 



ކޮމިޓީއެއް ހޮވި ެއކޮމިޓިައކީ ރައީސްާއ، ނައިބުރަ އީސަށް އަދި އިދާރީ ކަންކަން 

ހިންގުމަށް އެހީޭވވޭ ކޮމިޓީެއްއ ކަމުގަިއވާނަމަ ެއކޮމިޓީެއއްެގ މަޝްވަރާއާ އެްއކޮށް 

ޑިމޮކްަރސީއޭ  ކަންކަން ކުރުމަކީ ެއއީ މައްަސލައެއް ނޫނޭ ބައްލަވާ. ޙަަަޤީަޤަަތުގައި

މިކިޔެނީވެސް ަރއްޔިތުންެގ ވެރިކަމަށް. އެހެންކަމުަގިއ ވާނަަަމަ ގިނަމީހުން 

ަެގެ މަޝްވަރާާއއެްއކޮށް ކަންތައްަތއް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން  ބައިވެިރކޮށްގެން އެަބއެއް

އަޅުަގނޑުމެން މިަިއަުދ ފަސްޖެހެންވީ ކަމެއްޫނނޭ. ދެން އަޅުަގނޑު 

ަޒތްތެރި ރައީސް، ހަނދުމަފުޅު ކުރަްއވާ ަމއިަގނޑު ދަންނަވާލާއިރުަގިއވެސް ޢިއް 

ގޮތެްއގައި ަރއީސަށް އިޙްިތާޔރު އޮންނަގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ަމޝްވަރާެއއްނެތި ެއގޮތަށް 

ބާއްވާން ބޮޑަށް ވާހަކަފުޅު ދެެކވެނީ. މިހާރުވެސް އިޙްިތޔާރު ލިބިވަޑަަައިން ިތއްބަާވ 

ންނެވިދާނެ. އެއާއި ޙިލާފަްށ ސަރުކާރުގެ ބާުރގައި ިތއްބަާވ ބޭބޭފުޅުންނޭވެސް ދެ

ނޑުމެންކަހަލަ އޮިޅގެންވެސް ސަުރކާރުެގ  އަނެއްޮކޅުން މިވާހަކަ ދެކެެވނީ އަޅުގަ

މަޤާމުގައި ުދވަހަކުެވްސ ބަިއވެރިނުވާ މީހުްނ ބަިއވެރިވެފަ މާބޮޑު 

ހައިސިއްޔަެތއްނެތް މީހުން. މިކަހަލަ ގޮތެއްަގއި މިއޮންނަނީ އެބަޔަކު 

ޖުމްލަގޮެތއްަގއި އެބޭފުެޅްއގެ ނުވަތަ އެބޭފުޅެްއގެ އެހުންނެިވ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަނީ 

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންެގ  ހައިސިއްޔަތުން. މިހެން ދަންނަވާއިުރގަިއވެސް އަުޅގަ

ޚާއްޞަަަ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އެހުންނަވަނީކީ ަފހަރެއްަގއި ސަރުކާުރގެ 

ޢާފްކުރަްއވާ މަޤާމެއްަގއެްއ މަޤާމެއްގައޭަޭ ފަހަރެްއަގއި އަޅުަގނޑަށް ބުެނވުނީ މަ

ނޫންކަން އޮތީ އަޅުަގނޑަްށ އިނގިފަ. އެހެންނަމަވެްސ ދަންނަވަން މިއުޅެނީ 

މަޤާމެއް ނޫންނަމަވެސް އެހެން ހީކުރާ ބަޔަކު ރާއްޖޭަގއި މަދު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ވަރަށް ކެރިހުރެ މިދަންނަވަނީ. 

 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ

 

 ނުޑގެ އަޙް ރ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުގެއަޅުގަ  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު 



 ވާހަކަފުުޅގައި އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގައި އިންތިޙާބުެވގެން އައިސް  ާޝހިދު هللا ޢަބްދު

ތިބި ބައެއް މީހުން ނުވަތަ މަޖިލީހުގައި އިންތިޙާބުވެ މިިތއްބެވި މެންބަރުންނަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ންމެ އެބޭނުންފުޅު ކުރެއްވި އިާބރާތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ނިސްބަތްކުރަްއވާ ދެ

ދެކޭގޮުތގައި ޤާނޫނީ ހަަައިިސްއޔަތެއް ލިިބގެން މިތަނަށް އަިއސް ތިބި މެންބަރުންނާ 

މުޙާތަބު ކުރައްވާ ވިދާުޅވެޭވނެ އިބާރާތެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންވެސް 

އިންތިޙާބުވެގެން މިތަނުގައި މިތިބީ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަެތއްގެ ަދށުން 

ނޑުެގ  އިންތިޙާބުތަކެްއގެ ދަށުން ހުަވއެއް ކޮށްގެން އެހުާވގެ ބާރު ލިބިގެން. އަުޅގަ

އަޙް ރ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރެކޭ އަދި މިމަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި އެހެން 

މެންބަރެކޭވެސް މަނިކުފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ައދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނީ ހަމަ އެްއވަރެއް. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ިރޔާސަތައް ކުރިމަތީގަިއވެސް ވާ

އިލްތިމާސް ކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީން ހަމަހަމަ ބާރުތަކެއް ލިބިގެންތިބި 

މެންބަރުންތަކެއް މަނިކުފާނުގެ ކުރިފުޅުމަީތގައި ިތްއބާ އެމެންބަރުންނާ 

ދާުޅވެވުނީީތ މުޙާތަބުކުރައްވާ ވިދާުޅވެގެން ނުވާނެފަދަ އިބާރާތެއް އެމަނިކުފާނަށް ވި

އެއިބާރާތް މަޖިލީހުގެ ޔައުިމއްާޔއިން އުނިކުރެްއވުމަށް. އަދި އެއިބާރާތް ެއއީ 

އެމަނިކުފާނަށް ވިދާުޅެވވުނު ުކށެއްކަމަށް އަޅުަގނުޑ ހަމަގަިއމުވެސް ޤާބޫލުކުރަން. 

ނުޑގެ އަޙް ރ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކީ ޕާލިމަންޓްރީ  އެއީ އަުޅގަ

ލަ ކަްނތައްތަުކގައި ވަރަށް ތަޖްިރބާހުރި ބޭފުޅަކަށްވާތީ އުސޫލުތަކާ މިކަހަ

ނޑު  އެމަނިކުފާނު ޤަަަސްދުަގއި ެއކަހަލަ އިބާރާތެްއ ބޭނުންނުކުރައްވާނެތީ. އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި އެމަނިކުފާނަކީ އެއަްށވުރެ މާ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުަގއި ޤާބިލް 

 ރަީއސް. މަޢުލޫމާތު ހުރި ބޭފުޅެއް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 

އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު އަުރވާނަން އިހަށް މަުޑކޮށްލަްއވާ އިނގޭތޯ. އާދެ،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެނިޒާީމ ނުކުތާއެއް އެގެންެނވި ވާހަަކ ހަމަ ހަޤީގަތުގައިެވސް 

 އަޅުަގނޑު ރ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ާވހަކަފުޅު ނިމުމަށްފަހު 



ދަންނަވާލާނަމޭ ހީކޮށްގެން އަޅުަގނޑު އިނީ. އާދެ، އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން 

ޤަަަސްދުކޮށްފައިއޮތީ މަޖިލީހުަގއި ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވާއިރު ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

ޝަޙްސީގޮތެއް ދެެކވަަޑއިުނެގން، ކޮންމެ ބޭފުޅަކީވެސް ހަމަ މިތާގެ ރައްޔިތުން 

ނޫނީ ހަމަތަކުން ހަމަ އެއްހައްޤުތަކެއް ލިބިވަަޑިއގެން ތަމްސީލުކުރައްވަން ތިއްެބވި ޤާ 

ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނކަމާއި، ކޮްނމެ ބޭފުޅަކުވެްސ ެއވާހަކަފުުޅ ދައްަކވަނީ އެބޭފުަޅކު 

ހުންނެވި މަޤާމުގެގޮތަކުން ުނވަތަ އެބޭފުޅަކު ހިމެނިަޑއިެގންފާވާ ސޮސައިީޓަގއި 

އިގަންަނވާ އެންމެ ހިމެނިވަޑަިއގެންނެއް ނޫން. އެބޭފުޅަކަށް ފެނިވަޑަ 

ރަނގަޅުގޮެތއްކަމަށް ޤަބޫލުުފޅުކުރެްއވުން ހަމަ އެދެމޭ. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް 

ވާހަކަފުޅު ހުރިހާމެންބަރުންވެސް ދައްކަވަމުން ގެންަދވާށޭ. އެހެން ދަންނަވަން 

ނޑު މިހުރީ. ދެން ކޮންމެއަަަކަށް އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ  ގަސްދުަުކޮްށގެން އަުޅގަ

ރީ މިހާރު ވ. އަޮތޅުގެ މެންބަރު އެހެން ވިދާޅުވުާމވެސް އެުކގަިއ ގަސްދުަުކޮްށގެންހު

އެހެން ނޫންނަމަވެސް ރ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދެއްެކވި ވާހަކަފުޅު 

ަާގައި އެއިބާރާތް ެއގޮތަށް ހުރުމަސްވުރެ ނެތުން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަޔއުމިއްޔާ

ނުޑވެސް ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ ޔައުމިއްޔާއިން އެަބއި އު ނިކުރަްނކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އަނެްއާކވެްސ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއަކަށް  ގަސްދުކޮށްފައޮތީ. އެހެންވީމާ ދެން އަޅުގަ

އެދިަވޑާިއގެންފަވާތީ މ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ުފރުޞަތެއް އަުރވާނަން. 

ންަނވާފަ ފަހުން ރ. އަތޮުޅގެ މެންބަރު ކޮޅަށް ހުންނެވުމުގެ ބަދަލުގަިއ އިށީެދވަަޑއިގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.

 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ

 

ނޑު ދަންނަވާލަން  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު   އާދެ، ނިޒާމީ ނުކުތާެއްއގެގޮުތަގއި އަުޅގަ

 ބޭނުންވެގެން މިއުޅެނީ. ހަޤީގަުތގައި ިނޒާމީ ނުކުތާ އަކީ މަޖިލީހުގައި  އަްޙމަދު ޝަީފޤް 



ދާ ގޮތަކަށް އަނެއް މެންބަރުން ތެދުވެ ާފޑުކިޔާ ޮބޑު ބަހުސެއް ވާހަކަދެެކވެމުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރުމެއްނޫން. އެއި ކަންހިނގަމުން އަންނަ ނިޒާމާ ޙިލާފައް ކަމެއް ހިނގަންޏާ 

ނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ  އެކަމާބެހޭގޮތުން ނިޒާމީ ނުކުާތ ނެގޭނީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ޝާހިދު ތެދުވެ هللا ޢަބްދުވާހަކަައކީ ވ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ދެއްކެީވކިްއޔެ ނިޒާމީ ނުުކތާއަކަށް ނަންަގވަަަިއގެްނ ދައްކަާވކަށް ޖެހޭނެ 

ވާހަކަެއއްނޫނޭ، ެއއީ އެއް ވާހަކަައކީ. ދެން އަނެއް ާވހަކައަކީ ރ. އަތޮުޅގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު އެދެއްެކވި ވާަހކަައކީ ަވރަށް ބޮޑު ހަޤީގަތެއް. 

ހަޤީޤަަަތެއް ހާމަކުރުމަކީ ނިޒާމީ ނުކުާތއަްށ ނަގަިއގެން ެއކަން  އެހެންވީމާ

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ އޮޅުވާލުުމގެ މަަސއްކަތް ކުުރމުގެ ބޭނުމެއްނޫން. އަުޅގަ

 ވަނަ  924ޔައުމިްއޔާަގއި އެބަިއެއގޮތަށް ހިމަނަން. އެއީ ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ތްތަކަކާ އުސޫަޫލެއް އެބައޮތް. މާއްދާއިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ލިބިދޭ ހިމާޔަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު، ޖަލްސާތައް ހިނގާގޮާތއި މަޖިލީސްތައް ހިނގަމުން އަންނަގޮތާިއ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެުވން: 

ހަމަ ހުރިހާތަނެއްގައިވެްސ ޭބނުންކުރެވޭކަމެްއ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދައްަކވާ 

ްއަގއި ބޭނުންކުރެޭވ އިބާރާތާ ގުިޅގެންެވސް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއ ވާހަކަފުޅެ

ނަންގަަވއިގެން އަނެއް ެމންބަރަކު އެކަމަށް ވާހަކަުފޅު ދައްަކވާނެ. ދެން 

ނޑުމެން ވަަރށް ގިނަ ފަހަރަްއ އެބަ  924ސާސީެގ ޤާނޫނުއަ ވަނަ މާއްދާއަށް އަުޅގަ

ރަްށ ބޮޑު ތެދުފުޅެްއ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިށާރާތްކުެރއްވެ. ވަ

ވަަނ މާއްދާއަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު  924ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އީ މަޖިލީހުގައި ދައްަކވާ ވާހަކަފުެޅްއ، އިސްލާމް ދީނުގެ ހިމާޔަތެއް އެބަދޭ. އެ

އަސްލަކާ ޙިލާފުނުވާގޮތަށް ދަްއކަވާ ވާހަކަފުަޅކުން އެއިން ބޭފުޅަކު ކުށްވެިރވެަވޑަިއ 

ގަންނަވާނެ. އެހެން ނަމަެވސް ބޭނުންހާ ވާހަކައެއް ަދްއކަވާކަެށކޭ އެާމއްދާެއއް ނު

އަންގާފަެއއް ނެތް. ބޭނުން އެއްެޗއް ކިއިދާެނއޭ. ބޭނުން ވާހަކައެއް ދެްއކިދާނެއޭ. 



އެހެނެއް އެމާއްާދއެއް އެްއވެސް ފަހަރަކު ބުނެފައެްއ ނެތް. މެންބަރަކަށް 

ދެއްާވގޮތަކުން ކޮމިޓީަގއި ިވދާޅުވާ އެްއޗަކުން ނޫނީ  ވިދާޅުިވެއއްަޗކުން ނުވަތަ ވޯޓު 

ވޯޓު ދެްއާވގޮތަކުން ކުްށވެިރއެއް ުނވާނެއޭ އެމާއްދާ ެއދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ 

އެކަން ެއގޮތަށް މާނަ ކުރައްވަިއގެން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަަކެވސް.. އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

އަޙްލާޤީ ހަމަތަކާއި އިސްލާމީ ހަމަތަކާއި އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އޮްތ 

އެކަންތައްަތކުގެ ތެޭރަގއި ާވހަކަފުޅު ދެއްެކވުން އެދޭ ާވހަކަ ހަމަ އަޅުަގނުޑ 

ނުޑވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހަމަ  އިޙްތިރާމާއެީކގައި ދަންަނވާލަން. އާދ، އަުޅގަ

ނޑު ކޮށްފައި އޮތް ުހވައަށް އިްޙތިރާމް ކުރާނަން. އަދި  އިޙްތިރާމް ކުރާނަން. އަުޅގަ

ގެ ރައީސްގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ކޮށްފައި އޮތް ުހވައަްށވެސް އިޙްތިރާމް މަޖިލީހު

ނުޑ ދެން ރ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅ  ކުރާނަން. އަުޅގަ

 ކުރިއަށް ގެންެދވުން އެދި ދަްނނަވަން. 
 

 ުތން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް ރިާޔސަ މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

ނޑު  މެންަބރު ޢަލީ ވަހީދު   ތިގެންދެވި ިރވެތި ގޮުތގެ ސަަބބުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަ

ނޑުެގ ވާހަާކަގިއ އެހެން ދަންނަވާލަން  ވާހަކަެދއްެކވުން:  ވަރަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާެއުކ އަުޅގަ

ނޑަްށވެސް ކުރެވުުނ  ބޭފުޅުންނަށް ކުޑާމިސްބަހެއް ބުނެވުނުކަމަށް ވާނަމަ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު އެބޭފުޅެްއެގ އަރިހުން ދަންނަވަން  ގޯސް ކަމަކަށްވާނެ. ވީާމ، ެއކަމަށް އަޅުގަ

އެަެްއވެސް ޙާެލއްަގއި ެއްއވެްސގޮތެްއގައި ނުަބއި ނިަޔތެއްަގއެއްނޫނޭ، އެފަދަ 

ނޑަށް ބުެނވުުނކަމަށް ވާނަމަ  އެކަމަށް އެޭބފުޅަކު މަޢާފްކުރައްވާތި.  ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން ިމއުޅޭ ވާހަކަައކީ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި  ރަީއސް، ހަީޤގަތުގައި އަުޅގަ

ަުހަދާނެ ކަމެއް ނޫނޭ.  ނޑު ދެޮކޅު ޑްރާފްޓްަގއި އޮްތގޮތް ެއގޮތަކީވެްސ އަުޅގަ

އެގޮތަށްެނގޭ ވޯެޓއްަގިއވެސް އަޅުަގނޑު ބަިއވެިރވާނަމޭ. ައދި މިހާރު ހުށަހެޅިގެން 

ރު މެންބަރުންގެ ަމޝްވަރާގެ މަތިން ނުވަތަ މިއުޅޭ އިތުރު ކުޑަ އިޞްލާޙަާކއެކު އިތު

ނުޑ ދެކޮޅުހަދާނެގޮތެއް ނޫނޭ.  ކޮމިޓީގެ މަްޝވަރާެގ މަތިން މިގޮތަީކވެސް އަުޅގަ



ނޑުމީ ފަހަރެއްަގއިވެސް ިނޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން ވ.  ހަމަ އަޅުގަ

ހުގައި މިހިނގާ އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނެގުމުން އެކަމާ ޢާންމުކޮށް މަޖިލީ

ނޑުެމން މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގަިއ އެއެެރއްެގ ަވގުތާއް  ބަހުސްތަކުގަިއ އަުޅގަ

އެކަީށގެންާވގޮތުން ައޅުަގނުޑ ބުންނަންޖެހޭ އެއްެޗއް ުބނެ ދައްކަން ބޭނުންާވ 

ވާހަކަެއއް ބުނުމަށްފަހު ޭއގެަފހުގައި ޒާތީގޮތުްނ ނުވަތަ ެއްއވެސް ޙާެލއްަގއި އެހެން 

މަޖިލީހުގެ އެތެރޭަގއިވެސް ުނވަތަ މަޖިލީހުން ބޭރުގައިވެސް  ބޭފުޅަކަށް އަދި

އަޅުަގނުޑ ހިތްަްހަމަޖެހޭ  ކުޑާމީސްބަހެއް ނިސްބަތްާވގޮަތށް ބުނުން އެއީ 

ކަމެއްެވސްނޫން އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން 

ނޑުމެންނަށް ހުއްަދ މިދެނީ  މިކަަަހަކަލަ އުޅުނީ މި ޤާނޫނުައސާީސ އަުޅގަ

ސަބަބުތަށް މެދުވެރިވާނެއޭ އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން ފޮރުވާފަިއ ބޭއްވުުމގެ ބަދަލުގަިއ 

ޤާނޫނުއަސާސީ  ހުއްދަމިދެނީއޭ އެދޭ ދާއިރާގައި ވީހާފުަުޅާކޮށްަް ގެންދާށޭ 

ޤާނޫނުއަސާސީ އަސްުލގައި ީދނުގަިއވެސް ބަެއއް މިކަހަލަކަްނތައް މިއޮންނީ މިގޮތަށް 

ލުިއކޮށްދެްއާވފައި ހުރޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކޮންމެހެން  ބައެއްކަންަތއް

މިސާލަކަށް ދާކަށްނެތިން އޭގެ މާނައަކީ އެދީނުަގއި އޮތްގޮތަށް އެދީނުަގއި 

 އޮތްވަަރކަށް ލުއި ކުަރއްވާށޭ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޝުކުިރއްާޔ އިނގޭތޯ. 

 

ނޑުެވސް މިހާރުމި ވާހަކަދެެކވެމުން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީ  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ   ސް، އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ައށް ވާހަކަދެެކވެމުންަް މިދާ މައްސަލައާއި  7މިދާ  ޢަލީ މުޙަަަންަމދު 

ނޑަށް ފެންަނއެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ފުރުަޞތަކަށް މި ދަންނަވާލީ.  ވާހަކަެދއްެކވުން: ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙގަެވސް  އަދި ޑްރާފްޓުަގއިވާ އިޞްާލޙުގަެވސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަާވލަން މިއުޅޭެއއްޗަީކ މި  ތާއިދުކުރެވޭ އިނގޭތޯ. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

މާއްދާއިން އަޅުަގނޑުމެން އެީޗވް ކުރަްނ މިއުޅެނީ މެދުނުެކނޑޭ ގޮަތކަށް ވީހާވެްސ 

ށް ދާނެގޮތެއް އަދި މި ދެ ރަނގަޅަކަށް ޖަލްސާތަށް ބޭއްވިގެން އަދި ެއކަން ކުރިއަ

ނޑަްށ  އިޞްލާޙުަގއިެވސް މިކަން ރަނގަޅަށް އެބަދޭހަވޭ. މިަކމަށްޓަކާ އަުޅގަ



ވަނަ ާމއްދާަގއި  99ޙިޔާލުކުރެޭވ ގޮުތަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫނުއަާސީސގެ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެދޭ އިޙްތިޔާރުގެ ދަށުން މިކަން ފުރިހަމަޔަށް ކުރެވިދާނެއޭ. 

ރު ވަހަކަދެއްކެމުން ިމދާ ކޮމިޓީއަީކވެްސ ެއއީ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ، މިހާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްެގ ބެއްެލވުމުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ޮކމިޓީތަކަަަށް ާވއިރުަގިއ 

އެ ކޮމިޓީތަށް އަދި ކޮންމެ ކަމަކާ ުގޅިގެން ނުޭބއްިވ ކަމުގަިއ ވީނަމަެވްސ 

ވޭ ވާހަކަާޔ އަދި އެބޭފުޅުންެގ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއކޮމިޓީތަކުަގއި ދެކެ

ޙިޔާލުފުޅުތަްއވެސް ހޯއްދެވޭނެެހން. ކޮންމެ ކަމަކަށް ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވާހަކަދެްއކެިވ ފަދައިަާން ކޮްނމެ ކަމަކަށް މިކޮމިޓީެއއް ކުަރން ޖެހޭކަމަަަށްވާނަމަ 

ރުނުވެިވގެންަް ޙާލަތްތަކެއްއާދޭ ކޮމިޓީގެ ިޢްއޒަތްތެރި އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް ހާޒި

ނޑަްށ  އެކޮމިޓީ ނުބޭްއވޭނެ  ޙާލަތްަތއްވެްސ. އެހެންވީމާ އެހެން ޮއތުމައްވުރެ އަުޅގަ

ނޑަށް ބޮޑަްށ ބުރަވެވެނީ ހަމަ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސަަަށް މިކަުމގެ  ހީވަނީ އަުޅގަ

ނުޑ  ފުރިހަމަ ބާރުލިބޭގޮތަކަށް އޮތުމޭ އެހެންވީމަ މިފުރުޞަތުގައި އަަަުޅގަ

އަށް ފޮުނވާފައި އޮތްގޮތަށް ާތއިދު ުކރާވާހަކަ ދަންނަވަމުން ޑްރާފްޑިންގ ކޮމިޓީ

 އިށީނދެލާނަންަް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު ދަންނަވަން ޭބނުން ވަރަށް  މާލޭ މެންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

  މުހިންމު ވާހަކައެއް ދެންމެ ރ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުަު އަްޙމަަަދު އާޠިފް 

ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެސް ވަަރކަަަށް ނިޒާމީ ނުކުތާތަކާ ހެދި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ކުޑަކޮށްަް ހަނދާން އާކޮށްލާނަން.  ނޑިގެން ދިއާިއމަ އަޅުގަ މުޢާަާލާތް ކެ

އަޅުަގނުޑވެސް ދަންނަވަން ބޭނުންވި ވާހަކަައކީ މަޖިލީހުގައި މި ހުށަހެޅިފަިއ 

ލާޙުތަކަަަށް ކޮްނމެސް ވަރަކަށް ޙިޔާުލކޮށްަްަލން ނުލިބޭކަމަަަށްވަންޏާ ހުންނަ އިޞް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ މާނަ ނެަެރެން. ހަމަ އެބަ އުނދަުގވެއޭ އެގޮތަށް 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ހަމަ އޭނަ ބޭނުންކުރެއްވި މިސާލު މަޖިލީހުގެ 

ެއއީ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީްނ  ޖަލްސާތައް ބާްއވަން ވާނެ ުދވަހާ ަވގުތު ަކނަޑއަޅާނީ



ގެންނަވާފައި އޮްތގޮތް. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަށް ބާއްވާނެ ުދވަހާ ވަގުތު ދެން އިދާީރ 

ކޮމިޓީގެ މަްޝވަރާެގ މަިތން ނަމަވެސް ަކނަޑއަޅާީނ ެއއީ ިއޞްލާޙުަގއި 

ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތް. އާެދ އަޅުަގނޑުމެންނަަަށް މިތާނގައި ހަމަ ބޭފުޅަކު 

ނޑަށް އެބަފެނޭ އެީއ ފާހަގަކޮށްަްލާ ދެ އްަވއިފި ތާރީޚުގެ ވާހަކަ.ަަ ދެން އަުޅގަ

ނަޑއެޅުން މަޖިލީހުގެ  ރަނގަޅު ގޮެތއްކަމަށްެވސް. ތާރީޚަކީ ވަކިދުވަެހއް ކަ

ރައީސްިވއަްސ އަދި އިާދރީ ކޮމިޓީެގ މަޝްވަާރެގ މަތިން ނަމަވެސް 

ނޑައެިޅދާނެ އާދީއްތަ ދުވަހާ އަންާގރަ ދުވަހާއޭ މަޖިލިސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަ

ނަޑއެޅިފަ. އެހެންވިައސް އެީއކީ އަދި ަވިކ  ބައްވާނީަީ. އެއޮީތވެސް ދެދުަވސް ކަ

ނޑުމެންނަްށ  ނޑަެއޅޭިއރު އަުޅގަ ނޑައެޅުީނއެްއ ނޫން އަދި ަވގުތު ކަ ތާރީޚެއް ކަ

ނަޑއެޅިދާނެ  ނަޑއެޅުނީަކމަށްވެސް، ނުވަތަ  9ކަ  3ޖަހާއިރު ފެށުން އެއީަވގުތު ކަ

ސް ވަގުެތއް ަކނަޑއެޅުނީ ކަމަށްެވސް. މިކަހަލަ ކުދިކުިދ ގަިޑއިރު ބޭްއވުން ެއއީވެ 

އަޅުަގނޑުމެން ހިތުަގއި ޮއންނަ އެއްެޗއްނޫން ގޮްތގޮަތށް މާނަދޭހަވާ ކަހަލަ 

ނޑުމެންނަށް  ހުށަހެޅުންތަށް އެބައާދޭ. މިކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށްލަްނ އަުޅގަ

ަިގެން އިންޕްރޫވް ކޮށްލެވޭނެ ފު ނޑިގެްނ މަޖިލީހުގައި ވަހަކަދަްއކާލައި ރުޞަތު ކެ

ނޑު ުހށަހެޅި އިޞްލާޙެްއގަިއ  ދިއައީމަ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމަކަަަަަށްވޭ. ހުދު އަުޅގަ

ނުޑ ބުނެފައި މިއޮންނަނީ މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން  އާދެ )ށ( ގައި އަުޅގަ

އޮތްނަމަވެސް ތިރީަގއި މިވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެްއަް ދިމާނުވާހާ ހިނދަކު 

ދުވެގެން ދެޖަލްސާ ބާއްވަންޖެހޭނެއޭ. ދެން އެއް ހާަާލަތަކީ ޖަލްސާގައި ހަފްތާއަކު މަ

ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް ނެތުން ދެވަނައަަަށް ައޅުަގނޑު ބުނެފަިއ މިއޮންނަނީ ހަފްތާގެ 

ތެރޭގައި ސަުރކާރު ބަންދުދުވަސް ހިމެނިފައިވުން. އާެދ ލ. އަތޮޅު މެންބަރު 

ގައި އަބަދުވެސް އެަބއޮވޭ ބަންދު އެފާހަގަ ކުރެްއވި ފަދައިްނ ހަފްތާގެ ތެރޭ

ނޑު ހިތަްށވަދެފަިއ ނެތް ތަންކޮޅެއް ިމ  ދުވަހެއްެވސް. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ގިނަދުަވސް ދުވަހު މިތާނގައި ފާހަގަކުރާ ނުކުތާެއއް ދެން 

އަޅުަގނޑު ހިތުަގއި އޮތްއެިތ ބުނެވިފައި އޮންނަނީ ޚުދު އަޅުަގނުޑގެ މިސާލުން 



އް ދެންނެވިއްާޔ ކަންނޭނގެ ތިބޭފުޅުންނަށް ހިތްަްޕުޅު މިސާލެ

ހަމަޖެހިވަޑައިގަންަނވާނީ. ެއހެންނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑު އެހެން ބޭފުޅުންނަށް 

ކުޑައިމީްސ ބަހެއް ދަންނަވާެހން ހީފުޅުވާނެ ކަންނޭނެގ މިަކހަލަ އަޅުަގނުޑ ހިތަށް 

ނުޑ ުކޑަކޮށްަް މި ޢިަިާބރާތް  ބަދަލުކޮށްލީމުސްަް މިތަންކޮޅު ވަތްނަމަަަ އަަަުޅގަ

ނުޑގެ އިޞްލާޙަްށވެސް އިންޕްރޫމަންޓެއް  އެހެންނަމަވެސް މިއަދި މިޮއތީ އަުޅގަ

ނުޑ ހުށަަަހަޅާލަން ނުވަތަ  ނުގެނެވޭ ކަހަލަ ހިސާބަކަަަށް އާދެވިފައި. ދެން އަޅަ

ނޑުމެން ހަމައެކަނި )ހ( ގަިއ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އެްއ ވާަާހަކަައކީ އަުޅގަ

ދަންވީ ޫނންކަހަލަ ގޮތަކަށް ިރޔާސަތުްނ ވިދާުޅވި ހަދާންވަނީ. ބަހުސްކުރަމުން ގެން

ނޑު )ށ( ައށް ދާން މި ޚިޔާލުކުރަނީ ވަުގތު މިތަނުންދާތީ. އާދެ  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލާނަން އެްއ  އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފަިއވާ ިއޞްލާޙުގެ ރޫޙުަު އަުޅގަ

ަަކީ މަޖިލީހުގައި ޖަްލސާތަށް ބާއްވާނެ ދު  ނަޑއެޅުން )ށ( ވާހަކައަ ވަހާ ަވުގތު ކަ

ގައި ޑްރާފްޓު ކޮމިޓީަގިއ މިއޮންނަނީ އެކަށީގެްނާވ ސަބަބެއް ނެތި އެއް 

ަަކަށް  އެކަށީގެްނވާ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ. އެކަީށގެންވާ ސަބަބެްއ  ވާހަކައަ

ނަޑއެިޅގެން  ޑިފައިންކުރާނީ ކޮންގޮަތކަށްތޯ. މިކަހަލަ ސުވާލެއް ހިތައް ވަންނާތީ ކަ

ެކއް އޮިތއްޔާ ރަނގަޅުވާެނއޭ ހިތަށް އެރީ ދެން އަނެއް ތަންކޮޅަީކ ވަކި ުދވަސްތަ

ނޑުން މާަނ ކުރެވިދާނެ ގޮތްގޮްތ   ނޑިފައޮ އޮތުން ޖަލްސާތަށް މެދުކެ މެދުކެ

ނޑެނީޯތ  މިސާލަކަށް އިންަޓވަލް ަވުގތުކޮޅެއް ެއއީ ަސއިބޯން ެއވަގުުތ މެދުކެ

)ށ( ގައި ައޅުަގނުޑ  މިކަހަލަ އެއްޗެހިތަެކއްެވސް ހިތަށް އަރައިގެން އާދެ

ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ ޖަލްސާތަށް ހަފްތާއަަަުކ މަދުވެގެން ދެދުވަުހ 

އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިެހން ހަފްތާއަކީ ހަފްތާގެ ވޯރކިންގ ޑޭސް ނުވަތަ 

ަައެްއ ފަހަރު އެބައާޭދ ހަފްތާއެއް  ުނވަަތ  4ވީކްޭޑސް އެގޮތަށް އެބަ މާނަުކރެވޭ. ބަ

ނޑުމެންގެ ޖަލްސާ ދުވަްސ ބަން 5 ދުެވގެން ދާަކހަލަ ދުވަސްވެސް ުނވަތަ ައޅުގަ

ޢާންމުކޮށްަް ބާއްވާ ުދވަސް ބަންދުވެގެން ދާކަހަލަ ުދވަްސވެސް އެކަހަލަ ހާލަތެްއ 

ޖަލްސާ ނުބޭއްވިދާނެ. އެއްވަނަ ޙާަާލަތަީކ  2މެދުވެރިވެއްިޖއްޔާ ހަފްތާއަުކ 



އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާފައި މިއޮތީ  ޖަލްސާއެްއގައި ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް ނެތުންކަމަށް

މިސާލަކަށް ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓއަކަށް ޑްރާފްޓެއް ފޮުނވަިއގެން ައޅުަގނޑުމެްނ 

ބޭނުންވެދާނެ ދެހަފްތާ ޑްރާފްޓުގެ މަސައްކަެތއް ކުރަން އެހެްނވެއްިޖއްޔާ ޖަލްސާަގިއ  

ނޑުމެން  ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް އެވަގުތު ނެތީ އެހެންވެއްޖިއްޔާ ދެހަފްތާއަކަށް އަޅު  ގަ

ނުޑ  3ޖަލްސާ ނުބާއްވަން. އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް  ވަނަ ޙާަާލަތެއްކަމަަަށް އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ މަޖިލީހުގައި ޗުްއޓީގެ ދުވަްސވަރަކަށް ދިމާވުްނ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ 

ނޑަެއޅިދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑު ހިތަށްވަޭދ  މަޖިލީހުގަވެސް ޗުއްީޓއެްއ ކަ

ވަންޏާ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޗުްއޓީއެއް ދެހަފްތާ ނުވަތަ ފަހުންނަމަވެސް އެހެންކަމަށް

ތިން ހަފްތާ ކޮންަެަެމެސް ހިސާބަކުން ލިބޭކަހަލަގޮތެއް އަހަރެްއގެ ތެރޭން 

ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ނުވަތަ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ކަނޑައެޅިަފއި އޮެވއްޖިްއާޔ 

އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް. އެފަދަ ދުވަސްވަރު ހަފްތާއަކު ދެޖަލްސާ ނުބާއްވާ ދޫކޮށްލުން 

ނޑަެއޅުން މިނަންބަރު  ދެން ހަތަރުވަނަ ހާލަތަކީަީ މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

ނޑު ފޮނުވިއިރު ފޮނުވީ ކުއްިލ ނުރައްކަލުގެ ޙާލަެތްއ  އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ނުވަތަ ކާރިސާގެ ޙާލަތެއްަފދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިްނ 

ލިގޮތަށް މަދުވެގެްނ ދެޖަލްސާ ނުބާއްވާ ދުކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް. މިދަންނަވާ

އެހެންނަމަވެސް އެތަންަް ކޮންމެސް ވަރަކަށް އިޞްލާޙު ކޮށްލާފައި މަޖިލީހުން 

އެހެންގޮތަކަށް ަކނޑަެއޅުން ދެން މީގެ ތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ 

ރުން އިލެކްޝަން މިސާލަކަަަށް މަޖިލީހުގެ ދެބައިކުޅަ ެއއްބައިހާ މެންބަ

ކެންަެމެޕޭނުގައި ާރއްޖެތެރެއަްށ ވަަޑއިގަންަނވަން ބޭނުންފުޅުވެގެން އުުޅއްވާ ކަހަލަ 

ނޑައަާޅފާނެ ދެން ޖަލްސާއެއް  ވަގުެތއް އަުތެވއްޖިއްޔާ މިާސލަކަށް މަޖިލީހުން ކަ

ބާއްވަން ދެހަފްތާ އެއްހާުދވަސް ދޫކޮށްލާަފއި މިާސލަކަށް މިކަހަލަގޮެތއް  

ނަޑއަުޅއް ނޑު ކަ ވަނަ ޙާލަެތްއ  4ވާފާނެ ކަމަށް ެއކަހަލަ މާނައެްއގަިއ އަުޅގަ

ޚިޔާލުކޮށްފައި އެއޮތީ ދެން އަޅުަގނޑުމި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވޭ މީަގިއ 

ޢިބާރާތުގައި ހަމަނުޖެހޭ ތަންކޮޅެއް އޮތްނަަމވެސް ކުރީަގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 



ނޑުމެންނަށް ކިޔޭނީ ނުވަތަ ބެލޭނީ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޝަހީދު އެވިދާޅުވިހެން އަ ުޅގަ

ނޑުމެން ހިތުަގިއއޮތީ ޮކންއެްއޗެއްތޯ އެއްނޫން.  ލިޔެފައިއޮތް އެްއޗަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލޭނީކީ އެހެންވިއަސް ައޅުަގނުޑ ހިތައް ވަންނަނީ 

ނޑުމެންގެ އަުތގައި އޮތުން ޖަލްސާތަ ށް ރައްކާތެރިކަންބޮޭޑ ކޮންމެސް ތާވަލެއް އަުޅގަ

 ްަ ބާއްވަން ވަގުުތގެ ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެން ދެއްކޭާހ ވަގުަތކުނެތް ތަނެއް.

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

ަަވަްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ަްގެ ފަހުން ވާހަކަދައްކަ ޝުކުރިއްޔާ މާެލއަތޮޅު މެންބަރު. އާދެ އިންޓަވަލް

މިނެޓުގެ ހިނގުމާއެކު ތިޔަ   92.32ބޭނުންފުޅުތޯ. އާދެ، ދެންމިހާރު ގަޑިން 

ނޑު  މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވާނަން.  32ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބައްދަލުާވނި މިތާނގައި   ޖަހާއިރު. 99ދެން އަޅުގަ

 ]ށް 99.22ން  92.32އިންޓަވަލް [

 

ހިސާބުން ފައްޓާނީ. އެހެންވީާމ އާދެ، ޖަލްސާ ކުރިއަްށ ގެންދަން މިހާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑާެލވުނުއިުރ ވާހަކަަދްއކަން ހުންނެވި މާލޭެގ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލްސާ މެދު ކަ

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވާނަން.   ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފަށް އަުޅގަ

 

 ުމން ދިޔަ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ދަްއކަ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

ވާހަކަ ކޮންެމވެސް ހިސާބަކުްނ ނިންމާލަންކަމަށް އުޅުނީ. ެއހެންނަމަވެސް އަދި ުކަޑ   އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

އެްއޗެއް ދަންނަވާލާނަމޭ އޭުރ ދެންނެވިފައި އޮތީމާ ކުަޑެއއްެޗއް ދަންނަވާލާނަން. 

ވަނަ ާމއްދާެގ  7އާދެ، އަޅުަގނޑު މިހާރު މިހުށަހަޅާ ގޮތަކީ ހުށަހަޅާ ިއްޞލާޙު 

އަންނަނިވި ގޮތަށް )ށ( ިއޞްލާޙު ކުރުމާއި އެުކ )ނ( އުނިކުރުމަށް އޮތްތަން 

ބަދަލުކޮށްލަން. މިހާރު ޤަސްދުކުރަން އަންނަނިިވ މާއްާދގެ )ށ( އިޞްލާޙުކުރުްނ 

އެކަނި. )ނ( އުނި ނުުކރިއަސް އެންމެ ރަނގަުޅކަަމށް. ދެން މަޖިލީހަށް 



ކުރުމާއި ނުކުރުން ާބއްވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވަންޏާ )ނ( އުނި

އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލީ. ދެން އޭގެ ފަހަތަށް )ށ( މިމާއްދާގައި މިހެން 

އޮތްނަމަވެސް ތިީރގައި ިމވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިޙާލަެތއް ދިމާނުވާހާ ހިނދަކު 

މަންޖެހޭ ޖަލްސާ ބާއްވަން ޖެހޭނެއޭ. ޖަްލސާއެްއަގއި ނިން 2ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން 

ކަމެއް ނެތުން. ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ސަރުކާުރގެ ބަންދު ދުވަސް ހިމެނިފައި ވުން. 

މަޖިލީހުގެ ޗުއްޓީ ދުވަސް ވަރަާކއި ދިމާވުމުން މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް 

ނުޑ ވާހަަކ ދައްކާ ނިންމާލަން އުޅުނުއިުރ  ނަޑއެޅުން. މިގޮތަށް. ދެން އަުޅގަ ކަ

ކީ ވަގުތު ހޭދަެވގެން މިދަނީ ހަމައެކަނި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އުޅުނު އެއްޗަ 

ދެއްކުމަކަށް ނޫނޭ. ަވގުތުެގ ވަރަށްބޮޑު ބަެއއް ދެން މިއަދު އަދި އެހިސާބަްށ 

ނުދިޔަނަމަވެސް ޯވޓު ނެގުުމަގއި އެބަ ހިނގަިއގެން ދެޭއ. އަޅުަގނާޑއި މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެންެގ  އަމީން ޢާންމާއި ރޭގައި ދެކެވުނު ވާހަކަައކުން އެނގިފަިއ އޮތީ އަޅުގަ

މިއިލެކްޓޯރނިކް ވޯޓިންގ ިސސްޓަމް ބޭނުންކުރެވިދާނެކަން މިހާރުވެސް ވަރަށް ުކޑަ 

 92މިނިޓް ނުވަތަ  5ވަގުުތކޮެޅއްެގ ތެރޭަގއި. އެހެންވީމާ ބަެއއް ފަހަރަށް 

ނޑު ހުށަހަޅަން މިއަދުން ފެށީގެން  މިނިޓްވެސް ހިނގާ ހަމަ ވޯޓެއް ނެގުމަށް. އަޅުގަ

ޓު ނަންަގވާިއރު އިލެކްޓްރޯނިކް ިސސްޓަމް ބޭނުން ކުރަންވަން. މިތާނގައި ވޯ 

އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ވަކި އިތުބާރު ުކޑަ ގޮަތކަށް ވެދާނެހެންނެއް 

އެީއއަީކވެސް. ެއއީ ައޅުަގނުޑމެން މިހާރުވެސް އަލުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކުދެއްވި ވޯުޓ 

ގޭގޮތަށް ިމއޮންނަނީ. ވަިކވަކިން އާދެ ނޫން ެއގޮަތށް ނަގަން ބޭނުންވިައސް ނެ

އެހެންވީމާ ަޝއްެކއް އުފެދިއްޖެކަމަށް ވަންޏާ ދެން ަހދަންވީ ގޮްތގޮްތވެްސ 

ަިްކ  ނޑަށް އެހެންވީމާ ހުށަހަޅަން މިއަދުން ފެށިގެން އިލެކޓްރޯނި ހެދިދާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ަވގުުތ  ވޯޓިންގ ސިސްޓަމަށް ދާން. އޭރުން އަުޅގަ

ނޑު ެދކެން. ޝުކުރިްއޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަލާމަތް ކުރެވިދާ  ނެކަމަށް އަުޅގަ

 

 އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ، ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން.  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 



 އަޅުަގނުޑވެސް މިހާރު ބަހުސް ކުރެވެމުން މިދާ ނުކުތާގެ މައްޗަށް އެްއޗެއް  މުޙަްނމަދު ަނސީމް 

ދަންނަވާލާހިތުން މިފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޙަޤީަީޤަތުގަިއ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި   ކަެދއްެކވުން:އިްބރާހީމް ވާހަ

ނޑަށް އެބަހީވޭ ަރއީސަށް މާބޮޑު ބާރެއް ދެްއވަން  ވާހަކަ ދެެކވެމުންދާގޮތުން ައުޅގަ

އުޅުްއވަނީ ރައީސަށް މާބޮޑު ބާރުތަކެއް ބޭނުންފުޅުވެގެން ުއޅުއްވާތީހެން. ެއކަމަުކ 

ފެނުމުގައި އެހެނެއްނޫން. ގިނަ ފަހަރަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާިއ ފެންނަ 

ނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ.  ރައުުޔގެ މައްޗަށް ދޫކޮށްލަްނވަމުން ގެންދަވާތަން އަުޅގަ

އެއީ ކަންނޭނގެ ރަނގަޅު ގޮަތކީވެސް. ދެން ބަެއއް ބޭފުޅުްނ ވިދާޅުވި ިމއީ ބާރާއި 

އްނެތް. ޙަޤީޤަތަކީ އެއީ. މިސާލަކަްށ އިތުބާރުގެ ވާަހކައެޭކ. ޝައްކެ 

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެްނވެސް ދަންނަން ހަމަ މިސާލެއް ޖަހާލަ ދިނުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ދަންނަވާލާނަން. ކުންފުންޏެއް އޭގެ ިހއްސާދާރުންނާއި ޭއގެ ހިންގާ މީހުންނާިއ 

 ދެމެދު އަބަދުވެސް މައްސަލަތައް އޮވޭ. އެއީ ހިއްސާދާުރން ބޭނުންވާ ގޮތަށްތޯ

ކުންފުނި ހިންގަނީ މެނޭޖަރުން. އެހެންވީމާ މެނޭޖަރުންގެ އަތްމައްޗަށް ހަމައެކަިނ 

އެކަން ދޫކޮށްލާަފއި ތިބެީނ އަީކ ނޫން. މެނޭޖަރުން އެކަން ކުރާނެ ގޮތެްއ 

ނަޑއަޅާފައި އެކަން ދޫކޮްށލަނީ. އެއީ އެންމެ ރަނަގުޅ ގޮތަކީ. އެހެްނވީމާ  ކަ

ރައީސަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ބާރެްއ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި

ކުޑަކޮށްލުމުެގ ވާހަަކެއއް ނޫންހެން މިދެކެވެނީކީ. ެއހެންނަމަވެސް އެކަުމގެ 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  99ތަފްޞީލާއި ހަމަަައަށް ދިއުްނ. އެކަމަުކ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ބާރަާކއި އިޚްތިޔާުރ ތަކެއް ެދވިފައި އޮތްކަުމގަިއ ވިައސް ޙަޤީޤަތުަގިއ ރައީސަށް 

މިމާއްދާތަކުން މިއުޅެވެނީ ާބރުތަކާއި އިޚްިތޔާރުތައް ޭއެގ ތަފްޞީލުތަކަށް ދާން. 

ވަނަ މާއްދަގެ )ހ( މިގޮތަށް އޮންނަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ  7މިހާރު 

ދަށުން ކަންތައް ުކރައްވާ ކަމުަގއި ވަންޏާ  ރައީސަށް ދެވިފަިއވާ ބާާރއި ިއޚްތިޔާރުގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ވެސް ކޮންމެެހން އެގޮތަށް އޮންނާކަށް  7އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ 

ނުޖެހޭނެހެން. އެއީވެސް ހަމަ ރައީސަަަށް ލިިބވަަޑއިގެންފަިއވާ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުްނ 

ގަޅުގޮތަށް ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެން ެއޒީމް މިކުރަނީ ރައީސް ކަންތައް ކުރަްއވާނީ ރަނ



އެކަމަކު ެއޒަމްޝަންއަކީ ދުިނޔޭަގއި އަޅުަގނުޑ ހިތުން މާާވރކް ކުރާ އެްއެޗއްނޫން 

ދުނިޔޭގައި. ކަމެްއ ެއޒިއުމް ކޮށްފައި ޭބއްވުމަްށވުރެ މާަރނގަޅު ވާނެކަންނޭނެގ 

އެކަން ތަފްޞީލުކޮށް މިމަޖިލީހުން އެކަން އޮންނަންވާެނގޮތެއް ނިންމާފައި ޭބއް 

ނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ވިްއޔާމު ން. ދެން އެންމެފަހު ނުކުތާއަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ މުޖުތަމިޢުގައި މިކަހަަަލަ ވާހަކަތައް މިދެކެވެީނީކ  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ކޮންމެހެން ބާރާއި އިތުބާރު ުނއޮންނާތީކީނޫން. މިާވގޮތަކީ އިުތބާރުކޮށްފައި ބާރުދީފައި 

ފަަހރު އެބާރު ނުހަމަގޮތުަގއި ބޭުނންކުރާތީ ރައްޔިތުްނގެ އޮންނަ ފަރާތްތަކުން ގިނަ 

އިތުބާރު ގެއްޭލގޮތް ވެފައި އޮންނަނީ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގަިއ މިކަންތައް ބެލެންސް 

 ކުރުމަަަށްޓަކައި  ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވާހަކަ ިމދެކެވެނީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނުޑވެސް ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތް މިލަދަްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  7ތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތާމެދު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން މިތެދުވީ. އަޅުަގނޑު  މެންަބރު ލުބްނާ ުމޙަްނމަދު 

 ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އިދާރީ ކޮިމޓީގެ ދައުރު ވީހާވެސް ފުާޅކޮްށފައި  ޒާހިރު ުޙސަިއން 

ނޑު ދެކެން. އަދި މިމަޖި  ވާހަކަެދއްެކވުން: ލީހުގައި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ައޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށްެވސް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަދި މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ބޭނުންފުުޅ 

ކޮންމެކަމެއްަގއި އެހީތެިރވެ ދެއްވުުމގެގޮތުން ކޮންމެ ަވުގތެއްަގއިެވސް މަޖިލީހުގެ 

ަވގުތެްއގަިއވެސް މިއިދާރީ ކޮމިީޓ އޮތުމަކީ އަދި އިދާރީ  ރައީސް ޮގވާލެްއވި ކޮންމެ

ނޑު ދެކެން.  ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ހާޒިުރވުމަީކ އެބޭފުޅުންގެ ޒިންމާެއއް ކަުމގައި އަުޅގަ

އެހެންވެގެން އިދާރީ ކޮމިޓީެއއް ހެދޭނެކަން މިހާރު ޔަޤީން. އެއީ ކުރީުދވަހު 

ނުޑ ފާސްކުރެވުނު މާއްދާަގިއެވސް އެގޮތަށް ވާީތއާ އެ ްއކޮށް. އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާއަށް ެއއްެޗއް ދަްނނަވާލަން ބޭނުން. އެީއ  99ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި މަޖިލީހުގައި 

ނިންމަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ނިންމުމަށްޓަކަިއ މަޖިލީހުގެ ރައީސަްށ 

ޑު ބާރެއް ދެއްވާފައި. އާދެ، އެބާރުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދެޭކ މިއޮންނަނީ ވަރަށް ބޮ



އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މިަގވާއިދަީކވެސް. ޤާނޫނުއަސާީސއަކު ނެތް ަގވާއިެދްއ 

ހަދާވާހަކަެއއް. ނަމަވެސް ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ައޅުަގނޑުެމން މިމަޖިލީހުގައި ކުރާ 

ވަަނ  99. މިމަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ކޮންމެ ކަމެއް ބަޔާން ކޮށްފަިއ އޮންނާކަށް ނުޖެހޭ

ނޑުމެންނަށް މިގަވާއިދުެވްސ  މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިފައި އޮތް ބާރުގެ ދަށުން އަޅުގަ

ހެދެނީ. އެގޮތުން މިގަވާއިުދގައި ައޅުަގނޑުމެން އިދާީރ ކޮމިޓީއަކާ މަޖިލީހުގެ 

ވެްސ ކަންތައްތަްއ ނިންމުމުގައި ަރއީސް މަްޝވަރާ ކުަރއްވަްނ ޙަވާލު ކުެރއްވުަމކީ

ވަނަ  7ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފު ނުވާނެކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލު ކުަރންވީމާ. މިހާރު  99

މާއްދާ ހުށަހަޅާފައި އޮތްގޮތް )ހ(. ފައިޞަލް ނަސީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮްތގޮތަށް 

އަޅުަގނޑަށް ވެސް ޤަބޫލު ކުރެވޭތީ ެއގޮތަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދު ކުރާވާަހކަ 

  ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ަިރއްާޔގެ   ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޏ. އަތޮުޅގެ ޢިްއަޒތްތެރި   ރަީއސުލްޖުްމހޫ

 މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ތާއީދު ކުރަްއވާ  މެންަބރު ފާޠިމަތު ދިާޔނާ 

ނޑަީކ ބޭފުޅުން އެތާއީދު ކުރަްއާވ ސަބަަަބުވެސް ވިދާޅު   ސަޢީދު ާވހަކަެދއްކެުވން: ވެ ދެއްަވއިފި. އަުޅގަ

އެއިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ުނފެންނަ މީހެއް. ވީމާ ެއނުފެންނަ ސަބަބުވެސް 

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށްޓަކަިއ ދަންނަވާލަން. އާދެ،ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެްއ 

ނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވުުނ  ބަހުސްތަކުގަިއ ޚިޔާލު ފާުޅުކރެވެމުން ދިޔައިުރ އަުޅގަ

މިލަފުޒަކީ އެލަފުޒެްއގެ މާނައާއި މެދު މެންބަރުންގެ މެދުގައި އެލަފުޒަާކިއ  މަޝްވަރާ

މެދުޚިޔާލު ތަފާތުވި ލަފުޒެްއަކން. އާދެ، މަޝްވާާރ ހޯދާނީ ކޮންގޮތަކަްށކަން ެއއީ 

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލުފުޅު ަތފާތުވެގެން ިދޔަ ނުކުާތއެއް. ބައެްއ ބޭފުޅުންެގ 

ކީ ގެންދިއުމަކީ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ އެކޮމިޓީެއްއެގ ޚިޔާލުފުޅުަގއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަ

އަޣްލަބިއްޔަތު ހޯއްދެވުން. އަނެއްބައި ބޭފުޅުން ދެކެަވޑަިއގެންނެވި ގޮުތގަިއ 

އަޣްލަބުއްޔަތު ލިބިަވޑައި ުނގަތަށް ޚިޔާލު ބަދަލު ކޮށްލެއްވުމުން މަޝްވަާރ 

ބިއްޔަތު ހޯއްެދވުން ކޮށްލެއްވުނީ. އާދެ، އެހެންވީާމ އަނެއްކާ މަްޝވަރާައކީ އަްޣލަ



ކަމުގައި ވާނަަަމަ ސުވާލެްއ އެބައުފެދޭ. އެއީ މުޅި ޮކމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުތޯ. 

ހާޒިރުވެ ަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުޯތ. ވީމާ މިދެންނެވި 

ނޑައަުޅއްވާ ޮގތަކަށް އޮތީމާ އެއީ އޭެގ  ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަ

ނޑަށް ޒާތުގަ  އި އަނެްއކާވެސް ޮއޅުްނ ބޮޅުކަމަކަށް މަގުފަހި ވެގެންދަނީކަމަށް އަޅުގަ

ަަކީ ކުއްލި ގޮތަކަށް ޖަލްާސެއއް ބާްއވަން ެވއްޖެްއޔާ  ފެނޭ. އާދެ، ދެވަނަ ސަބަބަ

ކޮމިޓީ ެއއްނުކުެރވިގެްނ ކޯރަްމ ހަމަނުކުރެވިގެްނ ނުވަަތ ައޣްލަބިއްޔަތު ލިބިަވޑަިއ 

ނޑަނޭުޅއްިވގެން އެކަންަތއް ނުގަންނަވަިއގެން އެމަްޝވަ  ރާގެ މަތިން ކަ

ނޑަށް ފެނޭ. ވީމާ މިދެންނެިވ  ނުކުރެއްިވގެން ޮއވެދާނެކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ރަީއްސ  ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މިފަދަ ަކންކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި ނަޑއެުޅއްވުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަންތައްތަްއ. އާެދ، ައޅުގަ  ކަ

ނޑު ޤަބޫލު ކުާރގޮތުަގއި ޢަމަލީގޮތުން މިކަންަތއް ކުަރއްާވއިރު މިކަން  ނުވަތަ އަުޅގަ

އެކަންޏެއްނޫން މަޖިލީހުގެ ހުރިހާކަމެއް ކުރަްއާވއިރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ލަފަޔާއި 

ޚިޔާލުފުޅަށް މަނިކުފާނު ބައްލަވާނެ، މަނިކުފާނު ރިޢާޔަތް ކުރަްއވާނެ. މިހާތަނަށް 

ގަމުންދާ ގޮަތީކވެސް އެއީ. ވީމާ މިހާރު ޑްރާފްޓްަގއި އޮްތގޮތަށް ކަންތައް ހިނ

ނޑަށް ފެްނނާތީ މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.   ފާސްކުރަން އަުޅގަ

 

ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މިހާރު  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި  7ވާރާ ކުަރމުން މިދާ އަޅުަގނޑުމެން މަޝް  މެންަބރު ައޙްަމދު 

 ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނުޑެގވެސް ިޚޔާލު ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި.  ތަސްމީން ޢަލީ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ މިހާރު މިއޮތީ މިނުކުތާއާިއ ބެހޭގޮތުން ދެގޮތަކަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅުއްިވގޮތް. އެއީ މަޖިލީހުގެ  ހުށަހެޅިފައި. އެއީ ޑްރާފްިޓންގ ކޮމިޓީން

ޖަލްސާތައް ބައްވާ ދުވަާހއި ވަގުތު ަކނަޑއެުޅއްވުން. ެއީއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ 

ނިންމަވާ ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި ބާއްވަން ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮާތއި އެއަްށ 

މަތިން  އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވާފަިއ މިއޮންނަނީ. އެއީ އިދާރީ ޮކމިޓީގެ ލަފާގެ



ނުޑގެ ވިސްނުން ބަހައްޓަން އަޅުަގނުޑ  އެކަން ކުަރއްާވގޮތަށް. މިކަުމގައި އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މިކަމުގައި މިނިންމާ ގޮތެއްެގ ސަބަބުން މަޖިލީހުގެ 

މަސައްކަތް ވާހާ އޮމާންކަާމިއ ހަލުވިކަމާއެީކގައި ދާެނގޮތެއްގެ މަްއޗަށް ބުރަެވ 

ނގުން އަޅުަގނޑު ވިސްނާލާއިުރަގއި އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަީނ މިކަން ނިންމުން. މިރޮ

މިމަޖިލީހުން ކޮމިޓީއެއް ެއކުލަވާލަިއގެން އެކޮމިީޓގެ ލަފާގެ މަތިން ނޫނީ 

ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމައިގެން މިމަޖިލީހަށް ގެނައުމުން  މަޝްވަރާގެ މަތިން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  މިދެންނެވި މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވެގެން ދަނެބާއޭ. މިދެންނެވީ އަުޅގަ

ޕްރޮސީޖަރަލް މައްސަލަތަކުގަިއ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަކުގައި މާގިނަ ވާހަކަަތްއ 

ނުދައްކާ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އެއްބަސް ވުމަކަށް އައިްސެގން ކޮމިޓީން އެގެންަނ 

ގޮތެްއގެ ސަބަަަބުން އެކަުމގައި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގަިއ ވަގުތުަތއް ހޭދަނުކޮށް 

ްނގެ މަސައްކަްތ ހަލުވިވެ މަޖިލީހުގައި ަމސައްކަތް އޮމާންކަމާިއ އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެންނަށް  އެީކގައި ދާެނގޮތެއް ހަމަޖެހިގެން ދާނެބާއޭ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

މިމަޖިލީހުގައި މިހާރު މިހާތަނަށް މިކުރެވުނު ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު މިކަން މިގޮތަށް 

ތައްތަެކއް ފެިނފަކާއެއްުނވޭ. މިހެން ހިނގާފާނެކަމަށް ދޭހަވާނެ މާބޮޑު ކަން

މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީެއއް އެކުަލވާލަިއގެން ގޮތެްއ ނިންމަވަިއގެްނ  25މިދެންނެވީ 

ގެންނެވި ކަުމގައި ވިއަްސ މިބައްދަލުވުން ތަކުަގއި ގޮތްގޮތް ނިންމަަވއިގެްނ 

ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް މިކުރެވުނު ތަޖުރި ބާަގިއ ގެންނެވިކަުމގަިއ ިވއަސް އަުޅގަ

ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުަތކެއް ްޕރޮސީޖަރަލް މައްސަލަތަކުަގިއ މިމަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި 

ނުޑ ހިތަށްމިއަރަނި މިދެންނެވެ މަޤްޞަދު  ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ. އެހެންވީާމ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙާޞިލު ވާނަަަމަ އިދާރީ ކޮމިޓީެއްއ ނުވަތަ އެނޫންވެްސ 

ނޑައަުޅއްވާ ނޑުމެން މިކަންކަްނ  މިމަޖިލީހުން ކަ ޮކމިޓީއެްއގެ ލަފާގެ މަތިން އަޅުގަ

ނޑައެޅުން ކަހަލަ މިކަހަލަ ޕްރޮސީޖަރަލް ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެްނ  ވަގުތު ކަ

އައުުމގައި ފަހަރެްއަގއި ފައިާދތަކެއް އޮވެދާެނއޭ. އެހެންނަމަވެސް މިކަން ިމގޮތަކަްށ 

ނަޑކަށެ އް ބުެރެއއް ނުެވވޭ މިއިޞްލާޙު ފެންނާކަށެއް ނެތް. އެހެންވީާމ އަދި އަުޅގަ



ހުށަހަޅާފައި މިއޮތްގޮތަށް ާތީއދު ކުރާކަށް. އެީއ މިހެން ނިންމުމުގައި އަިދ މީެގ 

ކުރިން ވާހަކަ ދެްއކި ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން އެބައޮތް ފާހަގަކުރަްއވާފައި އެަބވޭ 

ތަކަކާިއ މަޖިލީހުގައި ރިޔާސަތުން މިަކން  ދޫކޮށްލާފައި ބޭްއވުމުން ހުރި ފައިދާ

ބެހޭގޮތުންވެސް. އޭގެ ަބއެްއކަންތައްތަކަްށވެސް ައޅުަގނަޑށް ތާއީދު ކުރެވޭީތާއ 

 ޤަބޫލު ކުރެވޭތީާއވެސް އެީކގައި. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން   ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ   ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ހުސް ކުރެވެމުން މިދާ ދެމައްސަލައިގެ ތެރެއިން ބޭނުންވީ މިހާރު ބަ މެންަބރު ުމސްޠަފާ 

އެއްމަްއސަލަ. ެއއީ ަވގުާތިއ ބެހޭގޮތުން އެްއޗެއް ދަްނނަވާލަން މަޖިލީހުގައި.   ލުޠުފީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު ކުެރވޭ ޮގތުގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަގުތު އިތުރު ކުރުމަށް 

ނޑިއިރަށް ހުށަަހޅުއްވާަފއި ވަނީ ވަރަށް  5ުކރުމަށް  މާއްދާއަށް ަވގުތު ިއޞްލާޙު ގަ

ނޑަްށ  ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި އަުޅގަ ރަނގަޅު ބޭނުންތެރި ނިަޔތެއްަގއި. އަުޅގަ

ލަފާކުރެވެނީ ެއގޮތަށް ހުށަެހޅުއްިވ ބޭފުޅުން ޤަބޫލު ކުރައްވާހެން މިީއ މިއަުދ 

ައވަހަށް ފާސްކޮށް  ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްަމއްސަލަ. ޤާނޫނުައސާސީ

ނިންމާ އެއަށް ޢަމަލު ކުަރން ފެށުން. އެހެންވީމާ ައަވސް ބޭނުންވެގެންކަމަށް 

އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުެރވެނީ. ެއގޮތަށް ގިނަ ަވގުތު މަސައްކަުތގައި ޤާއިުމވެ ތިބެގެން 

ގިނަ ަވގުތު މަސައްކަުތގައި އަވަހަށް ކުަރއްވަން ބޭނުންފުޅުވެގެން ހުށަހަޅުްއވާފަިއ 

ނީ. އަޅުަގނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ައވަހަށް ޤާނޫނުައސާީސ ނިމިގެން ދިއުމަީކ ވަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއްޔިތުންެވސް ބޭނުންފުޅު ވާެނގޮތް. ހަމަ ެއއާެއކުަގިއ 

ނޑުމެން  އަޅުަގނުޑ ދެކެނީ ހަމައެކަިނ އެގޮތަށް ނިިމގެން ދިއުްނ ނޫންކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލު  އެންމެން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެންމެންވެސް ބޭނުންފުޅުވާނީ. އަޅުގަ

ކުރާގޮުތގައި އެންމެން ރައްިޔތުންވެސް ބޭނުންފުޅުވާނީ ާޤނޫނުއަސާސީ ނިމިގެން 

ދާއިރު ވީހާވެސް ފުރިހަމައަްށ ވީހާވެސް ރަނގަަޅކަށް ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަްއ 

ޭއގެ ބޭނުން  އެންމެ ރަނގަޅަށް ލިބިދީފަިއ އޮންނަގޮތަކަށް ިދގު މުއްަދތެއްަގއި



ހިފޭގޮތަކަށް ހަދާ ނިންމުން. އެހެންވީމާ އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާއިުރ 

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ަވގުތު ހޯދަިއގެން ބަހާލައިގެން މަސައްކަްތ 

ނޑު ދެކެން. ެއހެންވީމާ އެއްފަހަރާ   5ކުރުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނިޑއިރު ބަހުސްަގއި ހޭދަ  ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ެއވަރަށް ޭއެގ ގަ ކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑަްށ  ޕްރޮޑަކްޓިިވޓީ ނޫނީ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށްވެގެން ދާނެކަމެްއ ކަމަށް އަޅުގަ

ަގނިޑއިރު ެއއީ ވަަރށް ދިގު މުއްދަތެްއކަމަށް  5ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެނީ ެއއްފަހަރާ 

އި އެންގޭްޖވެގެން ތިބެގެން އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެފަދަ ފުން ބަހުސްތަކަކައިގެން ޭއގަ

ނޫނީ އެސިކުޑިން އެމަަސއްަކތް ކުރަމުން ކުރަމުން ދާން. އެަެަެހެންވީމާ އެީއ 

ނޑަށް ލަފާކުެރވެނީ އެ  ަގނިޑއިރު  5ވަރަށް ދިގު ވަގުތު ތަެކއްކަަމށް ވާތީ އަުޅގަ

ދެބަޔަކަށް ބަހާލަިއގެން ގެްނދާގޮތަކަށްެވސް ޚިޔާލު ކުެރވިދާނެކަމަށް. ދެގޮތަްށ 

ނޑު ދެކޭގޮތުަގއި މާދިގު ބަހާ ލައިގެން ގެންދާކަމަށް ވަީނ ވިއްޔާ ެއއީ އަދި އަުޅގަ

ވަގުުތ މިކަމުަގއި މިކަމުަގިއ ޝާމިލުވެގެން އުޅެން ިމޖެހެނީ. މިޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންނަކީ ރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ އަގު މިހާރު ހުރިގޮތުން ވަރަށްގިަނ 

މަ ޙަޤީޤަތެއް. މެންދުރު ކުރީގައި ަވކިކަެމްއ ކަންތައްތަުކގައި އުޅޭ ބައެްއ. މިއީ ހަ

ކޮށްފައި މެންދުރު ފަހުގައި ވަކި މަސަްއކަތެއް ކުަރްއވާފައި އަދި ޭއގެ ފަހުން 

ނޑުމެން ވަގުާތިއ  ނުޑވެސް މަަސއްކަތް ުކރައްވާ ަބއެއް. އެހެންވީމާ ައޅުގަ ރޭގަ

ނިންމުމަކީ  މިކަންކަން ނިންމާއިރު ޙަޤީަޤތާއި ވީާހވެސް ކައިިރއަށް ިވސްނާފައި

ނުޑ ދެކެން. އެހެްނީވމާ އަޅުަގނޑަށް ޮބޑަށް  ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަްށ އަުޅގަ

ބުރަވެވެނީ ެއއީ ައޅުަގނޑު ސަރުކާރުަގއި އަދާކުރާ ވަޒީާފެގ ސަބަބުންނެއްނޫން ހަމަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިެތއްގެ ސަބަބުން މަމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެަެ ހަިއސިްއޔަތުން 

ނޑަށް ހަމަ ާތއީދު ކުރެވެނީ މިހާރުވެްސ ޖަލްސާތައް މިދާގޮތަށް އޭެގ އަޅުގަ 

މާނަަައަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙު ކުރުމުގެ ގަާވއިދަްށ ގެނެވިަފއިވާ ެދވަނަ 

އިޞްލާޙުަގއި ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ގޮތަށް ތިންަގނޑި އިާރިއ ބައި ޖަލްސާ ކުރިއަްށ 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ގެންދަން. އެހެންވީމާ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަން



 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު މިހިނގަމުންދާ ބަހުސްގައި  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 އަޅުަގނުޑގެ މާބޮޑު ޚިޔާެލއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު މިއޮތް  މެންަބރު ުޙސަިއން 

ނޑުމެނަށް ދުނިޭޔގަިއ އުެޅވޭނެޭއ. މިހާރު ދެލިކޮޕީގަިއ އޮްތގޮތަށް ފާްސިވއަ  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ސް އަުޅގަ

ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް އިްޞލާޙު ފާސްވިައސް ހަމަ ދުނިޔޭގަިއ ުއޅެވޭެނއޭ. 

އެހެންގޮތަކަށް ދަންަނވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތަަކށް މާބޮޑު ހުރަސްތަެކއް 

ނޑު ދަންނަވާލަްނ މި ބަހުސްގެ ތެރޭގައި ދަތިތަކެއް އަންނާނެކަމަކަށް ުނފެނޭ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރި ވާހަަކައކީ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ ަވގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ 

ގޮތުންނޭ ލިޔުމުން އިޞްލާޙު ހުށަހަަަޅަން ނިންމަވާފައި މިއޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުން. އެހެންވީމާ ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ މިމާއްދާެއއް ފެށޭއިރުަގއި އެއިޞްލާުޙ 

ވި މެންބަރެއް ެއިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ސަބަބު ބަޔާންކުރެްއވުމާ އެުކ ހުށަހެޅުއް

އޭނާއަށް ތާއީދުކުަރއްވާ ބޭފުަޅކު ތާއީދު ކުރެއްވުމަށް ފަހުަގއި ދެން އެކަމާއި ދެކޮޅު 

ހައްދަވާ މެންބަރުން ތިބި ކަަަމަށްވަންޏާ ދެކޮޅު ހައްދަވާ ެމންބަރަކު އެއްމެންބަރަުކ 

ޔާންކުރަްއވާފަިއވާ ސަބަބު ވޯޓަށް އެއްެސވުން. ދެކޮޅު ހައްދަވާ ސަބަބު ބަ

އެއަށްުފގައި ދެން މިހާރު ވޯޓަށް އެއްެސވުމުގެ އުޞޫލު ހަމަޖެހިގެން ދާނެ. މިހާރު 

ނުޑ ތެދުވެފަިއ ހުށަހެޅިފައި މިޮއތް އިޞްލާޙަށް ާތއީދު  ބައްލަވާ ިމާވގޮތަކީ އަުޅގަ

ންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް ކުރަމޭ މިހެން ބުނެފައި އިށީނީމާ ދެން ޖެހިގެން އިންނަ މެ 

ނޑިއިުރ  އެދިަވޑަިއގަންނަަވއިގެން ހަމަ މިވަރަށް ބުނިކަމުގައި ވިައސް ދޮޅު ގަ

ހޭދަވާނެއޭ. މިއަދުގެ ބަހުސް ދާގޮތުން މިހެން މިދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ މިގޮތަށް 

ނިންމަވާފައި އޮތިްއޔާ ކިހިނެއްތޯއޭ ވާނީ މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން. ދެން ހުރިހާ 

ޅުންވެސް ވާަހކަފުޅު ދައްަކވަނީ ައވަސް ކުަރްއވަން. އެހެންވީމާ މިވާހަަކ ބޭފު

 މިދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދި   ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ



 ނޑަށްެވސް ފެންނަ ދަންނަވާލީ މިހާރު ހިނގަމުން މިދާ ބަހުސްގައި އަުޅގަ މެންަބރު ޢާއިަޝތު 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިހާރު  އާޒިމާ ޝުޫކރު   އެްއޗެއް ދަންނަވާލުުމގެ ނިޔަުތގައި. އަުޅގަ

މިކުރެވެމުންދާ ބަހުސަކީ ަޙޤީޤަތުގައި އެޖެންޑާ ަކނަޑއެޅުމުަގއި ކޮންެމވެސް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތީ ދައްކަާވ ވަރަކަށް ަރއްޔިތުްނގެ ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގެ މަސްލަޙަތަށް ިވސްނަންޖެހޭ

ނޑު ހަމަ އެދައްަކވާ ވާހަކަފުުޅގެ ެހޔޮ ނިޔަަަތަށް ތާއީުދ  ވާހަކަފުޅެކޭ. ދެން އަުޅގަ

ނުޑ ހަަަމަ ހިތަށްއަރާ އެްއޗެއް ދަންނަވާލަްނ  ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހިތަްށއަރަނީ މިސާލަކަށް ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ  ބޭނުންވަނީ. އަުޅގަ

ބޮޑުެވގެން ނޫނީ ކަންތައްތައް ކުރަްއާވގޮްތ އެހެން ބަޔަކު ބަލަން  ރައީސްގެ ޒިންމާ

ބޭނުންވެގެން އިދާރީ ކޮމިޓީައށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވިދާނެއޭ. އެހެންކަމަށް 

ވަންޏާ އިދާރީ ކޮމިޓީން އެކަްނތައް ކުަރއްާވގޮތް ހިއްހަމަ ުނޖެހިއްޖެއްޔާ ދެން ވާީނ 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން  ކިހިނެއްތޯއޭ. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އިތުބާރުެގ ާވހަކަވެސް ަދއްކަން އެބަޖެހެޭއ. އެކަަމކު އިތުބާުރެގ 

ވާހަކަ ދެއްކުުމގައި ކަންަތއްތަކެްއވެސް ހުންނާނެކަންެވސް އަޅުަގނޑަްށވެްސ 

ނޑުގެ ހިުތގަިއ އޮތް އަނެްއވާހަކަ  އަީކ އިޙްސާސްކުެރވޭ. ދެންހަމަ ެއއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު ޖަލްސާ ބޭއްވުމާިއ ބެހޭޮގތުން  ވަނަ ާމއްދާެގ  7މިސާލަކަށް އަުޅގަ

)ށ( ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ިއޞްލާޙުގައި އެބަހުރި ޖަލްސާ ނުބޭއްވޭނެ ދުަވސްތަެކއް. 

އޭގެ ފަހަތަށް ހަމަ މިސެލޭނިއަސް ޕްރޮބްލޮމެއް އިތުރުކުަރން އެބަޖެހޭ މިނޫނަސް 

ށް މިވެިނ ބޭފުޅަކަށް ނުވަަތ މިވެނި ފަރާތަކަށް ފެނިއްޖެއްާޔ ކަމެއް ދިމާވާެނކަމަ

މިވެނި ދުވަހެްއގައި ނުބޭްއޭވނެއޭ. އެހެންެވއްޖެއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން މިސާލަކަަަށް 

އަނެއްާކވެްސ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ޖަލްސާ ނުބޭްއވޭނެކަަމށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވަިއ 

ހަމަ ދަނީ އެދިމާލަށޭ. އެހެންވީމާ  ފިއްޔާ ނުބާއްވާނީ. އެހެްނވީމާ ހަމަ އަނެއްކާ

ނޑުމެން ޙަވާުލ  ހަަަމަ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުްނ އެބަޖެހެއޭ މިކަން ހިްނގުމަށް އަުޅގަ

ކޮށްފައި ހުރި ބޭފުަޅކަށް މިއިޚްތިޔާރުަތއް ަޙވާލު ކޮށްފައި އެބޭފުޅަަކްށ 

ނޑަށް މިފް ލޯރގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ކުރި އިތުބާރުެގ މަތީގައި ދެމިތިބެން. ދެން ައޅުގަ



ވަނަ ާމއްދާގެ ވާހަކަ ދެެކވިއްޖެ. އަިދ  99ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުން ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ވަނަ މާއްާދގަިއ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ  99ހަމަ އެއާެއކު ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުތައް ހަނިކުރުމާިއ ބެހޭގޮތުންވެސް ވާހަަކ 

ނޑު ހިތަ ަވނަ މާއްދާއަކީ ވަރަށް  99ށްައރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދެކެވިއްޖެ. އަުޅގަ

ޚާއްޞަ އިޚްިތޔާރުތަެކއް ރަްއޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހަށް ލިބިދީފައިވާ ޚާއްަޞ 

މަޖީލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިދީފައިވާ މާއްާދއެކޭ. އަދި އެމާއްާދގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ 

ރަްއވަންށޭ އަޅުަގނޑުމެން ބޭފުޅަުކ އިޚްތިޔާރުތަާކއި ބާރުތަކާއި މަސައްކަތްަތއް އަދާކު

ނޑީަގއި ބައިންދަިއގެން މިމަސަްއަކތް ކުރަނީ. އެހެންވީާމ  އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ިތގޮ

މިކޮންސްޓިޝިއުނަލް ޑިސްްކރިޝަނަލްއެްއގެ ދަށުން ދެއްވާފަިއވާ ބާރުތަްއ 

ހަނިކުރެވޭގޮތަށް ަގވާއިެދްއ ހެދުމަކީ މިމާއްދާ ތަޢާރުޒުވާނެ ކަމެކޭ. މިީއ 

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ އަ ޅުަގނުޑގެ ރައުޔު. ައޅުަގނޑުގެ ލީގަލް އޮޕީނިއަން. ައުޅގަ

އެްއޗަކީ ކޮންސްޓިިސއުޝަްނގައި ވަރަށް ބާރުތަެކއް ދެްއވާފައި ޮއއްވާ އެހަިނވާ 

ގޮތަކަށް އެހެން ަގވާއިެދއް ނުހެދޭނެއޭ. އެހެންކަމަށް ވަންާޏ އެަގާވއިދެއް އެހެދެނީ 

ކަށޭ. ހަމަ އެވާހަކަ ދަންަނވާލަން އެކަނި. ުޝކުރިްއޔާ، އެމާއްދާއާ ތަޢާުރޒުާވ ގޮތަ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.    

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިހާރު މިހިގަމުންދާ  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ 

ނޑު  هللاމެންަބރު ޢަްބދު   ބަހުސްގައި އަޅުަގނުޑވެސް ެފންނަ އެއްެޗއެަް ދަންނަވާލަންަކމަށް އަޅުގަ

މިތެދުވީ ދެން. މިމާއްދާއަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް އިޞްލާޙު އަޅުަގނުޑވެްސ   ޖާިބރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ބަލާލީން. ދެން މިމާއްދާގެ ރޫޙަށާއި މިގަާވއިުދގެ ރޫޙަށްވެްސ އަޅުަގނޑު ބަލާލީން. 

ވާގޮަތކީ ވަނަ ާމްއދާ ހުށަހެޅިފައި 7އަޅުަގނޑަށް ފެންަނގޮތުން ެވްއޖިއްޔާ މިހާރު މި 

ހަމަ ވަރަށް ރަނގަުޅގޮތެއް. އަދި ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސަށް ބާރުއޮެވގެން މިކަންކަްނ 

ފަސޭހަގޮތުަގއި ދާނީ. ދެން ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮޅުން ނާާރގޮތަކަށް މިހާރު މިހިރީ 

ހުރިހާ ވާހަކައެްއވެސް ލިެޔވިފައި. އެހެްނވީމާ އަޅުަގނޑު ދެކެނީ އަވަހަށް 

ފްޓާިއ އެްއގޮތަށް މީތި ފާސްެވގެން މަސައްކަްތ ހުށަހެޅިފައިއޮތް ޑްރާ



އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ހަމަޖައްސަިއ 

ދެއްވާތޯ އެިދގެން ދަންނަާވލަންވެގެން ައޅުަގނޑު މިުފރުޞަތުގެ ބޭނުންހޯދީ 

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. 

 

ނޑު މިފުރުޞަތަަކށް އެދި ޝުކުރިއްޔާ ޢި  މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް   އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ދަންނަވާލީ މިހާރު ވާހަކަ ދެކެވެމުންމިދާ މާއްދާގެ )ނ( އާިއ މެދު ެއއްެޗްއ   އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑވެސް ަބއެްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅގަ

އީދުކުރަން. މަޖިލީހުގެ ަކންތައްތައް ހިންގުާމިއ ފާޅުކުރެްއވި ޝުޢޫރަށް ތާ 

ޙަވާލުކުެރވޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަންކަން ހިންގުުމގެ އިުތބާރަކާއިެއކު މަޖިލީސް 

ހިންގޭނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ަގވާއިެދއް ެއކުލެވުުމގަިއެވސް ބޭނުންތަކެއް ހުރޭ. 

މެންބަރުން ބޭނުންވާ  އެއީ ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ހިްނގަނީ ނުވަތަ ހިންގަން އެދެނީ 

ނޑުމެން ގަާވއިދެއް މިހަދަނީ. ހިންގަވާއިުރ  ގޮތްކަމާއި ެއގޮތް ބަޔާންކުރުަމށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު މެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް މިމަޖިލީހުން އިވެމުންދާ އަޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ 

 އިޞްލާޙުކުރުމުެގ މަސަްއކަތް އަވަްސކުރަން ބޭނުންވާހަަކ. ިމނަޒަރުން ވިސްނާާލއިރު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިމާއްާދގެ )ނ( މިހާރު އެއޮްތގޮތުން ޑްރާފްޓްަގއި އޮްތގޮތުްނ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ގަވާިއދުގެ ތެރެއިން އެބަ އިޚްތިޔާރެަެއް ލިބިވަަޑިއގަޭނ 

ޖަލްސާ ބާްއަވވާފައި އެހިސާބުން ނިންމާލަން. އެހެން އެކަން  8އަހަރަކު 

ރައީސް ޚިލާފުވި ަކމަކަށްވެސް ނުބެލެވޭނެ.  ކުރެްއވުމުން ގަާވއިދާއި މަޖިލީސްގެ

ނޑަށް އެހާ ހިތްަހމަ ޖެހޭކަމަކަށް ނުވޭ.  އެހާބޮޑު ޖާަގއެްއ ދޫކޮށްލުން އެއީ އަުޅގަ

މިދެންނެވި އެއްެޗއް އެހިާސބު ހައްދަވާ ބޭފުޅުން ހައްދަވާލެްއވީމާ އެނިގވަަޑއި 

ގެ އިޚްިތޔާރެްއ ުދވަސް ފާިއތުކުރުމު 44ޖަލްސާގެ ދެެމދުގަިއވެސް  2ގަންނަވާނެ 

 94ޖަލްސާގެ ދޭތެރޭަގއި  2އެމާއްދާއިން މަޖިލީހުގެ ަރީއސަށް އެބަލިބޭ. ފުރަތަމަ 

ދުވަސް ދެން މިގަާވއިުދގަިއ ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާން ުކރެވިފައިނެތް މަޖިލީހުގެ 

ރައީސްގެ އިޚްތިޔާުރގައި އޮްނނަ ކޮންމެސް ސަބަބެއް ޖަލްސާ ބޭއްވުން ދަތިވީ. ދެން 



 44ވީމާ އެަބވޭ  32އެްއކުަރން  94ދުަވސް އެަެހެންވީމާ  32އަެނއްކާ އެއަށްފަހު 

 9ޖަލްސާ ނުވަތަ  8ދުވަސް. އެހެންވީމާ އަހަރެްއގެ ތެރޭގައި ގާތްަގނޑަކަށް 

ޖަލްސާއިން ފުއްދާލެވިދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިބާވަުތެގ ކަންކަމާއިމެދު މީހުން 

. އެހެންނަމަވެސް ވެދާނެގޮަތީކ ފިކުރުކޮށްއުޅެނީ ވާނެގޮްތ އެނިގގެނެއްނޫން

ކޮބައިކަން ވިސްނުމުަގއި މީހުން އަބަދުވެސް ބޭނުންކުރާނެ ފާއިތުވިތާނަގއި ީވގޮތް. 

ނޑުމެން ދެކެފީމު ޤާނޫނުއަސާސީ އެއް އިޞްލާުޙކުރުމަށް  މީގެކުރީަގިއވެސް އަުޅގަ

ދަށުްނ  ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީސް އެްއކުރެިވ ހަމަ މިކަހަލަ ިއޚްތިޔާރުތަކެްއގެ

އޭރު އެމަޖިލީހުގެ ިރޔާަސތާއި ޙަވާުލވެ ވަަޑިއގެން ހުންނެވި ބޭފުޅަުކެގ 

އަހަރު އެކަމުަގިއ  97ވިސްނުންފުޅުަގއި އެންމެރަނގަޅު ގޮތަށް ގެންެދވިއިރު 

ފާއިތުވެދިޔަ. އެހެންވީމާ އެަކހަލަ ތަނެއް ތަކުރާރުިވޔަ ުނދިނުމަށް ބާރުއެޅުމުެގ 

ނޑަށް ވަރަްށ ގޮތުން ަގވާއިުދގައި މިކަން ސާ  ފުކޮށް ބަޔާންވެފައި އޮތުން ެއއީ އަުޅގަ

ނަޑށް މިމާއްދާގެ އިޞްލާުޙ  ފެންނަކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެަެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރިބޭފުޅުްނ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙުތަކަށް ބަލާލާއިރު މާލޭ 

ޞްލާޙު ެއގޮތަށް އަަޔސް. )ސ( މެންބަރު އަޙަމަދު ޢާތިފް ހުށަހަޅުއްވާަފއިއޮތް އި

ނޑު މިދެންނެިވ  އަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ިއޞްލާޙު އެގޮތަށް ގެންނެިވއަްސ އަުޅގަ

މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވޭ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އަޙްމަދު ޝަފީޤާ އަދިވެްސ އިތުރު ވަރަށްގިނަ މެްނބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ގޮތަށް )ނ( ބަދަލުވިައސް އަޅުަގނޑު މިދެންނެިވ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވޭ. އޮތް

އެހެންވެ އެެދގޮތުންކުރެ ކޮންމެގޮތެްއވެސް ައޅުަގނަޑށް އެންމެރަނގަޅު. 

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑަަކށް މިދެންނެވި ސަބަބުތަަކށްޓަކާ ޑްރާފްްޓގަިއ 

މާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއޮްތގޮތަށް މާއްާދގެ )ނ( ޮއންނާކަށް ނުފެނެއޭ އެހެްނވީ

މިކަމުގައި ގޮތެްއ ނިންމެވުމުގައި މިދެންނެވި ނުކުތާތަކަްށ 

ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށްޓަަކއި ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑު ެއނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލީ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 



 

ނުޑވެސް ތަންޮކޅެްއ ހިމޭނު ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ   ން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން  މެންަބރު ޢަދުާނނު   މިއަދުގެ އިންަޓވަލްގެ ކުރީކޮުޅގައި މިއިނީ އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަމުންދިޔަ އަކުުރގެ ހަނިކަމާއި ކުރުކަމާއިެއުކގައި. އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ   ޙަލީމް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ގޮްސ ކުރިމަތީގައި އޮތް އެޖެންޑާެގ ދިގުކަމާއި އެުކަގއި މާދިގު ބަހުސަކަށްނު

ނޑަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ  ނިމިދާނެކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން އަޅުގަ

މެންބަރ ޑރ. ޝަހީދުެގ ވާހަކަފުޅަށްފަހުަގއި ވިްސނުނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މިއުޅެވެނީ ތަންކޮެޅއް ފަހަތުގެ އަކުެރއްަގއޭ ތަންކޮެޅްއ ކުރިއަށްނުކުމެ. އެއީ 

ަގޑިތަާކއި އަދި ނުބޭވިދާނެ ދުވަސްތަކާިއ  ޖަލްސާތައް ބާއްވަންވީ ދުަވސްތަކާއި

މިކަންތައް ފަހަތުން އެބައާދޭ. އެހެންވީމާ މިކަންތައްަތއް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިްނ 

ނިންމާލައިފިއްޔާ ދެން ަރއީަސށް ލިބޭ އިޚްތިޔާުރ ކުަޑވެފަިއ އޮންނާނެތީވެ ިމއަކުާރ 

ނޑަކަށް  ނުއެއް ިވސްނޭ. އާދެ ދޭތެރޭގައި މާބޮޑަށް ވާހަކަަދްއކާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން މިމާއްދާެގ މިއަކުރަށް އިޞްލާޙު 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ެއއޮތީ ޖަލްާސ ބޭްއވުމުގެ ަވގުތު ދުަވސް ރައީސްެގ އިޚްިތޔާރަށް 

ދޫކޮށްލައްަވއިފިްއޔާ ޖަލްސާ ނުބޭއްވި ހިނގައިދާނެ ދުވަސްތަުކގެ މުއްދަތު 

ދުވަހު ޖަލްާސއަށް  5އިދާނެތީ. ފަހަރެއްގަިއވެސް ހަފްތާައކު ދިގުެވގެން ހިނގަ 

ވަަޑއިގަންަނވަން ޖެހިދާނެތީ. އެކަމާ ކަންބޮޑުެވގެން ނޫންކަމުގައި ައޅުަގނޑަްށ 

ދަންނަވަންޖެހޭ އަދި އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭ. އާދެ ކޮްނމެއަކަސް ކަންަތއްތަްއ 

ނޑުމެްނ ވަރަށްދިގު މުއްދަެތއްަގއި ވާހަކަަދއްަކއިގެްނ  ހުރިގޮތުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިޖަލްސާއަށް ަގވާއިދު ފާްސުކރުމުގައި އިޞްލާޙު 

ހުށަހަޅަންވީގޮތާިއ ބަހުސްކުާރނޭ ގޮތާިއ ބަހުސް ފާސްކުރާެނގޮތް އަޅުަގނޑުމެންވަީނ 

ނޑަށް ވިސްނެީނ  ނަޑއަޅާ ނިންމާފައި. ެއހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަ ކަ

ނޑު ަދންނަވާ ނޑުމެންނަށް މިހާރު ލިބިފައިއޮތް ކުރީަގއިވެސް އަުޅގަ ލިހެން އަޅުގަ

ނޑަެއޅިފަިއއޮތް ގޮތުގެމަތިން ލިޔުމަކުން ފޮނުވާފައި ނެތީވިއްޔާ ޖަލްާސ  ޓޭބަލްގައި ކަ



ހިނގަމުންދާވަގުތު ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަކަށް އަދި އިޞްލާޙެްއެގ 

އާދެ އިޞްލާޙަކަްށވެސް ގޮތްިކާޔ ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތްކަމަށް. 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ދެކެފައިާވ އެޖެންާޑއެްއަގިއ މިކަމާއިބެހޭގޮތުން  

ވާހަކަދަްއކަން ހަމަޖެހިފައިއޮތް. އެހެންނަމަވެސް ކަންދިާމވިގޮތުން އެޖެންޑާއިްނ 

ވަަނ  99އެައއިޓަމް އުނިކޮށް ައޅުަގނުޑމެން ގަވާއިުދގެ މަސަްއކަތަށް ފެއްޓިން. 

ޚްތިޔާުރގެ ދަށުން އިޞްލާޙު ފޮނުވުމުގެ ވަގުތުަތއް މާއްދާއިން ރައީސަށް ލިބިދޭ އި

ބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވުމަށާއި އަދި އިޞްލާޙު ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން 

ނޑުމެން ކުރިން ފޮނުވާފައިހުރި  ދެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތެްއ ީދފައި. އާެދ އަުޅގަ

ަފއިކަމަށް އިޞްލާޙުތަްއވެސް މިހާރުވަީނ މިސަބަބާއިހެދި ކެންސަްލވެގެން ގޮސް

އަޅުަގނޑަށް ިވސްނެނީ. އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ 

ބޭނުންވަނީ މިގޮތައް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަުކގައި އަޅުަގނޑުެމން އިތުރަށް ގެންނަން 

ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތަްއވެްސ ހުރުމާއިއެީކގައި ޖަލްާސގެ ތެރޭަގއި ބަހުްސ 

ނޑުމެ ންނަށް އިޞްލާޙުތައް ގެނެވޭނެގޮަތކަށް ފުރުޞަތު ހިނގަމުންދާއިރުވެސް އަުޅގަ

ހުޅުވާލާފައޮތުން އެީއ ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަުމގަިއ. އަިދ އަުޅަގނޑުމެން އަުތގަިއއޮްތ 

ނޑު މެންނަށް  3ލިޔުން  އެގޮތަށް އޮތީިވއްާޔ މަރުނުވެ އެލިޔުން އޮތީވިއްާޔ އަޅުގަ

ތައް އިސްފަްސކުރުމުެގ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުތައް އަދި ޢިބާރާތް

ނޑަްށ  ފުރުޞަތު އޮންނާނެކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިއޮތްގޮތުން އަުޅގަ

ވިސްނެނީ ނެތްކަމަށް. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނުޑ މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން 

ބޭނުންވީ އަދި އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރީގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ 

ަކއެއް އެަބއޮތް. އަުޅަގނޑުގެ އަޚް ރ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު ކުރީގައި ދެއްެކިވ އެްއވާހަ

ވާހަކަފުޅާއި ގުިޅގެން ަޔއުމިްއޔާއިން ބައިަތއް އުނިކުރުުމެގ ވާހަކަެއއް މިއަދުެވސް 

ދެކެިވގެން ގޮއްސާިމވަނީ. ރިޔާސަތުންވެސް އަދި ވިާދޅުވި އުނިކުެރއްވުމަްށ 

އުމިްއޔާައކީ ތަނެްއަގއި ހިނގާ ކަންަތއްތަްއ ވަރަްށ ޤަޞްދުކުރަްއވާކަމުަގއި. އަދި ޔަ

ސާފުކޮށް އަންަގއިދޭ އެްއޗަަކށްވާތީވެ ތަނުަގއި ހިނގާ ކަންތައްތައް ަޔއުމިއްާޔއިްނ 



އެްއވެސް ބަެއއް އުނިނުކޮްށ އޮންނަން ފެންނަވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދުގެ ޖަލްސާަގއި މިދެކެެވމުން މިދާ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ 

 ވަނަ  7ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުުރމުގެ ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕގެ  މެންަބރު ޢަުބދުލްުމޙުސިން 

ގައި މާއްދާގެ )ހ( ާއއި ބެހޭގޮުތން އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއް ދަްނނަވާލާނަން. ޖަލްސާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ޢަބްދު

ނޑަށް އިޙްާސސްކުރެވެނީ މެންބަރުން  ދެކެވުނު ވާހަަކިއގެ ރޫޙަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

ނިޑގެން ހިނގައިދާނެތީވެ އެކަުމެގ  ޖަލްސާތައް ނުބޭއްވި ގިނަ ދުވަސްތަެކއް މެދުކެ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތީ. ދެން ވަރަށް  7ރޫޙުގައި 

ވަނަ މާއްދާގައި މަޖިލީހުގެ  99އްޖެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ 

ރައީސަށް ލިބިވަަޑިއގެންފައިާވ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު. ދެން ެއގޮތަށް ބަލާއިރު ޖަލްސާ 

ނަޑއަޅާނީ ރައީްސކަމަށް. ދެން ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ބާއްވާނެ ދުވަހަާކއި ަވގުެތއް ކަ

ނޑަށް އެބޭ 99 ނޑު ަބލާލާއިރު އަުޅގަ ފުުޅން އެދެއްކި ވާހަަކއަްށ ވަނަ މާއްދާ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގައި ިމއޮންނަނީ ރައްޔިތުްނެގ  99ވަރަށްބޮޑަށް ާތއީދު ކުެރވޭ. ެއހެނީ 

މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމަކާއި އެީހވެދޭނެ މުަވއްޒަފުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ހަމަޖައްސަންވާނެއޭ. ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ައންގާ ގޮެތއްގެ މަތިން 

ލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާ މަޖިލީހާއި ބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެ މަޖި

ކިޔުމުގެ ކަމެއް ބަލަހައްޓާީނ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމޭ. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ 

މަޖިލީސް އެއްކުެރވިއްޖެ ހިނދެއްގައި މިމަޖިލީހުގެ މިފަދަ ކަންތައްތައް 

އި އަނެއްާކވެސް މާނަ އަރާރުންވާކަހަަަަލ ބަލަހައްޓާނީވެސް މީނާެއވެ. ދެން މީގަ

ވާހަކަެއއް މިއަންނަނީ. މިފަދަ ކަންތައްތައް. ެއއީ ކޮންކަެމއްތޯ. އެހެންެވއްޖެްއާޔ 

ނޑަށް މާނަ ުކރެވެނީ ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީސަްށ  މީގެން އަުޅގަ

އެމަނިކުފާނޭ.  ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ އިޚްިތޔާުރ އެބައޮތޭ. އެުދވަސްތައް ަކނޑައަޅާނީ

ދެން މީގައި އަޅުަގނޑުމެްނ މިހެން ދަންނަވާއިރުގަިއެވސް އެނގޭ އެމަނިކުފާނު 



މިކަހަލަ ކަންތައް ކުރަްއވަން ޖަލްސާތައް ބާއްވަން ހަމަޖަްއސަވާނީ މަޖިލީހުގެ ރޫޙާ 

އެްއގޮތަށް މިކަންކަން ކުރެޭވނެގޮތަކަށް. އެހެންވެ މިހާރު މިދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގިއ 

ނުޑ ހުށަހަޅަން. މިޝަރުޠަކާއި ހުރެ. ީމެގ  އޮތްގޮތަށް ފާްސކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިބިދޭ ބާުރން. އެއީ ީމގަިއ ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ އަުޅގަ

މާނަކުރަނީ އެކޮމިޓީައކަށް ޮގސްގެން މަޝްވަާރކޮށްފިއްާޔ މީގައި ޚިލާފުތަެކއް އެަބ 

އްާދަގއި ެއބުނާގޮތަށް. ދެން މީގައި ވަނަ މާ 99އުފެދެއޭ. މިބުނާ ރޫޙާ އެްއޮގތަށް 

ނެތް ބަޔާންކޮށްފައި މިފަދަ ކަންތައްތަަަކީ ކޮންކަހަަލ ކަންތައްތަކެއް ކަމެއް. 

އަޅުަގނޑު ދެކެނީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖަލްސާ ބާއްވާެނ 

ނޑަައޅާފަިއ އަންގާ އެްނގުން އަމީން ޢާންމު އެއަންާގގޮ ތަށް. ެއއީ ދުވަހާއި ަވގުތު ކަ

ނޑަކަށް ހިއެއްުނޭވ  މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ މާނައަކީ އެއީކަމަށް. އެހެންވެ ައޅުގަ

މާބޮޑު މައްސަލައެއް އޮތްހެްނނެއް. މީގައި ދެންހުރި މާއްދާތަކަށް ބަލާއިރުގަިއވެްސ 

)ށ( ާއއި )ނ( އާިއ )ރ( ައށް ބަލާއިރުަގިއވެސް ޖަލްސާަތއް ނުބޭްއވި ގިނަދުަވސް 

މަށް ގިނަ ދުަވސްތަކެއް ވެދާނެކަމަށް ބައްލާާވފައި ޑްރާފްޓް ކުރެވިަފިއ ވެދާނެތީ އެކަ

މިއޮތީ. އެހެންވީމާ )ހ( މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެހެންެވ 

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ުޝކުރިްއޔާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 އީސް. އާދެ، ވަޒީރުްނެގ މަޖިލީހުގެ ` ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރަ މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ މުސްޠަފާ ލުޠުފީގެ ވާހަކަފުުޅގައި ޙަޤީޤަާތއި  މެންަބރު ޢަލީ ފާއިޒު 

ނޑު މަރުޙަބާ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ކައިިރއަށް ދިއުމަށް ވާހަކަ ދައްަކވާ އެގެންެނވި ޢިބާރާތްކޮަޅށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަްނ ކިޔާ އަދި ެއކަމަށް އަޅު  ނޑު ތާއީދު ކުރަން. ދެން ައޅުގަ ގަ

ނޑުެމން ވާހަކަދަްއކަމުން މިގެންާދ ަގވާއިުދގެ  ވަނަ  7ބޭނުންވީ މިހާރު އަުޅގަ

މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ޑްރާފްްޓަގއި އޮްތގޮތަްށވުރެ ބޮޑަށް އަުޅަގނޑަށްެވސް ބުރަެވވެނީ 

ްތގޮތަށް އެކަން ޏ. އަތޮޅުެގ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮ

ނޑު ދަންނަވާލާނީ މިއަދު ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން އެކިއެިކ  އޮތުމަށޭ. އާދެ، ދެން އަޅުގަ



ތަޖުރިބާގެ ވާހަަކ އަިދ އަަބދުވެސް ދަްއަކވަމުން ގެންަދަވނީ ތަޖުރިބާގެ ވާަހކަ. 

އާދެ، ެއއްެވސް ޝައްެކއްނެްތ. އިންސާނެްއގެ ހަޔާތުަގއި އޭނަ ވޭތުކުރާ ކޮންެމ 

ެވސް އާތަޖުރިބާތަކެއް އޭނަ ހޯދާ ދުވަހެަެއް. އާދެ، މަޝްވަރާާއއެކު ކުެރޭވ ދުވަހަކީ

އެްއވެސް ކަމެއް އެއީ ޭއގެ ނަތީޖާ ދެރަކޮށް އޮންނާނެ ކަމެކޭ އޭނަ ހީކުރާ ހިތެއް 

ނެއް. އެހެންކަމުން މިބަހުސް ކުރެވޭ މައްސަަލއިަގވެސް ރައީސް އާދެ، އިދާރީ 

ތައް ގެންދަވަްނ އެއީ ފުރިހަމަ ކަމެކޭ ކޮމިޓީގެ މަޝްވަާރގެ މަތިން މިކަންތައް

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ ހިްތވޭ. އާދެ، އެހެން އޮތުމަކުން ރައީސްގެ ިޢއްޒަަތކަށް 

ކަރާމަތަކަށް ެއްއވެސް ުއނިކަމަކަށް އަންނަކަމަކަްށ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ 

ވަަނ މާއްދާ ރައީސަށް ދޭ  99ހިތެއްނުވޭ. އަދި އެހެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޔާރުތަކުން އެްއޗެއް ުއނިވެގެންދާކަމަށް ވެސް އަުޅަގނޑު ނުދެކެން. އާދެ، އިޙްތި

ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެިއން ބައެއް މެންބަރުން ވާހަަކ ދެއްެކވީ ކޮމިީޓއެްއެގ 

މަޝްވަރާ ހޯދަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމަށް އިތުރު ވަގުުތ ނަގާ ަވގުތު ެގއްލިގެން 

ވަރާ ހޯދުމަށް ކޮންެމހެން ކޮމިޓީ ެއއްކޮށް ހިނގައިދާނޭ. އާދެ، ކޮމިޓީެއްއގެ މަޝް 

ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްތަނެއްަގއި ޖަލްސާއެއް އަބަދުެވގެްނ އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ 

ގޮތަކަށް އޮްތކަމެްއކަމަށްވެްސ އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުަރން. ރައީސް ކޮމިޓީެގ 

ިއވެސް މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާ ޯހދަން ބޭނުންފުޅު ހިނދެއްަގއި ފޯނުކޮށްލާފަ

އެްއޗެއް ވިދާޅުވުްނވެސް ެއަކށީގެންވޭ. އެގޮތަށް ެއކަން ނިންމާލެއްވުންވެސް އެީއ 

އުނިކަމެްއކަމަށްވެސް ައޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އާދެ، ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން 

ބޭނުންވީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކަށް އޭގެ ޢިބާރާތް ފުރިހަމަކޮށްލުމަށް 

ްނވަރު ބަދަލުޮކށްލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން އެއީ ރަނގަޅު ކަެމއްެގ ލަފްޒެއްގެ މި

ގޮތުަގއި ވާހަކަ ދެްއކެިވ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުުކރަމޭ. އާދެ، ެއގޮތުްނ 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތަކަށްވާތީ  އެއަށް ފުރިހަމަކަން ގެނެްސލުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވީ. ޝު  ކުރިްއޔާ. އެވާހަކަ އަުޅގަ

 



މެންބަރުން. މިހާރު  77އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ ހުރިހާ އަކުރުތަަކކަށް. ބަހުްސ  7ވާހަކަ ދެްއެކވެމުން މިގެންދެުވނީ 

ރަށް ޖަލްސާެގ ގަޑިއި 4ހިނގަމުންދާއިރު މިހާރު އެއް އިޞްލާޙެއްަގއި އެަބއޮވޭ 

ވަގުތު ާބްއވަން. ެއއިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެނަމަ )ބ( ގައި ިމހާރު އެއޮތް މަަސއްކަްތ 

މިނެުޓގެ ުހސްަވގުތުކޮެޅއް ދޭން،  32މިނެޓުވުމުން  9.32ހިނގަމުންދާ 

އެމައްސަަލއިގެ ސުވާެލއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކވަނީ ުކރައްވާަފއި. ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންނަށް ިމ ދަންނަވާނީ މިއިޞްލާޙު މަ ޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވއިފީިވއްާޔ އަުޅގަ

)ބ( ގެ އެއޮތްތަނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އިޞްލާޙެްއ ެގންނަންޖެހޭނޭ. އާދެ، 

އެހެންވެއްީޖވިްއޔާ އެންމެ ފަސޭހައިން ގެނެވޭނެ ިއޞްލާޙަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ 

މިނެޓުެގ  32ން މިނެޓު ހަމަވުމު 32ހިނގަމުންދާތާ ފުރަތަމަ އެއްގަިޑއިރާ 

ހުސްވަގުެތއް. އޭރުން ދެން ޭއގެ ފަހުން ދޭކަށްނުޖެހޭނެ. ދެން ފަހުބައި ދެގަިޑއަށް 

ދެމިގެންދާނެ އިނގޭނެ، އެހެން ހަދާލެވޭނެ. ދެން މިހާތަނަށް މިމާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުްނ 

ވާހަކަ ދައްަކވަން އަލަށް ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުން މުޅިން ނިމުނީކަމަށް 

ނޑު ހީކުރަނީ. މިހާރު އެދިވަަޑިއގެންފައިވަނީ ކުިރން މިބަހުސުގައި ވާހަަކ އަޅުގަ 

ނޑު އެބޭފުޅުންނަށްވެސް ފުރުޞަުތ އަރުވާނަން. އަދި   6ދެއްކެިވ ބޭފުޅުން އަުޅގަ

އެްއކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަތިއްބެވި.  6އެްއކަ ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެިވ. 

އަތޮޅު އުތުރުބުީރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެންމެ ފުރަތަމަ މިއަރުވަނީ އަރި

 މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމަށް. 

 

 `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 ފުވައްމުލަުކގެ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން  މެންަބރު ުމޙަންަމދު 

 ވަނަ މާއްދާާއއި ޚިލާފުވެވެީނކަމަށް މި މޭރުމުން  99ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދީ އިްބރާީހމް މަޖު 

ެއއް ކިޔާލުމުން އޮުޅންނާރާ ހިލާފުނުވާކަން  99ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުފުޅަށް ވިްސނާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިނގޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކޮށް ިމދެނީ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ 



ރާ ކުރަނީ މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސކަން. ހަށިފާރަވެރިން މަޝްވަ

ގެންގުޭޅކަން މީ އަޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރާކަމެއް. މިހެންވެ މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް އިދާރީ ކޮމިީޓއާިއ މަޝްވަރާ ކުރަން ފުރުޞަތެްއ ލިބި މަޝްވަރާެގ މަތިން 

އިހުރުވެގެންދާނެކަން ކަށަވަރު. ޢިްއޒަތްތެިރ ކުރިއަށްދާނަމަ ރައްޔިތުންގެ ރުހުން 

ރައީސް. އިދާރީ ކޮމިީޓއަކީ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ކަންކަްނ ކާމިޔާބުކޮށްލަން ލިބޭ 

ބާރެއްކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެެކން. އަންބާކިޔާ ނާނާކިޔާ ފަިރއްސާ ރަިއވަރުިކޔަްސ 

ނުޑ ދެކޭކަްނ މަޝްވަރާގެ ނިންމުމަކީ ވާިގވެރިކަން ލިބޭނޭ ކަްނކަމުަގިއ އަ ުޅގަ

 އެރިސްކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު ދައްކަން ބޭނުންވި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ޢައްސަލާމްއަލަިއކުމް. އަުޅގަ

 އަތޮޅުގެ ށ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލުބްނާ ޒާހިރު ޙުސައިންނާ ބ.  ޙުަސއިން ަރޝީދު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒް އަދި މާލޭގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ޙަސަން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އާތިފް ދައްަކވައިފި. އާދެ، ިމމަޢުޟޫޢުގައި މިއަދު ވާހަކަ ދެއްކެވި ަބއެއް ބޭފުޅުްނ 

ނޑުމެން ިއސްކޮށްފައި ހުރި މީހެކޭ.  ވިދާޅުވަނީ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްއަކީ އަުޅގަ

ނުޑ  އެހެންވީމާ އޭަނއަށް ބާރު ދޭންޖެހޭނޭ، ބާރު ދީގެންނޭ ކުރެވޭނީ. އަުޅގަ

ހިތަށްއަރާ މިވާހަކަ ަދއްާކއިރު އަޅުަގނޑުމެން މިާބރުވެރިކަން ިމއޮންނަނީ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ަކނަޑއެިޅގެން ބުނެފައި. މިޤާނޫނުއަސާީސެގ  99ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

އްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ ވަނަ ާމއްދާަގއި މިުބނަނީ ރަ 99

ކަންތައްތައް ހިނގުމާ މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާ އެޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މަޖިލީހުން 

ނީ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ 7ފާސްވާ ކަންަތއްތައް 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީޭސ. އެހެްނވީމާ މިމާއްދާއިން ލިބޭބާރެްއެގ 

ދަށުން މިމަޖިލީހުގެ ރައީސް މިގަާވއިދެއް އެކުަލވާލަްއވަން މިނިންމެވީ. އެހެންވީާމ 

މިކަމާބެހޭގޮތުން ލީގަލް އޮޕީނިއަން ތަފާތު ލީގަލް އޮޕީނިއަން އެބަދޭ އިވެމުން. 



ހިތަްށއަރާ ައސްލުަގއި އަޅުަގނުޑމެން ޤާނޫނުއަސާސީާއ  އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު

ޚިލާފުވެދާނެކަމަށް އެހާ ބިރުގަންނަންޏާ ކީއްވެާބއޭ މިކަހަލަ ގަވާއިެދއް ހަދަން 

މިއުޅެނީ. އެއީ ައޅުަގނޑަްށ ހަމަ އެއްވެސް ޝައްެކްއނެއް އަޅުަގނޑު ވަރަްށ 

އީސަށް ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ރަ 99ހިތްހަމަޖެހޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ބާރުެގ ދަުށން އެްއވެްސ ަގވާއިެދއް ނަހަާދ މިމަޖިލީސް ހިންގަން. 

އެކަން ެއގޮތަށް ކުރެއްވޭެނަކމާމެދު ޝައްކުކުރާ އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު މިމަޖިލީހުގެ 

ފްލޯރގައި ނުހުންނަވާނެކަްނ އަޅުަގނޑަްށ ޔަޤީން އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ ަވގުތު 

ނޑު ހިތަށްއަާރ ނަގާލުމަށްޓަކަިއ ކީ  އްކުރަންތޯޭއ މިކަހަލަ ަގވާއިެދއް ހަދަނީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާފާނަމޭ މިހާރު ހަދާފައި މިއޮތް ދެވަްނ ދެލިކޮޕީ އަބުރާ ގެންޮގްސ 

އެހެންވެ ދެލިކޮޕީއަކާ ނުލާ އެްއވެސް ަގވާއިަދކާ ނުލާ މިކަން ކުރަން. އެކަމަކު 

ގެ ރައީސްއަީކ ޑިމޮކްރެޓިކް ޚިޔާލު އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހިތްވަނީ މަޖިލީހު

ރޒްއަށް ކޮންމެެވސް  ގެންގުުޅްއވާ ބޭފުޅަކަށްވެަފއި އަދި ސެޕަރޭޝަންސް އޮފް ޕަވާ

ވަރަކަށް ތާއީުދކުރަްއވާ ބޭުފޅަކަށްވެަފއި މިކަންތައްަތއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ަދވާ ުއސޫލު މެންބަރުން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންވެސް ހިމަނުއްަވިއގެން ގެން

ގެންގުުޅްއވާތީއޭ މިކަހަލަ ަގވާއިދު ހައްަދވަން މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ މިކަހަލަ 

މަޖިލީހެއްގައި މިމަޖިލީހުގެ ޝިޔާރަކީ މަްޝވަރާކޮްށގެން ކަންތައްތައް ކުރުންކަން 

އޮންނާތީ މަޖިލީހުގެ ބާްއވާެނ ަވގުތާ ނޫނީ ތާރީޚާ ކަންަކން ނިންމުމުގައި އިދާރީ 

ންނަ ހިނދު ެއޮކމިޓީގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމާމެދު ވާހަކަ ދެްއކެިވ ެއކަހަލަ ކޮމިޓީއެްއ އޮ

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅޭއިރު އެކަހަލަ ލަފާއެއް ނޫނީ މަޝްވަރާެއއް ހޯދުމަކީ މަޖިލީހުގެ 

ރައީސްގެ ބާރު ުކޑަާވކަމެްއ ކަމުގައި ވާހަކަ ދައްާކއިުރ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަާރ 

ހަކަެއއް ބާއޭ. ޚުދު މުޚުާތރު ވެރިެއއް ހުރުމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަނީ ކޮްނ ވާ

ނޑުެމންނަށް އިނގޭ ބައެްއ  އަޅުަގނޑުމެން އެަކކުެވސް ތާއީދެއް ނުކުރަމު. އަުޅގަ

 ހާލަތުގައި ހުދު މުހުތާރުވެރިން... 

 



ޅު ފެއްެޓވިއިުރ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަރަށް އަދަބުވެރިކަާމއެކު ދަންނަވަން ވާހަކަފު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވިދާޅުވި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދައްކަަވއިފިއޭ. ދެން އެހެންވީމާ ވާހަކަފުޅު 

 ކުރުކުރެްއވުން އެދޭ ވާހަކަ ަދންނަވާލާނަން. 

 

 އާދެ، ރައީސް ވަރަށް އަދަުބެވރިކަމާއެކު އަޅުަގނޑު ިމވާހަަކ ކުރުކުރެވޭތޯ   ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

ނޑު ަދއްކަްނ ބޭނުން ވާހަކަ ދަން ޙުަސއިން ަރޝީދު   ނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑު ިހތަށްއަރަނީ އަުޅގަ

ހަމަ ގައިމުވެސް އިނިގަވޑަިއގެންފާނޭ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ދެވަނަ ނުކުތާއަށް   ޙަސަން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެނބުރި ދާނަން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ތިގޮތަްށ ވިދާޅުވީތީ އެކަމަށް 

ހިތުމުގެ ގޮތުންަް. އާދެ، މިއަދު މިތަނުގައި ނިޒާމީ ނުކުތާެގ  ހުރުމަތްތެރިކޮށް

ދެނުކުތާއަކާމެދު ވާހަަކ ދެކެިވއްޖެ. ރ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާމެދު ހިތްޕުުޅ ހަމަނުޖެހިގެން ވ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ަގނޑު ހަނދާންވަނީ ވިދާޅުިވއޭ ރ. އަތޮުޅެގ ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި އިުރގަިއ އަޅު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްެކިވ ވާހަކަފުޅު ކުްށވެރިކުަރއްވާ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑަކަްށ 

ހިއެއްނުވޭ މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް މެންބަރަކު ެއއްބޭފުަޅކު އަނެްއ ބޭފުޅަުކ 

ނެއް. އެހެންވީމާ ކުށްވެރިކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުުމެގ ޙައްޤެއް ެއއްެވސް މީހަކަށް ލިބޭހެ

އަޅުަގނޑު ވަރަށް އަދަުބވެިރކަމާއެކު އެދެން ވ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ 

އަރިހުން ރ. އަތޮުޅގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުށްވެިރުކރައްާވކަމަށް ވިދާުޅވި 

ވިދާޅުވުން އެމަނިކުފާނު އަުބރާ ގެންދަވަން. އަދި ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަކު 

ކުރާ ބަހައްޓާ ޢިްއޒަތާ ކަރާމާތާ މިކަންކަން ހިފެހެއްޓުމަށް އެޅޭ ބާރަކަށް އަނެކަކަށް 

ވެގެންދާނެ މަނިކުފާނު ެއގޮަތށް ކުރަްއވައިިފއްޔާ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަަމ 

ނޑުމެންނަށް  ހުށަހަޅަން އެއްވެސް ެއއްެޗްއ މިދެންނެވީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަުޅގަ

ދަްއކާ ެއްއވެްސ ވާހަަކއެްއ ެއއްެވސް ހުއްދަދޭ ދާއިރާަގއި އަުޅަގނޑުމެން 

ޔައުމިްއޔާައކުން އުނިނުކުެރއްުވމަށް. އެއީ ތާރީޚައްޓަަކއި ވަަރށް މުހިންމުކަމެއް އެއީ 

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާެއކު 



ޖިލީހުގައި ދެކެވޭ އެދެން ކިތަންމެ ބޭނުންފުޅުވިޔަސް އަުޑއަހާ ހިތްޕުޅުނުވިަޔސް މަ

ވާހަކަ މިޔައުމިްއޔާއިން އުނިުކރާ ބަޔަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ނުވަމާތޯއޭ. އެހެންވީާމ 

ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަެވްސ އަދި ވ. އަތޮޅުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާަހކަވެސް ޔައުމިްއާޔއިން އުނިނުކުރުމަށް 

މަކު ވ. އަޮތޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ހުށަހަޅަން. އެކަ

މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަ ުކށްވެރިކުަރއްާވކަމަށް އެޢަމަލު ކުށްވެރިކުަރއްާވކަމަށް 

ނުޑ އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް  ވިދާޅުިވ ވިދާޅުވުްނ އަބުާރ ގެންދެވުމަށް އަުޅގަ

 ޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަދަބުވެރިކަާމއެކު ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮ

 

އާދެ، ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ައޅުަގނޑުމެން   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރިމަތީގައި އޮތް މައްސަަލއާިއގެން ަވޑަިއގެންނެވުން އެއީ ަހމަ ވަރަށް އެދޭކަެމއް. 

ދަންނަވާލާނަން  ދެން ޔައުމިްއޔާއިން އުިނކުރުމުގެ މައްސަލަ އަުޅަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގަާވއިދުގެ މާއްދާއެއް އެަބއާދޭ ޔައުމިްއާޔ ލިޔުމާ ޔައުމިއްޔާެގ 

ކަންތައް ޭއގައި ެއއާއިބެޭހގޮުތން ބަހުސްކުރައްވާ ޔައުިމއްީޔއިން އުނިނުކުރެްއވުމަށް 

ނޑުމެންނަށް މަލާމާތްކުރާނެ،  ވިދާޅުެވއްޖީިވއްޔާ ފަހުން އެކިޔާަބޔަކު އަުޅގަ

ނެ ކަހަލަ ވާހަކަވެސް ހުއްޓަސް ެއއުނިކުރާ މީހަކަށް އަޅުަގނެޑއް ނުވާނަްނ ލާނަތްދޭ

ތިބޭފުޅުން އެހެން ނިންމަވަިއފީވިއްާޔ. ެއކަމަކު ެއކަހަލަ އެްއޗެއް ބުެނވިގެްނ 

އެއުނިކޮށްލަން ފަހުން އެިދވަަޑއިގެންފިްއާޔވެސް އެމެންބަރަުކ އެދިަވޑަިއގަތަްސވެްސ 

ހިސާބަކަށްވެްސ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ގެންދެވިދާނެ.  އުނިކުރެވެްނ ނުއޮންނަކަހަލަ 

އެހެންވީމާ އެކަމަށް އެހިސާަބށް ވަޑަިއގެން އެާއއިދޭތެރޭަގއި ވާހަކަފުޅު ދައްަކާވ 

ވިސްނާަވޑަިއގަތުން އެދެން. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް އުންމީދުކުރަން 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ގަާވއިދުގެ މިާމއްދާއަށް ވޯޓަްށ އެހި މިމާއްދާ އެންމެ  މިއަދު އަުޅގަ

ކުޑަމިނުން ނިންމާލެވޭތޯ ބަލަން. އެހެންވީމާ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު 

ކުރުކޮށްލެްއވުން ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދެން. އެީއ މިހާރު ކޮންމެ ބޭފުޅަކުެވސް ެދވަަނ 



ފަހަރަށް މިހާރު ތިޔަ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 ަވއްމުލަކުގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަށް. މިއަރުވަނީ ފު

 

ނޑު ބަލާނަން ދެން ވަރަށް ކުރުކުރެވޭތޯ.   ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 އާދެ، ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ިއޞްލާޙަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާ  ފައިސަަަލް ނަީސމް 

ނޑު އިްޙތިރާމުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ. އަދި ހަމަ އެާއއެުކ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިހުށަހެޅި ދެފޮޅުވަތް ހަމަ ނުވާ އިޞްލާޙު މިހާގިނަ ވަގުތުތަެކއް ނެގީީތ 

އަޅުަގނޑު އެކަމާ ވަރަށް ހިާތމަކުރާ ވާހަަކވެސް ދަންނަވަން. އާދެ، އަުޅަގނޑުމެން 

މަޤްޞަދަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުާރ  ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާ އިޙްތިާޔރު ކުޑަކުރުެމއް ނޫން. ައޅުގަ

ގޮތުަގއި ކޮމިީޓއެއް އޮންނަ ކަމަށްވަންޏާ އެކޮމިޓީގެ ބޭނުންެވސް ހިތްޕެވުމަކީ ެއީއ 

ނޑަްށ އަޑުިއިވގެން މިދިޔަީއ ވަރަށް ރަނގަޅުކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަ

މަޝްވަރާކުރުންެވސް ަވގުުތ ބޭކާރުވާކަމަށް. އަދި ބަހުސްކުރުމުންވެސް ވަގުުތ 

ބޭކާރުވާކަމަށް. އާދެ، އަުޅަގނޑުމެން އިްސއުފުލާފައި ހަަމ ބަލާލާ ކޮންމެފަހަރަކު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން. އެހެންވީމާ 

ނޑު ދަންނަވާ ހިްތއޮތީ އަޅުަގނޑުމެން މިމަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާ ކުރަންވާޭނ އަޅުގަ 

މަޝްވަރާ ލިބިގަންނަންވާނޭ. އަދި މަޖިލީހަށް ނިންމާ ކަންތައްތަުކގަިއވެްސ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރިާޔސަތުން ިނންމަވާ ކަންތައްަތކުަގިއވެސް މަޝްވަރާ ލިބިގަތުމަީކ 

ނުޑ ވާހަަކ ކުރުކުރުމުެގ ގޮތުްނ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަުޅކަމެކޭ. އާދެ، އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކުްނ މަޝްވަރާ އަޅުަގނޑަށް ިލބިގެން އަުޅަގނޑުމެންެގ 

ނުޑ  އިޞްލާޙަށް އަނެއްާކވެސް ކުަޑކުޑަ އިޞްލާޙެއް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އަޅުގަ

އުންމީދުކުރަން މިއިޞްލާޙަކީ ގިނަ މެންބަރުންގެ ނަޒަރުަގއި ރަނގަުޅ 

ނޑު ހުށަހަޅާގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ އިޞްލާޙަ ކަްށވެސް ވެދާނެކަމަްށ. އާދެ، މިހާރު އަޅުގަ



ނޑަެއޅުްއވުމުަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިދާރީ  ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ ތާރީޚާ ގަޑި ކަ

 ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާ ޯހއްދަންާވނޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ނޑު ވަރަށް ކަންަތއް ބޮޑުެވގެން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

މިހާރު މިއުޅެނީ. ވާގޮތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ަކނޑުވާލަން ުއޅޭ މާއްދާެގ   މޫސާ މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި މިތަނުގަިއ  ތެރޭއަށް އަނެއްކާ ހިނގައިާދނެހެން ހީވާތީ. އަޅުގަ

މިއޮީތ މިތާނގައި ކުެރވުނު މިފާޅުކުރެވޭ ޚިޔާލު ފާުޅުކރެވެން ފެށިފައި 

ޖަލްސާއެްއގައިތޯ ނުވަަތ ރައީސް ދެއްވި އިްޙތިޔާރަކުންތޯ މީހުންނަށް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ަވގުތު ނުވަަތ 

 25އަޅުަގނޑުމެން ަވކިން ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވާަފއި މިއޮތީ. މި 

ޓީއަކުން ެއކުލަވާލާފަިއވާ ަގާވއިދެއް މިިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ މެންބަރުންގެ ކޮމި

ނުޑ ދެކެނީ މިޚިޔާލުތަކެްއ  ގަާވއިދު ކުިރއަށް ނުދިޔުމުެގ ސަބަބުން ކަމަށް އަުޅގަ

ހުށަހަޅަން ބޭރުން މިއޮތީ މިކަން ނިންމާފައި. މިއީ އަެނއްކާ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 

ނޑުމެން ކުރަްއވާފައި އޮްތކަމެއްބާއޭ ުނވަތަ ހުއް ދަކަމެއްާބއޭ މިކުރެެވނީ. އެއީ އަުޅގަ

މެންބަރުންގެވެސް ކޮންމެސްަވރެއްގެ އަބުރާކާއި ިޢއްޒަތަާކިއ ކަރާމާތަކާއި ަވގުތަްށ 

ނެޑްއެގ  ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުންަް ރައީސްެވސް ބައްަލވަންޖެހޭނެ. ރޭގަ

ގަވާއިާދިއ  މެންދަންވަންދެކަ މިހުރިހާކަމެއް ކޮށްފައި އަެނއްދުވަހު ައންނައިރު މި

ނުޑ  ޚިލާފްކަމެއްކަމަށް ވެއްޖިްއާޔ އެއީ ވަރަށް ގޯސްކަަމކަށް ވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ހުށަހަޅާލުމެއްވެސް އެަބއޮތް.  ޤަބޫލުކުރަން ހަމަ ގައިމުވެސް. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

މެންބަރުން  25ދެން އަދި މިއަދު ިމގޮތަށް އަދި ބަހުސްކުެރވުނު ކަުމގަިއވިޔަްސ 

އިާވ މިަގވާއިދަީކ އިތުރަށް ދެަެން އިޞްލާޙު ހުށަނޭޅި މި ޗެމްބަރު އެކުަލވާލާފަ

ތެރޭގައި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަްނ ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށް އިްޞލާޙު ހުށަހެޅޭނެ ވަގުުތ 

އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. ެއއީ ބޭކާރު މަަސއްކަްތ 

ްއކަތުގެ ޭބާކރުވުމަށްވުރެން ބޮޑަްށ ކުރެވޭހެން ހީވާތީ. އަެނއްާކ ކުރެޭވ މަސަ



ނުޑވާލަން  ނޑުމެން ކަ ޤާނޫނުއަސާސީން ރައީސަްށ ލިބިދޭަޭ ބާރުތައް އަޅުގަ

އުޅޭކަހަލަ ގޮތަކަށް ަބެއއް ބޭުފޅުންނަށް ވިސްިނވަަޑއިންނަވަީނ. މިއެކުަލވާފައި އޮތް 

ނޑުމެްނ  ގަާވއިދުަގއި މިއޮތް )ނ( ގައި މިހާރު މިއެކުލަވާލެވިފަިއވާ އަުޅގަ

ޖަލްާސއެްއގެ  2ތްމައްޗަށް ލިބިަފއިވާ ަގާވއިދުަގއިެވސް އެަބއޮވޭ މަޖިީލހުގެ އަ

ދުވަހަްށވުެރ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެެގން ނުވާނޭ. މިއަނެއްކާ  94ދެމެދުގައި 

ރައީސްގެ އިޚްތިޔާާރއެީކގަިއ ކޮށްފައޮތް ކަމެއްޯތއޭ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަާރ. 

މީވަރަށް ޯގސްަކމަކަށްވަނީ ރައީްސެގ  މީކޮންބަޔަކު ކޮށްފައޮތް ަކމެއްތޯއޭ

ހުއްދައެއްނެތި މިކަްނ ކޮށްފިްއޔާ. މިތަނުަގއި ޤާނޫނު ދިރާާސ ކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނާިއ 

މާހިރުން ވިދާޅުވާގޮތުން ެވއްޖިއްޔާ އެަރއީސަށް ލިބިފައި އޮންނަ ބާރުތަެކްއ 

ނިޑގެންދަނީ. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާއެްއޗެއް އެްއކޮްށ ރައީސާ ޙަ  ވާލުކޮށްފަިއ ކެ

އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުަގއި ތިބެއްޖިއްޔާ ުނވާނެ. ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ މިތަނުގައި 

އަޅުަގނޑު އާދޭސްކޮށްކޮށްަފިއ އެއްދުވަަހކު ދެއްކި ވާހަކަެއއް. ރައީސް އަޅުަގނުޑ 

ނުކުާތއަާކިއ ދޭތެރޭ )ހ(، )ށ(  2މެންނަށް ދެއްވާފައޮތް އެޖެންާޑއެްއގަ އޮންނަ 

ކަމަށް ވަނީިވއްާޔ )ށ(، )ނ( ބަދަލުކޮށްުލމަށްއެދި )ނ( ގަިއ ބަދަލުކޮށްފި

މިއޮންނަނީ އަޞްލުގައި ނިންމަންޖެހޭ ފުރަތަމަ ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައް 

އެހެންނަމަވެސް އިސްފަްސވެަފއޮތީ. ެއކަހަލަ ބައެްއކަހަލަ މިސްޓޭކު ނުވަތަ ުކްއ 

ވެ ައޅުަގނޑުމެން ކުރެވޭކަހަލަ ގޮތްަތއް ަރީއސަށްވެސް ހަމަ މެދުވެިރެވދާނެތީ

މިތަނުގައި ރޭގައި ވަރަށް ދަންވަންދެކަ ވާހަކަ ދެކެވިަފއިވަނީ. ފަހަރެއްަގވެްސ 

ނުޑވާލުމެއްނޫން މީެގ ބޭނުމަކީ. އެހެންވީމާ  ރައީސަށް ލިބިފައިވާ ބާރުަތއް ކަ

ޤަވާއިދު ހަާދވާހަކަެއއްެވްސ ޤާނޫނުއަސާސީަގއިނެްތ މިތަނުގައި ިމވާހަކަ 

ވާއިދަށް އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭނެ ވާހަކަެއްއވެްސ ދެކެޭވގޮތަށް. އަދި ގަ 

ނެތް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި. އަެނއްކާ ަރއީސް އިޢުލާން ކުަރްއާވފައި އޮތް އިޞްލާޙެްއ 

އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅިއިުރގައި އަޅުަގނޑު މެންނަށް އޮތީ ކިހާވަރެއްޯތ 

އޮތް ރަީއސްެގ ވަަނ މާއްދާގައި ވަރަށް ރީތިޮކށް އެބަ 99ޤާނޫނުއަސާސީގެ 



ބާރުތަކާއި އެްއޗެހި. އަޅުަގނޑު ވަރަްށ މިތަނުގަިއ އިނެދ ވަރަށް މަަސއްކަތްކޮްށ 

ނޑުމެންގެ މާގިނަ ބާރުތަކެއް މިއަކުން ުނފެނޭ. މީގައި އޮންނަނީ  ބެލިއިރުަގއި އަުޅގަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރެއްގެ ހުރުން ާލޒިމުާވ ކަންތަކެްއ. ދެން 

ގަިއަގއި ހުންނަންޖެހޭނެ ދެން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން 

އެއަްށވުރެ ބޮޑަކަށް އަުޅަގނޑު މެންނަށް އިޙްތިޔާެރއް ލިބިފައެއް ނެތް. 

ނޑުމެްނ  އެހެންނަމަވެސް އިންސާނީ ުއސޫލު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަށް ބަލައިފިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިުތން ތަކެއް ތަމްޞީލުކޮށް މި މަޖިލީހަށް އައިސަ މިތިބެނީ އަޅުގަ

ނޑު މެންނަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރާިއ  ކަންތައްތަެކއް ކުރަން. އެެހންވީމާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މެންގެ ބާރުަތކުން ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށްޓަކައި ެއކުލަވާެލޭވ 

ގަާވއިދަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެއްބަްސވެގެން ަކންތަަައްތަކެއް ކުެރޭވ 

ވާހަކަެދއްކުްނ މިތަނުގައި ރަނގަުޅވާނެ. މީގެއިން މިއުޅެނީ އެްއޗަކަްށވުން 

އަޅުަގނޑުމެން މިދޭ އިޚްތިޔާަރކީ ނުވަތަ އިދާރީ ކޮމިީޓއަާކިއ ގުޅިގެން މިކަްނކުރަން 

މިބޭނުންކުރާ ވަގުތު ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ބޭނުންކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ނޑުވާލު ންކަމަށް ެދކެންޏާ އެއީ ައޅުަގނުޑ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ ބާރު ކަ

ދަންނަވާނީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމަކަށޭވަނީ. ެއވާހަކަ ުނވެްސ ދެއްކުން ރަނގަުޅވާނީ 

ނޑުމެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ.  މިފަދަ ބޮޑު މަޖިލީހެއްގައި. ިމހަމައެކަނި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާަލން ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލަން ބޭނު ންވަނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިގޮތަށް މަޖިީލހުގެ ބޭރުަގއި ޚިޔާލު  މީގެފަހުން މިއިތުރަށް އަުޅގަ

ހުށަހަޅައިގެން ެއއަށް ބަހުސްކޮށް މެންބަރުންތަކެއްެގ ވަގުތު ގެއްުލވާލުމުެގ 

ފުރުޞަތު ނުބޭއްވުމަށްޓަކަިއ މި ހަމަ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން މިތަނުގަިއ 

ތަނަށް މިއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭނެ ގޮތަކަށް ބަހުސްކޮށްގެން ގެންާދގޮތަށް މި

ހައްދަވާ ދެއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަމޭ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެްނެގ 

މެންބަރުންގެ ވަގުުތވެސް ަސލާމަތްވާނެތީ ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ހަމަ އެކަިނ 

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ. 



 

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމްަް. ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ނޑު ތާއީދުކޮށްލާނަން ެއންމެފުރަތަމަ. އެތާއީދު  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ: ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނުޑ މިފުރުޞަތުހޯދި ބޭނުމަށް އެނބުރިލާނަން. ތ.  ދަންނަވާލުމަށްފަހު އަޅުގަ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޑރ. ޙުެސއިން ރަީޝދު ޙަސަން ވަރަްށ  އަތޮޅުގެ 

ގާތްަގނޑަކަށް ވަަޑއިންނެވި. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވި އެްއޗަކަށް. ެއކަމަކު 

މުޅިން ފުރިހަމަ ނުވާތީވެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

އްެކިވ ވާހަކަފުޅަށް ކުަޑކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާޒިާމ ޢަބްދުއްޝަކޫރު ދެ 

ވިސްނާލުމާއި އެީކގައި އަުޅަގނޑަށް ުކޑަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލަން ވިސްނުމަށް 

އައީ. ވަގުތުަތކެއް ބޭކާުރކުރުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް. މިގަާވއިދާއި މެދުަގިއ 

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން ބޭނުންވަނީީކ  މަޝްވަރާކުރުމެްއވެސް ބޭނުމެއްނެތް. އަުޅގަ

ދަށް މަޝްވަރާކޮށް މިތާނގައިަި ަވގުތުތަެކއް ބޭކާރުެވގެން ދާގޮތަކަށް މިކަްނ ގަާވއި

ކުރުމެއްނޫން. ބޭނުންވަނީ ވީާހއަވަހަކަްށ ޤަނޫނުއަސާީސ ާއިއ ރައްޔިތުން ބޭނުްނވާ 

ވަނަ މާއްދާއިން މިމަޖިލީހުގެ  99އިޞްލާޙޫތައް ައއުން. އެހެންކަމާއި އެީކގައި 

ޒަތާއި ކަރާމަތަށް ކުޑަނަމަވެސް އުިނކަމެްއ ރައީސަށް ލިބިލަްއވާ ބާރާިއ ޢިއް

ވަަނ މާއްދާއިން މަޖިލީހުގެ  924މިގަާވއިދުން އަންނަކަމަށް ވަންޏާ އަދި 

މެންބަރުންނަށް ލިބިދޭ ޙުދޫދާއި ބާރާިއ ޢިއްޒަާތއި ުކޑަނަމަވެސް އުނިކަމެްއ 

އިދަީކ ވަނަ މާއްާދއިން ބަޔާްނވެފަިއވާ ގޮތާއި ިމަގވާ 948އަންނަކަމަށްވަންޏާ އަިދ 

މިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެފައިާވގޮތަށް ކުަޑވެސް ޚިލާފެއް އުޅޭކަމަކަްށވަންޏާ 

އަޅުަގނުޑ މިހުށަހަޅާލަނީ މިގަާވއިދު އަނބުރާ ގެންޮގސް ަގވާއިަދކާއިނުާލ 

ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ އިްޚތިޔާރާއި ބާރުގެދަށުްނ  99ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް 

ހުގެ ކަރާމަތާއި ޢިއްޒަތްަް އޮންނަގޮތަްށ ޢިއްޒަތާިއ ޝަރަފާިއއެީކާގ މަޖިލީ

ރިޔާސަތުގެ ހައިބަތު ހުންނަގޮަތށް މިކަންކޮށްދެއްވަން ައއްސަާލމްއަލައިކުމް. ެއގޮތަްށ 

ނޑު.   ހުށަހަޅާލަން އިނގޭތޯ އަުޅގަ



 

އެއް ވާހަަކ އާދެ މިހާރު އެޖެންޑާަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލާއއި ގުިޅެގން އުފެދޭ ބަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ބޮޑަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްކަވަމުން ގެންދެވިނަމަެވސް  ހަމަ އަޅުގަ

ތިބޭފުޅުން އަރިހުން މިއެދެނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި މިއޮތް މައްސަަލ 

 ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުގެ ަމއްަސލަ ކުރިއަށް ގެންެދވޭތޯ ބައްަލާވށޭ.

 

ނޑު ިމއަދު ޝުކުރި ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ަވނަ ފުރުޞަތަކަށް  2އްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 މަނިކުފާނުގެ އަރިހުން މިއެދުނީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިގަާވއިދުގެ  މުޙަްނމަދު ަޝރީފް 

ނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދައްކަމުން  ވާހަކަެދއްެކވުން: ހަމައެކަނި )ހ( އާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

މިދަނީ ގޮތެއް ނުނިމި. އަދިވެްސ ނުނިމޭ ދެން އަންނަ  މިއަދުގެ ހަތަރުދަމު

ދުވަހަކުެވސް ނިމޭނެކަމަށް ލަފައެްއވެސް ނުކުެރވޭ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާުރ 

އެހާކަންހާ  2224ޫޖން  95ގާތްަގނޑަކަްށ މި މަޖިލީސް އެކުަލވާ ލެވިަފއިވަީނ 

ނޑުމެ 99ތާނގަހެން. މިހާތަނަށް މިއަދަކީ  ން މިކަމާއި ވަނަ ޖަލްސާ އަޅުގަ

ނަޑކަށް   65މަސް ދުވަސް ފާިއތުވެގެން ދިޔައިރު  92ބެހޭގޮތުން ބޭއްވޭ. ގާްތގަ

މާއްދާގެ މަްއޗަށް އެކުެލިވގެްނވާ ަގާވއިދެއް ހަދާ ެއގަާވއިދު އަޅުަގނޑު މެންގެ ހަމަ 

މިކޮމިޓީންަް އެކުލަވާ ލާަާަފިއވާ ައޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން އެކުލަވާ ެލވިފަިއާވ 

ވަނަ ދެލިކޮޕީ މިހާރު  2ވަނަ ފަހަރު ދެލިކޮޕީ  2ދެވަނަ ފަހަރު ފޮނުވާ  ކޮމިޓީއަކަށް

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށްގިނަ ވާހަކަތަެކްއ  މިއޮތީ މިމަޖިލީހަށް އައިްއސަ. އަުޅގަ

މަސް ދުވަުހެގ ތެރޭގަިއ ވާނީ މިހާރު  92އަޅުަގނޑު މެްނގެ މަޖިލީހުަގއި މިވީ 

ނުޑ މެންގެަެ ކޮމި ޓީގަިއވެސް  މިކަމާއި ބެހޭ ވަރަށްގިަނ ދެއްކިފާހެން. އަދި އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތަކެއް ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާ ެއކަމާއި ބެޭހގޮތުން ވާހަކަދެެކިވ 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިހާހިސާބަށް މިއޮތީ ގެނެވިަފއި. ެއަެހެންވީމާ އަޅުަގނަޑކަްށ 

ނޑުެގ އަިމއްލަ ޚިޔާލު. ައޅުަގނޑަ ކަްށ ދެން އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުފެޭނ މީ އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުފެނޭ މިޮގތަށް މިބާއްވަިއގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެ ދުވަހަުކ 



މާއްދާއަާކއި ބެހޭގޮތުން ުނވަތަ މާއްދާގެ އަކުރަާކއި ބެހޭގޮތުްނ މުޅި މަޖިލީސް ވާހަަކ 

ދައްކާފަ މިތަނުން ނިކުމެގެން ދިއުމެއް. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި މިހާރު އަދި 

ނޑު މެްނނަށް އެކަީށގެންާވ ަވގުތު ޔަޤީންކު ރާ ގޮތުަގިއވެސް މިާހރު މިކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު މެންެގ ޙަޤީޤީ ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  ދެވިއްޖެ. އަުޅގަ

ނުޑ މެންނަށް ދެވޭނެ  އިޞްލާޙުކުރުން. އެަެހެްނވީމާ އެމަސައްކަތަށް އަުޅގަ

އް ގެންދާކަމަށް ވަންޏަކާ ނޭނގެ. ޒަމާނެއްެވސް މިގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން މިކަންތަ

އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު ހުރިާހ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުްނގެ އަިރހުން ވަރަށް އަދަބުވެިރ 

ނުޑމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފަ މިއޮތް ދެލިކޮޕީ އާއި  ކަމާއިެއކީ އެދެން އަުޅގަ

ަާ މިއިޞްލާޙުތަ ކާިއއެީކ ބެހޭގޮތުން މާގިނަ ވާހަކަަތެކއް އިޞްލާޙުަތކެއް ހުށަނާޅާ

ހުށަހެޅި މިހާރު ވަރަށްގިނަ ޖަލްސާތަކެއް ބޭްއވިަފއި އޮތްކަމަކަްށވާތީ މިކަމާިއ 

ބެހޭގޮތުން ހަމަ ވަރަށް ކުރުކުރުކޮށް މިމަޖިލީހުގައި އެބޭފުޅާއަށް ލިބިވަަޑއިންނަާވ 

ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަފުޅު ދަްއކަަވއިގެން ވީާހއަވަހަކަށް މިަކން ނިންމޭނެ ގޮތެއް 

ނޑު ވަރަށްބޮޑު އެދުމެއް. އަޅުަގނޑު މެންނާ ހައްދަވައި ދެ  އްވުން ެއއީ ައޅުގަ

މިގޮތަށް ވާހަކަަދއްކަމުން ެގންދެވިދާނެ )ހ( ާއއި ބެޭހގޮތުން. ދެން އަންނަ 

ނޑު ވަރަށްބޮޑަްށ  ދުވަހަކުން ވެސް އަދި ދެންއަަނ ދުވަހަކަށްވެސް. އެހެްނވީމާ އަޅުގަ

ކަން ވީހާ އެބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައރިހުން އެދެން މި

ދެއްކުމުަގއި ވަރަށް ކުުރކުުރކޮށް މިކަން ގެންދަވާ ހަމަެއކަނި ބޭނުންވާ ލަފުޛު 

ނުވަތަ އެތަންކޮޅު ވިދާޅުެވ މިގޮތަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ މިހެންވެގެންޭނ 

ރުޞަތު ވިދާޅުވެަފއި އެކަން ނިންމާލަްއވާަާ ވީހާ ގިނަ މެންބަރުންނަށް މިކަމުގައި ފު

ދެއްވާ ވީހާ ައވަހަކަްށ މިކަން ގެންދެވޭެނގޮތެްއ ހައްދަވައިެދްއވުމަށް. 

 އައްސަލާްމއަލައިކުމް. 

 

އާދެ މިހާރު ވާހަކަދެެކވޭ މާްއދާ އާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކަން އިތުރަށް އެިދވަަޑިއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބޭފުޅަކު.  2ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން  ގެންފަިއވަނީ ކުރިންވެްސ އެިދވަަޑއި ގެންަފއިވާ



ނުޑ  ދެން އެަެހެންވީމާ މިހާރަކު ދެން އިތުރަށް އެިދވަަޑއިގަންަނާވ ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ޖެހުމުގެ ކުރިން އެދިވަޑައި ގެންެނވުން. އޭގެފަހުން ދެން  92އެދެން ހަމަ 

މޭ ޖެހުމުގެފަހުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު ނާރުވާނަ 92އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަން. އެެހންވީމާ އެހެން އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން މިހާތަނަށް 

އެދިަވޑަިއގެންނެވުން އެދެްނ އަޅުަގނޑު. ދެން މިހާރު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަހީދު. 

 

ނޑު ދެން މާވާހަަކއެއް އިތުރެއްަް ޝުކުރިއްޔާ ޢި  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ނުކުރާނަން. ނަމަވެސް އަުޅަގނޑަށް ވިސްޭނގޮުތގައި ނޫނީ ނުވިސްނޭގޮުތގައި  މެންަބރު ައޙްަމދު ޝަީހދު 

އަޅުަގނޑު މެަެންނަށް މިެދކެވެނީ އެއްފަހަރާ ދެމަގުްނ ހިނގާ ވާހަަކެއއް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަގނަޑކަށް ހިޔެއްުނވޭ ެއކަމެއް ކުރެވޭނެެހނެއް. އާދެ )ހ( ަގިއ މިދެކެވެނީ. ައޅު

މިދެކެވެނީ މިޖަލްސާތައް ޝެޑިއުލް ކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު އަޅުަގނޑުމެން ދޭނެ 

ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ. ދެންހުރި މާއްދާތަުކގައިަި ިމއަންނަނީ އެޝެިޑއުލް ކުރުމުެގ 

ނީ އަޅުަގނޑުމެން އެއިޚްތިޔާުރ ކްރެޓޭރިއާތަެކއް. ޙަޤީޤަތުަގިއ މިދެކެވެން މިއުޅެ

ރިޔާސަތަށް އެކަނި ޫދކޮށްލިައސް ނުވަތަ ކޮމިީޓއަކަށް އެަކނި ދޫކޮށްލިއަސް އަިދ 

ކޮމިޓީއަާކއި ެއއްކޮށް ޫދކޮށްލިއަސް ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނުޑމެން ކްރެޓީރިއާތަެކްއ 

ތިޔާުރ ސެޓް ކުރަންޏާ ެއއަށް ެއއިްޚތިޔާރަށް ބަދަލެއް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ ެއއިޚް

ދޭނެ މިންވަރަކާިއ ދޭނެ ފަރާތަކާއި މިހުރިހާ ެއއްެޗއް ނިިމެގންމިދަނީ ފަހުބައިވެސް 

ނޑުގެ ވިްސނުމުގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ މިހާރުގެ ދެލިކޮޕީއަީކ   25ނިމިގެން. އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ދެފަހަރަށް ބައްލަވާފައި ގެންނަވާފަިއއޮތް ދެލިކޮޕީއެއް. 

ނޑު އަޅުަގނުޑ މެ ންނަށް މިދަނީ ަވރަށް ދިގު ބަހުެސއް. އެއީ ކޮިމޓީގަިއވެްސ އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހަމަ ނުވިސްނޭ  މެންނަށް އެއްބަސް ނުވެިވެގން. އެހެންވެގެން  އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އިދާރީ ކޮމިީޓއެއް ނިންމުންތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާއެންމެން 

ނޑަށް ހަމަ މަރުޙަބާ ކިޔާ ެއއަށް ތަާބވެ ހަމަ އަބަ ުދވެސް ތިބޭނީ ަތއްޔާރަށޭ. އަުޅގަ



ވިސްނޭ ވިސްނުުމގައި އޮންނަ ބާރެއް ބޭނުންކުރުމުގައި އެބާުރ ހިންގެވި ފަރާތްތަކުެގ 

އެރުހުން ލިބޭގޮތަށް ނުގެންދިުޔމުގައި ވަކި ފަރުދެކޭ ކޮމިޓީެއކޭ ތަފާތެއް ނެތް. އާެދ 

ރުކުރާ ފަރާތްތަކުްނ ކޮމިޓީއަކަށް ގޮްސގެން ކަންުކރެވިދާނެ. ހަމަ އެކަުމގެ ައސަ

އެކަމެއް ނުރުޭހގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ ޙަޤީޤަތުގަިއ ޖަލްސާތަށް ޝެޑިއުލްކުރުުމަގިއ 

އެކަންކަން ކުރަނީ ކޮމިޓީއަުކން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ައދި ވަކި ފަރާތަކުްނ 

ކަމުގަިއވީނަމަެވސް އެެޝޑިުއލް ކުރުމުގައި ައވަސް ަލސްމިނަކަށެއް ބަދަލެްއ 

އުސޫީލގޮތުން ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެްސ  ގެނައުުމގައި

ނިޑ ރަނގަުޅާވނޭ. އެހެންނަމަވެސް ެއ  2އަޅުަގނުޑ މެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  ިސކު

އަވަްސކުރަން ެވއްޖިްއޔާ އަވަްސކުރެވޭނެ ަލސްވެްސ ކުރެވޭނެ. އެހެންެވ 

އުޅުމަށްވުރ ަެބޮޑަށް އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ބުރަެވވެީނ އެއްފަހަރާ ދެމަގުން ހިނގަން 

އަޅުަގނޑުމެން މިދެބައި ވަކިޮކށްލެވިގެން ހިނގޭނެ ގޮތެްއވުްނަް ރަނގަޅުވާނޭ. އާެދ 

އަޅުަގނޑުމެން މީކޮންކަހަލަ އިޚްތިޔާރެއްޯތ މި ރިޔާސަަތށް ކޮމިޓީއަކަށް ދޭްނ 

ނޑަށް ހީވަނީ )ނ( ަގިއ ވާަާެއްއޗެއް ގޮތެްއ  މިއުޅެނީ. އެހެންކަމާިއއެުކ ައޅުގަ

ނޑު ެމންނަށް )ހ( ގަިއެއވާ ކަަމަކށް ގޮތެްއ ނުނިންމޭނެ. ނިމިގެން ނޫ ނީ އަުޅގަ

އާދެ )ށ( ާއއި )ނ( އަށް ާވގޮތަކަށް ކަންަކމަށް ގޮތެއް ނިމިގެްނ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް )ހ( ގައި އެބުނާ ބާރުގެ ޚުދޫދު އެނގެނީ. އެހެންވީމާ އެބައިތަށް 

ަްވެސް މިކަންމި  ނޑަށް ަހމައެްއގޮތަކަށް އެއްފަހަރާ ދެމަގުން  ނުނިމެނީސް އަޅުގަ

 ހިނގޭނެގޮތެއް އޮންނާނޭކޭ. ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

އާދެ މިހާރު މުޅިން އަލަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިަވޑައި ގެންނެވީާމ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އަރުާވނަން. އެއީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު 

 ރާހީމް އަޙްމަދު.އިބް

 

 ވަބަަރކާތުޙޫ. ޢިއްޒަތްތެރި هللا ` އަްއސަލާމްއަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ 



ނުޑމެން މިއަދު  މެންަބރު ިއބްރާީހމް ައޙްަމދު  ނޑު ފުުރޞަތަކަށް މިއެދުނީ އަުޅގަ  ރައީސް. އާދެ އަުޅގަ

ލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ދުވަހާއި ަވގުތު ޢިދާީރ މިވާހަކަ ދައްކަނީ ޙަޤީޤަުތގަިއ މަޖި ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑއެޅުމުގެ ވާހަަކއަާކއި ގުިޅގެން މިވާހަކަތަްއ  ކޮމިޓީގެ މަޝްވަާރގެމަތިން ކަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި ތެދުވެ އިސްއުފުލާލީާމ  ދެކެވެމުން މިދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުގެ ހަނދާނަށް އާދޭ.   ފެންނަންއޮތް ޝިޢާރުވެސް ައޅުގަ

ތިޔަބައިމީހުންގެ ކަންތައްަތކާ މެދުގައި ތިޔަަބިއ މީހުންގެ މެދުގައި 

ނުޑ މެންނަށް  މަޝްވަރާކުެރވިގެން ގޮތެއް ިނންމާށޭ. އެވާހަކަ އޮވެފާ ދެްނ އަުޅގަ

ވާހަކަތައް ދެެކވެމުން ދާއިުރގައި ިމވާހަކަ ދެެކވެނީ ުކރިން އެހެންދުވަހެއްެގ 

ހުރި ގޮތަކަްށ އަޅުަގނޑަށް މިވާހަަކ ވާހަކަާއިއވެސް ތަންކޮޅެްއ ގުޅުން

އިޝާރާތްކުެރވެން މިއަންނަނީ ޙަޤީޤަތުގައި. ކުރީދުަވހެއްގެ ވާހަކަެދކެވުުނ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ަވގުތު ަކނަޑއެޅުމާއި ިދގުލުާމއި އަިދ މިކަންކަން 

ަިއޮތީ. އޭރުަގިއ  ބާއްވާނެ ގޮތަާކއި މެދުގަިއެވސް ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެކެވިފައި

ަގނޑު މެންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ވާހަކަ ދެކެވުނު މެންބަރުންގެ މިޚިޔާލުތައް ފްލޯރ އަޅު

އަށް ގެނެްސގެން ހަމަ މަޝްވަރާ ކުެރވިގެންނޭ ނިންމަންވާނީ. އެހެންެވއްޖިއްާޔ 

ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެންގެ މިޚިޔާލުތައް މިހެން ހުރިއިރު އަޅުަގނޑުމެން ެއްއވެްއ 

ކަ ާއިއ ގުިޅގެން ަވގުތު ދިުގެވގެންދާ ވާހަކަ ދަްއކާކަްށވެްސ ހާލެއްގައި މިދެެކވޭ ވާހަ

ޙަޤީޤަތުގައި ނުޖެހެއޭ. މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެއއީ އިނގޭތޯ. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިހުންނަ ޚިޔާލުތައް ތަފާތު ޚިޔާލުތައް މިކަހަަލ 

މަްއޗަށް ބިނާކޮށް  ތަނެއްަގއި ވާހަކަ ދެެކިވގެްނ އެޚިޔާލުތައް އެއް އުސޫެލއްގެ

އަޅުަގނޑު މެންނަށް ެއއްަބސް ެވވޭ ރަނގަޅު ގޮެތްއގެ މަްއޗަށް ގެންނަން 

މަސައްކަތްކުރުން އެކަހަލަ ޮގތަކަށް ކުރާކަމުގައި ވެއްޖިްއޔާ ވަރަށްގިނަ ަވގުުތ 

ގެ އުސޫލަކީވެސް. އެހެންވީާމ  ހޭދަވާނެ ޙަޤީޤަތުގައި. އެއީ 

އެއުސޫުލ ދަސްކޮށްދެއްވި ބޭފުޅުން އެކަން ކުރައްވާަފިއާވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނުޑމެނަށް އެނގޭ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަެވގެްނ  ގޮތްތަކަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ



ދިޔަކަންވެސް. އެހެންވީާމ މިއުސޫލުތަކާ މިކަންތަްއތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިުރ 

ހުރިހާ ނުކުތާއެއްެގވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިމަޝްވަރާގެ ވާަހކަ ދައްކާއިރު މި 

ނޑުމެން  ޚިޔާލު އަޅުަގނޑުމެން ގެންުގޅެން ޖެހޭނޭ. އެހެންވީމާ ފަހަރެއްަގއި އަުޅގަ

ހީކުރާގޮތާއި ތަންކޮެޅއް ދުރުވެގެްނވެސް ހިނގައިދާނެ. އެކަމަކު ހުރިހާކަމެއް 

ނޑިަތކަްށ ދިއުމަށްޓަކާ މަޝްވަާރ  ނޑުދަ ނޑުމެން ބޭނުންވާ ުއސޫލުތަކާއި ލަ އެއަުޅގަ

ރާއިރު މިނުކުތާތަކަށްވެސް ސަމާލުކަންދީގެން އަޅުަގނޑުެމންގެ ޚިޔާލު އެްއގޮތް ކު

 ިަ ނޑު މިތާނަގއި ކުރުމަށްވެސް މަސަްއކަތްުކރަން ޖެހޭނެވާހަކަ އަޅުގަ

ވާހަކަދަްއކަނީ. ދެން މިފުރުޞަތުގައި މިހުށަހެޅުނު މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން ޚިޔާުލ 

އްވުމަށް ކުރެްއވި މަސަްއކަތަށްވެްސ ލިބިގަނެ ފައިޞަލް ނަސީްމ އެްއގޮތްކުރެ 

ނޑުމެން ޙަޤީޤަުތަގިއ  އަޅުަގނުޑ ވަރަށްޮބޑަށް ތާީއދުކުރަން އަދި އެޚިޔާލު އަުޅގަ

ވިސްނަންވީ ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ ޝުޢޫރަކީެވސް ތަފާތު އެއްޗެކޭ. 

އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަްނވީ މިވާަހކަތަކުގެ ތެެރއިންލާފަ 

ނޑުމެންނަށް ދާންވިމަެގއް ހޯދޭތޯއޭ. މި ޝުޢޫރުތައް އެްއގޮތް ކޮްށގެން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ަވއްސަލާމް އަލަިއކުމް. 

 

ނޑު މިފުރުޞަތުގެ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   ` ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ންބަރު ފައިސަަަލް ނަސީަީމް ބޭނުންހިފީ ފުވައްމުލަކުގެ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެ ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް 

ހުށަހެޅުއްވި ެދވަނަ އިްޞލާޙަށް ތާއީދުކުރުމުެގގޮތުން. އާދެ ޝުކުިރއްާޔ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އެހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން.   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 

ނޑަށް މިއަދު  އަޅުަގނޑު ވަރަށް އަދަުބވެިރކަމާއިެއކީ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ އަޅުގަ

މިމަޖިލީހުގައި އެއިޞްލާޙަްށ ފުރުޞަތު ދެވޭކަށްނެތޭ. މިހާރު ހުށަހެޅުމެއް 

ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަތިއްެބިވ އެބައޮތް މެންބަރުން. ެއއީ އިޞްލާޙު ިލޔުމުން 

ނުޑ ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޚިޔާލު. މިހާރު މިހާތަނަ ށް އަޅުގަ



ގެނައީ ހަމަ ލިޔުމުން ހުށަހެޅިގެން. އަެނއްކާަު ައޅުަގނޑު ވަރަށް އަދަުބވެރި 

ކަމާއިެއކީ ދަންނަވާލާނަން ރިޔާސަތުން ވަިކގޮތަކަްށ ބާރުއަޅަނީއޭ އެހެްނ 

ހީފުޅުނުކުރައްވާތި. ުދވަހާިއ ވަގުތު އޮތުމުގެ ބަދަުލަގއި ތާރީޚާއި ގަިޑއެްއ 

ގޮުތން މައްސަލަތަކެއް އެބައުޭޅ. ތާރީޚުގަިއވެސް ދެމާނަ  ވިދާޅުެވއްޖިްއޔާ އެބަުހގެ

އެބައޮތް. ގަީޑގަިއވެސް ެދމާނައެބައޮތް. އެހެންނަމަވެްސ ދުވަހާއި ަވގުތު 

އޮތުމަކުންނެއް ެއއަަަކަށް ެއްއގޮތަކަްށވެސް އެހެނެއް ދުވަްސ އަނެއްކާމިއޮތީ ޚާއްަޞ 

ނޑަެއޅުމާއި އޮން ނޑައެޅިަފއި ނަމެއްެގގޮތުަގއި. އޮންނާނެދުަވސް ކަ ނާެނ ވަގުތު ކަ

މިއޮތީ. އެހުރިހާގޮތަކަށް ބަލާއިރުވެސް ބަލާއިރު ބަހުގެ ގޮތުންވެސް ފުރިހަމައީ 

ނޑުމެން މިކަމާދޭތެރޭ  އެހެންއޮތުން. އެހެންވީމާ ހަަމ ކުއްިލއަކަށް މިތާނަގއި ައުޅގަ

ނޑު މިދަންނަވަން މިއުޅެނީ  ޚިޔާލުނުކޮށް ފާސްކުރެވިދާނޭ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ޖިލީހުގެ ކުއްލިއަކަށް ިޚާޔލު ހުށަހަޅުއްވަން އެފުރުަޞތު އެހެން މަސައްކަތް މަ

ކުރެްއވުމަށްވުރެން ލިެޔގެން ެއއަށް ވިސްނަިއގެން ގެންދިއުްނ ރަނގަޅުކަމަށް ފެެނއޭ 

ނޑަށް. ެދން އަނެްއކާ ައޅުަގނުޑ  އަޅުަގނޑުމެްނގެަް ރަްއކާތެރިަކމަށް ފެނެއޭ އަުޅގަ

ސް އިމްލާ ކުށެއް ރަނގަުޅކޮށްލުން. ނުވަތަ ބަހެްއ މިގޮތަށް މިހެން ދެންނެވިއަ

އޮތްތަން އިސްފަސް ކޮށްލާ ޭއގެ މާނާގައި އޮޅުމެއް އަރާފާނެ ކަހަލަ ކަމެއްކޮށްލުްނ 

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ. އެކަަމކު މިތާނގައި ދުވަާހިއ  އެކަހަލަ ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

ުޑ ދަންނަވަން ތާރީޚާއި ވަގުތު ހުރިހާގޮތަކުްނވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުަގނ

ގަިޑއަށްވުރެ. ެއއަށް ވިސްާނވަަޑއި ގަތީމާ އެނިގވަަޑިއ ގަންނަވާނެ ތާރީޚަީކ 

އެއޮންނާނެ މިޖަލްސާ ބާއްވާެނ ތާރީޚޭ ބުނީމާ އެދިވަހު ހިނގާނެ ކަންތައްތަެކއްެގ 

ވާހަކަ އަުޅަގނޑ ަުމެންނަށް ލިޔެވިދާނެ. އެކަހަލަ ގޮތަަކށްވެސް މާނަކުރެވިދާނެ. 

އި އެަބއުޅޭ ދެމާނައެއް. މިހުރިހާގޮތަކަށް ބަލާއިރުވެސް ދުވަހޭ ބުނީމާ ހަމަ ތާރީޚުގަ

ނަޑއެިޅގެން ހޮނިހިރުދުވަސް ކަމުގަިއވަނީނަމަ ހޮނިހިރުދުވަސް.  ވަަނ  92ކަ

ވަަނ ދުވަސް. އެދުަވސް ަކނަޑައޅަން ޖެހޭނީ. އެހުރިހާ  92ދުވަސްކަމަށް ވަންޏާ 

މަށް ހަމަފެންނާތީ. އާދެ އަޅުަގނުޑ ގޮތަކަށް ބަލާއިުރވެސް ެއގޮްތަް ރަނގަޅުކަ



މިބަހުސްގައި ަބއިވެިރީވއޭ ީހފުޅު ނުކުރަްއވާތި. ަގވާއިުދަގއި އެާމއްދާ މިހާރުއޮތީ 

ނޑަށް ހަަމ  ފާސްވެފައި. އެކަމަކު ބަުހގެ ގޮތުން ދަންނަވާލަން ޖެހޭ އެްއޗެއް އަުޅގަ

ން ވަރަށް އެދެން. ދަންނަވާލެވޭނެ. އަދި ފަުހވެްސ އެކަމާ އެްއޗެއް ހީފުޅުނުކުެރއްވު

ދެން އަޅުަގނޑު މިފުރުަޞތު އަރުވަނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރުން ޢާޒިމާ ޝުކޫރަށް. 

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށްއެދި ދަންނަވާލީ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ރިން މިޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި ދެންނެވި ވާހަކަތަަކކާއި އަޅުަގނޑު ީމގެކު މެންަބރު ޢާއިަޝތު އާަާިޒމާ 

ގުިޅގެން ބައެއް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅު ފާޅުކުރައްވާަފއިވާީތ  ޝުކޫރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކއިެގކުރިްނ ކޮންމެސް ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ވަރަށް 

ނޑު ަދންނަވަން އުޅުނު ވާހަކަ އިޚްލާސްތެރި ކަމާއިެއކު ޝުުކރު ދަ ންނަވަން. އަޅުގަ

ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީލުކޮށް ދެްނނެވޭތޯ ބަލާލާނަން. އަޅުަގނަޑކީ ވާހަކަ ދެްއކުމަށްަް 

ނުޑ ދަންނަަވން އުޅުނު އެްއޗެްއ އެާހ  އެހާމޮޅު މީހަކަށް ނުވާީތ ފަހަރެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑު ދަ ންނަވާލަން ބޭނުންވި ތަފްޞީލުކޮށް ނުދެންނެވުނީ ކަމަށްަްވެދާނެ. އަުޅގަ

ވާހަކަައކީ ޤާނޫނުޢަސާީސގައި ރަޢްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ަރއީސަށް ލިބިދީފަިއ 

ނޑަށް  އޮންނަ ޑިސްކްރެޝަން ހަނިުކރެވޭ ގޮތަކަށް ަގވާއިދެއް ނެެހދޭނޭ. އެއީ އަުޅގަ

ފެންނަ ގޮތޭ. އެއީ ހަމަ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޙަިއިޞއްޔަތުން ައޅުަގނޑަށް 

ނަ އެއްެޗއް. ދެން އެެހންނަމަވެސް އެކަާމއި ހެދިގެްނ ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ ފެން

މަޖިލީހުގެ މުޅި ަގވާއިދު ުނހެދޭނެކަހަލަ ޝުޢޫރެއް އަުޅަގނޑު ހިތަކަށް ުނވަދޭ. 

އަޅުަގނޑު ބަލާލިއިުރަގއި ަގާވއިދުަގއި އެބަހުރި ރައްޔިތުްނެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

މިކަހަލަ އެހެން ވަރަށްގިނަ ވާހަކަ ތަކެއްއެބަހުރި.  ރައީސް ހުވާކުަރއްވާ ވާހަކަ ާއއި

ވަނަ މާއްާދގަިއ  99އަޅުަގނުޑ ދެންނެވި ވާހަަކ ދެންނެވީ ޤާނޫނުޢަސާސީެގ 

މިއޮންނަނީ ރައްޔިތުންެގ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ އެންމެހާަާ ކަންތައްތައް ހިްނގުމާިއ 

ހުގެ ޖަލްސާތައް މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި މަޖިލީ



ބާއްވާ މީ ފުރަތަމ ަަކަަމަކށް. ދެވަނަ ނުކުާތއަކަށް ަޖލްސާތަކުގެ ިރޔާސަތު 

ވަނަ ުނކުތާ އަަކށް މަޖިލީހުން ފާސްވާ  3ބަލަހައްޓާ ދެވަނަ ުނކުތާ އާިއ 

ުދވަހުެގ ތެޭރގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ހުށަހެޅުއްވުމުެގ ވާހަކަ.  7ކަންތައްތަްއ 

ނުޑ އެހެންވީމާ އަުޅގަ ނޑު ބޭނުްނވީ ދެން މިހާރު އަޅުގަ ނޑަށް ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ހީކުރަން އަޅުަގނޑު ތަންޮކޅެއް ތަފްޞީލުކޮށް މިވާހަަކ އެބަދެންނެވޭކަމަށް. 

އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުުމގެ އިޚްތިޔާަރީކ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް 

ވެ ެއއިޚްތިޔާުރ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައޮތް އިޚްިތޔާރެކޭ. ެއހެން

އަދާކުރަްއވަންޖެހޭނީ އެއަްށވުެރ ހަނިވާގޮތަކަށޭ ކިޔާަފއި ަގާވއިދެއް ނެހެދޭނޭ. އެއީ 

ނުޑގެ އޮޕީނިއަން. މިއޮޕީނިއަނަށް ހަަމ  އަޅުަގނުޑގެ ުނކުތާއަީކ މީހަމަ އަުޅގަ

އެހެން ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް އޮޕީނިއަން އެތަފާތުވުން ެއީއކީ މައްސަލަެއއް ނޫން. 

ަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އަަވހަށް ވާހަކަ ނިންމާލާނަން ފުރުޞަތު ދެއްވައިިފއްޔާ. އަޅު

ަަކަށްވެސ އަުޅަގނޑު ދެންނެވީ މިހާރު ގަާވިއދުގައި އެބަހުރި ދެއްޯތ  އެއީ ެއއްގޮތަ

މި ޑިސްކަޝަން ނޫނަސް ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީސް ހިންގުމަށްޓަކަިއ 

އި. އެހެންވީާމ މިގަާވއިދު އަނބުރާ ބޭނުންވާ ަގވާއިެދއް މިއޮީތ އެކުަލވާލެވިފަ 

ނުޑ  ގެންދެވުން އަނެއްހެން ައޅުަގނޑުެގ މައްސަަލއެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވި އެްއޗަާކއި ގުިޅގެން ެގންދަވާކަށް ޖެހިވަޑަިއ  ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަ

ަހަކ ގަންނަވާކަހަލަ އޮޕީނިއަނެްއ ނޫނޭ އަޅުަގނޑު ލިޔުީނކީ. އެހެންވީމާ އެވާ

 ސާފުކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ. 
 

އާދެ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން އަޅުަގނުޑ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޚީޔާލުކޮށްގެން ިމއުޅެނީ މިއަުދ މި މާއްދާ ފާސްކުރެވޭޯތ ވޯަޓށް ދަންނަވާލަން ދެން 

ެޓއް ނެގުމާބެހޭ ގޮތުންެވްސ ވޯޓު ނެގުުމގަިއވެސް ވަގުުތތަކެއް އެބަދޭ. ވޯ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެަބޮއތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިާޝރަތެއް ކޮށްލަްއވާފައި. 

އެއީ އިލެކްޓްރޯނިްކ ވޯޓު ެނުގން، މިހާރުވެސް ނެގޭ ގޮތަށް ހުރީ އެހެންނަމަވެސް 



ނޑަްށ  އޭަގއިެވސް އަދި ައވަްސވާނެ ކަމެއް ނުވާނެކަމެއް އިނޭގނީ ހަމަ އަޅުގަ

ވަނީ ހަމަ ތަޖުރިބާކޮށްލީމަ ހެން. އަނެއްކާ ސުާވލު އުފެދި އެކަހަލަ ހީ

މައްސަލަވެސް ނުކުމެދާނެ. ޮކންމެ އަކަސް ާގވައިުދގައި ެއބައޮތް ވޯޓު ނެގުުމގެ 

މައްސަލަ ކޮންމެސް ގޮތަކަްށ ނިންމަން. އެހެންވީމަ، ެއ ހިސާބަށް ދިޔައީމަ 

ނޑުމެ ން ިމ ގެންދާ ގޮތަްށ ކުިރއަށް އަޅުަގނޑުމެން އެކަމަށް ދާން. މިހާރު އަުޅގަ

ގެންދިޔުން. ދެން ައވަސްުކރެވޭތޯ ކުެރވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން. 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ވަރަްށ 

 ކުރުކޮށް ހަމަ ވަރަށް ކުރުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާލާފައި މި މާއްދާއަށް ވޯޓު ނަގަން 

 ވަގުތު އޮށްވާ އެކަން ކުެރޭވަވރުވޭތޯ ބައްަލވައި ދެްއވުން ެއދި ދަންނަވަން. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ކުޑަކޮށް ދަްނނަވާލާނަން.  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 އަޅުަގނޑު ަރއީސް އަރިހުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑަށް  މެންަބރު ޢަލީ ވަހީދު 

ނޑު  ހަކަެދއްެކވުން:ވާ އަދަބެއް ދެްއވަން ނިންމެވީތޯއޭ. ދެން މިއަށް ކޮންމެހެން ޖަވާބެއްވެސް އަުޅގަ

ބޭނުމެއްނޫން. އަޅުަގނޑު ވަަރށް ހިތުގެ އަޑިން ވަރަށް އިޚްާލސްތެރިކަމާއެކު 

ނުޑ ދެއްކި ވާހަަކއާ  ހިތްހެޔޮކަމާއެކު ދަންނަވާލާ ަދންނަވާލުމެއް. ދެން އަުޅގަ

އިތުރު ކޮންމެްސ ވާހަކަފުޅެއް ެދއްެކވުމަށްޓަކާ ވ.އަޮތޅުގެ ގުިޅގެން އަދި 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެބައުުޅއްވާ. އެ ުއޅުްއވަނީ ކޮން ވާަހކަެއއް ކަންެވސް 

ނިޑކޮުޅގައި ވަަޑިއގެން ނެތް.  އަޅުަގނޑަށް އިނގޭ. އެކަމަކު މިވަގުތު ގޮ

އަކީ ައޅުަގނޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަކަ 

ނޑަށް އެހެން ބޭފުޅަކަށް ކުަޑއިމީސް  ކުށެއް ކުެރވުނު ކަމަށްވާނަމަ ނުވަތަ އަުޅގަ

ނޑަށް  ބަހެއް ބުނެވިފަިއވާނަމަ އަުޅަގނޑު އޮންނާނީ ދަންނަވާފައި އެއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ޭބއިްނސާފުވެރި ގޮަތކަށް ެއއްެޗއް ބުނެވުނު ކަމުަގއިވާނަމަ  ކުރެވުނު، އަުޅގަ

ނުޑގެ ހިތުގައި ނުބައި އަޅުަގނޑަ ށް މަޢާފުކުރަްއވާށޭ ފަހަރެއްގަިއވެސް އަުޅގަ

އެްއޗެއް އޮެވގެން ައޅުަގނޑު ބުނި އެއްެޗއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް 



ނޑު ދަންނަާވލަން މިއުޅޭ ވާހަކަައކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ވަނަ  924އަރިހުަގއި އަުޅގަ

ލީހުގެ ޖަލްސާއެްއަގއި މާއްދާގައި އެބަ ބުނޭ ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ މަޖި

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުަތކާ ިޚލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން ބުނާ އެްއޗެްއގެ ސަބަބުން 

ކުށްވެިރއެއް ނުކުެރވޭނެއޭ. ކުްށވެރި ނުކުރެވޭ ކަމުަގއިވާނަމަ އަދަބެއް ނުދެވޭނެ. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އެހެންެވއްޖެއްޔާ މި މަޖިލީހުގައި ިތއްަބވާ މަނިކުފާނުގެ 

އެަތއް މެންބަރުންނެއް ތިްއބަވާއިރު އެ އެބޭފުޅުން  922ން މަސައްކަތްކުރަްއވާ ދަށު

ނޑު ދެއްިކވާހަކަ ިއސްލާމްދީނުގެ  ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅު ެރކޯޑްކުެރިވފައި އަުޅގަ

އަސްލަކާ ޚިލާފުނުވާ ކަމަްށވާަނމަ ރެކޯޑުން ފޮހެލެވޭ ކަމުަގއިާވނަމަ އެއީ 

ނޑު ދަންނަާވލަން މިއުޅޭ ވާހަކަައކީ އަޅުަގނޑަށް ެދވޭ އަދަބެްއ. ެއހެންވީ މާ، އަުޅގަ

އެބަިއވެސް ބާްއަވވާފައި ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސްގެ ވިދާުޅވުންެވސް ބާއްަވވާށޭ. އަދި 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިުއޅޭ ވާހަކަައކީ ވ.އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

މޭ. އެހެންނަމަވެސް ހުށަހަޅުއްވަން އެ އުޅުްއވަނީ ެއ މަނިކުފާނު އެގޮތަށް ވިދާުޅވީ 

ޢަލީ ވަހީދުގެ ވާހަކަ ފޮހެލެވޭ އިރުަގއި ތިމަން މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުުޅވެސް 

ފޮހެލައްވަްއޗޭ. އެހެން ދަންނަާވ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑު ަކއިރީަގއި ދެންނެވީ. 

ނޑިކޮުޅގައި ވަަޑިއގެން ނެތީމަ އަޅުަގނޑު ހިތައް އެރީ  އެހެންނަމަވެސް މިަވގުތު ގޮ

ނޑު މިހެން ބުނުމަކުން ރައީސަށް މިކަން ޤަބޫލުކުރަްއާވކަށް މާ ފެސޭހަފުޅެއް އަޅުގަ 

 ނުވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،...

 

 މިހާރު މި މާއްދާއާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެްއކެވުން އެދެން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑު ނެތިން  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ރައީސް އިތުރަށް ދެން  ޢިއްޒަތްތެރިއާދެ،އާެދ، އަުޅގަ

 ދައްކާކަށް އެހެން ވާހަކަެއއްަް. ފަހަރެއްގައި މިތަންކޮޅު ފޮހެަލއްވަފާނެތީ  މެންަބރު ޢަލީ ވަހީދު 

އޭރުން ރެކޯުޑގައި ހަމަ ޔަޤީްނ މިބައި އޮންނާނެ މިބައެއް ފޮހެއްނުލައްވާނެ. ހަމަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލަްނެވގެން ޝުކުރިއްާޔ.



 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ތި  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް މާލޭގެ ޢިއްަޒތްތެރި  7ބޭނުންވީ ަގވާއިުދގެ  ނަީސރު هللا މެންަބރު ޢަްބދު

ގެ ދެވަަނ ނަންބަރުެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެުޅއްވުމު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެަބއޮވޭ. ެދވަނަ ނަންބަރުގައި އޮންނަީނ  9،2،3،4)ށ( ގެ ދަށުގައި ިމއޮންނަ 

ހަފްތާއެއްގެ ތެޭރަގއި ސަރުކާުރ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމެނިފަިއވުން. މިހެން އޮންނަ 

ކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަފްތާޔަކު ދުވަހަކުވެްސ ދެ ޖަލްސާ ބޭއްވޭެނ 

ނާންނެހެން. އެއީ ހަފްތާ ތެރޭގައި ދުވަހެއް ހުކުުރ ދުވަހަކީވެސް ހަފްާތ  ދުވަހެއް

ނޑަށް އެެހން ހީވެގެން މިއުޅެނީ  ތެރޭގެ ދުވަހެއް ހޮނިހިރު ދުވަހަކީެވސް. އަުޅގަ

ނޑުެގ މައްސަލައެއް ނެތް  އެހެންވީމާ، ެއއޮތީ ރަނގަަޅށް ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަ

ަގނޑު ބޭނުންވީ. ހުކުރު، ހޮނިހިރު އަޅުަގނުޑގެ މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅު

ފިޔާވެސް މިހެން ބޭްއވިދާނެ. އެކަމަކު އާދަިއގެ މަތިން ސަރުކާރު ބަންުދ 

ނަޑށް ފެންނާތީ މިވާހަކަ  ދުވަސްތައް ފިަޔވާ މިހެންވެްސ ބޭއްވިދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 

ަވނަ މާއްދާއާބެހޭ ގޮތުން  7ރިއްާޔ. އާދެ، ދެން މިހާރު މި ވާހަކަދެކެވޭ ޝުކު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ.  ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާނެ އެންމެ ފަހު މެންބަރަށް އަޅުގަ

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް. އޭނަ 

ރު ތިންވަނަ ފަހަރަށް އެ ެތދުވެަވޑަިއގަންނަވަނީ. މިފަހަރު ތިންވަނަ ފަހަރަށް މިހާ

މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދެން ވާހަކަފުޅު 

 ކުރުކޮށްލެްއވުން އަދި ހަމަ ސީދާ މަޢުޟޫއަށް ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވުން.

 

 ގެ މެންބަރުން. `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހު އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ ފުވައްމުލަކުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަމޖުދީ 



ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުާރ ވާހަކަ ހާމަކޮށްލަން.  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުގެ ކުރިން އެކަްނވަނީ  ނޑު ހަމަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ފުރިހަމަވެފައި. އަުޅގަ

ވެގެންދާ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނައިްނ  32، 96ުގނަކުރުން  96ދަންނަވާ ހިތް އެބަވޭ 

ދައްކާވާަހކަ. އެހެްނވުމުގެ ަސބަބުން އެކަމަށްވެސް އޮތް ެއންމެ ރައްކާތެރި ގޮަތީކ 

ގޮތަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް މިވާހަކަދެކެވޭ މަޝްވަރާކުެރވޭ

ކުރިއަށް ދިޔުން ކަން. ަގާވއިދެއް ހެދުންވެސް ެއއީ ހަނިކުރަނީ ކަމަށްވާނެ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަމުން މި ފުރުޞަތުގެ  އެހެންކަމާއެުކގައި މިކަްނވެްސ އަޅުގަ

 ބޭނުންހިފަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ަތއް އެންމެ ފުރަތަމަ އިދާރީ އާދެ، މިހާރު މި މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މޭޒުން ޢިއްޒަތްތެަެރި މެންަބރުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. ދެން އެއަށްފަހު މާއްާދގެ 

އަކުރުތައް ހުރި ތަރުތީބުން އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް ދަންނަާވލާނަން. އާދެ، އިދާރީ 

 މޭޒުން މިހާރު އިޞްލާޙުތައް މި ދަންނަވާލަނީ. 

 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވަނީ ފުަވއްމުލަކުެގ  7 އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމް. އަދި އެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަީނ 

 7ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން. އިޞްލާޙަކީ، 

ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ ުދވަހާ ަވގުުތ )ހ( އަންނަނި ގޮތަށް ބަދަލުުކރުން. މަޖިލީހުގެ 

ނަޑއަޅާނީ އިދާރީ ކޮމިީޓެގ މަޝްވަރާެގ މަތިން މަޖިލީހުގެ ރަީއސޭ.  ވަަނ  7ކަ

މާއްދާގެ )ށ( އަށް އިޞްލާެޙއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވަނީ މާލޭެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ތެިރ އަޙްމަދު އާޠިފް. އެ އިޞްާލޙަށް ތާއީދުކުރަްއވަނީ ހައްުދންމަތީގެ ޢިއްޒަތް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  7މެންބަރު މޫސާ މަނިކު. އިޞްލާޙަކީ، އަންނަނިވި ގޮތަށް 



އިޞްލާޙުކުރުމާެއކު )ނ( އުނިކުރުމަށް. )ށ( މިމާްއދާގެ )ހ( އެހެްނ 

އޮތްނަމަވެސް، ތިީރގައިިމވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް ދިމާނުވާހާ ހިނދަކު 

  ޖެހޭނެެއވެ. ޖަލްސާ ބާއްވަން 2ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން 

 ޖަލްސާއެްއގައި ިނންމަންޖެހޭ ކަމެއް ނެތުން.                    .9

 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސް ހިމެނިފައިވުން.                    .2

 މަޖިލީހުގެ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަަރކާ ދިމާވުން.                    .3

 ން ގޮތަކަށް ަކނަޑއެޅުން.މަޖިލީހުން އެހެ                    .4

 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ައށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އިޞްާލޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވަީނ  7 

މުލަކަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް. ފުވައްމުލަކު މެންބަރު 

ފައިސަލް ނަސީމް، ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން، 

ދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު، އަރިއަތޮުޅ ތިލަ

އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް، އަރިއަޮތުޅ 

ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ޙުަސއިން ިއބްރާހީމް. ތާއީދުކުރަްއާވ 

ބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޟް. މެންބަރަކީ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނު

ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( ތިރީގައި މިވާޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  7އިޞްލާޙަކީ 

އެހެންގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ފާސްނުކުރާހާ ހިނދަކު މަޖިލީހުގެ ދެޖަލްސާއެްއެގ 

ެނެއވެ. ދުވަހަށްވުރެ ިދގުމުއްދަތެއް ާފއިތުެވގެން ނުވާ 92ދެމެދުގައި ގިނަެވގެން 

ުދވަހުގެ މުއްދަުތެގ ތެރޭގައި ޖަލްސާެއްއ  92ދިމާވާ އެްއވެސް ސަބަަބކާހުރެ 

 3ދުވަސް ހަމަވުމުގެ  92ބާއްވަން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދަތިވެއްޖެނަމަ، އެ 

ދުވަސްކުރިން، އެކަން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް 

އްވޭނެ ުދވަހެްއވެސް މަޖިލީހުގެ އަންގަްނވާނެެއވެ. އަދި ޖަލްސާއެއް ދެން ބޭ

ނޑަައޅާ  މެންބަރުންނަށް އަންގަންވާނެެއވެ. ެއގޮތުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ކަ

ުދވަސް ހަމަާވ ތާރީޚުން  92ދުވަހަކީ މިމާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 



ވަނަ މާއްާދެގ  7ދުވަހަްށވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް ެވގެންނުވާެނެއވެ.  94ފެށިގެން 

ރ( އަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަނީ ހައްދުންމަީތގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ )

ކު،މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް، މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް، މަނި

ފުވައްމުލަކު މެންބަރު ފައިަސލް ނަސީމް، ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު 

މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޙަސަން، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް، އަރިއަތޮުޅ ދެކުނުުބރީ މެންބަރު އިލްޔާްސ 

ނިލަންދެއަތޮުޅ ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމް. ތާީއދުކުރައްވަނީ 

ންެމ ގެ )ރ(، މަޖިލީހުގެ ކޮ 7މުޙަންމަދު ރިޔާޟް. ިއޞްލާޙަކީ، 

ޖަލްސާއެްއގެވެސް ިދގުމިނަކީ، އެހެންގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ފާސްނުކުރާހާ ހިނދަކު، 

 ގަިޑއިރެވެ.  4މިމާއްދާގެ )ބ( ަގއި ބަޔާންުކރާ ހުސްވަގުތުޮކޅުެވސް ހިމަނައިގެްނ، 

 

 

ްއގެ ގޮތުްނ އާދެ، މިއަުދގެ ޖަލްސާ ފަށަމުން އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވާެލުވނު އުސޫލެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ  ޖަލްސާ ދިގު ނުކުރާށޭ ޤަސްދުކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަ

ވޯޓު ނަގަްނ ފަށާފައި ޯވޓު ަނގާ ނިންމާނުލާ ޖަލްސާ ނިންމާލުން އެއީ ިޢއްޒަތްތެރި 

އެްއވެސް މެންބަރަުކވެސް އެިދވަަޑއިގަންަނވާނެ ގޮތެއް ނޫން. އަދި ޖަލްސާެއްއގަިއ 

ވޭނެ ގޮެތްއވެްސ ނޫންހެން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ތިބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް ކަންތައް ކުރެ 

ވޯޓަށް ދަންނަވާެލވިފަިއވާ އިޞްލާޙުތަކަށް އަދި އިްޞލާޙުތައް ނިމުމަށްފަހު 

މާއްދާއެުކގައި ފާސްކުރަން ދަންނަވާލާފައި ޖަލްސާ ނިންމަން ޤަސްދުކުރާ ވާހަކަ 

ނޑު ދަންނަވާލަން.   މިހާރު އަޅުގަ

 ޅަކަށްފަހު()ވަގުުތކޮ

 

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަްށ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މިހާރު އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަްށ  7އާދެ، އެ ިއޞްލާޙަކީ ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގެ 



ހުށަހަޅުއްާވ  ގެންވަން ފުަވއްމުލަކުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމް

ކޮޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ ދުވަާހ އިޞްލާޙެއް އާދެ، އެއީ އެ މާއްދާގެ )ހ( 

ނަޑއަޅާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ. މި  ވަގުތު އިދާރީ ކޮމިީޓގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަ

 ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ެދއްުވން އެދެން. އިޞްލާޙު ގެންނަން 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ފުވައްމުލަކު މެންބަރު ފައިސަްލ ނަސީމްަް.  މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: 

 ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: 

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 75 ެމންބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި

 37 ވޯޓު ދެްއވީ:

 37 ވޯޓު ނުދެްއވާ:
_____________________________________________________________ 

 

ވަނަ  7އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު ާފހެއް ނުވި. ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލަނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙެއް. އިޞްާލުޙ މާއްދާގެ )ށ( އަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

ހުށަހަޅުއްވަނީ މާލޭެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ާއޠިފް. ތާއީދުކުރަްއވަީނ 

ވަނަ  7ހައްދުންމަތީގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު. އިޞްލާޙަީކ، މި ަދންނަވާ ގޮތަށް 

ށ( ވަނަ މާއްދާގެ ) 7މާއްދާގެ )ށ( އިޞްލާޙުކުރުާމއެކު )ނ( އުނިކުރުމަށް. 

މިމާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ތިރީަގއިމިވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެްއ 

  ޖަލްސާ ބާްއވަްނޖެހޭނެއެވެ.  2ދިމާނުވާހާ ހިނދަކު ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން 



 

 ޖަލްސާއެއްަގއި ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް ނެތުން.     .9

 ނިފައިވުން.ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ސަރުާކރު ބަންދުދުވަސް ހިމެ     .2

 މަޖިލީހުގެ ޗުއްޓީ ދުވަްސވަރަކާ ދިމާވުން.     .3

ނަޑއެޅުން.     .4  މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

ވީމާ. މި އިޞްލާޙު ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއަށް ގެްނނަން ފެނިވަޑައިގަންނަާވ 

  ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް.  މެންބަުރ: މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި 

 ހައްދުންމަތީ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: 

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 75 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 23 ވޯޓު ދެްއވީ:

 59 ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 

 

އެހެންވީމާ، މި ގޮތަށް މި ިއޞްލާޙު ގެންނަން ފާހެއްނުވި. އާދެ، ދެން އަޅުަގނުޑ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ އިްޞލާޙު މި އިޞްލާޙަީކ  3މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ 

ލާުޙ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އިްޞލާޙުކުރަން. އިޞް 7ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީގެ 

ހުށަހަޅުއްވާ ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ިތއްބެިވ، ޭއގެ ތެެރއިްނ 

އެންމެ އިސްކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަޔަށް މިއޮތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ނަންފުޅު 



އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، މުލަކަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ދުކުަރްއވާފަިއވަނީ ނިލަދެއަތޮޅު އުުތރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ޝަފީޤް. އެއަށް ތާއީ

ނުޑ ދަންނަވާލާނަން އެީއ  މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް. ާއދެ، މި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. އެހެންގޮތަކަްށ  7

ސާއެއްެގ ދެމެދުގައި ގިނަެވގެްނ މަޖިލީހުން ފާސްނުކުރާހާ ހިނދަކު މަޖިލީހުގެ ދެޖަލް

ދުވަހަށްވުެރ ދިގުމުއްަދތެއް ފާއިުތވެގެން ުނވާނެެއވެ. ދިމާވާ ެއއްެވްސ  92

ުދވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ޖަލްސާެއއް ބާްއވަން މަޖިލީހުެގ  92ސަބަބަކާހުރެ 

ދުވަސްކުރިން، އެކަން  3ުދވަސް ހަމަވުމުގެ  92ރައީސަށް ދަތިެވއްޖެނަމަ، ެއ 

ބު ބަޔާންކޮށް މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް އަންގަންވާެނއެވެ. އަދި ޖަލްސާެއއް ސަބަ

ދެން ބޭއްވޭނެ ދުވަހެްއވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އަންގަންވާނެެއވެ. އެގޮތުްނ 

ނަޑއަޅާ ދުވަހަކީ މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ޖަލްސާއެއް ބޭްއވުމަށް ކަ

ދުވަހަށްުވރެ ފަހުގެ ތާރީޚަކަްށ  94ފެށިގެން  ުދވަސް ހަމަވާ ތާރީުޚން 92

ވެގެންުނވާނެެއވެ. ވީމާ، މި އިޞްލާޙު ގަާވއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއަށް ގެންނަން 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ޤް.މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: 

 ފުވައްމުލަކު މެންބަރު ފައިސަްލ ނަސީމް.

 ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން.

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު.

 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް.

 ބްރާީހމް.އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަުރ އިލްޔާސް ޙުަސއިން އި     

 



 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޟް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: 

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 75 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 58 ވޯޓު ދެްއވީ:

 96 ވޯޓު ނުދެްއވާ:
_____________________________________________________________ 

 

އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙު ަގާވއިދަށް ގެންނަން މަޖިލީހުން ފާސްވި. އާދެ، ދެން ިމ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ  7ދަންނަވާލަނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕގެ 

ނިކު )ރ( އަށް އިޞްލާޙެްއ ގެންަނން ހައްދުންމަތީގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ މަ

އަދި ބަެއއް އެހެން އިތުރު މެންބަރުންނާއެކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އިޞްލާެޙއް ެއ 

އިޞްލާޙަށް ތާއީދު ކުރަްއވަނީ ދ.އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( މަޖިލީހުގެ ޮކންމެ ޖަލްސާއެްއގެެވްސ  7އާދެ، އިޞްލާޙަީކ 

ކަށް މަިޖލީހުން ފާސްނުކުރާހާ ހިނދަކު، މިމާއްދާގެ )ބ( ގަިއ ދިގުމިނަކީ، އެހެންގޮތަ

ގަިޑއިރެވެ. މި އިޞްލާޙު  4ބަޔާންކުރާ ހުސްވަގުުތކޮުޅެވސް ހިމަނައިގެން، 

ވަަނ މާއްދާއަށް ގެންނަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި  7ގަާވއިދުެގ ދެލިކޮޕީގެ 

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެެދން. 

 

 ]ން ވޯޓުދެްއވު[

 

 މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް. މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: 

 މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް.    

 ފުވައްމުލަކު މެންބަރު ފައިސަްލ ނަސީމް.    



 ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން.    

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު.

 އަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް.އަރި

 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަުރ އިލްޔާސް ޙުަސއިން އިބްރާީހމް.     

 

 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޟް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: 

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

      75  ރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަ

 32  ވޯޓު ދެްއވީ:

   44  ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 

 

ނޑުމެން ގަާވއިދުގެ ކަންތައްަތްއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ވީމާ، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުިވ. އާދެ، ދެން އަުޅގަ

ދަން އެއްބަްސވެފަިއ އޮތް ގޮުތގެ ަމތިން ދެން އަޅުަގނޑަްށ ނިންމަން، ކުރިއަށް ގެން

ވަނަ މާއްާދ  7ދަންނަވާލަން އޮތީ މިހާރު ހުށަހެޅި ފާސްވި އިޞްލާާޙއެކު ަގވާއިުދގެ 

ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި އޮްތގޮތަްށ ފާސްކުރުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް 

މިހާރު އެ މާއްދާ އޮންނާނެ ގޮތް ދަންނަވާލުމަށް. އެހެންވީމާ، އިދާރީ މޭޒުން 

 ދަންނަވާލަ ދެއްވުން އެދެން.

 

 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެިލކޮޕީަގއިާވ ރަްއޔިތުންެގ  އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

ވަނަ މާއްާދއަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާެއކު ެއ މާއްާދ  7ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 އިްއވުން.



 

 

ވަނަ މާއްދާ ާބއްވަްނ  7ވީމާ، މިހާރު ދެންމެ އެ ދެްނނެވުނު ގޮތަްށ ަގވާއިުދގެ  ސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

      75  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 54  ވޯޓު ދެްއވީ:

   22  ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 

 

ނޑުމެްނނަށް މި މާއްދާ މިހާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ވީމާ، މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްަޔތު ނުލިބިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ނި ންމާފައި އޮތް ގޮތުްނ މި އޮތް ގޮތަށް ފާހެއް ނުކުެރުވނު. އަުޅގަ

މައްސަލާަގއި މިއޮންނަނީ އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ފާސްުނވެ ަގވާއިދު ކޮމިޓީްނ 

އެކުަލވާލު ޑްރާފްޓްަގއި އޮްތގޮެވސް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އެ މާްއދާއަކާމެދު މަޖިލީހގައި 

ބަހުސްކުރުމަށްފަހު އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ގަާވއިދު ކޮިމޓީއަށް ފޮނުވުން. ދެްނ 

މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުަުރުމުގެ ކަންތައް ދެން އަންނަ ޖަލްސާއެްއގައި ައޅުަގނޑުމެން 

ކޮންމެސް ވަރަކަށް ކޮންމެްސ ވަރަކަށް ނޫން ހަމަ ބަހުސްކުރުމުގެ ކަންތަްއ 

ބާއްވާނަން. އެ ާބއްވާނެ ގޮެތއް އެުދވަހުެގ ޖަލްސާަގއި ާބއްވާނަން. ދެން ިމއަދު 

ނޑުމެންގެ  މި ޖަލްސާ ނިންމާލަން ޤަސްދުކުރަނީ. އާދެ، ދެްނ މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، ެއއީ އިޞްާލުޙ  ހަމަ ދެތިން ވާހަކައެއް ައޅުގަ

ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކަންަތކުަގިއ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެނީ ައދިވެސް ހަމަ ލިޔުމުން 



ެގ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަިދ ެއއްގޮތް ކޮށްލެްއވުމަށް ާވހަކަފުޅު ދެއްެކވުމު

ބައްދަލުވުންތަްއވެސް ހަމަ ަބއްދަލުކުރަްއަވއިގެން އެ އެްއޮގތް ކުރަްއވާ ެހއްދެވުްނ 

އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަެމއް. ދެން އެގޮތަށްަް ދަންނަާވކަމަށް ވާނަމަ މިހާރު 

ވަނަ މާއްދާ އަލުން  7ވަނަ މާއްދާއަށް. ދެން މި  8އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއޮތީ 

ވަަނ  8ާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ދާނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން އަނބުރާ ގަ

ވަނަ މާއްދާއަްށ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި  23މާއްދާއިން ފެށިގެން 

އިޞްލާޙުތަކާމެދުވެްސ އަިދެވސް އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ަދްއކަވާ އެްއގޮތް ކުރަްއވާ 

ބަހުގެ ގޮތުންވެސް ރަނަގުޅ ކުރައްވަން ހުރި ތަންތަން ރަނގަޅު ކުރަްއވާ 

ހެއްދެވުމުގެ ފުރުޞަތު އެަބޮއތް. އެހެންވީމަ، ެއކަމުަގއި ޭބނުންފުޅު ހިއްޕަވަިއގެން 

 ޭަ އެކަމުަގއި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ އެެދވޭ

ކަމެއް. ދެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ވާހަކަފުޅުަގއި އިޝާރާތްކޮށްލެްއވި ިމ 

ްތ ކުރެްއވުމަށްޓަކާ ހުށަހަާޅ ތާއީދުކުރާ ބޭފުޅަކަްށ ޖަލްސާގެ ަވގުތު ސަލާމަ

ފުރުޞަތު އަރުވާފަިއ ދެން އެކަން ފެނިަވޑައި ުނގަންނަާވކަމަށް ވިދާުޅވާ ެއްއ 

ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާފައި އެކަން ނިންމާލަން. ދެން އެބޭފުޅަކު ހޮވާނެ ގޮެތްއ 

ފުޅު ފާޅުކުރަްއވަން އަޅުަގނޑަށް މި ނޭނގެނީ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެްސ ިޚޔާލު

އެދިަވޑަިއގަތީމަ ރިޔާސަތުަގިއ އިންނަ މީހަކަށް ޖެހޭނީ ހަމަ ވީވަރަކުން ފުރުޞަތު 

އަރުވަން. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު މިއަދުވެސް ފަށަމުންެވސް ދެންނެވިން އިތުރު 

އިޞްލާޙުތަކާ އިތުރު ޚިޔާުލފުޅުތަކާ ނެތީވިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ކުރުކޮށްލާފައި ެއ 

ނުހޯއްދަވާ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަުތއަރުާވ ެއކަހަލަ ގޮްތގޮްތ ފުރުޞަތު 

ހައްދަވަމުން ގެންދަން އާދެ، މިކަމަކީ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑަްށ ހީވާތީ  އަމިއްލަފުޅަށް ޕްރެކްޓިްސ ކުރެްއވޭނެ ކަމެްއ ކަމަްށ އަުޅގަ

ނުޑ އެވާހަަކވެސް އަދި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ އަރި ހުން ދަންނަވާލާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ،  މިއަދުގެ މި ޖަލްސާ ނިންލާނީ. އާދެ، ދެން އަުޅގަ

ވާ އާީދއްތަ  24އާދެ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ދެން އޮންނާނީ މި މަހުގެ 



ޖަހާއިރު މި މާލަމުގައި. އާދެ، އެހެްނވީމާ، މިއަދުގެ ޖަލްސާ މިހާ  9ދުވަހު 

 ސާބުން ނިންމާލާނަން. ހި
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