
 ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން.       

 

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

 ފެށުނީ. ޖަލްސާ .وااله وهن وصحبه

 

 ވަނަ މާއްދާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން. 35 ގަވާއިދުގެ                 .2

 

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ަވޑަިއގެންދެްއވި ޢިއްޒަތްތެިރ  29 ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ ން:ވާހަަކދެއްެކވު ރިޔާސަތުން

ނޑުމެންގެ ުކރިން ބޭއްވި  މެންބަރުންނަން މަރުޚަބާ ވަަނ  28ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ބަހުސް ކުެރވެމުން ދިަޔީއ ަގވާއިުދގެ ދެލިކޮީޕގެ  ޖަލްސާ ނިމުނުއިރު މަޖިލީހުގައި

އެދުވަހު ވާހަކަަދއްކަން ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ހުރިހާ  ބެހޭގޮުތން.ވަނަ މާއްދާާއއި  35

އެރުވުމުގެ ގޮތުން އެިދވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފުޅުންގެ ނަން  ބޭފުޅުންނަން ފުރުޞަތު

ނޯޓުކުރެްއވިިި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެފަހުން  ނޯޓުކުރުމަށް ދެންނެވުމުން

ޅުންނަން ފުރުޞަތު އެރުވިފަިއ ބޭފު 2އެިދވަަޑއިގަންަނވާފަިއވާ  ވާހަކަދަްއކަން

އެދެބޭފުޅުްނނަން ފުރުޞަތު އަރުވަން މިާހރު އޮތީ. އޭގެތެެރއިން  މިހާރުވަނީ. އާދެ،

ފުރުޞަތު އެުރވިފައި ވާހަކަދައްަކވަން ހުންނަވަނިކޮށް އެުދވަހުެގ  އެއްބޭފުަޅކަށް

ވަީނ ެއ ޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ިމއަދު ުފރުޞަތު މިއަރު ޖަލްސާ ނިންމާލަން

ފުރަތަމަ. އެއީ އަިރއަތޮޅު އުތުރުބުރީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރަށް އެންމެ

 އިބްރާހީމް. މުޙަންމަދު މަޖުދީ

 

  ވަނަ މާއްާދަގއި  93ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނުއަސާީސގެ `   އުތުުރުބރީ މެްނބަރު އަިރއަތޮޅު

  ތިރީަގއިމިވާ މީހުންގެ މަޖިލިްސ އެކުލެިވގެްނވަނީ ޚާއްޞަ ރައްޔިތުންގެ   މަުޖދީ ިއބްރާީހމް މުޙަްނމަދު

އެލިއުުމގައި )ހ( ގައި ވަޒީުރން މަޖިލީހުގެ  މައްޗަށޭ މިގޮތަށް ލިުއްއވާފަިއޭވ. ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުން. ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ބާްއވާ  މެންބަރުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ



ޅުތަކުން ހޮވޭ މެންބަރުން. މިގޮތުން ކޮންމެ އަތޮ  އާންމު އިންޠިހާބު މާލެއާއި

އަދަދަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެދާއިރާައކުން  ދާއިރާއަކުން ޮހވާ މެންބަރުންގެ

އަދަދުަކމަށްވެސް ބަޔާންކުަރއްވާ ަފއިޭވ. ހަމަ މިއާއިއެުކ،  ހޮވާފައިވާ މެންބަރުންގެ

މެންބަރުންވެސް  8އްވާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަ  މިމާއްދާގެ )ރ( ަގއި

ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ބައެއް ެމންބަރުން ކުރީދުވަހުގެ  ހިމަނުއްވާފަިއވޭ.

ަވނަ އާއި ބެހޭގޮތުން ދެްއކެވި ާވހަކާގައި ކުޑަ  35ަގވާއިުދގެ  ޖަލްސާގެ މި

ނޑި ހިފެހެއްޓު ކަތީބުކަމުން ުމގެ ކަތީބުކަމަށް ބަދަލުކުރާ ކުރުމަށް ކުޑަ ކަތީުބކަމުެގ ގޮ

ހާމަކުރެްއވި. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ބަެއއް ަވޒީރުން ދެ މިނިސްޓްރީ ހިންގަވާ  ވާހަކަ

 ހަވާލްކުރަްއވާ ބަލަހައްޓަާވ. ދެ މުސާރައެއް ދެކުލަިއގެ ެދ ކާރެއް ނުދެްއވާ. ނޫނީ

 މިހެންވުމުން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވުމުން މުސާރަ ދެއްވަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް

 ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަަތކީ މަޖިލިސްއަޅުަގނެޑއް 

ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  އެްއކުރެްއވީައކީ މި ަގވާއިދު ެއކުލަވާލަން ނޫންކަން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ދެލިކޮޕީގެ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުަރންކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ގަާވއިދުގެ 

 ވަނަ މާއްާދއަށް 93ނުއަސާީސގެ ގެ )ހ( )ށ( ފާސްކުރުުމގެ ކުރިން ޤާނޫ 35

 ގެ )ހ( ަގއިވެސް  35ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭނެ. އެއީ ަގވާއިުދގެ ދެލިކޮީޕގެ 

 ގެ )ށ( ގައި 35އަޣްލަބިއްޔަުތގެ ެއކަމަށް ލިބުން ހިމެނިފައިވާތީ. ހަމަ މިއާއިެއކު 

 މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ ެއއްބަޔަްށވުރެން އިތުރު އެންމެންބަރުގެ

 ވާހަކަެވސް ހިމެނިފައިވާތީ. މިހެންވެ މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު

 ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްާލޙަށް އަޅުަގނޑު ވާނީ 33ޝަފީޤް ގަާވއިދުގެ 

 ތާއީދުކޮށްފައި. މިކަންކުރީ މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޙުރުމަތްތެިރކޮށް ހިތާތީކަމުގައި

 ވަނަ 35ރި ރަީއސް، ޙަޤީޤަތެއް ނެތްނަމަިަ ދެލިކޮޕީގެ ހާމަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެ

މާއްދާގަިއވާ ގޮތަށް ފާސްނުވެ ލަސްވާކަށް ނުޖެހުނީސް. ވާހަަކދެއެިްކުން 

ދާގޮތްުނވީސް. ަރއްޔިތުން ހޮވީކަމަށް ަބއެއް ބޭުފޅުން ބުނުންވާއިރު  ދިގުލަިއގެން

 ނޭއްގާނީ ޢަމަލުތަކެއް އަރާިއގޮތް ފަސްޖެހޭަކން ފާހަގަކުރެްއވޭތީ މިކަމުަގއި ހުއްޓުން



ހިނގާފައި ާވކަން މޭރުންކޮށްދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 

އޭ ބުެނވޭަކށް ޖާގައެއްނެތް  118އޭ  111ހިންގާ ރިޢާޔަތްކޮށްލުުމން  ނަޒަރު

މިދެންނެވީ ކޮންމެ ދުަވހަކުވެސް މި މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ އަދަދެއް  ކަމުގައި

 . ތަޅު ހުޅުީވމާ އެތަޅުހުޅުވާ ދެްއިވގޮތަށް ދައްަކއިދިން ގޮތަށްވާނެތީ އެކުެލވިފައި

 ފަސްނުޖެހޭތި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރ އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 ނ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް ތ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި

 އިޞިއްޔަުތގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށްދީމެންބަރު ހުޞައިން ރަޝީދު ޙަސަން މި ހަ

 ވަނަ މާއްދާ 75ބަޔާންކޮށްދެްއވާފަިއވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ޤާނޫުނއަާސސީގެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުްނނަވާ މީހަކަށްވެސް އަތޮޅަކަށް ނުވަތަ މާލެއަށް

 ތް.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާ މެންބަރުކަމަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮ

 މިހެންވެއްޖެނަމަ ހުވާކުރަން ހަދަންޖެހޭނޭ ގޮތެއް މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

 ބަޔާންކުރަްއވާފަެއއްނުވޭ. ިމވާހަކަ ތ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުޞައިން

 ރަޝީދު ޙަސަން ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ވިދާުޅވެ ދެްއވާފަިއޭވ. މިހެންވެ އެވާހަކަަތއް

 ކަށް ނެތިން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރުތަކުރާރުކޮށް ަވގުތު ނަގާލާ 

 ގައި 99އަމަލުކުރެވެމުންދާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަާސސީގެ 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އަމަލުކުރަްއވަމުން ގެންދަާވއިރު

ކުރަްއވަމުން އަމަލު މެންބަރަކަށް ނުވަތަ ޖަލްސާގެ ޙައްޤުތައް ނުެގއްލޭފަދަ ގޮެތްއގައި

ވާހަކަ މޭރުންކޮށް  ކަެމއްގެ 2ދާނޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވާތީ ހިތްަހމަޖެހޭ. އަދިވެސް 

ކާކުޯތއޭ  އަރިސްކޮށްލާނަން. ކާކުތޯ ނުާދނަނީ މި ގުލްޝަނުން ވަކިވެ ހިންގާ

އަމާުޒވެގެން  ހަރުލަނީ ނުދާނެހެން މިތާކުގަިއ. އަންނާނެ ތީރެއް ުއއްޑަެއއް ފެނިގެން

  ޝުކުރިިެްއޔާ. ރެްއވި ބިރުން ފިލަން ދާމީހަިަކަށް މަނުވާނަމޭ.މެއަށް ގަންނާކު

 

ނޑު މި ފުރުޞަތު  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން އަރުވަނީ ކޮޅުަމޑުލުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އާދެ، ދެން އަުޅގަ

ނޑު  ދެން މި ބަހުސްގައި އެންމެ ފަހުން  މުޙަންމަދު ޝަރީފަށް. މިއީ އަުޅގަ



އޮންނާނީ ވޯޓަށް ދެންނެވުން. މުޙަންމަދު  ޅެއް. ެދން އެއަށްފަހުފުރުޞަތު އަރުވާ ބޭފު

  ޝަރީފް.

 

  ވަބަަރކާތޫ. ޝުކުިރއްޔާهللا އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްަމތު`  ެމންަބރު ުމޙަންަމދު  ކޮޅުމަޑުލު

ނޑުވެސް މިހާރު ބަހުސް ކުރަމުން މިދާ ޢިއްޒަތްތެރި ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ޝަރީފް   ރަީއސް. އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާއާިއ މެދުަގއި  35ވަނަ ދެލިކޮީޕގެ  2 ޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެރައް 

ޤަސްދުކުރަން. އާދެ، މިއީ މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން

ޚިޔާލުފުޅު ކުރަްއވާނެ ވާހަކޮެޅއް ދައްަކވާެނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމަށް

ޝަްއކެއްނެްތ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ލުކުރަން.ކަމުގަިއވެސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫ

މިއޮތީ ހުއްޓުން  މިހާތަނަން އައިރު ވަރަށް އޮމާންކަމާއިއެކު ައއިނަމަވެސް މިހާރު

މުޙިންމު މާއްދާއެއް.  . ކަްނކަން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދިނުން. މިއީ ވަރަށ5ްއަރާފައި. 

ާއދެ، ފާސްކުރުމާއި ވޯޓު  ދާ.އާދެ، މިއީ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ ހިތްތަކާއި ކުޅެލާ މާއް

ބަހުސެއް ކުރިނަމަވެސް އެކަމަްށ  ދިނުން. އާދެ، ކޮންމެކަމެއް ކޮންމެކަމަކަށް ކިތަންމެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  އެކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ މަރުހަލާ އަކީ ވޯުޓ ދިނުން.

ލިޔެފަިއވާ މާއްާދ  ފޮުޅަވތުން 6ވުރެން ިގނަބޭފުޅުން އެންމެ  53ޝައްެކއްނެތް 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު  ާކއިމެދުގައި ބަހުސްަގއި ހޭދަވީ ކިތައް ަގޑިއިރުޯތވެސްއަ

 ޝަްއކެއްނެތް މަްއސަލަތަކެއް ހުރީމާވެސް   ވިސްނާލަންޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،

ކަންވާނީެވސް ހަމަމިގޮތަށް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނޑަައޅާނީ ކިހިނެކަކުން  ވަނަ މާއްާދގައި އެބުނާ 93   ޮގތުން މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަ

ނަޑކަށް ހަމަ ވިސްނާިވސްނާވެސް ނޭގުނު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަމެއް އަުޅގަ

ހ( ަގިއ ) ވަަނ މާއްދާގެ 35ނަމަވެސް މި ގަާވއިުދގަިއިި އެބަބުނޭ 

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މަޖިލީހުން ގެންނަ އިޞްލާޙެއް ނުަވތަ މަޖިލީހުން ނިންމާ 

އެކަމަށް  އެހެންކަމެްއވިއަސް ފާްސވެއްެޖ ކަމަށް ބެލެވޭނީ މަޖިލީހުގެ އަޣްިްލަބިއްޔަތު

އަޢްލަބިއްޔަުތ  ލިބުމުންނޭ. އާދެ، ހަމަ އެެހންމެ މިމާއްދާގެ )ށ( ަގއި މަޖިލީހުގެ



އެއްަބޔަށް ވުރެްނ  ކަމަކަށް ލިބުނު ކަމަށްވާނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ

އެބަބުނޭ މި  ގެން ެއއް މެންބަރެއްގެ ވޯޓު ލިބުމުންނޭ. މިހެންއިތުރަށް މަދުވެ

ނޑުމެންނަން މިއޮތީ   ގަާވއިދުެގ )ހ( )ށ( ަގއި. އާދެ، މިހާހިސާބުން އަުޅގަ

 މައްސަލަޖެހިފައި. ކިހިނެއްޯތ ދެން ހަދާނީ. މިތާކުނެތް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި

 މައެހެންމެ ޤާނޫނުއަސާސީ އެަވގުތުތިބި މެންބަރުންނެކޭ އެްއގޮތަކަްށވެސް. އަދިހަ

 އެބަބުނޭ ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގައި އެކުެލވޭ މެންބަރުން. އަދިހަމަ އެހެންމެ

ނޑުމެންނަކަްށ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބުާނގޮުތން އަދަދެއް ނިންމާކަންވެްސ އަުޅގަ

މިކަންއޮތީ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްުޕޅު މަތީގައި. މިސާލަކަްށ  ނޭނގެ.

 ކަމަށް. ނަމަވެސް މިހެން ނިންމާއިގެންެވސް މިކަން 118ންވީ ނިންމަ އަޅުަގނޑުމެން

 އަޅުަގނޑުިުމެންނަކަށް ކުިރައކަށް ނުގެންދެވޭނެ. ސަބަބަީކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 އަތްޕުޅުަގއި އޮންނަ ބާރުގެ ސަބަބުން ކުއްލިައކަށް އެމަިނކުފާނު އުފައްަދވާފާނެ

 118ަލްއވާފާނެ. އެއޮތީ ެއއްކަލަ  މިނިސްޓްރީތަކެއް. އަދި އެތަންތަނަން ވަޒީރުން

ނޑުމެން މި ފާސްކުރަނީ ސިވިލް ސަރވިސަްސެގ  ކަމުނުގޮސްފައި. މިސާަލކަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި އެ ބަހުސް ކުެރވެުމން މިހާރު މި ދިޔައީ. ބިލު.  މިހާރު އަޅުގަ

 މެއްހަމައެތަނަންވެސް މިނިސްޓަރަކު ލަްއވަފާނެ. ޝައްެކއްނެްތ މިހެންނެއް މިކަ

ނޑުމެން މިހާރު   އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުވާނެ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަޅުގަ

 ކަމަށް ުނވަތަ އެހެން އަދަދަކަށް ބަލަިއގެން ގެންދާ އުސޫލުން ކިހިނަކުންތޯ 111

 އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ގެންދެޭވނީ. ޝައްކެއްނެތް ނުގެންެދޭވނެ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

ނަޑއެިޅގެން މިހެ ނޑުމެްނގެ ކަ ނޑުމެން މިެގންދަނީ އަޅުގަ ން އޮންނައިރު އަުޅގަ

އައިހާ ގޮތަކަށް އެކަން ނިންމަމުން. އެކި މީހުން ޤާނޫނޫއަސާސީ މާނަކުރަނީ  ހިތަށް

ވަނަ މާއްާދ  133ވަނަ މާއްދާ އަދި  97ގޮތަށް. އާދެ، ޤާނޫނުައސާސީގެ  އެކި

ނަޑއެިޅގެން ނޑުމެން މިތިބީ  ިދވެހިބަހުން ސާފުކޮށްއޮތް ކަމެްއގަިއވެސް  ކަ އަުޅގަ

މާނަ ނަގަިއެގން އެކަން ނިންމާއިގެން. އަދި ސިޔާސީ ޕާީޓ  އެހެންގޮތަކަށް

އަހަރު ކުރީަގއިެވްސ  4އެގޮތަށް. އާދެ، މީގެ  ހެދުމުގައިވެސް އެނިމުނީ



ވާހަކަދަްއކަވާަފއި ހުރީ އެހެން އައްެޔްއގެ ނަިަމަވެސް  ހުރިހާބޭފުޅުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް

އަްއޔެްއގައި. ޢިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ، ހުރިހާކަމެްއ  އެހެން މިފަހަރު މިއައީ

ކަމަށް ބަލަިއގެްނ  111އުސޫުލން މެންބަރުންގެ އަދަދު  އަޅުަގނޑުމެން ގެންދާ

ނޑުމެން ފާްސކުރަންވީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އަވަހަށް މި ަގވާއިދު  ައުޅގަ

ނޑުަގއޭ. ހަަމއެހެންމެ އޮންނާނީ ޅެްނވެރިާޔގެ ބަ  މުސްކުޅިންބުނޭ ޅެމުެގ މާނަ

މާަނވެސް އޮތީ އަޅުަގނުޑމެންގެ ހިތުަގއި ކަމަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުައސާީސގެ

އަހަރު މައްސަްއކަްތ  17ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ މިހާރު.

ނޑުމެންނަކަށް މާނަކުރާކަށް ނޭނގެ.  ކޮށްގެން ހެދި ޤާނޫނުއަސާސީ ހުދު އަޅުގަ

ކިޔާލުމުންވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާަނ  ެދކޭގޮުތަގއި އެްނމެ ދެރަމީހާ އަޅުަގނޑު

ިމއީއޭ އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަލާމަތަށް  ސާފުކޮށް އެމީހަކަށް ެއގެންާވނެ. ސަބަިަބަކީ

ނޑުމެން  އޮތް ެއްއޗަކީ. ިމއީ އަޅުަގޑުެމން އުޅެްނވީގޮތް  ބުނެދޭ ެއއްަޗކީ. މިއީ އަުޅގަ

ަޤއުމުގެ އަާސސަކީ. އަުޅަގނޑުމެން  މިއީކުށްވެިރވާން އަްނގާދޭ ެއްއޗަކީ. 

ރައްޔިތުންނަން މިނިވަންކަމާއި  މުސްތަޤުބަލު ލިބެން އަންނަނީ މިއިން.

މިްނވަރަކުން. ިޢއްޒަތްތެިރ  ރަނަގަޅުގޮތްަތއް އަންނަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ދަންދޭ

ދެލިކޮޕީގައި ާވގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާގެ  35ރައީސް. ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ 

ނޑުމެން އުސޫުލ  ގެްނވެްސ ައވަހަށް މި ޤަވާއިުދ ފާސްކޮށްބާއްަވއި ައޅުގަ

މަްއސައްކަތަށް ދާންވެއްޖޭ.  މަޤްޞަދުކަމަށްވާ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ

ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، އާދެ،  ލަސްކުރެޭވކަށް ނެތޭ. ަވުގތު ފާއިތުވަނިްއޔޭ.

ނޑުމެންނަކަްށ އަ ޤާނޫނުއަސާސީ އޮންނަގޮތުްނ މިއަކަށް އެހެންގޮެތއް  ުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިކަިަން ވަރަށް ކެރިހުރެގެން. އާދެ، ދިވެިހ  ހެދޭކަށްނެތް. އަޅުގަ

ކެްއާޗއި ހަމައަށް ދިޔަސް ދާނީ  މުހާވިރާއެްއަގއި އެބަބުނޭ ކަްއޗަށްއެޅި ބިންގަެލއް

ނޑުމެން މިޖެހުނީ އެއްކަލަ ބިންގާ ކޮނެނަގާ އަލުން ތެދަްށ  ކަްއޗަށޭ. މިއަދު އަުޅގަ

އެހެންނޫނީ ހެދޭ ޢިމާރާތް މާގިނަ ދުވަހަކު  ތެދުވަންެވއްޖެ. ބިންގާ، ންގާއަޅަން. އާދެ ބި

އަހަރުން ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙް ކުރުމުެގ  4އަަހރުން  4ކޮޅަކަށް ނުހުންނާނެ. 



ެވއްޖެ. ރައްޔިތުންނަން ފުރިހަމަ  ބަލިން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ސަލާމަތްވާން

ައޅުަގނޑުެމންނަން ބޭނުންވޭ. ބޯދާ  ސީއެއް އަވަހަށްޑިމޮކްރަސީ ލިބޭ ޤާނޫނުއަސާ

ދޫކޮށްލަންެވއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  މުސްކުޅި ޚިިިޔާލު އަުޅަގނޑުމެން

ނޑުމެން ނުވެ ހަރުަދނާ ސިޔާސީ ލީޑަރުްނ  ރަމަންރަމަން ފޯލި ކުޅޭ ބައަަކށް އަުޅގަ

ނުޑ މެންބަރުން މިއަދު ވާންެވއް ތަކަކަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޖެ ކަމަށް އަުޅގަ

މ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޞިލް  ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނޑު  އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ އެ ހުށަހެޅުންވެސް ެއީއ ރަނގަޅު. އަުޅގަ

. އެހެން ނަމަވެސް އެގޮަތކަށް އެކަްނވާކަށް ނެތް އެ ހުށަހެޅުމަށް އިޙްތިރާމް ުކރަން.

ެއކަންތައް ގެންދާކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ޤާނޫނުއަސާސީ ތަނެއްނުދޭ ެއގޮތަށް

މަޖިލީހުގައި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  އަޅުަގނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި 

ކަމާއިެއކު އެދެން. މިކަމާ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  އަރިހުން ވަރަށް އަދަބުވެރި 

ކޮޕީގައި ވާގޮތަށް ފާސްކޮށް. މި ޤަވާއިދުގެ އެހެްނ ދެލި ވިސްނަވަން. އަދި މިމާއްދާގެ

ފާސްުކރަން. އާދެ، ަވގުތު ކުޑަތަން ވެއްޖެ. ޕާޓީ ސިސްޓަމް  މާއްދާތައްެވސް ައވަހަށް

އަޅުަގނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުްނ މިތިބީ މިކަމަށް ފެން  ތަޢާރަފްވެއްޖެ. އާދެ،

އާދެ، ރަނގަޅު ގޮތްތައް ފެހި އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  ބޮވަިއގަންފައި ާވކަމަށް

ގެނެވެްނއޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާްޙ ވެގެން ކަމާއިމެދަކު  މުސްތަޤްބަލުގައި ހަމަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ސަބަބުން މުޅި ޤައުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް  ޝައްެކއްނެތް. ހެދިފައިވާ

އަތްމަތީަގއި. މިބާރުތައް ވަިކވާންެޖހޭ. އާދެ، މިވާހަކަ  މިވަނީ އެެކއްގެ

ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވި އިޞްލާޙު ތަކުެގ  ަގނޑުމެްނގެއަޅު

ނަންަބރުގައި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވޭ. މިކަންވެވެން އަންނަނީ  ވަނަ 6ތެރޭގަިއވެސް 

ެވެގން ކަމާމެދު ދަންނަވަން. އާދެ، ޤައުމަށް ފުރިހަމަ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙް

އަޅުަގނޑުމެންނަން ުއޅެވޭކަށް ނެތް. ޤައުމުެގ  މިގޮތަށް ޑިމޮކްރަސީެއއް އަންނަންޖެހޭ.

ހަމަނުޖެހުން މިވަނީ އާއްމުވެފައި. އެކިމީހުން ތިބެނީ  ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި



ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާޙް ކުެރވި ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއެްއ  އެކިފުށަށް. އާެދ،

 ަރއްޔިުތންގެ މައްަޗކަށް ބޭނުމެއް ނުާވނެ. އެްއގާއިުމވެގެން ނޫނީ

 

ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ. އެއީ މާއްދާެއްއގެ ވާހަަކ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި މަޢުލޫއުަގއި ވާހަަކދެއްކުްނ: ޔާސަތުންރި

  އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަނީ އިނގޭތޯ.

 

ނޑު އިރާދުކުެރއްިވއްޔާ ހަމަ ެއޮގތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ެމންަބރު ުމޙަންަމދު  ކޮޅުމަޑުލު   ރަީއސް. އަުޅގަ

  މީ އަުޅަގނޑުގެ މަޢުލޫާއއި ބެހޭ ވާހަަކަކމަށް ބަލާނަން. ގެންދެވޭތޯ ެދއްކެވުްނ:ާވހަކަ ޝަރީފް

ިމވާަހކަ މިދެންނެވީ ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ 

ރަްއިޔތުން އެުކވެރިކަމާއި ެއްއބައިވަންތަިަކަށް އަދި  މިކުޑަކުަޑ ޤައުމުގެ 

ނަޑކަށް ވޭތޯ ނޑު އެކަިތގަ މެން ވިސްނަްނވެއްޖޭ. މިވަގުތު އެންމެހާ އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިސްނަިއވަަޑއިގަންަނާވ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައރިހުން އެދެން މިކަން  އަދަބުވެރިކަާމއިެއކު މަޖިލީހުގެ

 ޤައުމުެގ ރަްއޔިތުންގެ ެއދިއެދި ތިބި އެދުން  އަވަހަށް ނިންމަާވ ދެްއވުމަށް.

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙ ކުރުމުގެ މައްަސއްކަްތ  ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުމަށް. އާދެ،

ިްވުމަށް.  53ައހަރަށް  17ކުރިން ދިަޔގޮތުގެ  އަހަރަށް ބަދަުލކޮިަށް ނުލެއް

މިއަދުއޮތީ މި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ުހރިހާ ބާރެއް

ނޑުމެންނަން މިހާރު މިއޮތީިް ޤާނޫނުއަސާީސ ައޅުގަ އަތްޕުޅު މަތީަގއި. އާދެ،

އެހެންނަމަވެްސ ޙަރަކާްތތެރި ނުވެވޭ. މިހެން  ފާސްވުމުގެ ކުރިން ޕާޓީ ހެދިފައި.

ލިޔުމަކުން ޕާޓީ ސިސްޓަމް ޤާއިމުވެ އަނެއްުދވަހު  ދިމާވަނީ ވަކިފަރުދަކު ފޮނުވާ 

ްސ އުވާެލވޭ ގޮތަށް އޮންނާތީ. ހަމަ ގައިމުވެ އުވާލަން ބޭނުންެވއްޖެނަމަ

އެގޮްތގޮތެއް ނުވާނެ. އާެދ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާހު ވީމަކާ

ބައްޓަންވެފައިިި އޮންނަްނ ޖެހޭނެގޮތެއް ނޫން.  ޤައުމުގެ ސިޔާސީ ނިޒާމް 



ޤާނޫނުއަސާސީ މިހެންއޮެވެގން އެކަމެއް ނުވާނެ.  ޝައްެކއްނެތް ނުވެްސވެވޭނެ.

  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިކަންއޮތީ މިހެން.

 

 ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ކުރިންވެސް ދެންެނވިހެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަަކެދއްކެވުްނ: ރިޔާސަތުން 

ނޑު އެެދން.  މިދައްކާ މާއްދާާއއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކަން އަުޅގަ

 

ނޑު މިހާ އާދެ،  ެމންަބރު ުމޙަންަމދު ކޮޅުމަޑުލު   ރު މިައޅުަގނޑު މާއްާދއާއި ެބހޭގޮތުން އަުޅގަ

އާއި ބެހޭގޮތުން. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވާހަކަދަްއކަމުންދަނީ. މި ދެލިކޮޕީ  ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ޝަރީފް

ނުދެއްަވއިފި ކަމަްށވަްނޏާ އަޅުަގނޑު މިހާރުން  އަޅުަގނޑަށް ިމކަމުގެ ފުުރޞަތު

ނޑު ވާހަަކ އެބަހުރި އްދާާއއި ވަރަްށގިނަ. މި ވާހަކަތައް މިމާ  ފެށިގެން އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަ  ބެހޭގޮތުންނާއި، މި ދެލިކޮޕީ އާއި ބެހޭގޮތުން. އެހެންީވމާ، އަޅުގަ

  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ކުރުކޮށްލާފައި ައޅުަގނޑު އިީށންނާނަން.

 

މެންބަރުން.  87ޚާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު ޖަލްސާއަށް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

މަޢުލޫއުގައި މި މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ވަރަްށ  ން ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން މިދެ

ނޑުމެންނަން  ގިނަ މެންބަރުންވެސް  ވަރަށް ވާހަކަދެްއކިއްޖެ. ގިނައިރު އަުޅގަ

މެްނބަރުންނަށް އަޅުަގނުޑ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއިފި. އަދި، އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ

ވޯޓަށް ދެންނެވުްނ.  މިމާއްދާއަށް ވީމާ، މިހާރު ދެންއޮތީފުރުޞަތު އެރުިވއްޖެ. އެިެހެން

އިްޞލާޙަށް ވޯޓު ދަންނަވާނީ.  އެހެންވީމާ، އެންމެ ފުރަތަމަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ތާއީދު ލިބިފަިއވާ  ހުށަހެޅި އެއަށްފަހު ދެން ކުރިއަށް ެގންދާނީ. އާދެ، މިހާރު

  ދަންނަވާލިްނ. ށްއިޞްލާޙުތައް ދަންނަވާލާފައި. އިޞްލާޙަށް ވޯޓަ

 

 



هللا މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު ހުށަހަޅުއްވާ ފާދިްއޕޮޅު މެންބަރު ޢަބްދު ފާދިއްޕޮޅު  ިއއްުވން: އިާދރީމޭުޒން

 ާމްއދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. )ށ( 35ތާއީދުކުރަްއވަނީ  ޢަލީ

 ގެ މެންބަރުންގެމަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުނު ކަމަށް ބަލާނީ މަޖިލީހު

ވުރެ ގިަނ ވޯޓް ލިބުމުންނެވެ. މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު  ދެބައިކުަޅއެއްބަޔަށް

އަިރއަތޮުޅ އުތުރުބުރީ މެންބަރު މުޙަްނމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް  ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާ 

ވަނަ މާއްދާއަށް ތިރީގައިމިވާ ގޮުތގެ މަތިން )ނ( އެއް އިތުރު  35ތާއީދުކުރަްއވަނީ 

ވަނަ  93 ޤާނޫނުއަސާސީގެ، މަޖިީލހުގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ )ނ(،، 35ރުމަށް. ކު

މެންބަރުން  މާއްދާގައި ބަޔާްނެވގެންވާ ގޮުތގެމަތިން އެއިރަކު ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގައި

ޚާްއޞަ  މެންބަރުންނާިއ ރައްޔިތުްނގެ 53ތިބި އަދަދާއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ާޚއްޞަ މަޖިލީހަށް  މެންބަރުންނާއި ރަްއޔިތުްނގެ 42މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ 

ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުެގ  މެންބަރުން ހިމެނޭ 8ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަޢއްޔަްނކުރާ 

މަޖިީލހުގެ ޤާނޫނީ އަދަދުގެ  ޖުމްލަ އަދަދެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތަކީ

ޭހ އަދަދެވެ. މަޖިލިސް އިތުރުވުމުންޖެ ދެބައިކުަޅއެއްބަޔަްށވުރެ އެްއމެންބަރަކު

ަބޔާންެވގެންވާ ގޮތުގެމަތިން މަޖިލީހުގެ  ޤާނޫުނއަސާީސގައި، އެްއކުރެވިަފއިވަނިކޮށް 

 3ައންނަތާ ގިނަވެގެން  އެބަދަލެއް، އަތުެވއްޖެނަމަ ޤާނޫނީ އަދަދަށް އުނިއިތުރު

ޤާނޫނީ އަދަދާއި މަޖިލީހުެގ  މަޖިލީހުގެ، ެއއައިބަަދލަކާއެކު ، ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 

މެންބަރުން ތިބި އަދަދު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  އަޣްލަބިއްޔަާތއި މަޖިލީހުގައި

އަންގަްނވާނެެއވެ. އަދި މަޖިލިސް އެްއކުރެވިަފއިާވއިުރ  މަޖިލީހުގެ ރައީސް ލިޔުމަކުން

ނޑި ހުންނަންވާނެއެެވ. މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ އަދަދާ   އެއްަވރަށް މަޖިލީހުގައި ގޮ

 

 

ޯވޓަށް މިދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ތިޔަ ައުޑއެއްެސވި އިޞްލާޙުތަުކެގ  އަޅުަގނޑު  މިހާރު އްެކވުން:ވާހަަކދެ ރިޔާސަތުން

ފާދިއްޕޮޅުގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު ހުށަހަޅުއްާވ  ތެރެއިން

ޢަލީ ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ މިހާުރ هللا ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ފާދިއްޕޮޅުގެ



ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ށް ގެްނނަން ހުށަހަޅުއްވާއޮްތ  35ކޮޕީގެ ދެލި ގަާވއިދުގެ 

އިޞްލާޙު މާއްދާއަށް ގެންނަން ފެނިަވަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެިރ  އިޞްލާޙަށް. އާދެ،

  ވޯޓުދެއްވުން އެދި ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. މެންބަރުން

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 މުޙަންމަދު. ދިއްޕޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދުހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު: ފާ މައްސަލަ

 ޢަލީ. هللاފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޢަބްދު މެންބަރު: ތާއީދުކުރެްއވި

 87 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 26  ދެްއވީ: ވޯޓު

 63  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

  

އަޅުަގނޑު ވޯޓަްށ  ފާހެއްނުވި. އާދެ، ދެން، މިއިޞްލާޙް އެމާއްާދއަްށ ގެންނަން ވީމާ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާ  މިދަންނަވާލަނީ މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

މަޖުދީ އިބްރާހީމް  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުީރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު

ދާއަށް )ނ( ްއ ވަަނ މާއް 35  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއއޮތް އިޞްާލޙް. އެއިޞްލާޙަކީ

ނ( ެގ ޢިބާރާތް މިހާރުވާނީ ދެންނެިވފައި. އާެދ، އެހެންވީމާ، ) އިތުރުކުރުމަށް. އެ

އެާމއްދާއަށް ގެްނނަން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  މިއިޞްލާޙު

   އެދެން. ުޝކުރިްއޔާ. ވޯޓުދެްއވުން

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 



 

 އަޙްމަދު ޝަފީޤް. މެންބަރު މުލަކަތޮޅު  މެންބަރު: ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ

 މަޖުދީ އިބްރާހީމް. އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު މުޙަންމަދު   މެންބަރު: ތާއީދުކުރެްއވި

  

  87 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 24  ދެްއވީ: ވޯޓު

 62  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

 

ނޑު ޯވޓަްށ  މިިއޞްލާޙުވެސް މިމާއްާދއަށް ވީމާ، :ވާހަަކދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން ގެންނާކަށް ފާހެއްނުވި. ެދން، އަުޅގަ

މާއްދާ މިހާރު ދެލިކޮޕީގަިއ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަްނ  ވަނަ 35ދަންނަވާލާނީ ގަާވއިދުގެ 

   މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުމަށް.ުޝކުރިއްޔާ. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި 

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ގެ ވޯޓު

 87 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 58  ދެްއވީ: ވޯޓު

 28  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

 

 ަވނަ މާއްދާ މަޖިލީހުގެ  35 ވަނަ ދެލިކޮޕީގަިއ ާވގޮތަށް 2ިމގަާވއިދުެގ  ވީމާ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

. މާއްދާ ވަނަ 36ގަާވިއދުގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެ. އާދެ، ދެން، މިހާރުއޮތީ 

  އިދާރީމޭޒުން އެ މާއްދާ ތިޔަ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނަން.

 



 ަވނަ މާްއދާިއން ފެިށގެން އެބާުބގެ ިނޔަލަށް ހުރި 35ަވަނ ބާބު  6 ގަވާއިުދގެ                 .3

 ގޮެތއް ިންނމެވުން. މާއްދާތަކާމެދު

 

 

މާއްާދ  ވަނަ 36އޮތް ގޮތަށް  އްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައިޚާ[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 

ވަނަ މާއްދާ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ހުށަހެޅުނީ.  36މިހާރު މިީއ  އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ުކރެއްވުުމގެ ަވގުތުޮކޅެއް މިމާއްދާއާއިމެދު ޚިޔާލުާފޅުކުރެްއވުމުގެ އަދި ބަހުސް ދެން،

އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުުޅން އަތް ނެންގެވިދާނެ.  މިހާރު މިއޮތީ. ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން

ިމފުރުޞަތު އަރުވަީނ މުލަކަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުަގނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ

  އަޙްމަދު ޝަފީޤަށް.

 

  ހ() ވަނަމާއްާދގެ 36އިކުމް. ަގާވިއދުގެ ދެލިކޮޕީގެ ޢައްސަލާމްޢަލަ`.  ެމންަބރު އަްޙަމދު  މުލަކަތޮޅު

ނޑު އިޞްލާެޙއް ޮފނުވިން. އެިއޞްލާޙަށް ފޮނުވީ އެައކުރުަގއި އަށް ާވހަކަެދއްކެުވން: ޝަފީޤް   އަުޅގަ

އޮތްގޮތުން މިަގވާއިުދަގއި ބުނެފައިވާހާ ހިނދަކު ެއޮގތަށް އޮތީމާ ގަާވއިދުެގ  ޢިބާރާތް 

ނަޑއެޅިގެން ފުުށއަރާފައިކަންތައްތައް އެބަހު ބައެއް  ިރ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ކަ

 ޚިލާފުވާގޮތަށް. މިސާލަކަްށ، އެމާއްދާަގއި އެބަބުނޭ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ނުވަތަ 

ނޑުމެންނަްށ  ރިޔާސަތުން ކޮންމެ ގޮތަކަްށ ކަންތައް ކުރި ކަުމގަިއވިަޔސް އަުޅގަ

މެދު ެއއްެވްސ ނުކެރޭފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކުރި ކަމުަގއިިވޔަްސ އެކަމާއި ބަލަން

ނޑު  ތަނެއްަގއި ދަޢުާވ ނުކުެރވޭނެ ވާހަކަ. މިހެންވެްސ އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިގޮތަށް މިފާސްވާއިުރަގއި ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ޚިލާފުނުވާގޮަތކަށް  ހިތަށް އެރީ

އިތުރުކޮށްލާނަމޭ. އެެހންނަމަވެސް، ރާއްޭޖގެ ސިާޔސީ މަސްރަޙަށް މިހާރު  އެގޮތަށް



ބަދަލާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙުަގިއ ޕާޓީތައް ތަމްސީލުވާ  އައިސްަފއިވާ

ނޑަށް ީހވަނީ މިމަޖިލީހުގަިއ ދެން، ވޯޓުދިނުމާއި  ދުވަސް ައއުމާއި ގުިޅގެން ައުޅގަ

އެފަދަ ނިޒާމެއްގެ ދަށުންކަމަށް ވިސްނޭތީެވ  ބިނާވެފައި ޮއންނާނީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުން

މުަގިއވިޔަސް ގަާވއިދާ ޚިލާފިެވގެން ިއޞްލާޙުނުވިކަ މިގޮތަށް މިތަންކޮޅު

ބަޔަކު ތިބޭނެކަމަށް އަިދ  ހުއްުޓވާނެ އެކަންިްަކން އިޞްލާޙުކޮިަށް ކަންތައްތަެކއްދާނަމަ

ނޑު އިްޞލާޙު އަނބުރާ ގެނަީއ.  އެފުރުޞަތު އޮންނާނެކަމަށް ވިސްނޭތީވެ އަުޅގަ

  ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ނޑުމެންޢިއް ޝުކުރިއްޔާ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު  ކޮޅުމަޑު   ޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު އަޅުގަ

  ވަނަ 36ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދެގ  ބަޙުސްކުރަމުންމިދާ ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ޝަރީފް

މިހާރު ދެލިކޮޕީގަިއ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.  މާއްދާ 

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ދެންމެ ރަީއސް. ތ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަތްތެރިޢިއް އުތުުރުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު

ނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހުށަހެޅުއްވި   އިްބރާީހމް މުޙަްނމަދު   ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

  ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަކަެދއްެކވުން:

  

ނޑު ފު ޝުކުރިއްޔާ  ރިޔާޟް  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު  ރުޞަަތކަށް އެދުނީ އެހެންޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

  އެހެންނަމަެވސް، އެސަބަބު މިަވގުތު އަޅުަގނޑަށް ސަބަބަކަށްޓަކަިއ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރަޝީދު

  ނެތުމާިއއެްއޮކށް އަޅުގަަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ބަޔާންކޮށްދެވެން 

 

  ދަންނަވާލީ މިމާްއދާއަށް އާދެ، އަޅުަގނުޑވެސް ފުުރތަކަށް އެދި`.   މެްނބަރު ފާދިއްޮޕޅު

  އިޞްލާޙު އަނުބރާ ގެންދަވާފަިއވާީތވެ އެޑްރާްފޓްގަިއވާ ހުށަހެޅިފައިވާ  ިއބްާރހީމް ޙުަސއިން

 ވޯޓަށް ައއްަސވާ ެދއްވުމަށް ދަންނަވާލުމަށް. އެހެްނނަމަވެސް، ގޮތުމަތިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުމިހާރު ފުރިހަމަވެގެން ހިނގައްޖެ. ވީާމ، އަޅު  އެކަން   ދޫކޮށްލަން. ގަ



 

މިހާރު ެއއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަްނ  އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނުޑ ޤަސްުތކުރަނީ މިމާއްދާއާމެދު  އެދިަވޑަިއގެންފައި ނެތުމާިއެއއްކޮށް އަުޅގަ

ވަނަމާއްާދ  36އި ނިންމާލަން. އާދެ، ބަހުސް ނިންމާލާފަ ބަހުސްކުރުމުގެ ަވގުތު

ދެލިކޮޕީަގއި އެއޮްތގޮތަްށ  2އާދެ، ަގވާއިުދގެ  އޮތްގޮތަށް  މިހާރު ހުށަހެޅިފައި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން.  ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ވަަނ  2ވޯޓަށް މިދަންނަވަނީ. އާދެ، ގަާވއިދުގެ  އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑު 

އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެިރ  ވަނަ މާއްދާ 36އި ދެލިކޮޕީގަ

  އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ. މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 87 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 84  ދެްއވީ: ވޯޓު

 28  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

 

އޮްތގޮތަށް ފާސްވީ.  މިމާއްދާ ގަާވއިުދގެ ދެލިކޮީޕގައި  އަޢްލަިބއްޔަުތން މަޖިލީހުގެ ވީމާ، އްެކވުން:ވާހަަކދެ ރިޔާސަތުން

ވަަނ  37ގަާވއީދުގެ  އާދެ، ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް މި ހުށަހަޅާލަނީ

 މާއްދާ.
 

 

މާއްދާ  ވަނަ 37 ގައި އޮްތ ގޮތަށްޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 



 

ބެހޭގޮތުން ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލު  ަވނަ މާއްދާޔާ 37އާދެ މިހާރު ަގވާއިުދގެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ެއކަމަ އެިދވަަޑއިގަންަނާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެބަރުން  ފާޅުކުރެްއވުމުގެ ވަުގ ހުޅުވާެލވުނީ.

  ލެްއވުން އެދެން.އިޝާރާތްކޮށް

 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

ނޑު އެންމެ އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ުމލަކަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި  ފުރަަތމަ އަުޅގަ

 ޝަފީޤް. މެންބަރު އަޙުމަދު

 

  އަްށވެސްމާއްާދގެ )ނ(  ވަނަ 37އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ، `.  ެމންަބރު އަްޙަމދު  މުލަކަތޮޅު

އިޞްލާެޙއް ފޮނުިވން. އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙު ފޮނުވީ އެ )ނ( ގައި އޮްތ  އަޅުަގނޑު ާވހަކަެދއްކެުވން: ޝަފީޤް

ީވވަަރކުން މިހެން އޮންނަ ޢިބާރާތާއި އަޅުަގނޑު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން،  ޢިބާރާތުގައި

ނޑަށް ިވސްނޭ ގޮތުަގއި ީވވަރު ވެދާނޭ  ވީވަރު  5ސިކުންތަްށވެސް  5އަުޅގަ

ނޑަށް . އެއަްށވުެރެވސް ދިގުވެދާނެ އަހަރަށްވެސް އަދި އެހެްނވީމާ ީވވަރު ެއއީ އަުޅގަ

ެއވެދާނެ ޮކންމެފަދަގޮތަިަކަށްވެސް.  އެްއވެސް މާނަެއއް ދޭހަާވ ިއބާރާތެއްނޫ. ީވވަރު

ކަމުނުޮގސްގެން، އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު މިހާރު މި  އެގޮތް، އެހެންވީމާ

 ގުޅިގެން ބައެއް އިޞްލާޙުަތްއ އަބުރާގެނާ އުސޫލުން އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި

 ުޝކުރިްއޔާ. އަޅުަގނުޑގެ މި އިޞްލާުޙވެްސ އަނބުރާ ގެންނަ ވާހަކަދަންަނވަން،

 

  ފުރުޞަިަތަކަށް ެއދި އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު`.  މެްނބަރު  ފާދިއްޮޕޅު

  ވަނަ ފޮޅުވަުތަގއިާވ ވީވަަރކުން 2ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  37ދަންނަވާލީ  ިއބްާރހީމް  ޙުަސއިން

 ޢިބާރާތް އުނިކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެުޅއްުވން އަބުރާ ގެންދަވާފައި  މި ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ވާތީ ެއކަމަށް އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމާއި އެކަމަްށ ތާއީދުކުރުމުެގ ގޮތުން.

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.



 

  މާއްާދއަށް ދެ ހުށަހެޅުމެއް ވަނަ 37ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް  ެމންަބރު ރިޔާޟް  މަޑުލުކޮޅު

އެބޮތް، އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެއްފަރާތުން މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅިފައި ވާހަަކދެއްެކވުން: ރަޝީދު

ނޑު ހިތަށް މުޙަންމަދު ޝަފީޤް އަނބުރާ ހުށަހެޅުން ދޫކޮށްލެްއވީމަ  މެންބަރު އަުޅގަ

ހުށަހެޅިފައި އޮަތްސވެސް މީ ކޮންމެހެން  އިތުރު ހުށަހެުޅމެއްވެސް  އަރަނީ މީގަ 

ައޅުަގނޑަްށ ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ،  ބަހުސަކަށް ދާކަން މާބޮޑު ޖާގަެއއްކަމަކަށް

ފާސްކުރަން. ެދން، ެއއަށް ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ދެލިކޮީޕަގއި އޮްތގޮތަށް

ނުޑމެން އެބޭނުންވާކަމަށް  ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ވަންޏާ އަުޅގަ

 

ނޑު މި  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތަތެރި ަރީއސް. އާދެ، މެްނބަރު އަްޙމަދު  ފާދިއްޮޕޅު   ވަނަ 37އަުޅގަ

  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއި 37އިޞްލާެޙއް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ެއއީ  މާއްދާއަށް ވާހަަކދެއްެކވުން: މުޙަްނމަދު

އޮތްނަމަވެސް  ވަނަ މާްއދާ އެހެން 36ޅި އިޞްލާަޙކީ ގަާވއިދުގެ ހުށަހެ އަޅުަގނޑު 

ސިސްޓަމަށް  އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިްނގ ިސސްޓަމެއް ގާއިމު ކުރެވެންެދން ނުވަތަ

ވޯޓުދޭނީ އަްތ  ދިމާވާ މައްސަލައަާކއި ގުިޅެގން އެ ސިސްޓަމް ރަގަޅު ކުރެވެންދެން

އިލެކްޓްރޯިންކ  ޙު ހުށަހެޅީ އަދިއުފުލައިގެންނޭ. ދެން، މިގޮތަްށ އަޅުަގނޑު އިޞްލާ

ުއފުލާލައިގެންނޭ އޮންަނ  ވޯޓްދޭ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުެރވިފައި ނެތުމާއި އަދި އަތް

ކުރާ ކަމެއްހެން އޭަނެގ  ތަނުގައި އަތް އުފުލާލަިއގެންނޭ ބުނީމަ ހީވަނީ އެއީ މީހަކު

އަމިއްލަ  ެއހެން އޮތީމާ އަތް އުފުލައިަލއްވަނީ އެކަަމކު އަތް އުފުަލއިގެންނޭ.

ެއގޮަތށް )ހ( އެ އިޞްލާޙު  އިޚްތިޔާުރގައި ކުރާކަެމއްކަމަްށ މީގެން ދޭހަ ކުެރވޭތީ

މަތިން މައްސަލަެއއް  ހުށަހެޅީ. ދެން، )ށ( ަގއި ިމ މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮުތގެ 

މެންބަރުންނާއި  ފާސްކުރަން ފެންނަ މެންބަރުންނާއި ފާސްކުރަން ނުފެންނަ

ވޯޓުނަގާ މަޖިލީހުގެ  ންނުވާ މެންބަރުން ތިބިތޯ ބެލުމަށްވަިކގޮތަކށް ވޯޓް ދޭން ބޭނު

މާއްދާ )ށ( ގަިއ  ރައީސް ވޯޓުެގ ނަތީޖާ އިުޢލާނުކުރަންވާނެެއވެ. މިހާރު މި

ދެން އެބަިަިއަގިއ  މިއޮންނަނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ވޯޓު ނަގާއިރު



މައްސަލައެްއ  މަތިން އަޅުަގނޑު ލިޔެަފއި މިއޮންނަނީ މި މާއްދާގައިވާ ގޮުތގެ 

 ފާސްކުރަން ފެންނަ މެންބަރުންނާއި ފާސްކުރަން ނުފެންނަ މެންބަރުންނާއި 

 ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން މޭުނންނުވާ މެންބަރުން ތިބިތޯ ބެލުމަށް ވޯޓު ނަަގއި 

 އެބަިއގަިއވެސް މި ިއސްފަހެްއ އުޅޭތީ ެއކަންވެސް ަރގަުޅކޮްށލާފައި، ދެން އަނެްއކާ

ވަނަ މާއްދާގައި ިމއޮންނަބައި މިޮއންނަނީ )ނ( ގެނެއްސަ  43ނ( މިއޮންނަނީ )

މާއްދާ ެއއީ މިބައި އެއްކޮން ޯވޓް ނެގުމާއި ބެހޭބައި އެއްކޮްށ  ވަނަ 43

ވަނަ މާއްދާގައި ިމއޮންނަނީ )ނ( މި މާއްދާގައި )ށ(  43ނިންމާލަންވެގެން 

ރަކުން ގަާވއިދުެގ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމުގައިެވސް ވީވަ ނީގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ވޯޓްގެ

ބަޔާްނކުރެވިަފއިާވ މަޢުލޫމާތު މަޖިލީހުގެ ރައީްސ  ވަަނ މާއްދާ )ށ( ނީަގއި 43

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ  43އެެހންވީމާ،  އިޢުލާނުކުރަން ވާނެއޭ.

ވަނަ މާއްާދެގ  43މަޢުލޫމާތު )ނ( އަށް ގެނަީއމަ  މަޢުލޫމާތު މިހާރު މިގެންނަނީ

އެބައި ގެނަިައީ މީަގ  މާއްދާގެ )ނ( ނަށް މި، އެހެންވީމާ ކު ނޯންނާނެ.ބޭނުމައް މިހާރަ

ވޯޓް ނެގުުމެގ  )ހ( ،)ށ( ،)ނ(، )ރ( އެްއކޮށް އެކުލަވާލާަފއި ބާއްަވންވެގެން

ވާަހކަދަންނަވަން.  ބައިގެ ތެޭރގައި އެހެންވީމާ މިގޮތަށް މި އިޞްލާޙުތައް މިެގނައީ...

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ވަނަ މާއްާދއަށް 37ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ  ދެކުނުުބރީ  މާޮޅސްމަޑުލު

ނޑު އަޙުމަދު ޢަލީ ފާއިޒް  މެންަބރު   މުޙަންމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަ

ވާހަކަ ދަންނަާވލަން ފުރުޞަތަކަށް އެިެދުނީ އެއީ އެނާ ެއ  ތާއީދުކުރާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މާއްދާއިން އެހުރިހާކަމެްއ  ވަނަ  37އެަކން ގެނައުމުން  ޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށްހުށަހަ

ނޑު  ނޑަްށ  ވަނަ މާއްިެދާޔަިަށް 43ސާފުވެ ނިމޭއިރު އަުޅގަ ިވްސނާލުމުން އަޅުގަ

ނޑުމެ  43މިފެންނަނީ  ގަިއ  37މިދައްކަނީ.  ވަނަ މާއްދާެގ ވާހަކަ އަނެްއކާ އަުޅގަ

އެހެންވީމަ، އޭާނ  ކާ ެއވާހަކަ ގެނެްސގެން.ކަން ކުރާގޮތުގެ ވާހަކަ ފަހުން އަނެއް



ފުރިހަމަކަމަށް  ަކށް ހަމަ 37އުނިެވ އިޞްލާޙު  43ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް 

 ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީވެ އެހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން.

 

 ެތރި ރައީސް، ޖުމްލަ ގޮތެްއަގިއ ދެންނެވޭނީޢިއްޒަތް އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އުތުުރބުރީ ެމންަބރު  މާޮޅސްމަޑުލު

ނޑުެމންނަށް ފާސްކުރަން  މިހާރު ަވޙީދު ާވހަކަެދއްކެުވން: އަލީ އަޅުަގނޑުމެން ިމފާސްކުރުމަށް، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ރަނގަޅޭ.  37މާއްދާ، ގަާވއިދު  ހުށަހެޅިފައިވާ މި

 37ރުން ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ފަދައިން ބަެއއް އެހެން މެންބަ އެހެންނަމަވެސް، އަދި

ނ( ަގއި ުބނެވިފަިަިއވާ އިބާރާތެއް ީވަވރަކުންނޭ އެ އިބާރާތް ) މާއްދާގެ  ވަނަ

ނުޑ ހިތަށްއެރީ އެކަން އަޅުަގނޑަށް ުކޑަކޮށް   ކިްތހަމަ ނުޖެހޭތީވެ އަޅުގަ

ީދ އެާއއެކު ދަންނަވާލާހިތްވޭ ޤާނޫނީ އަދި ޤަވާއި ހަމަ   ފާހަގަކޮށްލާނަމޭ. ދެން،

ެވވުނު ވަަރކުން، މީ ލިޔެއުޅޭ ޢިބާރާތެއްނޫްނ  އުސޫލަށް ބަލާއިރުަގއ ީވވަަރކުން،

އަމުިުރުކުރާނީ، ައންގާނީ، ެއއީ ޤާނޫނީ  ޤާނޫނު ނުވަތަ ގަާވއިދު ގުނާނީ

ނޑަށް އެ ޢިބާރާތް  ހަމަޔަކީވެސް އަދި ގަާވއިގު އުސޫލަީކވެސް، އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ދަންނަާވލަން ދާދި ދެންމެއަކު  ން އަދިެވސްހިތްހަމަ ނުޖެހޭވާހަކަ ދަންނަވާލަމު

ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމަ،  ނެގިދިޔަ ވޯޓް ޤާނޫނުއަާސީސއާއި ތަޢާތުުޒވާކަމަށް

ިަތެއް ލިބުނީމާ އެކަްނ  އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވީ ފަހުވަުގތެއްަގއި ނަމަވެސް ފުރުޞަ

ން. ެއްއވެްސ ރެޯކޑްކުެރވިފަިއ ބާއްވަ މިއިއްޒަތްތެރި މަޖިލީސްގެ ޔައުމިްއޔާަގއި

ޚިލާފަށް ެއއްެވސްކަމެއް ކުެރިވއްޖެނަ  ޙާލެއްަގއި ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ބުނާގޮތަކާއި 

ޤަނޫނޫއަސާީސއާއި ޙިލާުފވެފިފައި. އެކަެމއްވާީނ  އެކަމަކީ ހަމަ މާފަހުންވެްސާވނީ

އެގޮތަށް ަކނަޑއަޅާނީ އޭރުގަ އަންނަ ބަޔަުކ  ބާތިލުކަމަކަށް އެކަމަކު އެަކން

މިޖިލީސުން ދީފިކަމުގަިއވާނަ އެފަދަ  ފުރުަޞިަތެއް މި ނަމަވެސް އެފަދަ

ނުވަަތ އެއިރެްއަގއި އޮންނަ  ފުރުޞަިަތެއްަގއި އެފަރާތަުކން ނުވަތަ އެބަޔަކު

ހޯއްދަވަންވާެނކަމުގެ ވިސްނުންފުުޅ  މަޖިލީސްއަކުން އެކަހަލަ ފުރުޞަިަތެއް

 އްާޔ.އިށީއްނާނަން. ޝުކުރި ބެހެއްޓުމަށް އަޅުަގނޑު އިލްތިމާސްކުރަމުންިް



 

ނޑު  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.`.  އުތުުރުބރީ  މާލޮސްަމޑުލު   އާެދ، އަުޅގަ

  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެގައި ފާދިއްޕޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހަމައެކަނި ޝާހީން ޙަީމދު  މެންަބރު

ވަަނ  43އި ގުިޅގެން އޭނާ އަޙުމަދު މުޙަންމަދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމާ މެންބަރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަކމަށް ވިދާޅުވެފަިއވާީތވެ ފަހަރެއްަގއި މެންބަރުންނަށް  ބޭނުމެއް ޮއވެދާނެ މާއްދާގެ

ނޑަށް ިވސްނޭެއއްެޗއް ދަންނަވާލާނަން.  އޮޅިަވޑަިއގެންފާނެތީ ވަަނ  43އަުޅގަ

ހަމައެކަނި އަތް އުފުލައިގެްނ ވޯޓުލުމުގެ ނަތީޖާ  މާއްދާގައި ލިޔެަފއި އެވަނީ

 38އެހެން ގޮތަކަށް ވޯޓްލުމަށްެވސް އެބަޮއވޭ ވާހަކަ  ލާނުކުރުމުގެ ވާހަކަެއއްނޫން އިޢު

މިހުރިހާގޮތަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ކޮންމެ ވޯުޓ  ވަނަ މާއްދާަގއި އެހެންވީމަ 

ަވނަ މައްދާގަިއ ލިޔެފަިއ  43ގޮތެްއގެ ވާހަކަ  ލުމެއްގަިއވެްސ އިޢުލާނުކުރަްނޖެހޭ

އަލުން ެއވާހަކަތައް ތަުކރާރު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް  ގައިވަނަ މާއްދާ 37އެވަނީ. ދެން، 

ެއވަނީ.  ވަނަ މާއްާދޔަްށ ހަވާލާ ދީފައި   43ަގއި  ވަނަ މާއްާދެގ )ނ( 37ނޯންނާނެތީ 

ނަޑށް ވިސްނޭގޮތް ދަންނަވާލުމަްށޓަކައި މިފުރުޞަިަތުެގ  އެހެންވީމާ ެއކަން އަުޅގަ

 ބޭނުންކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

އެްއވެސް މެންބަރަކު  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، މިހާރު އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި ވުން:ވާހަަކދެއްކެ  ރިޔާސަތުން

މާއްދާޔާ ބެހޭގޮތުްނ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަން އެިދވަަޑއިެގންފައި ނެތް. އެހެންވީމާ، މި

ނުޑ  ޚިޔާލު ފާޅުކުރުްއވުމުގެ ުނަވތަ ބަޙުސްކުރުްއވުމުގެ ަވގުތު  މިހާތަނަށް އަޅުގަ

އެންމެ  ތާއީުދ ލިބިފަިއވާ އިޞްލާޙަށް  މިހާރު ހުށަހެޅިނިންމާލާނަން. ނިންމާލާފައި 

އިޞްލާޙާިއ  ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަން. އަދި، ެއއަށްފަހު އެ އިޞްލާުޙ ފާސްވެއްޖެ

ފުރަތަމަ  މެދުގައި މާއްާދއެްއެގގޮތަށް ފާސްކުރަން ދަންނަވާނަން. އާދެ، އެންމެ

އަޙުމަދު  ޒަތްެތރި މެންބަރުއަޅުަގނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއް 

ޢަލީ  މުޙަންމަދު ހުށަހަޅުއްވާ މާޮޅސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ވަިަނަ  2ފާއިްޒވެސް ތާއީުދކުރުްއވާފަިއާވ އިޞްލާޙު މިހާރު ހުށަހެޅިާވ ަގވާއިުދގެ 



ންބަރުން މެ ވަނަ މާއްާދއަްށ ގެންނަން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި 37ދެލިކޮޕީގެ 

  ވޯޓްދެްއވުމަށް، ވޯޓްދެްއވުންއެެދން. ޝުކުރިއްޔާ.

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު: ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު. މައްސަލަ

 މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒް. މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު: ތާއީދުކުރެްއވި

 

 86 އްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު:ތި  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 4  ދެްއވީ: ވޯޓު

 81  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

  

ފާހެއްުނވި. ދެން އަޅުަގނޑު ިމ  ވީމާ މި އިޞްލާޙު މާއްާދޔަށް ގެންނާކަށް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު  37ަގާވއިދުގެ  ަވނަ ދެލިކޮޕީގައި، 2ދަންނަވާލަނީ ގަވާއިުދގެ 

މެންބަރުން  ޢިއްޒަތްތެރި ށް ފާސްކުުރްއވަން ފެނިވަޑަިއގެންަނވާއެ އޮތްގޮތަ

  ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

  86 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 84  ދެްއވީ: ވޯޓު



 1  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

  

ދެން . ބިއްޔަތުން މިޤަވާއިދުގެ މިމާްއދާ ފާސްވެއްޖެމަޖިލިސް އަޣްިްލަ ވީމާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އިާދީރ  ވަނަ ާމއްދާ. 38ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަިރހަށް ހުށަހަޅާލަނީ ގަވާއިުދގެ 

 މޭޒުން ދަންނަވާލާނަން.
 

 

 މާއްދާ ވަނަ 38 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮްތ ގޮތަށް[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 

ދަންނަވާލެވުނީ. ދެން މިހާރު މިވަގުތަކީ  ވަނަ ާމއްދާ މިހާރު 37އާދެ، ަގވާއިުދގެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ަވގުތު. އާެދ، މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުްނ  މި މާއްދާއާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ބޭފުޅުން އިޝާރަތެްއ ވަަޑއިގެންަނާވ  ބަޙުސްކުރުމުގެ ވަގުތު. ވާހަަކދައްކަވަން އެދި

 ކޮށްލެއްވުން އެދެން.

  

  މާއްދާ މިހާރު ވަނަ 38އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެދލިކޮޕީގެ  އުތުުރބުރީ މެްނބަރު  ތިލަދުންމަތީ

  ގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަަދންނަވާލަން. ހުށަހެޅިފައިވާ  ޢީސާ އާަދމް ޖަޢުފަރު

އިޞްލާެޙއްެވްސ  ވަނަ މާްއދާއަށް 38ލިބިފަިއވާ ލިުޔންތަކުގައި  ނޑަށްއަޅުގަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ވާަހކަދަންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. ފޮނުއްވާފައި ނެތްކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަކޮށްެލވޭ

 

ނޑުވެސް އުތުުރުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު   މެންބަރުން 25ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

  ހުށަހަޅާ ގެެނސް ދެއްވި މިމާއްދާ ހުށަހެޅިފައި އޮްތގޮތަށް ގޮުތަގއި ދެލިކޮޕީގެ  މަުޖދީ ިއބްރާީހމް މަދުމުޙަން 



ނުޑ  ފާސްކުރަން ވާހަކަެދއްެކވުން: ވޯޓަށް އެްއސެުވމަށް ދަންނަވާލަން. އަދި މިއާއިެއކު އަުޅގަ

 2335ޖޫން  23ަރއީސަށް ުސވާލެއް އަރިސް ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.  ޢިއްޒަތްތެރި

  ސިޓީ ލިބުނުތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު އަރިސްކުރި

 

ީހވަނީ މަޖިލީހުގެ މިތާގައި އިންދާ ުސވާލުކުެރއްވުން ެއއީ އަދި ވަިކ  އަޅުަގނޑަށް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނުޑ ހަމަ އޮފީހެއްވެސް މިާތ އެބަހުރި. ރައީްސގެ  ކަހަލަ ކަމެއްހެން. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާފާނަން އެސިީޓވަނީއޮފީހެއްެވސް އޮފީހޭކިޔާ ނޑަށް  . ދެން އަުޅގަ  އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެކަހަަލ ސުވާލު މަޖިލީހުގައި  ލިބިފައި. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ނޑަށް ރަނގަޅީ. ދެން އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  ނުކުރެއްވުން އަުޅގަ

  ފުވައްމުލަުކގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

  

  މިމާއްދާޔަށް ެއއްވެސް އިޞްލާޙެއް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އަޅުަގނުޑވެސް  ރު ުމޙަްނމަދުމެްނބަ ފުވަްއމުލަކު

މިމާއްާދ އޮތްގޮތަށް ފާްސކުރަން  ދެއްވި ުމއްދަތުަގއި ހުށަހެިޅފައި ނެތުމާއިެއކު ީދދީ ވާހަަކދެއްެކވުން: އިްބރާީޙމް

ހަޅަން. އެގޮތަށް ހުށަ އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާ އެަކން

ނޑަށްވުރެ ކުރީގަ އެގޮތަށް ހުށަހެޅި ނިމިފައި އޮތީމަިއ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު މިފުރުޞަތު ދޫކޮށްލަން.  ޝުކުރިްއޔާ. މިހިސާބުން އަޅުގަ

  

ނުޑވެސް މިުފރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފީ  ޢިްއޒަތްތެރި ދެކުނުުބރީ ނިލަންެދއަތޮޅު   ވަނަ  38ރައީސް، އަުޅގަ

  ހުށަހެޅިފައި ނެތުމާއެކު އެާމއްދާ އަށް ެއއްެވސް އިޞްލާެޙއް މާއްދާ  ފް ުމޙަްނމަދުޢަްބދުއްލަތީ މެންަބރު

ނޑުމެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  އޮތްގޮތަށް ވާހަކަެދއްެކވުން: ފާްސކުރުމަށް ހުށަހަޅަން. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ގަވާއިދުިު ފާސްކުެރވޭތޯ  މެންބަރުންވެސް މިހާރު ވަރަށް އަވަހަށް އަުޅގަ

ނިޑަވޅެއްަގއި އަޅުަގނުޑވެްސ  މަސަްއކަތް ުކރައްވަމުން ގެންަދވާ ށް ބޮޑަށްވަރަ ދަ

 ދަންނަވާލާނަން. ުޝކުރިއްޔާ. އެއިޞްލާޙަށް އެގޮތަށް ާތއީދުުކރާ ވާހަކަ

  



  މިފުރުޞަތަކަްށ އެދި ދަންނަވާލީ މިމާއްދާއަްށ އެްއވެސް އަޅުަގނުޑވެސް  މެްނބަރު އަްޙމަދު ފާދިއްޮޕޅު

ނެތުމާއިއެކު ދެން އަނެއް ހެން އިތުރު ބަޙުސަކަށް  ކަހަލަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި  ަކދެއްެކވުން:ވާހަ މުޙަްނމަދު

ނޑުމެން ކުރިްނވެސް މި މަޖިލީހުންވަނީ  ތަނެއް އޮންނާނެ ތަނެއް ނުެފންނާތީ އަޅުގަ

މައްދާޔަށް އިޞްލާޙު ހުށަނޭޅިއްޖެ ކަމަށް ވެއްެޖ  ނިންމާފައި ކަންނޭނގެ ވަނީ 

އެގޮތަށް ފާސްކުާރކަށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު  ިވއްޔާ އެދެިލކޮޕީކަމުގައި ވަނީ

ކުރުމަކާިއ ނުލައި މިމާއްދާ ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން  މިމާއްދާޔަށް އިތުރު ބަހުސެއް 

ނޑު   ފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލީ. ޝުުކރިއްޔާ. ދަންނަވަންވެގެން އަުޅގަ

  

ނޑު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުކުރާ ގޮތަށްރައީ  ޢިއްޒަތްިެތެރި  އެތުުރބުރީ ެމންަބރު މާޮޅސްމަޑުލު   ނިންމީ. ސް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. ވަީޙދު ވާހަަކދެއްެކވުން: ޢަލީ

  

ނުޑވެސް ފުރުޞަތު  ޝުކުރިއްޔާ  ދެކުުނބުރީ މެންަބރު  މިލަދުްނމަޑުލު   މިވަގުަތކު  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ބޭނުމެއްނޫން. ާޔމީން ވާހަަކެދއްކެވުްނ: هللاޢަބްދު

 

ބެހޭގޮތުން ބަޙުސްކުރުމަށް ހުށަހެޅި  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، މިހާުރ މިމާއްދާއާއި  ވާހަަކދެއްެކވުން: ތުންރިޔާސަ

މެންބަރުން އެިދވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ  ހުޅުވާލެވުނު ަވގުތުަގއި ހުރިާހ ޢިއްޒަތްތެރި 

ކު ބޭފުޅަކު އެިދވަަޑއިގެންފައި ނެތުާމއިއެ  ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުިވއްޖެ. އިތުރު

ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އާދެ،  އަޅުަގނޑު މިހާރު ބަޙުސްގެ ވަގުތު ިނންމާފައި

ވަަނ  38ެދަވވަނަ ދެލިކޮޕީގައި  އަޅުަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މިދަންނަވަނީ ގަާވއިދުގެ

ފެނިވަަޑިއގެންނަވާ ޢިއްޒަތްތެިރ  މާއްދާ އޮތްގޮތަށް އެމާއްދާ ފާސް ކުރެއްވުމަށް

 ެއދެން. މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުމަށް

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 



  

 85 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 84  ދެްއވީ: ވޯޓު

 1  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

  

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންިް ފާސްވީ. ދެން  ވަނަ މާއްދާ 38ވީމާ ގަާވއިދުގެ   ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

  މާއްދާ. ވަނަ 39ުދގެ މިދަންނަވާލަނީ ގަވާއި
 

 

މާއްދާ  ވަނަ 39 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮްތ ގޮތަށް[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 

ދެން މިމާއްދާއާއި މެދުަގއި ބަޙުްސ  ވަނަ މާއްދާ މިާހރު އެހުށަހެޅުނީ. 39އާދެ،  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

  ަވގުތު މިހާރު ހުޅުވާެލވިފައި މިވަނީ.ކުރުމުގެ 

 

ނުޑމެންގެ ދެލިކޮޕީ  ޢިއްޒަތްތެރި އުތުުރބުރީ މެްނބަރު  ތިލަދުންމަތީ   ވަނަ މާްއދާގައި މިވަނީ 39ރަީއސް އަުޅގަ

  ނެގުމަށް ދަތި ނުކުރުން. މިހާރު މިމާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށް ވޯޓު  ޢީސާ އާަދމް ޖަޢުފަރު

ނުޑގެ ލިޔުންަތކުަގއި ވުމަށްދެއް ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ހުށަހަަޅން. އަުޅގަ އިތުރު އިޞްލާުޙވެްސ  އަުޅގަ

 ުޝުކރިއްޔާ. ފެންނަން ނެތް ވާހަކަ މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން.

  

ނޑު  ެމންަބރު ުމޙަންަމދު  ކޮޅުމަޑުލު   އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލާނީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު އެންމެފަހުން ދަންނަވަން އޮތް ބަސް  ވަނަ މާއްާދއަށް 35 އަޅުަގނޑުމެން ެދއްކެވުްނ:ާވހަކަ ޝަރީފް އަުޅގަ

ހުއްޓުވާެލްއވީ. ެއއީ އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން  ދަންނަވާލަން އުޅެނިކޮށް މަިނކުފާނު



ނޑު  އަޅުަގނޑުމެން މިމާއްދާތައް ފާސްކުރަން މިކަމާ  އުޅުނީ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

މިމަޖިލީހުން  ދިޔައިރު އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައި އޮންނާނީ ވާހަކަދަްއކަމުން

މާއްދާައކުން  ލިޔުމަކުން އިޞްލާޙު ހުށަހަަޅން. އެހެންވީމައި ެއއިޞްލާުޙ އެްއވެސް 

ަވގުިުތުތަްއ  ލިޔުމަކުން ހުށަނާޅުއްވާ އޮްތކަމަށްވަންޏާ ދެން ކޮންމެ ދުވަހަކު

ބެހޭ ގޮތުން ވާހަދެއްކުމަށް  މަޖިލީހުގެ މާއްދާއާއި ބޭކާުރވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން

އެހެންވީމާ، ެއއްެވސް ިއޞްލާޙެއް ހުށަނާޅުްއވާ  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަްއވަިަނީ.

ވިދާޅުވެފަ ވޯޓަށް ެއއްެސވުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު  ކަމަށްވަންޏާ އެމާއްދާެއއް

އެފުރުޞަުތ  ދަންނަވާލަންެވގެން. އެހެްނ ނަމަވެސް ކަމެއް. އެހެްނވީމައި އެވާހަކަ 

ނޑު ެއވާހަކަ ދަންނަވާނުލެުވނީ.އަޅު  ޝުކުރިްއޔާ  ަގނޑަށް ނުލުބުނީމައި ައުޅގަ

 

ހަދާން ކޮށްދެއްވީތީ. އެހެންނަމަވެްސ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު ތިކަންތައް ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެުވން: 

ށް. ފާސްކޮށްފައި އޮތް ާފސްކުރުމަކާއި ެއއްގޮތަ އަޅުަގނޑުމެން މިގެންދަނީ ަމޖިލީހުން

ހިތްޕެވުން ހަމަ ކުޑަކުެރއްވުްނއެީއ ތިަޔ  އެހެންވީމާ، ިމވަގުތު ކޮުޅެގ ބޭނުން

އޮތްކަެމއް. އެީއ ތިޔަބޭފުޅުންެގ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އަތްޕުުޅގައި 

ފާސްކޮށްަފއި އޮތްގޮތް. އެހެންވީމާ،  އެއީ މިތަނުން 3އަތްޕުޅުަގިއވާނެ، ލިޔުން 

 ވާހަކަަދއްކާެނ ފުރުޞަތު އަރުވަން. އި ދޭތެރޭގައިމާއްދާ ހުށަހަޅާލަފައި މާއްދާއާ

 އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް މިދަނީ. އިޞްލާޙު އެއީހަމަ މުޅިން އެހެން މައްސަލައެްއ.

 އިޞްލާޙު ަވކިން ހުށަހަޅަން އެއީ ވަކިން ލިޔުމުން ހުށަހަޅަން ދެންިެނެވިފައިއޮތީ.

ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެްއވުމުަގއި  އެގޮތަށްދަނީ. ގެްނ އަވަސް  އެހެންވީމާ،

ހަމަ ެއގޮތަށް ކުިރއަށްެގންދަން އެކަން ނޯޓިްސ  ތިޔަދެއްާވ ބާރުަގއި ރިޔާސަތުްނވެސް

ކޮންމެ މާއްދާއެއް ދެތިންފަހަރު އަލުން ދެންނެވުން  ކުރަްއވާނެ ކަމަށްހީކުރަން. ާއދެ

ންދަނީ. ދެން ކުރުކޮށްލައިގެން ހަމަ ރިޔާސަތުންވެސް މިގެ އެކަހަލަ ކަންތައް މުޅިން

މިއަރުވަނީ ނިލަންދެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 މުޙަންމަދަށް. ޢަބްދުއްލަތީފް



 

ނޑު މިފުރުޞަުތގެ ބޭނުންކުރީ ހަމަ މިމާއްދާއަށްވެސް ރައީސް  ދެކުނުުބރީ ނިލަންެދއަތޮޅު   އަުޅގަ

  ހުށަހެޅިަފއި ނެތުމާއިެއކު މިމާއްދާ އޮތްޮގތަށް އިޞްލާޙެއް އެްއވެސް  ޢަްބދުއްލަތީފް ުމޙަްނމަދު މެންަބރު

ހުށަހަޅަން. އަދި ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް އަވަްސކުރުމަށް އެިދ  ފާސްކުރަން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ެއކަމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަަޑއިގެންަނވާތީ

 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

 

ނޑުއާ ެމންަބރު ަޙސަން  ކޮޅުމަޑުލު   ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މިހާރު ދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުގަ

ނުޑވެސް މިފުރުަޞތުގައި ަތކުރާރުކޮށްލަްނ  އޮތްގޮތަށް ވާހަކަެދއްކެުވން: ޢަފީފް ފާްސކުރަން. ދެން އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ އަނެްއ މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން. އާދެ،  ބޭނުން

މަތިންނޭ  ވޭ ީމކުރިން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ާފސްކުރެްއވުމުގެވިާދޅު ރިޔާސަތުން އެބަ

ނޑު  ވަރަށްބޮޑަްށ އިލްތިާމސް ކުރަން ިރޔާސަތަށް   މިގެންދަނީ އެހެންވީމަިއ ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. އެފާސްކުރުން ބަދަލުކުރުމަށް   ައޅުގަ

 

ނޑު މިފަހަރުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި އުތުުރބުރީ ެމންަބރު  މާޮޅސްމަޑުލު   ދޫކޮށްލީ. ރައީސް އަުޅގަ
 ވަީޙދު ވާހަަކދެއްެކވުން: ޢަލީ

 

  ވަނަ ާމއްދާގެ އަޅުަގނޑަށް 39ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  އާދެ، އުތުުރބުރީ މެްނބަރު  ތިލަދުންމަތީ

 ުކޑަކޮށް ވިސްނާަވޑަިއގެންނަވަން އިދާރީ މޭޒުންނަަމވެްސ މިކަމާއި މެދުަގއި  ހީވަނީ ސަީމރު ވާހަަކދެއްެކވުން: އަްޙމަދު

 ޚިޔާލަށް އަންނަ ވާހަކަދަންނަވާލަން މިފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އެްއވެސް އަޅުަގނޑަށް

 މައްސަލަެއއްަގއި ކޮމިީޓގެ ަވުގތު ނިމި މައްސަލައަކަްށ ވޯުޓނެގުމާއި ދެމެދު ނުވަތަ 

ވުާމއި ދެމެދު'' ިއއްވުާމއި ދެމެދު '' ޯވޓުގެ ނަީތޖާ އިއް ވޯޓުލާން ފެށީއްސުރެ ނަތީޖާ

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަްށ ބާރު އެޅުންމަުކގަިއ  މެންަބރަކު އެތަންކޮޅު އަިއސްފައި

ލިބިގެްނވާ ަޙއްޤަށް ހުރަސް އަޅަނީ ކަމަކަމުަގިއ  ނުވަތަ ވޯޓުިްލުުމގަިއ މެންބަރަކަށް



ހުރަްސ އަޅާގޮތް އަންނާީތވެ،  ކަންވެ ނިމިފައި ޮއތް ކަމެއްގެ ވާަހކައަށް  އަންނާތީ،

ހަމަ އެތަންކޮޅު އަންނާތީެވ  އެއީ ވިސްނާ ވަަޑއިގަތުމަށް އަޅުަގނުޑގެ ވިސްނުމަށް

ނޑުގެ ައޙް ޖަޢުފަރު އީސާ އެ  އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ހަމަ މިއާއި ެއކުަގއި އަުޅގަ

ފާސްކުރެއްުވމަށް ތާއީދު ކުރާވާހަކަ  ހުށަހެޅުއްވި ދެލިކޮޕީަގިއވާ ޮގތަށް މި މާއްދާ

  ރައީސް. ިރްއޔާ، ޢިްއޒަތްތެރިވެސް ދަންނަވާލަން. ޝުކު

 

ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ަދއްަކާވ  އާދެ، މިހާރު އެިދވަަޑިއގެންފައިވާ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނުޑ މި ވަނަ މާއްދާ  39ދަންނަވާލަނީ ަގާވިއދުގެ  ނިމުނީ. އެހެންވީމަ ދެން އަުޅގަ

ވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނި ދެލިކޮޕީގަިއ އޮްތގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް

  ވޯޓު ދެްއވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ.

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

  

  84 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 81  ދެްއވީ: ވޯޓު

 2  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

 

 ވަނަ މާއްދާ ެއއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް  39 ވަނަ ދެިލކޮޕީަގއި 2ަގާވއިދުގެ  ވީމަ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަޤުލަބިްއޔަތު ލިިބއްޖެ. އަޤުލަިބއްޔަތުން ފާްސެވއްޖެ. އާެދ، ދެން މި  މަޖިލީހުގެ

 ަވނަ މާއްދާ. 43ގަާވއިދުގެ  ދަންނަވާލަނީ

 
 



 

މާއްދާ  ވަނަ 43 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮްތ ގޮތަށް[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 

މަޖިލީހުަގއި ބަހުސްުކރުމުގެ ަވގުތުިު ހުުޅާވ  ވަނަ މާއްާދއާއިމެދު 43އާދެ މިހާރު  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން އިޝާރާތް  ލެވުނީ. ދެން އެހެންވީމަ

ނޑު  އަުރވަނީ މި  ތުއެންމެ ފުރަތަމަ މި ފުރުޞަ ކޮށްލަދެއްވުްނއެދެން. އާދެ، ައޅުގަ

 ގަާވއިދުެގ މި މާއްދާއަށް ިއޞްލާޙެއް ެވސް ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް ބޭފުަޅކަށް ވާތީ.

 ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދަށް.

 

ނޑު ފުރުަޞތަކަށް ޝުރުކިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ،  މެްނބަރު ައޙްަމދު ފާދިއްޮޕޅުގެ   އަުޅގަ

މި މާްއދާ އުވާލުމަށް ހުށަހަޅާފަިއވާެނ. އެހެންނަމަވެސް މި  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވާލީ  ވާހަަކދެއްިެެކވުން: ދުމުޙަްނމަ

އަޅުަގނުޑ  ވަަނ މާއްދާއަށް 37އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާފައިވަނީ   މާއްދާ އުވާލުމަށް

 ވަނަ މާްއދޭގެ އިޞްލާޙު ާފސް  37ގެނައި އިޞްލާޙަާކއި ގުިޅގެން. ނަމަވެސް 

 ަވނަ މާއްދާ އުވާލުމަކުން، ުއވާލަިއގެން ރަނގަުޅވާނެ 43ކު މިހާރު ނުވުމާއިއެ 

ނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙު  ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމަ އަުޅގަ  ކަމަކަށް އަުޅގަ

 ޝުކުިރއްޔާ. އަނބުރާ ގެންނަންެވގެން އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަްނނަވާލީ.

 

ނުޑ މި ފުރުޞަތު އަުރވަނީ ިތލަދުންމަތީ ާޔ.ޝުކުރިއް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން އުތުރުބުރީެގ  ދެން އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ޢީސާ އާދަމް.

 

  ވަނަ މާއްދާ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ 43ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެދލިކޮޕީގެ  އާދެ،  އުތުުރބުރީ ތިލަދުންމަތީ

  ޮގތުން ދެފަރާތަކުން އިޞްލާޙެއްކުރުން. ެއއާއި ގުޅޭ  އިޢުލާން  ޖަޢުަފރު ޢީސާ މެންަބރު



މިހާރު ެއްއފަރާތުން އިޞްލާޙު ގެންދަާވފައިވޭ އިނގޭތޯ. އަދި  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ. ވާހަަކދެއްެކވުން: އާަދމް

އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަޭވ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީަމ  އެހެން ފަރާތަކުންވެސް

އްދާަގިއ މިހާރު މިވާގޮތަށް ވަނަ މާ 43ދެިލކޮޕީގެ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން

 ހުށަަހޅާ ވާހަކަ. ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު

 

އާެދ، ދެން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑުުލ  ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް. އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި

 

ނޑުރައީ  ޢިއްޒަތްތެރި އުތުުރބުރީ  މާޮޅސްމަޑުލު   ސް. މިއަދުގެ މި ޖަލްސާ ފެށުނީއްސުރެން އަޅުގަ

  ބާރު އަޅަމުން މިގެންދަނީ ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ބޮޑަށް  ޢަލީ ވަީޙދު މެންަބރު

ހުށަހެޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް ތާއީދު ކުރެވޭތޯ. އެރޫޙުގައި އަޅުަގނުޑ  ޢީސާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިހިސާބުން މި  ސް ދީފީމު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންނަމަވެސްގިނަ ވޯުޓވެ ވަރަށް

ވެފައި. ައޅުަގނުޑ  އޮތީ މައްސަލަައކަށް ވެފަިއ. ތާއީދު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް މެދުެވރި

ގޮތުން  އިޙުާލސްތެރިކަމާއި އެުކ ދަންނަވަން، މި މާއްދާ ޑްާރފްޓް ކުރެވިފަިއވާ  ވަރަށް

ނޑު މިވަރަށް މުހިންމު އެއްަބއެއް ުއނިވެފަ ދަންނަވާލަނީ ިމ  ިއވޭ. މިވާހަިަަކ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު   ވޭތުވެިދޔަ ޒަމާނަށްވެސް

ނަޑއެޅުން ެއއީ އެންމެ ުމހިންމު އެއް ކަންތައް. ވޭތުެވދިޔަ އަދި މިހާރުވެްސ  ކަ

ުދގަިއވެްސ އޮންނާނެ މި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ަގވާއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން

ނަޑއެޅިަފއި އޮންނާނެ. އެންމެ ފުރަަތމަ އޮންނާނީ މަޖިލީހުގެ  މިބައި މިގޮތަށް ކަ

، ޮއިަންނާނީ މަޖިލީހުގެ ޙާޟިރުވީ މެންބަރުންގެ އަދަދު މެންބަރުންގެ އަދަދު، ދެން

ވޯޓު ދިން މެންބަރުންެގ  ނުފެންނަކަމަށް، ވޯޓު ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު  ފެންނަކަމަށް

  އެހެން އޮްތއިުރގައި  އަަދދު. ކި ގޮތަކަށް ވޯުޓ ނުދެއްާވ ބޭބޭފުޅުންގެއަދަދު. ވަ 

ގޮުތގައި ިމބައިގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މި ޙަޤީޤީ މަޤުޞަދަކަށް  އަޅުަގނޑު ދެކޭ 

މުހިންމު ކަންތައް. އެންމެ ބޮޑު ެއއް އަާސސް މި މާއްދާގައި ވަީނ  ވާންޖެހޭ އެންމެ



އެއް އަާސސް ވަނީ އުނިވެަފއި.  މާއްދާގަިއ އޮންނަންޖެހޭ އުނިވެފަިއ. މި

ައޅުަގނޑަށް ވޯޓު ދެވެން ނެތްވާހަކަ އާއި އަދި ދާދި ދެންމެއަކު  މިސަބަބަށްޓަކައި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވިދާޅުވިަފދައިން މިހާރު މި އޮތީ  ތ. އަތޮޅު

 ކުރަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި ބަެއއް މިބާވަތުގެ ަކންތައްތައް ހުއްދަ

 މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފުރުޞަތު ދޭން ޖެހިފައި. އެސަބަބަށްޓަކައި ޙާޟިުރވެތިއްެބވި

 މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވީ އެއީ ައލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެުފރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި

ނޑު ެއއަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން.  ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަ

ކަމެއް މިކަަމކީ،  ރި ަރއީސް ވަރަށް ޮބޑަށް ިވސްނާ ަވޑަިއގަންނަވަްނ ޖެހޭޢިއްޒަތްތެ

ވަުރގެ ކަމެއްނޫން.  މިއީ އާދަިއގެ ގޮެތއްަގއި އަްތ އުފުލާލައި ވޯޓުލައި ދޫކޮށްެލވޭ

އަޤުލަބިްއޔަތު އެނގޭނެ ގޮތަީކ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ނޭނގި މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެން ވާހަަކ   ހަމަ އެއާއި އެކުއެއީ ހަމަ ނެތް ގޮެތއް. ދެން  ބަެއއްފަހަރު އަުޅގަ

 ަބއެއްބޭރު ަޤއުމުތަުކެގ ވާހަަކވެސް. އަނެއްަބއިފަހަރު ދައްކާނެ އާދަކާދަިއގެ  ދައްކާނެ

ނޑުމެން މިދަނީ އެހުރިހާ ކަމެއް ހަނދާން   ވާހަކަެވސް. އެކަމަކު ބަެއއްފަހަރު އަޅުގަ

ނޑު ދެޭކ ގޮ  ުތގަިއ ޯވޓު ދެްއވުމުގަިއ މިއީ ނައްތާލަމުން. އެހެންވީމަ ައޅުގަ

 އެންމެހައި ބޭފުޅުން ވިސްނާ ވަޑަިއގަންނަވަން ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމެއް.

 އެހެންކަމުން ފުރުޞަތެއް ނެތުމުން ހުށަހެޅިޔަސް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތް.

ވާަފއިާވ ކުރައް އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮުތގައި މިީއ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ރިާޔސަުތން ހަދިޔާ

ާޚއްޞަ އިާނޔަތެއް މިީއ.  ހަދިޔާއެއް މިީއ. ަވކިކަހަލަ ޭބފުޅުންކޮޅަކަށް ދެްއަވވާފަިއވާ

ަފއިދާ ނަންގަވަމުން އެބޭފުޅުްނ  އޭގެ ަފއިދާ ިވއްޔާ ަފއިދާ. ނާޖާއިޒު ވިްއޔާ ނާޖާއިޒު

ނޑު  ެދކެނީ އެ ބޭފުުޅން ނަންގަވަނީ އެންމެ  އެ ގެންަދވަނީ. ެއކަމަކު ައޅުގަ

ނޑު ދެކޭހެޔޮގޮތު  ގެ ފައިާދއޭ. އެހެްނނަމަވެސް މިއީ ފަހަރެއްގަިއވެސް އަުޅގަ

 ގޮތުަގއި މިހާ ބޮުޑ މަޖިލީހެއްގަިއ މިކަން އޮންނަން ވާނެ ގޮތެއްނޫން. މަޖިލީހުގެ 

ޔަޤީނުން  ފްލޯގައި ަބއެއް ާބވަތުެގ ކަްނތައްތަކަށް ިއޞްލާޙު ހުށަނޭޅޭަކމުގައި ވާނަމަ

ޤާނޫނެްއވެްސ  ގޮެތއްަގއި ގަާވއިދެްއެވސް އަދި މިދަންނަވަނީ އެންމެ އެކަށީެގންވާ



ސަބަބަށްޓަކަިއ  އަދި އަސާސީޤާނޫެނއް ެވސް ނުހެދޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމަ މި

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ ްފލޯގައި  ބަެއއްމިބާވަުތގެ  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. ައުޅގަ

ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  އަސާާސއި ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބައެއް ހުށަހެޅުންތަށް

 ޝުކުރިއްާޔ. އޮންނަ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަށް ކުރިއަށް ގެންެދވުން.
 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ ޢިއްޒަތްތެރި ދެކުުނބުރީ  މިލަދުްނމަޑުލު   ރަީއސް. އަުޅގަ

  ނަ މާްއދާގައިވަ 43ޕޮއިންެޓއް  އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފާހަގަ ކުެރވުނު  ޢަލީ މުަޙންަމދު މެންަބރު

ެއއީ ދެންމެ ވާހަކަ ދެއްކެވި ޢިއްޒަތްތެިރ  ދަންނަވާލަްނ ވެގެން. އިނީމާ އެވާހަކަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށްެވސް ފާހަގަ ކޮށްެލވިފައި އޮތީ މަޖިލީހުެގ  މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން  ައޅުގަ

ނޑުމެން ދޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު ެއއީ ވޯުޓ  މުހިންމު އަދަދެއްކަމަށް. ައޅުގަ

އެްއޗެްއ. ޙަޤީޤަތުަގއި ޙާޟިރުވެ ތިއްެބވި  ކުޅޭ ބައެއް ނިންމުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު

ނޑުމެން އަޤުލަިބއްަޔތު ހޯދުމުގައި ކަންކަްނ  މެންބަރުންގެ އަދަދަށްވުރެ ބޮަޑށް އަުޅގަ

ކުރެވޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަށް.  ފާސްކުރުމުގަިއވެސް ބޮޑަށް ރިފަރ

އިޞްލާޙަށް ހުށަހެޅޭ ފުރުޞަތު ނޫންކަމަށް  ވެސް މިއީ ައޅުަގނޑަށް މިއެހެންނަމަ

ނޑަްށވެސް މިހާރު މި ދެލިކޮޕީގައި އޮތް ގޮތަށް އިތުރު ތާއީދެއް ދެމުން  ވާތީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިްއޔާ. އިށީންނަން.

 

ނޑު ހަމަ ފުރުަޞތަކަށް އެ ޝުކުރިއްާޔ. އުތުުރބުރީ  ތިލަދުންމަތީ   ދިޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަ ދަންނަވާލީ މިމާއްދާގައި  ައޙުަމދު މެންަބރު   އިމްލާ ކުށެއް ުއޅޭކަމަށް އަުޅގަ

އެއީ އަރިމަތީ ސުރުޙީގައި ވޯުޓގެ ނަތީޖާ އިްއވުން، މިހެން އޮންނާތީ އެއީ  ކުރެވެނީ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ސަީމރު

 އެކަން ރަނގަޅު ކުރުން ނޫންާބވައޭ. އެީއ އިމްލާ ކުށެއް ކަމަށް ާވނަމަ އިޢުލާން

 ދަްނނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ، ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ކޮށްލަދެއްވުން އެދޭ ވާހަކަ

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ ޝުކުރިއްާޔ،  ކޮޅުމަޑުލު މެްނބަރު ރިޔާޟް    ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ



ތީޖާ އިޢުލާން ކުރަން ޖެހޭނެ ވޯޓު ނަ އަޅުަގނޑުމެން މިހެން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރަޝީދު

 ވަނަ ާމއްދާަގއި ދެލިކޮޕީަގއި އޮްތގޮތް ވަރަށް ގިނަފަހަރު އޮތީ 43 ވާހަކަާއއި މިހާރު

ނޑުމެންނާއި ހަމައަށް ައއިސް އެކަން   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކިސިފަިއގައި އަުޅގަ

ިއ މީގަ  އެގޮްތގޮތަށް ނިންމާފައިވީ. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ

މިކަހަލަ ދެލިކޮޕީ ނުވަތަ ގަާވއިދު ނުވަތަ ޤާނޫނު  މިއަށްވުރެ ތަފުޞީލު، ބައެއްަފހަރު

ޑްރާފްޓް ކުރާ މީހުންގެ ޚިާޔލެއް ޙަޤީޤަތުަގއި ެވްސ  އެްއޗިހި ހަދާއިރުަގއި މިކަންަކން

ނިްނމުމުގެ ކުީރގައި. ެއއީ ކުީރަގިއ މާއްދާެއއް ުއވާލުމަށް  ބޭނުންވޭ މިފަދަ ކަންކަން

އަދި އެއަށް އިޞްލާެޙްއވެސް ހުށަހަޅާފައި އޮތްއިުރަގއި އެ  ރަކު ހުށަހެޅުމުންމެންބަ

ޑްރާފްޓްުކރި ފަރާތުން އެކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ރ.  އިޞްލާޙާ މެދުގައި 

މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު ވަނީ ތަފްޞީލެއް ދެއްވާަފއި. ެއ  އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި

ނުޑމެ ތަފުޞީލު ދެއްވީމާ ންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަޫބލު ކުރެިވއްޖެ މީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ވާނެކަން ޅެންވެރިާޔގެ ނުޑގައި މާނަ އެއޮންނަ އެުއޫސލުން އަޅުގަ ބަ

ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ެއއްެޗއް ތައްާޔރުކުރާ ބަޔަކު އެްއޗެްއ  ކަމެއް މީގައި ިވސްނުމަށް.

ޙަޤީޤަތުަގިއ  ންނަވާނީ.ބޮޑަށް އެނގިަވޑަިއ ގަ   ޭއގެ މާނަ ޑްރާފްޓް ކުރާ ބަަޔކަށް

މިކަން ކޮށްފަިަިއ  މީގައި މުހިންމު ބޭނުންތަކެއް އޮވެދޭނެ. އެކަހަލަ ވިސްނުމެްއގައި

ރ. އަތޮުޅެގ  އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ިމވާހަކަ ދެއްކުުމގެ މާބޮޑު މާނަެއއް ނެތް.

ނެތް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވިހެން ކޮންމެހެން ފުރުޞަތެއް

 ކަށް ވާހަކަަދއްކާ މަޖިީލހުގެ ބަހުސްއަކަށް ާމގިނަ ވަގުތު ަތކެްއ ހޭދަކޮށްކަމަ

 މިކަމުގައި ކުިރއަށް ދިޔުމަްށ ހިރަސްއަޅާ މީހަކަށް ވާަކށް އަޅުަގނޑު ނެތިން.

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަކަމެއް އެއީ ކުރިއަށް އޮތް   އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 ރާ ފަރާތްތަކުން ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ތަނުގައި މިފަދަ ކަންކަން ޑްރާފްޓް ކު

 ތަފުޞީލެއް އެއަށް ެދއްވުން. ކޮން މާނަ އެްއގަިއކަން އޭތި އެ މާއްދާއަށް ޮޕއިންޓް 

ނޑަިަްށ ހީވަނީ  އިތުރު ކުެރވިފައި އެއޮތީ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ އަުޅގަ

އިތުރަްށ  ޞަތުމިކަމުގައި ވާހަކަ ދަްއކަވަން ިތބޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެެވސް ފުރު



މަގުފަހިވެގެން  މާބޮޑަށް ބޭނުން ނުކުރައްވާ ތަންކޮޅެއް ައވަހަށް މިކަން ފާސްކުރުމަށް

ނޑަށް ހީވަނީ. ދެން ކުރިއަށް އޮތްތަުނގަިއ އެ ކޮމިީޓއަށް ކޮންެމ  ދާނެހެން އަޅުގަ

ނޭނގެ.  މީހަކަސް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ކޮނަބަެއއްކަން. އަޅުަގނޑަށް

ވިސްަނވާެނ  ޢިްއޒަތްތެރި ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ެއކަމާއި ދޭތެރޭއެހެންވެއްިޖއްޔާ 

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުންމީދު ކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ވަނަ 43މި ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރާނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މާއްދާ  އަޅުަގނޑު ެމންަބރު  ކޮޅުމަޑުލު

ނޑު ހުށަހެިޅ އިޞްލާ) މާއްދާގެ  ަރޝީދު ޙަސަން ޙުަސއިން  ޙަކާއި ބެޭހގޮތުން އެްއޗެއް ށ(އަުޅގަ

ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ކަމަާކއި ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުނު  ދަންނަވާލަން. ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ާމއްދާަގއި މިބުނަނީ މިމާއްދާެގ )ށ( ަގއި މިބުނަނީ  އިޞްލާޙެއް. ސަބަބަކީ މި

ލާން ކުރަންވާނެއޭ. އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު އިޢު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރާއިރު

އުޅެނީ ވޯުޓގެ ނަތީޖާކަްނ އެބަ އިނގޭ. އަދި އެ  އެހެންވީމަ މި އިޢުލާން ކުަރން

ބަޔާންވެފަިއ އެަބވޭ. އެހެންވީމަ މީގަިއ މިބުނަނީ  މަޢުލޫމާތުތަށް ވެސް ތިރީގައި 

ގައި ިމޮއންނަނީ ވޯޓުެގ ނަތީޖާ  5ނަންބަރު  ވޯޓުެގ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުާރއިރު

އަެނއްހެން ޖުމްލަ  މައްސަަލެއއް އިނގޭތޯ. ްނވީމަ މީގަިއ އެބައުޅޭއިނގޭތޯ. އެހެ

އުޅޭ. އެއީ ފުރަތަމަ  ގޮތަށް ބަލަންޏާ އިސްބަޔާއި ޚަބަރާއި ނުގުޅުމުގެ ވާހަަކއެއް ެއބަ

ާޙޟިރުވެ ތިބި މީހުންެގ  .1ބައިަގއި މިބުނަނީ ވޯޓުެގ ަނތީޖާ އިޢުލާން ކުރާއިުރ 

އަދަދު ބުނަން ޖެހޭނޭ.  ވޯޓު ދިން މީހުންގެ އަދަދު ބުނަންޖެހޭނޭ. ފެންނަކަމަށް

ގޮތަކަްށ މި މައްސަަލ  ނުފެންނަ ވޯޓު ދިން މީހުންގެ އަދަދުވެސް ގުނަންޖެހޭނޭ. ވަކި 

ިދން މެންބަރުންގެ ވެސް  އާއިމެދު ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓު ޭދން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ވޯޓު

ޖާއަށް. ޙަޤީޤަތުގައި މި ނަތީ  އަދަދު ބުނަންޖެހޭނޭ. ދެން ބުނެފައި މި ބުނަނީ ވޯޓުގެ

ނޑަށް ވަނަ  5ީހވަނީ މީަގއި  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ބަހާލެިވގެްނ އެދިޔަީއ. އަުޅގަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  ނަންބަރުގައި ބުނަން ބޭނުންފުޅުވެފައި މިއޮންނަނީ ހުށަހެޅުނު

އެމާނައިަގއިހެްނ  ގޮތަކަށް ފާްސވިކަްނ ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކުރުންހެން ިއނގޭތޯ.



ބުނެފައި އެއޮތީ.  ވަަނ ނަންބަރުގައި ވޯުޓގެ ނަތީޖާ އޭ 5ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ 

ނޑު މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ.  އެހެންވީމަ އެކަން އިޞްލާުޙ ކޮށްލެއްވުމަށް އަުޅގަ

ވޯުޓގެ  ބުނާ ގައި އެ 5އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި މިހާރުވެސް )ށ( ގެ 

އެކަމަުކ  ހަކަ ދަްނނަވާލީ. ދެންނަތީޖާއަކި ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ. އެހެންވީމާ އެވާ

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ގެންދަން ސަބަބަކީ  އަޅުަގނޑު ޤަސްދުކުރަނީ ައޅުގަ

ނޑު ނޑަށް އިނގޭ  މިގޮތަށް ބާއްަވއިގެން ައުޅގަ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަޅުގަ

ތިއްބެވީކީ ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު ފާސްކުރާ  ފާސްނުވާނެ ކަން. އެއީ މެންބަރުން މި

ނަޑށް ހީވަނީގޮތަކަށް ނޫ ނޑު ހުށަހެޅި  ންހެން އަުޅގަ މިއަދު. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންދަނީ. ވަރަށް

 

  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއންމެ ފަހުން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ދެކުުނބުރީ މިލަދުްނމަޑުލު

ނުޑގެ ވާހަކަދެްއކެވި  ޔާމީންهللا ޢަްބދު މެންަބރު   ފުރުޞަތު ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރުގެ ވާހަކަފުޅުން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ އަސްލު  ގެއްިލއްޖެ ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ދެކެން. އަޅުގަ ކަމަށް އަޅުގަ

އެންމެ ފާހުން ވާހަކަދެްއކެވި ތ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޙަޤީޤަތުގައި

 ވަނަ މާއްދާގައި މިހުށަހެޅުނު 5މިހެން އޮތުމަށްވުރެ  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ ވިދާޅުިވގޮތަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ގޮތަށް ފާސްވީކަން ނުވަތަ ނޫްނަކން މިއިން މާ ބޮޑަށް 

ނުޑ އުޅުނު އެ އިޞްލާޙަށް ތާީއދުކުރަން ކަމަށް އެހެން  ސާފުވޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ތްތެރި މެންބަރު ެއ މިހާރު އެ އިޞްާލޙު މިހާރު ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަ ނަމަވެސް

ނޑު ެދކެން.  މައްސަލަ ގެންެދވީމަ އެ ުފރުޞަތު ގެއްިލއްޖެ ކަމަްށ އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ 

 

ނޑުވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  މެްނބަރު މޫސާ ފެލިދެއަޮތޅު   އަުޅގަ

ގޮތުން. އަދި ޭއގެ  ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް މާއްދާއަށް ތާއީދުކުުރމުގެމިހާރު  ދަންނަވާލީ ވާހަކަެދއްކެުވން: ނިޒާރު

ފާޅުކުެރއްވި ިޚޔާުލެގ  އިތުރަށް މި މާއްދާއާ ބެހޭގޮުތން ބައެއް މެންބަރުން މިތާނގައި



ނޑަްށ  ތެރޭގައި ގަާވއިދު ކޮމިޓީއާެމދު ފާޅުކުރެވެމުން އެދިޔަ ޚިޔާލަށް އަުޅގަ

ފާހަަގޮކށްލުމުގެ ގޮތުން. އާެދ،  ކުރެވޭތީ އެކަންއެްއގޮތަކަްށވެސް އެ ޚިޔާލަށް ތާއީދުނު

މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވާ ކޮމިޓީެގ  ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ބަެއްއ ޢިއްޒަތްތެރި 

ފަރާތަކުން ަވކި ޮގތަކަށް އެ މައްސަަލ  މަސައްކަތް ކުިރއަށް ދާއިުރަގއި ަވކި

ނޑު ަހމަ ޔަ ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިާވކަން ެއއީ ޤީނުންވެސް ިމ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން  މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަށް ދަންނަވާ ހިތްއޮތީ ައޅުގަ

ނިންމޭ އިރުގައި ކޮންެމ  މެންބަރުން ތިބެގެން މަޝްވަރާކޮށް 25އެތަނުަގއި 

ިުޔަތަށް ބުަރވެގެންނޭ. އެހެންވީމާ،  ކަމެއްެވސް ނިމެނީ އެ ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއް

ފަާރތެއްގެ ނުޫފޒެއް ީމގަިއ  ައޅުަގނުޑމެންގެ މި ޑްރާފްޓަކީ ވަކި އެްއވެސް ހާލެްއަގއި 

އެހެންވީާމ، ެއ މެންބަރަކު އެހެން އެ  އޮތް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ޤަޫބލެއް ނުކުރަން.

ނޑުމެންގެ މި  ވިދާޅުިވ ދިވާުޅވުމަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން  ބޭނުންވަީނ އަުޅގަ

މުސްތަޤިްއލު ކޮމިޓީއެޭކ. އަިދ ެއ  ވަރަށް ކޮމިޓީއަީކ މަޖިލީހުން ޢައްޔަނުކޮށްފައި އޮތް

މައްސަލައަކަްށވެސް މެންބަރުން ހަމަ  ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ ކުެރވެުމންދަނީ ކޮންމެ

ެއގޮތުން އެ ިޚޔާލުތައް ޑްރާފްޓްެވގެން  ވަރަށް މިނިވަންކަމާ އެުކަގއޭ. އެހެންވީމާ،

ވާ ގޮތަށް ގިނަ އަޣްލަބިއްޔަަތްއ ތަބާ އަންނަ އިރުަގއި އެ އަންަނނީ ކޮމިޓީގެ

އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން އެ ިޚޔާލުތައް ޑްރާފްްޓވަމުްނ  މެންބަރުން ތާއީދުކުރެއްިވ ގޮަތށޭ.

ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަަތްއ ތަބާވާ ގޮތަށް ގިނަ  އަންނަ އިރުަގއި އެ އޮންަނނީ

އެހެންވީމާ، އެވާަހަކ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  މެންބަރުން ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށޭ.

ނޑުމަޢުލޫމާ ނޑު ހަމަ  ތަށްޓަކައި އަޅުގަ ދަންނަވަން. އަދި އެފަދަ ތުހުމަތުން އަޅުގަ

ދަންނަވަން. އެފަދަ ތުހުމަުތތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޔަޤީނުންވެސް ބަރީަޢވާ ކަމަށް 

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް މިއޮީތ  ނުކުރެއްވުމަްށވެސް ދަންނަވަްނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވާގޮތަށް އަިދ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ  ދާހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ފައި

ނިންމާފައި އޮތް މަސައްކަތެއް ކަމުަގއި  މެންބަރުންގެވެސް ޚިޔާލުތަކާ އެްއގޮތަށް

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.



 

  އެްއެޗއް ނުދަންނަވާ އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ، އަޅުަގނޑު`.   ެމންަބރު އަްޙަމދު މުލަކަތޮޅު

ހީކޮށް. ހުށަހެޅި  ނުދަންނަވާ އިނީމަ އަަވސްވާނެ ކަަމށް މިއިންނަނީ :ާވހަކަެދއްކެުވން ޝަފީޤް

ގެްއިލ  އިޞްލާޙުތަްއވެސް އަނބުރާ ގެނައީ. އެންމެ ފަހުން މިދަނީ މަރިޔަނބު

ނޑުެވްސ  ކަތިވަިޅވެސް ގެއްިލ، ެއއްެވސް ނަތީޖާއެއް ނުނިކުމެ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

އާދެ، އެންމެ  އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނޭ. ވަކި ެއއްެޗއް ނުދަންނަވާ ޮއތުމުގެ ބޭނުމެއް

ފަރާތްތަކުން  ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ އިޞްާލޙު ހުށަނާޅާ

އަަޅއިގަެނގެން ވާހަކަެދްއކުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތް  މިހާރު ޢިމްލާކުށް އިބާރާތެއްގައި

ނޑު ނުދެކެމޭ. ނޑު ާފހަގަކޮށްލަނީ ދެލިކޮޕީަގިއ  ކަމަކަށް އަުޅގަ ދެވަނަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަނީ އިޞްލާެޙްއ  އޮތްގޮތަށް ފާްސކުރަން ހުށަހަޅާ ތާއީދުކުރުން. އަުޅގަ

މެންބަރުންވެސް ެއއޮތީ ހުށަހަޅާ  ދެލިކޮޕީަގއި އޮްތގޮތަށް ހުރިހާ ހުށަނޭޅޭ ކަމަށްވަންޏާ

ާތއީދެްއ، ކުރިން ދުވަހުވެްސ  ތާއީދުކޮށްފައި ހެން. ދެން އިތުރަށް އެއަކަށް

ހެއްާވ ކަމަކީ ހަމަ އެކަކު  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލިން. ައނެއްކާ މީގައި އެންމެ

ހުށަހަޅާ. މަތި މައްޗަށް މަިތ  ހުށަހަޅާ އިރަށް ހަމަ އެގޮތަްށ އަނެކަުކވެސް އެބަ

ތާއީދުެވސް ެއގޮތަްށ  މައްޗަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވަމުން އެބަ ގެންދަވާ.

ނަގާ ލުމުގެ ގޮތުްނ  ވެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދެކެނީ އެއީ ަވުގތުކުރެ

ނޑު ދެޭކޮގތް މިއީ އިނގޭތޯ. ދެން  ޤަސްދުގައި ކުަރްއވާ ކަމެްއެގ ގޮތުަގއި. އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާ ކަމަކީ މިހާރު ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި  އަނެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އެންމެ ފުރަތަމަ ވާނަމަ އެ އިޞްލާޙަކާ މެދުަގއި ވާހަކަދެއްުކން އެއީ އަުޅގަ

ނޑަްށ ިވސްނިފައި އޮްތގޮތް. މިހާރު އިޞްލާޙެްއ  ފާސްކުރި ލިޔުމުގަިއވެސް އަުޅގަ

ދެލިކޮީޕގަިއ ޮއތްގޮތާމެދު ވާހަކަދެެކޭވ  ހުށަހެޅިފައި އޮްއވާ އެ އިްޞލާޙަށް ނުގޮސް

ދެން އެންމެ ފަހުން ކަެމއް.  ތަންވެސް އެބައާދޭ އެީއވެްސ ވިސްނާލަންޖެހޭ

މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ގަާވއިުދ  އަޅުަގނޑަށް އިިވގެން ދިޔަ ވ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި

ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ  ކޮމިޓީގެ މިނިވަންކަމާ މުްސތަޤިއްލު ކަމާމެދުގައި.



މި ގަާވއިދު މި  ކިތަންމެ މުސްތަޤިއްލަސް ިކތަންމެ މިނިވަންކަމެއް އޮަތސް

ޮބޑަްށ  އީވެސް މި ެދލިކޮޕީ އެ ކޮމިޓީން ފާސްނުވެއޭ. ވަރަށްމަޖިލީހަށް އަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ިމ މާއްދާއަށް ފުރުޞަތު  ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަދި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ މައްސަލަާއ  އަރުވާަފއި

ނޑަްށ މާނަކުރެވޭ ގޮތުަގއި ތެރޭގައިދޭ  ވަރަށް ބޮޑަށް ވާަހކަފުޅު ދައްަކވާ. އަުޅގަ

 މެންބަރުންނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމުެގ ަވގުތުަގއި އިޞްލާޙު ހުށަނޭޅުްއވި 

 ނަމަވެސް ބައެއް ބޭފުޅުްނ ހަމަ މިހާރުވެސް މި ތާނގަިއވެސް ިއޞްލާޙު 

 ަނވާ. އަދި ބަެއއް ފަހަރު ވަރަށް ރަނގަޅުހުށަހަޅުއްވުމަށްވެސް އެބަ އެިދވަަޑއިގަން

 ވާހަކަފުުޅވެސް އެބަ ވިާދޅުވޭ. އެހެންވީމާ، ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ލިބިވަޑަިއގެްނވާ ޙައްެޤއް ެއީއ އެ މާއްދާ ފާސްނުކުަރއްވާ ދޫކޮށްލުން. އެހެންވީމާ،

 ކުރުމަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރެިވގެން ޚިޔާލުފުުޅގެ ތެރެއިން މިހާރު އޮތް މާއްދާ ފާސް

 ފެނިވަޑައި ުނގަންނަވާ ަކމަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގެންފިއްޔާ 

 ފާސްނުކުރައްވާ އަލުން އެ ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ެއބައޮތް. އެ އިޙްތިޔާރު 

ފުރުޞަތެްއ  ތިބޭފުޅުންނަށް ނާރުވާ މަޖިލީހުގައި ެއްއވެސް ކަހަލަ ވާހަކަެއއް ދައްކާނެ

ނޑަށް ނުދީ މިކަން ނިންމީއޭ ެއގޮތަ  ޖަވާބުދޭންޖެހޭ  ށް ވެއްެޖއްާޔ އަދި ދެން އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް  މައްސަލަ މާގިނަވާނެ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ 

ކުިރއަިަްށ  މިކަންތައް މިގެންދާ ގޮަތކީ އެކަީށގެންވާ ގޮތެއް ކަމަށް ދެކެވަަޑިއގެން

ނޑު ދެން ފުރުޞަ އަރިއަޮތޅު  ތު އަރުވަނީގެންދެވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދން. އަޅުގަ

 އިބްރާހީމަށް. އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ

 

  ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުވެސް  އުތުުރުބރީ މެްނބަރު އަިރއަތޮޅު

  ާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕަގއި ވަނަ ާމއްދާ މި ގަ 43 ވާހަކަދެެކވެމުންދާ  މަުޖދީ ިއބްރާީހމް މުޙަްނމަދު



 65ލިޔުމަށް ބައެއް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތަކާ ިޚޔާލު ތަފާތުވެގެން.  ވާހަކަދެްއކެމުންދާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަންދެން ދެއްކީމު، ެއއަެޑްއ  މަޖިލީހުގެ އަދަދުެގ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނައިރު ވަނަ މާއްދާ

ދަދަށް ގެނެވޭނެ ބަދަލެްއ އަ ވަނަ ާމއްދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 43ނޭހީމު. 

މިަވުގތު ދެވެން ނެތް ވާހަަކ  ެގ ާވޖިބު އަދާކުރުމަށް ތަން 99ހުށަހެޅިފައި ނުވާތީ 

  ފެންނާތީ މިވާހަކަ އަރިސްކޮށްަލން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ުފރުޞަތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ   އުތުުރބުރީ ެމންަބރު މާޮޅސްމަޑުލު

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނޯޓިސް ދެއްވާފަިއާވ  ތ.އަތޮޅުގެ  މިއެދުނީ  ަޙމީދު ވާހަކަެދއްކެުވން: ންޝާހީ

މިހާރު އެ  ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި. އެެހން ނަމަވެސް ހުށަހެޅުން، މި

 ށްހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންދަވައިފި ކަމަށް ނުވަތަ އަނބުރާ ގެންދަވާ ކަމަ

 ވިދާޅުެވއްޖެ. ައޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި އެފަރާތުން އެ ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް 

 ވިދާޅުވެަފއި އެވަީނ ވަރަްށ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް. އެކަްނ ެއގޮތަށް ދެލިކޮޕީއަށް 

 ބަދަލު ގެނެިވއްޖެއްާޔ ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނަޑށް ފެންނާތީ އެކަމަށް 

ނޑު ފުުރޞަތު  ހޯދީ ދެން ކޮންމެސް އަކަސް ކުރީަގއި އެހެން ތާއީދުކުރަން އަުޅގަ

 ޝުކުރިްއޔާ. މެންބަރަކު ވިދާޅުވި ފަދައިން އެ ފުރުޞަތު މިހާރުވަނީ ގެްއލިފައި

 

ނޑު  އުުތރުުބރީ މެްނބަރު ހުވަުދއަޮތޅު   މުޅިައކުން ަޤބޫލެއް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިަފއިވާ ކަމެއް.  ންނުކުރަ ޙަލީމް ވާހަކަެދއްެކވުން: އަދުާނން އަުޅގަ

އެހެން އޮްއާވ  3އަިދވެްސ ދިރިދެމި އޮތީމައި. ލިުޔން  3ލިޔުން  އެއީ 

އެހެން ނަމަވެސް ކުީރގެ ބަެއްއ  ލިޔުަމކުން ިއޞްލާޙުތައް ނެގީ. އަޅުަގނޑުމެން

ބަދަުލތަކާ އެްއ ގޮތަށް ިމ  ަބއެއްމާއްދާތަކަށްވެސް އިދާރީ ގޮުތން ގެނެވިފަިއވާ 

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ މި މާއްދާަގއި ނޑުމެން ވާހަކަދައްކަްނީވ  މާއްދާގައި އަުޅގަ އަުޅގަ

ނުޑ  ބަޔަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީވެްސ މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ޫނން ކަމަށް. އަޅުގަ

ޅުްއވުމަށް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ހުށަހެ ރ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު



ވަނަ ނަންބަރުަގއި  5ނަތީޖާަގއި ހިމެނޭ  ތާއީދުކުރަން އަދި މި މާއްދާަގއި ވޯުޓގެ

ފާސްުނވާކަން ޙުަސއިން ރަޝީދު ޙަސަްނ  ނަތީޖާ އޮތްތަން ފާސްވީކަްނ ނުވަތަ

ނޑު ހުށަހަޅަން.  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިބާރާްތ ެއގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަްށ އަުޅގަ

 ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 

ނޑުމެން މިހާރު މި މަޖިލިސް ޖަލްސާ ފެށިގެން ހިނގާތާ  އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ގަިޑއިރާ  1އަުޅގަ

 މިނެްޓގެ 33މިނެްޓވީމަ، ައޅުަގނޑުެމން އާދައިގެ ގޮުތގެ މަތިން ގެންނަ  33

 ހުން ހުސްވަގުުތކޮޅު ގެންނާނަން. ދެން އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ އަރި

ނޑުމެން ޖަލްސާ އަލުން ފެއްޓޭއިރު ހަމަ ގަިޑއަށް  11އެދެން ހަމަ   ޖަހާއިރު އަުޅގަ

 ފެށޭތޯ ބެއްލެވުމަށްޓަަކއި ީވހާވެސް ގިނަ މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ަވޑަިއގެން

މިނެޓްގެ ހުްސަވގުތުކޮެޅއް އަރުވާނަން.  33ދެއްވުން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ދެން 

 ޖަހާއިރު. ޝުކުިރއްޔާ. 11ާވނީ އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލު ދެން

 

 ]ށް 11.33ން  13.33އިންޓަވަލް [
 

ނޑުމެން  އާދެ، ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  މިނެޓުގެ ހުްސވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު ަޖލްސާކުރިއަށް ގެންދަން 33އަުޅގަ

ނޑާިލއިރު  ފައްޓާނަން. ނޑުމެން ޖަލްސާ އިންޓަވަލްގެ ަވގުުތކޮޅަށް މެދުކަ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދއާިއ ބެހޭގޮިޮތުން މިހާރު  43ދިަޔއީ ަގާވއިދުގެ  ވެމުންބަޙުސްކުރެ

މެންބަރެއްގެ ނަންފުޅު އަޅުަގނޑު އަުތަގއި  2އެދިަވޑަިއގަތްަފއިވާ  ވާހަކަދަްއކަން

ނޑު މިިަރުވަނީ ހައްިްދުންމަތީގެ  އެބައޮިެތް. ެއއީ، މިހާރު އެްނމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

  މޫސާމަނިކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

  ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިންޓަވަްލގެ ވަގުާތއި ަވރަށް ޝުކުރިއްާޔ.  މެންަބރު ހައްުދންމަތީ



 އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއް ވިދާުޅވިެއއްަޗކުން އޮްއވާ މަިނކުފާނު ކައިިރވެފައި ވާހަަކދެއްެކވުން: މޫާސމަނިކު

 ވާލަންދަންނަވާލަންވެގެން. ާމއްދާއަާކއި ބެހޭގޮތުން ބަޙުސްކުރުުމެގ ފުރުޞަތު ހުޅު

 ަގއި ވާގޮތުން. އެހެންވީާމ، 3ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުިވ ެއއީ، ލިޔުން ނަންބަރު 

 އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަްއާވއިރުަގއި އެިެހެންެވސް ބޭބޭފުޅުންނަށް މިމައްސަލަތަކުަގއި 

 ބަޙުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތުދޭ އުސޫލުން އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިަފއި ނެތްކަމުަގއިިވއަސް 

މިނިޓެްއ  އި ނުވަަތ މިމާއްދާއާއި މެދުަގއި ބަޙުްސކުރެވޭނީ ަވކިމިމައްސަލައާއި މެދުގަ 

ނަޑއަޅާފައި ދެްއވުމަްށ ދަންނަވާލަންވެގެން އެއިރަްށވެސް ަވގުތު   ކަ

 ސަލާމަތްވާނެކަމަށް ފެންނާތީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން ހަމަ ެއއިޞްލާޙު ހުށަނާޅުްއވާ

ގެންދެވެްނ  އަނެއްާކ ކޮމިޓީއަށް ބޭފުޅުންވެސް ހިތަށްއައިހާ ެއްއޗެއް ިކޔަިއގެން މީތި

ލިޔުމަަކްށ  ނޫން ކަންނޭނގެ. އެިެީއ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންފަިއއޮތް

ލިބިވަަޑއިގެންފަިއ. ދެން،  ވާތީވެ އަދި މިަގވާއިުދވެސް މިއޮތީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް

ޔަބޭފުޅުން ނޫންކަންނޭނގެ ތި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު މިތަނަށް އައިސް

ެއއްެޗއް ވިދާޅުވާން ބެނުންފުުޅ  ބައްލަވާފަިއ އޮންނާނީ. އެހެންވީއިުރ، ެއކަމާމެދު

މިނެްޓ  13އެިެހެންވީމާ، ިމސާލަކަށް  ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް އެފުރުޞަުތ އޮންނާނެ.

ހުޅުވާލަޭމ، ެއގޮތަށް ަވގުތެްއ  މިނެޓު މިައށް ބަޙުސްކުރަން 5ނުވަތަިަ 

ނަޑއަޅާލުމަށް މަނިކުފާނަ ވަީނވިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންެމ  ށް ދަތިފުޅުކަމަށްކަ

ކޮށްލަދީފާނަން. އެހެންވީމާ، ެއވާހަަކ  ފަހަރަކު ތެދުވެ ެއކަން ަހނދާންވެސް

 ދަންނަވާލަންވެގެން. ުޝކުރިްއޔާ.

 

ނީ ީމެގ ދެން، މިމަޢުޞޫގައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން އެިދވަަޑއިގެންަފއިވަ ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ެއއްފަހަރު ވާހަަކފުޅު ދައްކަވާފަިއވާ ބޭފުޅެއް. އެއީ، މާޅޮސްމަޑުލު  ކުރިންވެސް

ނުޑ އެމެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.  އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު ޢަލީ ަވޙީދު. އަުޅގަ

  ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލީ ވަޙީދު. އުތުރުބުރީގެ މާޅޮިަސްމަޑުލު

 



  ޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު އިުތރު ސަލާމްޢައް  އުތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު

ނޑުމެން ބަޙުސްުކރަމުންގެންދާ ފުރުޞަތަކަށް ޢަލީ ވަީޙދު  މެންަބރު   އެދި ދަންނަވާލީ މިހާރު އަޅުގަ

މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިޞްލާޙް އަނބުރާ  ބެޭހގޮތުންބައެއް މާއްާދއާއި ވަނަ 43 ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ވަރަްށ އިޚްލާސްތެރިކަމާިއއެުކ  ނެވުމާއި ގުިޅގެން.ގެން އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

އަޙްމަދު މުޙަންމަދަށާއި އަދި، ޮކޅުމަޑުުލގެ މެންބަރު ޙުސެއިްނ  ފާދިއްޕޮޅުގެ މެންބަރު

އެބޭފުޅުން ެއއަނބުރާ ގެްނދެވި ގެންެދވުން އަެނއްާކ  އެެދން އަރިހުން ރަޝީދު ޙަސަން

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވޭނެ ކަމަށްވެސް އާެދ، ބޭްއވުން.  ޖިލީހަށްއަނބުރާ ގެންދަވާ މިމަ

ަރނގަޅަށްކަމެްއ ނިންމުމަކީ އެއްފަހަރު އެްއގޮތަކަްށ  އަޅުަގނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި

ައނެއްފަހަރު އެކަން ިއއާދުނުކުރަންވީ ކަމެއްނޫން.  ވެދިޔަނަމަވެްސ އަެނއްކާ 

ކަން ުފރިހަމަވެގެން އަންނަނީ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެ އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި އެންމެ 

ކޮންމެހެން މިމާއްދާއާއި ބެހޭޮގތުން އިތުރުވުން ަވިކ  މިއުސޫލުން. އެހެންކަމަށްވާީތ،

އެބޭފުޅުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަމުން އަދި އެބޭފުޅުން  ދިގު ވާހަކަެއއް ނުދައްކާ.

ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މިރިވެތި ުއސޫލަށް އަދި ހަމަ އަނބުރާ ގެނެސްދެްއވައިފިނަމަ 

އެިދ އެިެހެންެމންބަރުންގެ އަރިހުން  ރަނގަޅުގޮތަްށ ތާއީދުކުެރްއވުމަށް

  އިލްތިމާސްކުރަމުން އިށީންނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

އެދިަވޑަިއގަންފަިއވާ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  މިހާރު މިމަޢުޞޫގައި ާވހަކަދައްަކވަން އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ދެން، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން  އެރުިވއްޖެ. މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަރު

ިއޞްލާޙުވެސް މިހާރުވަނީ  2އެ  އިޞްލާެޙއް. 2މިމާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިވަީނ 

އެހެންވީމާ، މިމާއްދާއަށް މިވަގުުތ  އެހުށަހެޅުވި ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންދަވާފައި.

ާވއިދުގެ ދެިލކޮޕީަގިއ މިޖެހެނީ ގަ އިޞްލާޙެއްނެތި އަޅުަގނޑަށް ވޯޓަށް ދަންނަވަން

ަލސްކޮށްލެވެނީ މިހާރު  މިމާއްދާ އޮތްގޮތަށް. ދެން، ވޯޓަށް ނުދެންނެވި

އިދާރީމޭޒުން މިހާރު  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު

އެީކަގއި ވޯޓަްށ  ބައްލަވާަލއްވާަފއި ވިދާުޅވުަމށްފަހުގައި ެއއަދަދު އެނުގމާއި



. ދެން، 78އަދަދަކީ  ަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެދަންނަވާލާނަން. ހާޒިރުވެ

އާދެ، ަގާވއިދުެގ  ވަނަ މާއްދާގެ ވޯޓަށް. 43އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލަނީ ަގވާއިުދގެ 

ފާސްކުރަްނ  ވަނަ މާއްދާ ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ ހުށަހެޅިފައިާވގޮތަށް 43

ދަންނަވަން.  ވުްނ އެދިފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 78 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 73  ދެްއވީ: ވޯޓު

 7  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

  

ން، ވަނަ މައްދާ މަޖިލީހުގެ އަޢްލަބިއްަޔތުން ފާސްވީ. ދެ 43ަގާވއިދުގެ  ވީމާ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ދަންނަވާލާނެ. ވަނަ މާއްދާ. ިއދާރީމޭޒުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 41 ގަާވއިދުގެ 
 

 

މާއްދާ  ވަނަ 41 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮްތ ގޮތަށް[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 

 ތު ހުޅުވާލެވެނީ މިމާއްާދއާއި ބެޭހގޮތުން ބަޙުސްކުރުމަށް.މިހާރު މިފުރުޞަ އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަުތން 

 ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ބޭނުްނާވ ބޭފުޅުން އިޝާރާތްކޮށްެލއްުވން އެދެން. ައޅުަގނޑު 



ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން  އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކޮޅުމަޑުުލގެ

  ރަޝީދު ޙަސަންއަށް.

 

  މިފުރުޞަތު ބޭނުންކުރާނީ އިތުރުަވގުތެއް ަނގާލުަމކާނުލާ އަޅުަގނޑު  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު

  މިމާއްދާ އަވަހަށް ފާސްކޮށްދެްއވުމަށް. އެިެހެންވީމާ، ދެލިކޮޕީގައި މެންބަރުން  ަރޝީދު ޙަސަން ޙުަސއިން

މިމާއްދާ ފާްސުކރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަަޅން. ދެން، ވާހަކަފުޅު  އޮތްގޮތަށް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުުޅން ހަމަ މިމާއްދާއަށް އިޞްާލޙެއް ހުށަނާޅުްއވާގޮތަްށ  އްކަވަން ދަ

 ޚިޔާެލއް ހަމަެއކަނި ފާޅުުކރައްާވގޮތަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކުްނ ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެން. އޮތް

  ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަށް ބޮޑަށް

 

  41ނަވާލަން އުޅުނީ ދެލިކޮޕީގެ ރަީއސް، ައޅުަގނޑުވެސް ދަން ޢިއްޒަތްތެރި  އުތުުރބުރީ ތިލަދުންމަތީ

  މާއްދާއަށް އިތުރު އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅިފައި ނުވުމާިއވެްސ އެުކގައި ވަނަ ޖަޢުަފރު ޢީސާ ާއދަމް  މެންަބރު

ފާސްކުރުަމށް. މިހާރު އެކަމަށް  ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް 41 ވާހަކަެދއްކެުވން: 

ނޑު ތާއީުދކޮށް   ދަންނަވާލަން. ުޝކުރިއްޔާ. ލާވާހަކަހުށަހެޅިއަސް އަުޅގަ

 

  ރަީއސް، ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ބޭނުންކޮށްލީ ހަމަ ދާދި ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި  އުތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު

  ޖަޢުފަރު ޢީސާ ވިދާޅުވިފަދައިން  ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހއ. ޢަލީ ވަީޙދު  މެންަބރު

ރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ދެން، ތާއީދުލިބި ހުށަހެޅި ާތއީދުކު އެއިޞްލާޙަށް ވާހަކަެދއްކެުވން: 

ނޑު އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް ޭބނުމެއްނުވޭ. މިހުރިހާކަމެއް ނިމުނީމާ   އަޅުގަ

 

  ވަނަ މާއްދާ މިއޮތްގޮތަށް 41ރައީސް.  ޢަލަިއކުމް ޢިއްޒަްތތެރި އައްސަލާމު  އުުތރުުބރީ މެްނބަރު ހުވަުދއަޮތޅު

  ނޑަށް ފެންނާތީ ވޯޓަށް ެއއްސެވުމަށް އެދޭާވހަކައަުޅގަ ފާސްކުރަން  ޖާިބރު هللاޢަބްދު

   ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ދަންނަވަން. ވާހަކަެދއްެކވުން:

 



މެންބަރަކު މިމާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން  މިހާރު އިތުރު އެްއެވސް ޢިއްޒަތްތެރި އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ތީ މިބަޙުްސެގ ވަގުތު ނިންމާލާފައި ނުވާ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިވަަޑިއގެންފައި

ވަަނ  2އެިެހންވީމާ، ގަވާއިުދގެ  އަޅުަގނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވާނީ އިނގޭތޯ.

އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން  ވަނަ މާއްދާ މިހާރު 41ދެލިކޮޕީގައި ގަާވއިުދގެ 

އެދި ދަންނަވަން.  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުަމށް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 78 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 76  ދެްއވީ: ވޯޓު

 1  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

  

ވަނަ ާމއްދާ ފާސްވީ. ދެން،  41މިގަާވއިދުެގ  މަޖިލީހުގެ އަޢްލަބިްއޔަތުން ވީމާ،  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

މެންބަރުންނަށް އިދާރީ މޭޒުން  އްޒަތްތެރިވަނަ މާްއދާ ޢި 42ގަާވއިދުގެ 

 ދަންނަވާލާނެ.
 

 

މާއްދާ  ވަނަ 27 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮްތ ގޮތަށް[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 



ހުުޅވާލާފަިއ  މިމާއްދާާއއި ބެހޭޮގތުންވެސް ބަޙުސްކުރުމުެގ ވަގުތު އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އެދިަވޑަިއގަްނނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޮކޅުމަޑުލުެގ  ވާހަކަދަްއކަވަން

  މެންބަރު ޙުސެއިްނ ރަޝީދު ޙަސަން. ޢިއްޒަތްތެރި

 

  މިބޭނުންކުރަނީ ދެލިކޮޕީގައި މިމާއްާދޮއތްގޮތަށް މިފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު

  ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން. ދެން، އަޅުަގނޑަށް ތާއީުދކުރަްއވާ މިމާއްދާ  ަރޝީދު ޙަސަން ޙުެސއިން

 ތާއީދުކުރުމަށްފަހުަގއި އިތުރު ބޭފުޅުން ެއގޮތަށް ވާހަކަނުދެއްކުމަްށވެސް  އެއްބޭފުަޅކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

  ބޮޑަށް އެދެން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވަރަށްިް

 

  ރަީއސް، ދެލިކޮީޕަގއި މިއޮތްގޮތަށް މިކަން ފާސްުކރަން އްޒަތްތެރިޢި  އުތުުރުބރީ މެްނބަރު އަިރއަތޮޅު

ނުޑވެސް އެކަމަށް މަރުޙަބާިކޔަން. ތާއިދުކުރެްއވުމާއި މަުޖދީ ިއބްރާީހމް  މުޙަްނމަދު   ގުިޅގެން ައުޅގަ

ހ( އާއި )ށ( އާއި ކިޔާލުމުން ަވކި މީހަކަށް ަވކި އިމްތިާޔެޒްއ ) އެހެނަސް، ވާހަކަެދއްކެުވން: 

 އެޮގނިޑއަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ަވޑަިއަގތީމާ ވޯޓުނުދެވޭގޮތަކަށް  ވާފައި ހަމަދެއް

ނޑު  ޢިބާރާތްކުރައްވާަފއި އޮތީމާ އަޅުަގނޑު ހަމަ ހައިރާން ވެއްަޖއީމު. އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަށްެވސް ޤަބޫލެްއނޫން. އެހެންނަމަވެސް،  އެގޮތަށް ެއކަން ކުރާކަށް ަހމަ

އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސެއިން  ތ. ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮުތން

ނުޑ ތާއީދުުކރާވާހަކަ ރިާޔސަތަްށ  ރަޝީދު އެހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

  ހާމަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑު މިފަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި  އުތުުރބުރީ ތިލަދުންމަތީ   ރަީއސް، އާެދ، މިފުރުޞަތު ދެން އަޅުގަ

 ޝުކުިރްއޔާ. އިނގޭތޯ. ދޫކޮށްލާނަން  ދަމްޖަޢުަފރު ޢީސާ އާ  މެންަބރު
  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ދޫކޮށްލައިފިން އިނޭގތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. ފުރުޞަތު  ދެކުނުުބރީ ނިލަންެދއަތޮޅު



 ލަތީފް މުަޙންަމދު هللا ޢަްބދު މެންަބރު

 ވާހަކަެދއްކެުވން: 

 

ނުޑ މިހާރު މިމާއްދާއާއި ބެހޭގޮތު ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ން ބަޙުސްކުރުުމގެ ަވގުތު އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، މިމާއްދާއަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާން އިނގޭތޯ. އެިެހެންވީމާ،  ނިންމާލައިފިން.

އާދެ، މިހާރު  އިށީންދެވަޑަިއގެންެނވީމާ ވޯޓަށް ދަންނަވާނަން. އެކަމަުކ، މެންބަރުން

ވަަނ  42 އިދުގެވަނަ ދެލިކޮޕީަގިއ ގަވާ  2އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލަނީ ަގވާއިުދގެ 

މެންބަރުން  މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތަށް ާފސްކުރުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނާވ ޢިއްޒަތްތެރި

 ވޯޓުދެްއވުމަށް އެދި ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

  78 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 74  ދެްއވީ: ވޯޓު

 3  :ނުދެްއވާ ވޯޓު

 

 

 ވަނަ މާްއދާ މަޖިލީހުގެ އަޢްލަބިއްޔަތުްނ ފާސްވި. ދެން މިހާރު 42ގަާވއިުދގެ  ވީމާ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

  ވަިަނަ މާއްދާ. އިދާރީ މޭޒުން ދަންނަވާލާނެ 43މިދަންނަވާލަނީ ގަވާއިުދގެ 
 

 

މާއްދާ  ވަނަ 43 ޕީގައި އޮްތ ގޮތަށްޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮ[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 



 ަވނަ މާއްދާ ާއއިމެދު ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ބަޙުސް 43މިހާރު ގަާވއިދުެގ  އާދެ، ވާހަަކދެއްކުްނ: ރިޔާސަތުން

އެހެންވީާމ، ވާހަކަފުޅުދަްއަކން އެދި ވަަޑއިގަންަނވާ  ކުރުމުގެ ަވގުތު ހުޅުވާެލވުނީ.

ނުޑ ކޮ ބޭފުޅުން އިޝާރާތް ށްލެްއުވން އެދެން. އާދެ، އެންެމ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

  މުލަކަތޮުޅ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤަށް. ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ

 

  ވަނަ 2ގަާވއިދުގެ ، އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. އާދެ`   ެމންަބރު މުލަކަތޮޅު

  ޞްލާޙެއް ފޮުނާވފައިވަނަ މާއްދާއަށް އަޅުަގނޑު އި 43 ދެލިކޮޕީގެ  ޝަީފޤް އަްޙމަދު

ނޑު ވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ދަންނަވާލާނަން.  މިއޮތީ. އާދެ، އެ އިޞްލާޙް ައޅުގަ ހުށަހެޅި ބޭނުން އަުޅގަ

އޮންނަވާހަކަ އެހެން ބުނެފައި އޮތްނަމަވެސް، )ނ(  ފުރަތަމަ )ށ( ގައި ބުނެފައި

ށްވަންޏާ )ށ( އަޅުަގނޑަށް ވިސްނުނީ )ނ( އޮންނަކަމަ ގައި އެހެންގޮަތކަށް ބުނާތީެވ،

އޮންނަކަމަށްވަންޏާ )ނ( ެގ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށް.  ގައި ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށް. )ށ(

ނޑު )ނ( އުނިކޮށްލަން ހުށަހެޅީ. ދެްނ އަނެްއކަމަކަށް މިއޮީތ  އެހެންވެގެްނ އަުޅގަ

ޮފޅުވަުތގަިއވާ ޢިބާރާތް އެ  13ވަނަ ފޮުޅވަުތގަާއއި  9ދެލިކޮީޕގެ  ަގއި )ރ(. )ރ(

ގެންނަން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފެންނިއްޖެނަމަ. އެ އުނިއިތުެރއް މި  އުނިއިތުރެއް

 މަޖިލީހުގެ ަރއީސަށް ފެންނިއްޖިއްޔާ. އެެހޔޮ ކިތައްެމ ހަޤީޤީ ގެންނަންޖެހޭ  ގެނެވެނީ

 ބަދަލަިަކަށްވިޔަސް ރަީއސަށް ފެނިއްޖިއްޔާ ގެެނވޭނީ އެހެންނޫނިއްއަާކއި ނުގެނެޭވ.

 ވަންޏާ ނުވަަތ ނުފެނިއްޖެކަމަށްވަންޏާމާނައަކީ ރައީސަށް ފެިނއްޖެކަމަށް

 ޔައުމިްއޔާަގއި ކިަތއްމެ މުހިންމު ކިތައްމެ ހަޤީޤީ އެްއޗެްއެވސް އުނިކޮށްެލވިދާނޭ.

 އަދި އިތުރުވެސް ކުރެިެވިދާނޭ. މިހެންއޮވެފައި އަނެްއކާ އަެނއް ސުވާލު މިއުފެދެނީ

 ން ރަީއސް ޅ( ަގއި ިމއޮންނަނީ ވޯޓަާކއި ނުލައޭ ޔައުިމއްޔާ ފާްސކުރާނީ. ދެ)

ނުޑއްވާަލއްވާަފއި އުނިކުރަްއވާފަިއ، އިތުުރކުރަްއވާަފއި   ބޭނުންފުޅުވާ ެއއްެޗއް ކަ

ނޑަށް ވިސްނެނީ ދެން  އަނެއްކާ މި ވޯޓަާކއިނުލާ މި ފާސްކުރާކަމަށް. ދެން އަޅުގަ

 ކޮބައިބާއޭ އެ ފާސްކުރުުމގެ މާނައަކީ. ފާސްކުރަންޖެހޭބާއޭ ނުވަތަ ފާސްއެބަވޭާބއޭ.

 ތީ ދެންކޮންމެއަަކސް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ މިގޮތަށް މިއޮ



 މިލާ އެއްބާރުލުމުެގ ތެރޭަގއި މިހުރިހާ ކަންތައްތަެކްއވެސް ހަޖަމްކޮށްލާފައި 

 ދޫކޮށްލަން. މި އިޞްލާޙްވެްސ އަނބުރާ ގެންަނވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށްބޮަޑށް 

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނުޑވެސް ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ރުދެކުުނބުރީ ެމންބަ  އަިރއަތޮޅު   ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

  ވަނަ މާއްދާ އަްށ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފަިއވާނެ. 43 ދެލިކޮޕީގެ  ހުަޞއިން ިއްބރާހީމް އިލްޔާސް

ނޑު މި އިޞްލާޙް ވާހަކަެދއްެކވުން: ނަޑކީ ޔައުިމއްާޔއިން އެންމެ އަކުރެއްެވްސ  ހުށަހެޅީ. އަޅުގަ އަުޅގަ

މީހަކަށްނުވާތީ. އެ މަޤްޞަުދގަިއ މި އިޞްލާްޙ  ށްލަން ގަބޫލުވާ އުނިކޮ

ނޑަށް  ހުށަހަޅާފައިމިވާނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން އަޅުގަ

އެދެނީ އަޅުަގނުޑގެ އިޞްލާޙް  ބޭފުޅުން ސަޕޯރޓްކުރާ ވަރަްށގިނަ ިޢއްޒަތްތެރި

ނުޑ ނިސްބަތްވާ  ންވެްސ ބޭނުންވަނީ ެއގޮތް. ޕާޓީ އަނބުރާ ގެންނަން. އަދި ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕާޓީ ަރޖިސްޓްރީ ވާނީ. ހޯމް  އެހެންވީމާ، މިއަދުކަންނޭނެގ އަޅުގަ

ުއޅުްއވަފާނެ.  މިނިސްޓަރުން މިހާރުވެސް ވަަޑއިގެން ފަހަރެްއަގއި ެއކަމުގައި 

އަނބުާރ  އެހެންވިމާ، ައޅުަގނޑު މިަގސްދުކުރަނީ އަޅުަގނުޑގެ މި އިޞްލާޙް

ހުށަހެޅިފައި.  އަކުރަކަްށވާނެ ިމ އިޞްލާޙް 3ބޮޑަްށ ޝުުކރިއްޔާ. ގެންނަން. ވަރަށް

  އަކުުރގެެވސް އޮތް ިއޞްލާޙް އަނބުރާ ގެނައީ. ުޝކުރިއްޔާ. 3އެ 

 

ނޑު އިޞްލާޙު ހުަށހެޅި ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ   މެންަބރު ައޙްަމދު މާލޭ   އަުޅގަ

ނޑުެވސް ދަ ވާހަކަެދއްކެުވން: ޢާތިފް އާދެ، މި މާއްދާގެ )ށ( އެބުނާ އެއްޗަީކ  ންނަވާލާނަން.ސަބަބު އަޅުގަ

މެންބަރުން ދައްކާ ވާހަކައަްށ އުިނއިތުރެްއ  ޔައުމިްއޔާިާ ލިެޔ ތައްޔާުރުކރަންވާނީ

ޔަުއމިއްޔާިާއިން ފެންނާނެ.  އެ ދެއްިކގޮތަކަށް ނުގެނަސް މެންބަރަކު ދައްކާ ވާހަކަެއއް

މަތީންނޭ. އާދެ، ެއީއ  ގޭނޭ ގޮތުގެ އަދި ޖަލްސާަގއި ކަންހިްނގާޮގތް ސާފުކޮށް އިނ

ނޑުެވސް ދެކެނީ. )ށ( ަގއި އެއޮތް ހިސާބަްށ ިމ  އެކަންއޮންަނވާނެގޮްތ ކަމަށް ައޅުގަ

ނުޑވެސް ޤަބޫލެއްޫނން އެއްެވސް ބޭފުޅަކު  މާއްދާ އޮތީމާ ރަނގަޅުވާނެ. އަޅުގަ



ްސ ކަންހިނިގގޮތްވެ ދެއްކެވި އެްއވެސް ވާހަަކއެްއ އުނިއިތުރެއް ގެންނާކަށް. އަދި

ިާަގއި ބުނާކަށެއް. އޮްނނަންވާނީ ބުނިއެއްެޗއް  އެްއވެސް ތަފާތު ގޮތަިަކަށް ަޔއުމިއްޔާ

ކުށެއްއޮތްނަިަމަ ކުށެްއ  ބުނިގޮތަކަށް. ކަންހިނގިގޮްތ ކަންހިނގި ގޮތަިަކަށް.

ައުކރެއްގެ ވާަހކަދެއްކިަފއި  އިޞްލާޙުކުރުން އެާއއި މެދަުކނޫން. މިއިން އެއްވެސް

އޮތްނަިަމަ އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަްށ  ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދެކިަފއިހުރީކީ. ކުށެއް އިޞްލާޙު 

ެއގޮތަކަެށއްނޫން މިާވހަކަ ހުރީކީ. ީވޑިޯއ  ތާއީދުކުރާނަން. އެހެންނަމަެވސް،

ކަމަށްވެސް އޮންނަނީ ރަީއސަށް ފެނިވަޑަިއގެންފި  ބެލުމަށްފަހު އިޞްލާޙުކުރައްާވނެ

ވި ފަދައިްނ. އެއީ ރަނގަުޅގޮތެްއ މެންބަރު ވިދާޅު  ކަމަށްވާނަމަ. ދެންމެ މުލަކަތޮޅު

ކުށްތައް އުނިކުރަން ުހށަހަޅުއްވާަފއިވަނީ. ދެން  ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނާތީ އެ

ނުޑވެސް މި  ހަމަ މި މަޖިލީހުގައި ލިބޭ އެއްބާރުލުން ފެންނަމުންދާވަރުން އަޅުގަ

ނުޑެގ އެބަ ޚިޔާލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ  ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންދަން 

ނޑު މި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ  ރީޒަން ނުވަތަ ސަބަބު ކުޑަކޮށް ތަފާތު. އަޅުގަ

މަޝްރަހަްށ އަންނަ ބަދަލަކާިއ  މިގެންދަނީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ ސިޔާސީ

ނުޑ މިކަންމިކުރަނީ ގަވާއިދު ހެދުމުގެ މައްސައްކަްތ  ގުިޅގެންނެއްނޫން. އަުޅގަ

  ަރީއސް. އްޒަތްތެރިއަވަްސކުރުމުގެ މަޤްޞަދުަގއި. ޝުކުރިއްޔާ ޢި 

 

 އަނބުރާ ގެްނދެވީތޯ. މިހާރު މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިޞްލާޙް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 

  އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެްނދެވީ. އާދެ.  މެންަބރު ުމޙަްނމަދު މާލޭ
 ވާހަކަެދއްކެުވން: ޢާތިފް
 

ނޑުވެސް ހަމަ ކުރުކޮށްލުުމގެ ޮގތުންރަީއސް.  ޢިއްޒަތްތެރި  އުތުުރުބރީ މެްނބަރު އަިރއަތޮޅު   އަުޅގަ

  ެއއްމެއަކުެރއްަގއި ެއންމެ ޢިބާރާތެއްގައި ހިފާލުމަށްފަހު ހަމައެކަނި  މަުޖދީ ިއބްރާީހމް މުޙަްނމަދު



ބްރެކެޓް އަރިބަދަލު ކުަރމުންއައިސް އ. ަގިއ  މިމާދާގެ ، އެއީ  ދޫކޮށްލާނަން. ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކަމެއްނޫނޭ. މިތަންކޮޅުަގއި ހަމައެކަިނ  ތީ. ޙުއްދައަޅާިއގަންނަ ތަންކޮެޅއްމިއޮ

ބުނެފައި ޫދކޮށްލާއިރު، ުޙއްދަކޮށްފިްއާޔ  އަޅުަގނޑު އަަޅިއގަތީ. ޙުއްަދކަމެއް ނޫނޭ

ނޑު ދެންކުރާނެ ކަމެއްވެސް ޤަޫބލުކުރަން. އެހެންވީމާ،  އޮންަނންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ކަމެއް. އަދި ކުރިައސް ކުެރވޭެނ  ނެއެތަންކޮޅު ނުހިމަނާ ދޫކޮށްލުމަކީ އެކަން ކުރެވިދާ

  ކަމެއް ނޯންނާނެ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ވަނަ މާއްދާައށް 43ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ،  ޝުކުރިއްޔާ   ދެކުނުުބރީ މާޮޅސްމަޑުލް

  އިޞްާލޙު އެ ހުރިގޮތަށް ހުރިނަމަ ބައެއް ހުރި ހުށަހެޅިފައި  ޢަލީ ފާއިޒް މެންަބރު

ެއއަށް ތާއީދުކުރާެނ އިޞްލާޙު އެބަހުރި. އެއީ އަޅުަގނަޑކީ ެއްއވެްސ  އަޅުަގނޑު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެމީހަކަށް ފެންނަގޮތަކަށް ހުދުމުޙްތާރު ގޮތެއްގަިއ ކަންތައްތައް ކުރުމަްށ  މީހަކަށް

ފަހަތުންޖެހޭ އޯިއަގއި ދަތުރު ހަލުިވކޮށް  ކުރާނެ މީހެއްނޫން. ނަމަވެސް ތާއީދު

ނުޑވެސް މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަްށ އަުޅގަ ކުރިއަށް ގެންިދޔުމަށްޓަކައި 

  ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނުޑވެސް އަނބުރާލީ.

 

  ތަނުަގއި ކުރިއަްށއޮތް ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ  ރިޔާޟް  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު

  މި ފުރުޞަތަށްފަހު ވާހަކަެއއް ނުދަްއކާނަން. މިއީ އަޅުަގނޑު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރަޝީދު

ނުޑ ކޮންމެވެސް އެްއެޗްއ  އެންމެފަހު  ފުރުޞަތުކަމަށް ނިންމާލާފައި އަޅުގަ

ނޑު ަދންނަވާނީ އޮތީ ހަިަމަ  ދަންނަވާލާނަން. އެއީ އޮިއވަުރ ބަދަލުވިޔަސް އަުޅގަ

މެންބަރަކު ވިދާުޅވެއްޖެ.  ކޮންމެއަކަސް ިޢއްޒަތްތެރި  ވިސްނަންޖެހޭ ވަުރގެކަމެކޭ.

ކޮންމެައކަސް މި ފުރިހަމަނަމަކާ  ދެލިކޮޕީ އޮތް ފުރިހަމަކަމުގެ ވާހަކަެވސް. ދެން

ނާްނނާނޭ. އަދި މި ދެލިކޮޕީ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިހާިގނަ އިޞްލާޙްތަކެްއވެސް

ހިމެނިވަަޑއިގެން ިގނަ މެންބަރުންނަކީ މި  ހެއްދެވި ފަރާތް ނޫންނަމަ މިކޮމިޓީގައި 

ހުރި  ހޯއްދަވައިގެން މި ދެލިކޮޕީ ގައި ވޭތުވެިދޔަ ތަނުގައި އެންމެިގނަ ފުރުޞަތު



ފަރާތްތައް. އެެހންވީމާ، މިއީ ވަިކ  ޕޮއިންޓްތަކާއި ބެޭހގޮތުން ާވހަކަދެއްެކވި

މާއްދާތަށް ހަޤީގަުތަގއި ހަމަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބުރަވެ ބަެއއް

އެަބއޮތް. އެހެންނަމަވެްސ، އޮިއވަރު ހުިރގޮތުން  މިންވަރަށް ބައެްއ މާއްދާތަްއެވސް

އިތުރަކަށް ވާހަކަަދއްކާކަްނ މާބޮޑަކަށް ނެތިން.  ވެސް ިމކަންތަކާއި އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެންނާއި ހަމައަްށ  އެހެންނަމަވެސް، މީގެ އެންމެ ރަނގަޅު ރޫޙުަގއެއްނޫނޭ. ައުޅގަ

އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙް ހަޤީޤަތުގަިއވެސް ބޭނުންޭވ.  މި ދެލިކޮޕީ ލިބިފައި މިއޮތީ.

ނޑުވެސް ިމއަަކށް އިޞްލާޙަކަށް އެިދ ގޮތު އެހެންނަމަވެސް ޮއއިވަރުހުރި ން އަުޅގަ

މިއަާކއި ވާހަކަަދއްާކކަށްެވސް ގަސްެދއްނުކުރަން.  ޚިޔާލެްއވެސް އިތުަރކަށް އަދި 

  ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް ފުރުޞަތެއް ެދއްވީތީ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

 

  ލްސާތަކުގެ ަޔއުމިއްޔާިާ.ވަނަ މާްއދާ. ޖަ 43ދެލިކޮީޕގެ  އާދެ،  އުުތރުުބރީ މެްނބަރު ތިލަދުްއމަތީ

ނޑުމެން ބަހުސްކުރެވެމުން މިދަނީ. މިމާއްދާތަކާއިމެދު  ީއސާ ާއދަމް ޖަޢުފަރު   އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާ. އަިދ  މެންބަރަކު ޚިޔާލްވެސް 2ދެފަރާތަކުން ޢިއްޒަތްެތރި  އާދެ، ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްާދ  43ިލކޮޕީގެ ދެ އަނބުރާ ގެންަދވާފަިއވޭ. ކަންއެހެން ހުރުމާއިއެުކ މިހާރު

ނޑު ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ.  އޮތްގޮތަށް ދެލިކޮީޕަގއިވާ ގޮަތށް ފާސްކޮށްދިނުމަށް އަުޅގަ

  އާދެ ޝުކުރިްއޔާ.

 

ޚިޔާލުފާޅުކުރަން އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  އާއިމެދު މިހާރު މި މާއްދާ އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަލަށްެއްއވެސް ބޭފުޅަުކ ެއދިވަަޑއިގެންފަެއއްނެތް.  ތް. އާދެ އެދިަވޑަިއގަންފަެއއްނެ

ތެދުަވޑަިއގެންނެވި މާޅޮސްަމޑުލު ެދކުނުބުރީ ޢަލީ ފާއިްޒ  މިއީ ކުރިން އެއްފަހަރު

އެިދވަަޑއިގެންަފއި އެަބއޮތް. ައޅުަގނުޑ އޭނާއަށް ފުރުޞަުތ  އަނެއްާކވެސް 

ުމެގ ވަގުތު ނިންމާލަން އަުރވާފައި ދެން ވާހަކަދެއްކު އަރުވާނަން. ފުރުޞަތު

ަދންނަވާލަން. މާޅޮސްމަޑުލް ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޢަލީ  ގަސްދުކޮށްފައި އޮތް ވާހަކަ

 ފާއިޒް.



 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ޝުކުރިއްޔާ   ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު މާޮޅސްމަޑުލް   އަުޅގަ

މިއޮްތގޮތަްށ ފާސްކުރެވުމަށް ހއ.  ވަނަ މާއްދާ 43ގެ ދަންނަވާލީ ދެލިކޮޕީ ފާއިޒް ވާހަަކދެއްެކވުން: ޢަލީ

ހުށަހެޅުމަށް. އަދި އޭނަ މިއިނީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ހުށަހެޅުއްވި

ނޑުެވސް  ދެލިކޮޕީއާއި ެއްއގޮތަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ވަަޑިއގަންނަާވޮގތަށް އަޅުގަ

  ޝުކުރިއްޔާ. ތާއީދުކުރަން. ެއވާހަކަ ދަންނަާވލަން.

 

ނޑު މިހާރު މާއްދާއަށް ވާހަަކދެއްެކވުން: ތުންރިޔާސަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ގަސްދުކުރަނީ. އާދެ،  އާދެ، ދެން އަޅުގަ

ާމއްދާ މިހާރު އެއޮްތގޮތަށް ާމއްދާ  ވަނަ 43ވަަނ ދެލިކޮީޕގަިއ  2ގަާވއިދުެގ 

މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.  ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ޢިއްޒަތްތެރި

 ރިއްާޔ.ޝުކު

 

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 79 އަދަދު: ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 68  ދެްއވީ: ވޯޓު

 13  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

  

ާމއްދާ ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮތަްށ  ވަިަނަ 43ވަިަނަ ދެލިކޮޕީގެ  2ވީމާ، ަގާވއިދުގެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ އަރިހަށް  އްޔަތުން ފާސްވެއްޖެ. ދެންމަޖިލިސްގެ އަޣްލަބި

  އިދާރީ މޭޒުން މާއްދާ ދަންނަވާލާނެ. ަވިަނަ މާއްދާ. 44ދަންނަވާލާނީ ގަާވއިދުގެ 



 

 

މާއްާދ  ވަނަ 44ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮތް ގޮތަށް  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 

ބެހޭގޮތުން ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ވަަނ މާއްދާއާއި  44އާދެ، ގަާވއިދުގެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އެންމެފުރަތަމަ ފުރުަޞތު އަރުވަނީ މަަލކަތޮޅު  ޚިޔާލްފާޅުކުރުމުގެ ަވގުތު ހުުޅވާލަން.

  ޝަފީޤަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

  ވަނަ 43އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. އާދެ، ދެލިކޮޕީގެ `  ެމންަބރު އަްޙަމދު  މުލަކަތޮޅު

  ދެލިކޮޕީަގއި އޮތްގޮަތށް ފާސްކުރަން ލިބުނު ތާއީދު މާއްދާއަށް ާވހަކަެދއްކެުވން: ޝަފީޤް

މިއޮތީ ކޮމިޓީތަުކެގ  ަގއި 44ދެން  ފެނިވަޑައިގެން އެިދޔައީ. ދެންމެ ތިބޭފުޅުންނަން  

އެއް ގޮތަކަށް  އެއްޢިާބރާތަކުން ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިްއާޔެގ ވާހަކަ. ހަމަ

ނޑު  ނޑުދެކެނީ އަުޅގަ ހުށަހަޅާފައި އޮްތ  އެްއވާހަަކއެއް އެބުނަނީ. އެެހންވީމަ އަުޅގަ

ނޑު  އަނބުާރގެންނަ އިޞްލާޙުިު ބޭްއވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށް. އެއިޞްލާޙު ައޅުގަ

  ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ.

 

  ައކުރެްއގެ ވާހަކަ އިާޝރާތް ޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަިަަހރުވެސްޢިއް އުތުުރުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު

  އަޅުަގނޑު ހާމަކުރަްނިް. ދަފްތަރަށް ކޮށްލުމުގެ ބޭނުން ވަރަށް މުހިންމުކަން  މަްޖދީ ިއބްރާީހމް މުޙަްނމަދު

ބޭނުމަކީ ހަޤީޤަތް ހާމަކަިޮށް ދިގުމުއްދަތެއްަގއި ނޫނީ ދުރު  ލިޔުިުމުގެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ެއކަން ފެންނާނޭ ގޮތަކަށް ލިެޔވިފައި ަރްއކާ ކުެރވިފައި އޮތުން.  ބަލެއްގައި މުސްތަޤް

ގެ )ނ( ބުނާގޮތުން ރައީސް ބޭނުންގޮތެއް ހެދިދާނެ.  44އެހެން ނަމަވެސް 

އޮތްގޮަތށް މިކަން ައވަހަްށ  ދެލިކޮޕީަގއި ހެއްދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ މި

  ކުރިްއޔާ.ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ޮގވާލަން. ޝު

 



 ާމއްދާއަށް ހުށަހެޅި  އާދެ ޝުކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު މީގެ ކުރީގެ ެމންަބރު  ދެކުުނބުރީ އަިރއަތޮޅު

ިުަސއިން ިއބްރާީހމް އިލްޔާސް ިް   ޙު  މަޖިލީހުގެ ަޔއުމިއްާޔއަށް  ގެނެސްފައި. ދެން ވަނީ އަނބުރާ އިޞްލާޙުވެސް

ކޮމިޓީގެ ަޔއުމިއްޔާ ކޮންމެހެން އެއިޞްލާޙު  ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެނެސްފައި :ވާހަކަެދއްެކވުން

ކަމެްއކަމަށް ނުފެންނާތީ މި އިޞްލާުޙވެްސ  ބޭއްވުމަީކ ކޮންމެހެން މާ ފައިދާހުރި

  ޝުކުރިއްޔާ. އަނބުރާ ގެންނަވާހަކަ ދަންނަާވލަން.

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ މި ޢިއްޒަތްތެރި ދެކުުނބުރީ  މިލަދުްނމަޑުލު   ހާރުރަީއސް. އަުޅގަ

  ވަނަ މާއްާދގެ ދެލިކޮޕީަގއި ވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ދަންނަަވން. އެހެން 44  ޢަލީ މުަޙއްަމދު މެންަބރު

ބަލާއިރުަގއި ހަމަ  ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާއެކޭ ކޮމިީޓގެ ޔައުިމއްާޔެއކޭ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހެންވީމާ އޭެގ  ެއއްރޯލެއް ކުޅެމުން އަންނައެްއޗެއް މީ ހަމަ   ގާތްަގނޑަކަށް

ވަކި ކުޑަެވގެްނނެއް ނުދޭ. އެހެންކަމާއި ެއއްކޮށް މިކޮމިޓީަގއިެވސް  މުހިންމުކަން

ިމއޮތްގޮތަށް ާފސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ހުަށހަޅަން. ތާއީދު ކުރަން.  މިޔައުމިއްޔާ

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ޑުެވސް ޤަސްތުކުރަނީޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ އަުޅގަނ ޝުކުރިއްޔާ   ެމންަބރު ައޙްަމދު މާލޭގެ

ގެންދަން. ެއހެނަމަވެސް އަދިެވްސ  އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ިއޞްލާޙު އަނބުރާ  ވާހަަކދެއްެކވުން: އާތިފް

ނޑު ބޭނުމެްއނުވޭ ދަންނަވާލަނަން އެއްފަހަރު. ަހޤީޤަތުގައި  ަޔއުމިްއޔާ އަކުްނ  އަުޅގަ

ހަކަެއއް އުނިކުރާކަްށ ވާ އެްއވެސް ކަމެއް ިހގިގޮތް ުނަވތަ އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ދެްއކެވި 

ދެއްކިކަމަށް ބުނާވާހަަކ  އެއަށް ބަދަލެއް ގެންނާކަށް. މީގައި އެބަބުނޭ މެންބަރަކު

ފެންަނ ގޮތުަގއި މެންބަރަކު  އެމެންބަރަކު އެިދގެން ބަދަލުުކރުންވެސް ައޅުަގނޑަށް

ުޑ ަބދަލުކުރާކަށް. ައޅުަގނ އެދިގެްނވެސް ނުވާނެ އޭނަ ދެއްކިވާަހކަ އެހެްނގޮތަކަށް

އެއީ ިމޅިން އެހެން ކަމެއްެގ  ކުރިންދެންނެވި ފަދައިން ކުށެްއ އިޞްލާޙުކުރުން ހަމަ

ެއވާހަކެްއނޫން މީގައި މިއޮީތ  ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެހެންނަމަވެސް



ނޑު މި އިޞްލާޙުިު މަސައްކަތް  އަަވސްކުރުމުގެ ގޮތުްނ  އެހެންވީމަ އަުޅގަ

  ަރީއސް. އްޔާ ިޢއްޒަތްތެރިއަނެއްާކވެސް އަނބުރާގެންނަްނ. ޝުކުރި

 

މި މާއްދާގެ ބަޙުސްގެ ވަގުތުަގއި ވާހަކަފުޅު ދަްއަކވަން އެދިަވޑަިއގަންނަާވ  މިހާރު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުދެން އިތުރު ވޯޓަްށ ދަންނަވާނަން. އާެދ  ބޭފުެޅއް ނެތް. އެހެންވީމަ އަުޅގަ

މާއްާދ މިހާރު އެއޮްތގޮތަށް  ނަ ވަ 44ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެިލކޮޕީަގިއ ަގވާއިުދގެ 

  މެންބަރުން ވޯުޓ ދެއްވުން އެދެން. ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 78 އަދަދު: ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 66  ދެްއވީ: ވޯޓު

 77  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

  

ަވނަ މާއްދާ އެއޮތްގޮތަށް  44މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި  ޚާއްޞަ ވީމާ :ވުންވާހަަކދެއްކެ  ރިޔާސަތުން

ނޑު ދަންނަވަލާނީ މަޖިލީހަށް  މަޖިލީހުގެ  އަޤްލަބިއްޔަތުން ާފސްވެއްޖެ. ދެން އަިަުޅގަ

  ަވނަ މާއްދާ. އާދެ އިދާރީ މޭޒުްނ ދަންނަވަލާނަން. 45ގަާވއިދުގެ  ދަންނަވާލާނީ
 

 

މާއްދާ  ވަނަ 45 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮްތ ގޮތަށް[ ން އިްއވުްނ:މޭޒު  އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 



ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މި ގަވާއިުދގެ މި  އާދެ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވާހަކަފުުޅ ދައްަކވަން އެދިވަަޑިއ  މާއްދާއާިއ ބެހޭގޮތުން ބަުޙސް ކުރެްއވުމަށް.

  ގަންނަވާ ބޭފުޅުން އިޝާރާރް ކޮށްލެއްވުން އެދެން.

 

  ވަނަ މާއްދާއަށް 45ޢަިައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ެދލިކޮޕީގެ `.   ެމންަބރު އަްޙަމދު މުލަކަތޮޅު

އި ެއއިޞްލާޙުަގިއ އާދެ އަޅުަގނާޑެއކީގަ  އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި ޮއތް އިޞްލާޙު ާވހަކަެދއްކެުވން: ޝަފީޤް

އަޙްމަދު އާތިފް، އަރިއަތޮޅު ެދކުނުބުރީެގ  ބައިވެިރވެ ވަަޑއިގަންަނވާ މަލޭ މެންބަރު

ނޑުެގ  މެންބަރު އިލްޔާސް ހުެސއިން. ައޅުަގނޑު  މިއަބުާރގެންނަނީ އަުޅގަ

ނޑު ހުަށހަޅާފައިވާ ބައި. އާދެ ައޅުަގނޑު މީގައި ހުށަހަޅާފައި  ހައިޞިިިއްޔަތު އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ ުއނިކޮށްލުން. އެއީ ކުރިންވެސް މަލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު  45 މިއޮތީ މި

 ވާަހކަފުޅު ދެްއކެވިަފދައިން މަޖިލީހުގައި ެދކެޭވ އެްއވެްސ ވާަހކަެއއް  އާތިފް

 ޔައުމިްއޔާއިން އުނިވެ އެ ޭބނުންވާ ހިިިނދެއްަގއި ފަހުން ފެންނަން ނުފެންނަން 

ނޑު ބޭނުންވަނީހުންނަގޮތަށް އެ ގެއްލިިދޔުމަީކ އަުޅގަނ  ޑު އެޭދގޮތެްއ ނޫން. އަުޅގަ

 ހަމަ ގައިމުވެސް މަޖިލީހުަގއި ދެކެވޭ ކޮންމެ ވާހަކަެއއްވެސް ޔައުިމއްާޔގައި 

 އޮންނަން. އަދި ފަހުން ބަލާބަޔަކަށްެވސް އެކަން ހިނިގގޮތް ސާފުވާގޮތަށް އެަކން 

 ހިމަނަން. އެހެންވީމަ ެއއްވެްސ ެއއްެޗއް ަޔއުމިްއޔާއިން އުނިކޮށްލަން

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެންނާތީވެ މި މާއްދާ މި ަގވާއިުދގަިއ ބާއްވަްނ ނުފެންނާތީވެ 

 އުނިކޮށްލަން ހުށަހެޅީ އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މަސައްކަތް ައވަސްކޮށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

 ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވެފައިާވ ޤާނޫނު އަސާސީ އަވަސްކުުރން އެރޫޙަށް ތާއީދުކޮށް

 ޑު އަނުބރާ ގެންނަންިް. ޝުކުރިްއޔާ.މިއިޞްލާޙު އަުޅގަނ

 

  ވަނަ 45ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ މި ހުށަހެޅިފައިވާ  ޝުކުރިއްޔާ  ައްޙމަދު  މެންަބރު މާލޭ

އަުޅަގނުޑވެސް އެބަހިމެނޭ. އެހެންވީަމ  މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ިއޞްލާޙުގައި  ވާހަަކދެއްެކވުން: އާޠިފް

މާއްދާ ައނބުރާ ގެންޮގއްސިްނ  ުތަގއިއަޅުަގނުޑވެސް އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަ



ހަމަ މިވާހަކަ ދެެކވޭ ރޫޙުަގިއ  ކަންނޭނގެ. ެއކީަގއި އަބުރާ ގެންދެވޭނީ އެހެންެވގެން

މިމާއްާދ އަނބުރާ ގެންދަން،  މަސައްކަތް ައވަސްކުރުުމގެ ރޫޙުގައި އަޅުަގނޑު

  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

  ޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް ކަންކަުމގެ ރޫޙަށްވެސް ޢައްސަލާމް އުތުުރބުރީ  މާޮޅސްމަޑުލު

  ކުރެވޭނީ ވަކިމިްނވަރަކަްށ. އަޅުަގނޑުެދކޭ ގޮުތގައި ަސމާސާކޮށް ހީ ތާއީދު  ޢަލީ ވަީޙދު މެންަބރު

ީސރިއަސް ވާންޖެހޭ. ހަޤީގަތުަގއި މިމާއްދާގައި މިބުނާ  ތަންކޮެޅއް ހެދޭވަރަށްވުރެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާނީ މާތްރަސްކަލާނގެ. މިހެން މިކަން އޮތްއިރުަގިއ  ތަން ދެނެވޮިޑގެންޖަދުވަލް ވީ

ފިކުރުކުރުމެއް ނެތި ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލެޭކ  ޖަދުވަލްގެ މަްއޗަށް ިވސްނާ

ދެންވެްސ ެއކުވެރި ަކމެކޭ އަަވސް ކުރުމެޭކ  އަދި ޑިމޮކްރަސީެއކޭ ޕާޓީ ސިސްޓަްމއެކޭ

ބޭނުންކޮްށގެން ރައްޔިތުންެގ ޙާއްަސ  އެއްބާރުލުމެކޭ މި ފަދަ ިޢބާރަތްތަކެއް

ެއއީ ޤަުއމުހަމަ ޔަޤީނުންވެސް  މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ކުިރައށް ގެންދިއުމަކީ 

ަޝއްެކއްނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ  ތާއީދުކުރާނެ ކަެމއްނޫން ކަާމއިމެދު ެއއްވެސް 

ބޭފުޅުންގެ ނެތީމު. އަޅުަގނުޑެއދެން ހުރިހާ  މިމޭރުމުން މާދިގުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާކަށް

ބެހޭގޮތުންނާއި ދެންވެސް މި މާއްދާަގއި އެފަދަ ގޮތަކަްށ  އަރިހުންވެސް މި ޖަދުވަލާއި

އެހެން ކަމަކަށް ހިފާލަ ދެިވފައިވާނަމަ ެއކަމަކާމެުދ  އެހެން މާއްދާއަކަްށ ނުވަތަ

މާއްދާ ބާއްވާ، ކުރިއަށް ެދންއޮތް މާއްދާ ކުރިއަށް  ވިސްނާ ަވޑަިއގަންނަވާ މި

ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމެްއވެސް ނޫން އަދި ނުކުރަންީވ  އީ ގެންދެވުން އެ

އަޅުަގނުޑވެސް މިއަދު ބޭނުްނވަނީ ިމއަދު މީތާރީޚީ ދުވަހެްއ  ކަމެއްެވސް ނޫން.

ރަްއޔިތުންގެ ޙާްއޞަ މަޖިލީހުގަިއ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަްށ  ކަމުގަިއ ހަދާލުމަށް.

ކަުމގައިހަދަން. އަދި ހަމަ ެއއާިއއެުކ  ފާްސުކރެވޭ ދުަވސް ގަާވއިދުަގއި ާމއްދާތައް

ވަނަ  26މީ ިދވެހިރާއްޖެއަށް މިދިޔަ ޑިސެްނބަރު މަހު  ފާހަގަކޮށްލަން މިއަދަކީ

މަސް ފުރުން ދުވަސްެވސްމެ. އެހުރިހާ  6ކާރިސާއަށް  ދުވަހު ދިމާވި ހިތާމަވެރި ބޮޑު

ނޑު  ންނަވަން ވަރަށް އިޚްލާސްތެިރ ކަމާއިެއކު ދަ ސަބަބަކަށް ޓަކަިއވެސް އަުޅގަ



ނޑުމެން ެއއްބާރުލުމޭ ކުރިއަްށ ގެންިދުއމޭ ވިދާުޅވި ނަމަވެްސ  ކިތަންމެވަރަކަށް އަުޅގަ

  ދޫކޮށްލާފައި ވަަޑއި ނުގެންެނވުން. ުޝކުރިއްޔާ. މިހެން ހުރިކަންތައްތައް

 

  ވަނަ މާއްދާަގއި ިމހާރު 45ރަީއސް. އާދެ ދެިލކޮޕީގެ  ޢިއްޒަތްތެރި އުތުުރބުރީ  ތިލަދުންމަތީ

 މިމާއްދާ ފާސްކުރުަމށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ުޝކުރިއްޔާ. މިވާގޮތަށް  ޖަޢުަފރު ޢީސާ ަބރުމެން

  ވާހަަކދެއްެކވުން: އާަދމް

 

ނޑު އިޞްލާޙެއް  ަވނަ 45ދެލިކޮޕީގެ  ޝުކުރިއްާޔ.  ެމންަބރު ދެކުުނބުރީ އަިރއަތޮޅު  މާއްދާއަށްވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް އެކަންޏެއްނޫން މިކަން  ވާނެ.ހުށަހަޅާފައި  ިއބްރާީހމް ުޙަސއިންިް އިލްޔާސް   މިފަހަރު އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ދެ އެކުވެރިންނާއި ެއކީަގއި އެދެ ބޭފުޅުން ހިންގެިވ  ކުރެވުނީީކއެްއ. ވަހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުެވސް ފިޔަވަޅުމަތިން ހިގަން މި މަޖުބޫރުވަނީ މިފަހަރު. އެހެންވިމަ އަބުރާ  އަުޅގަ

  ގެންދިޔައީ ުޝކުރިްއޔާ.

 

  3ވަނަ މާއްާދއަްށ  45ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ  ޝުކުރިއްޔާ   ދެކުނުުބރީ ސްމަޑުލުމާޅޮ 

ނޑު ހަނަ ގައިުމވެސް މެންބަރަކު  ޢަލީ ފާއިޒް މެންަބރު   ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ާތއީދުކުރާނެ ކުރުމެްއ. އެހެންނަމަވެސް އެފުރުަޞތެއް ނެތް. އަ އެއަށް ވާހަކަެދއްެކވުން: ުޅގަ

ބޭނުންވަނީ ކަމެްއގެ ހަޤީޤަތް ފަހުން އޮިޅގެންދާނެ ކަމަށް ކަންތައްަތްއ  ދަންނަވާލަން

ނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް ތާއީުދ  ބަދަލުވާނެ ގޮތަކަށް ފުރުޞަުތ އޮތުން. ެއއީ އަުޅގަ

ނަމަވެސް މިއަދު މިހާރު މިރޫޙުގައި ކުރިއަށް މިދެވެނީ ތަފާތު  ކަމެއްނޫނޭ. ކުރާނެ

ނޑުގެ ގޮތް އަނބުރާ ގެެނސްފިން. ޝުކުރިއްޔާ. ގޮތަކަްށވާތީ   އަުޅަގނުޑވެސް ައޅުގަ

 

ހުށަހަޅާލެވިފައިާވ ވަގުތުަގއި ވާހަކަފުުޅ  އާދެ މިހާރު މިމާއްދާއަށް ބަޙުސްކުރުމަށް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އިތުރު ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރެއް ނެތް.  ދައްކަވަން އެިދވަަޑިއގަންނަަވ އެއްެވސް

އަޅުަގނޑު ވޯޓަްށ ދަންނަވާލަނަން. އާދެ  ންވީމަ ބަޙުސްގެ ަވގުތު ނިންމަލާފައިއެހެ



ވަަނ މާއްާދ މިހާރު އެއޮްތގޮތަށް  45 ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެިލކޮޕީަގިއ ަގވާއިުދގެ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުމަށް އެިދ  ފާސްކުރަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ

  ދަންނަވަން.

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ޓުގެ ވޯ

 

 78 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 56  ދެްއވީ: ވޯޓު

 21  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

  

މާއްދާ އެޮއތް ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ  ވަނަ 45ވީމާ ގަާވއިދުގެ ދެވަނަ ދެިލކޮޕީގެ  :ވާހަަކދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ޢިއްޒަތް އަޤްލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖެ. އާދެ ދެން

  އިދާރީ މޭޒުން ދަްނނަވަލާނެ. ވަނަ މާއްދާ 46މިދަންނަވާލަނީ ގަވާއިުދގެ 
 

 

މާއްާދ  ވަނަ 46ގޮތަށް  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮތް[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 

ނަ މާއްދާ ތިޔަ އެއްެސވީ. އެ މާއްދާާއއިމެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ަވގުުތ ވަ 46 އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

މިވަނީ ހުޅުވާެލވިފައި. އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އަިރއަތޮުޅ  މިހާރު

 މަޖުދީ އިބްރާހީމަށް. މެންބަރު މުޙަންމަދު އުތުރުބުރީ

 



  މޭޒުން ިއްއވާލުމުން މާއްދާ އިދާރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި`.  އުތުުރުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު

  އެހެން ހަނދާނެިެއްެވސް އާކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ އެއީ ފުރަތަމަ ކުޑަކޮށް  މަުޖދީ ިއބްރާީހމް މުޙަްނމަދު

ޖަްލސާގައި ިޢއްޒަތްތެރި ތަޢުލީމީ ވަޒީރު މި ދެލިކޮީޕ  މިކަމަށްޓަކައި ބޭްއވުނު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސްކުރަން ހުށަހެޅުއްވި. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާ ހިތްވަނީ ފާ  ހުށަހެޅިފައި މި އޮތްގޮތަށް

ގެްނގުުޅްއވި ވަރަށް ފުން ވަރަށް ބްރިިޓޝް ޚިޔާލެކެެވ. ވަރަްށ  އެމަނިކުފާނު އެ

މީގަިއވާ ކަމުގެ  ހުނަރުވެރި އުކުެޅްއގެ ބޭނުންތެރިކަން ފުންނާބު އުސް އެހާމެ

ަޔއުމިްއޔާަގއި  އި ވީތީދަލީލެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ެއ ޚިޔާލު އަނބުާރ ގެްނގޮސްފަ 

ހުށަހެޅުނު ގޮތަށް  މިކަން ފާހަގަކޮށްލުމަށްޓަކައި އަޅުަގނޑު މި އިޝާރާތްކޮށްަލން. މި

  ޝުކުރިއްޔާ. މި މާއްދާ ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ހުށަހަޅާިާލަން.

 

  ހަމަ ވަަރށްރައީސް. މިއަދު  ޢައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި އުުތރުުބރީ  ހުވަުދއަޮތޅު

ނޑަށް ީހވަީނ މި ޕްރޮޑަކްޓިވް   ާޖބިރުهللا ޢަްބދު މެންަބރު   ދުވަހެއް ިމއީ އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

ގޮިަތަށް  ހިނގަމުންދާ ގެންދަވާނެހެން. ކަން އިޞްލާޙުވެސް އެ ބޭފުޅުން އަނބުރާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ވާހަކަަދއްަކންވާނީ ދެ  އްތޯ. ދެން ބަލާއިރު ތަޖުރިބާގެ މައްޗަްށތާ އަޅުގަ

 އަޅުަގނުޑގެ ކުޑަ ޚިޔާެލއްެވސް އެބައޮތް ރިޔާސަތަށް އަރުވަން އަދި ހުރިހާ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް. މިހާރު ދެން އިޞްލާޙު ހުރިހާ ބޭފުޅުިުންވެސް

 ގެންދަވާތީ އެ ފުރުޞަތު ދެްއވަންވީ ނޫންތޯއޭ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅާފައި

 ަވސްތަކުގެ ތެޭރަގއި ދެދުވަްސ ތެޭރގަިއ ހުރިހާ ބޭފުޅުންއޮތް ކުިރއަށް އޮތް ދު

ިެއްކޮށް   އަނބުރާ ގެންދަވަން. އޭރުން ދެން ރިޔާސަތުން ހަމަ މުޅި ޑޮކިއުމެންޓް އެ

ޯވޓަކަްށ  އިްއވާފައި މާއްާދއަކުން މާއްާދއަކުން މިދިއުމުގެ ބަދަލުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

އިނގޭތޯ މިީއ  ދެން ހަމަ ޚިޔާލެއް  ން.ނިންމާލަ  އަހާ އެދުވަހުން އެދުވަހަށް މިކަން

ބޭފުޅަކުވެްސ  އަޅުަގނޑު ހިތުން މި ޚިޔާލާ އެްއގޮތް މި ޚިޔާލަށްވެސް ތާީއދުކުރާނެ

ނޑު މިހާުރ އޮތްގޮތަށް ތާއީުދކުރާ  އުޅެފާނެ ކަންނޭނގެ. ދެން މި މާއްދާއަށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަށް. ވިވާހަކަ ދަންނަވަމުން އިށީންނާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ދެއް



 

 ވަނަ މާއްދާއަށް  46މިހިފަނީ  އާދެ، ައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ދެކުނުުބރީ  ނިލަންެދއަތޮޅު

  ތާއީުދކުރާ އިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ޢަްބދުއްލަޠީފް މެންަބރު

ރޫޙުގަިއވެސް މަޖިލީހުގެ   . މަޖިލީހުގެއަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން އިޞްލާޙެްއކަމަށް ވާހަަކދެއްެކވުން: މުޙަްނމަދު

ގެންދިޔަކަމުަގިއވިަޔްސ  އޮިއވަރުަގިއވެސް ކިތަންމެ ބާރަށް ކަންތައްތައް

މިހާރު  ިވސްނަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ ކަންތައްތަުކގެ މަްއޗަށް

ެގ މަޖިލީހު ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ާއއި )ނ( ަގއި ލިޔެފަިއވާ 46މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް 

އިތުރުކޮްށ މި  ރައީސަށް މި ދެލަފްުޒގެ ފަހަިަތަށް ނުވަތަ އަމީން ޢާންމަށް މި ލަފްޒް

އިޞްލާޙަީކ  ދެ މާއްދާ ދެން އޮތްގޮަތށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނުޑ ތާއީދުކުރާ އިޞްލާެޙްއ. އެއީ ަރއީސަށް  ހަމަގައިމުވެސް އަުޅގަ

ވެސްދާެނ އަމީން ޢާންމުވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހަރެްއގައި ނުދެންނެވި 

އެހެންވީމަ، އަީމން ޢާންމަކީ ރައީސެްއގެ ފެންވަރުަގއި ހުންނަާވ  ހުންނަވާނެ.

ކަުމގަިއވާތީ މަިަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ުނވަތަ އަމީްނ ޢާންމަށް އެންގެވުްނ  ބޭފުޅެއް

ނޑަށް ފެންނާތީ އެ ިއޞްލާ އެއީ ތާއީދުކުރަން.  ޙަށްރަނގަުޅކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަ

 ރިއްާޔ.ޝުކު

 

ދަންނަވާލަން. އަދި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި  އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން  އިޞްލާޙު ހުށައެއްނޭޅެ. އެެހންވީމަ، ދެން

. ދެން ނޯޓްކުާރނަން އެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވައިިފއްޔާ އެ ތާީއދު އަޅުަގނޑުމެން

 އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަުރަވނީ މާޅޮސްމަޑުލު

 

ނޑު ފުރުޞަތުގެ އުތުުރބުރީ  މާޮޅސްމަޑުލު   ބޭނުންކޮށްލީ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

  ކުރުމަށްވަނަ ާމއްދާ ޑްރާފްޓްަގއި ާވގޮތަށް ާފސް 46މިއޮތް  ހުށަހެޅިފައި  ޢަލީ ވަީޙދު މެންަބރު

 ޝުކުރިއްޔާ. ހުށަހަޅަން. ވާހަކަެދއްެކވުން:



 

ނުޑގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާީއދެއް އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. މިފަހަރު ދެކުުނބުރީ  އަިރއަތޮޅު   އަުޅގަ

ނޑަށްުވރެ ކުރިން އިސްކޮށް. އެހެންނަމަވެސް އެބައޮތް ލިބިފައި  އިލިާޔސް ޙުަސއިން މެންަބރު   އަުޅގަ

މިޖެހެނީ ހަމަ މިފަހަރުވެސް މި އަނބުރާ ެގންދަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑަށް އްެކވުން:ވާހަަކދެ އިްބރާހީމް

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

ބެޭހގޮތުން ބަޙުސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު  ވަަނ މާއްދާއާއި 46އާދެ، ަގާވއިދުގެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ޅުންނަށް ފުރުޞަތު ެއދިވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ބޭފު ވަގުުތަގއި ވާހަކަދަްއކަން

ނޑު ވޯޓަްށ  އެރުިވއްޖެ. އެހެންވީާމ، މިހާރު ބަޙުސްގެ ވަގުތު ނިންމާާލފައި އަުޅގަ

 46ދަންނަވާލަނީ ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި  ދަންނަވަން ގަސްތުކުރަން. ާއދެ،

ވަނަ މާއްދާކަމުގަިއ  46މާއްދާ މިހާރު ލިޔެވިފައިވާ ގޮތަށް ަގވާއިުދގެ  ވަނަ

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން ފާސްކުރަން

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

  75 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 68  ދެްއވީ: ވޯޓު

 6  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

  

މާއްދާ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ  ނަވަ 46ވީމާ، ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަަނ  47ދަންނަވާލާނީ ގަވާއިުދގެ  ފާސްވެއްޖެ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

  މާއްދާ.



 

 

މާއްާދ  ވަނަ 47ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި އޮތް ގޮތަށް  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 

ބެހޭގޮތުން މަިޖލީހުގައި ބަޙުްސކުރުމުެގ  ވަނަ މާއްާދއާއި  47އާދެ، މިހާރު ގަާވއިދުެގ  ހަަކދެއްެކވުން:ވާ ރިޔާސަތުން

އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ  ވަގުުތ ހުޅުވާެލވުނީ. ާވހަކަފުޅުދައްަކވަން

ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ  އިޝާރާތްކޮށްލެްއވުން އެދެން. އެންމެ ފުރަތަމަ

 އާދަމްއަށް. މެންބަރު ޖަޢުފަރު ޢީސާ އުތުރުބުރީ

 

  ވަނަ މާްއދާ ޗުއްޓީ 47ދެލިކޮޕީގެ  ެދވަނަ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ އުތުުރބުރީ  ތިލަދުންމަތީ

  ިއޞްލާޙެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރަކު ހުށަހަޅާފައި އެކަމަިަށް އެްއވެސް ނެގުން  ޖަޢުަފރު ޢީސާ މެންަބރު

ދެލިކޮޕީަގިއ މިހާރު އެވާގޮތަްށ  ަވނަ މާއްދާގައި 47ތުމާއެކު އަދި ނެ ވާހަަކދެއްެކވުން: އާަދމް

 ޝުކުރިއްޔާ. ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން.

 

  ރިޔާސަތުން ތިޔަެއއްެވވި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް މިަދންނަވާލީ ދެންމެ ދެކުުނބުރީ  މިލަދުްނމަޑުލު

  ޑު ޑްރާފްްޓަގއިވާ ގޮތަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ައޅުަގނ މާއްދާއަށް  ޢަލީ މުަޙންަމދު މެންަބރު

 ޝުކުރިއްާޔ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ފާުޅކުރަްއވާެނ އެްއެޗއް ވިދާޅުވާެނ  އާދެ، މިހާރު މި މާއްާދއާިއމެދު ޚިޔާލެއް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ވީމަ،ނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެން އެްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު

 ބަޙުސްކުރުމުގެ ަވގުތުިު ނިްނމާލާފައި ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، ަގވާއިުދގެ 

 ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އެޮއތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް  47ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި 

  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން ެއދެން.



 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު: ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން. މައްސަލަ

  އިބްރާހީްމ ޠާހިރު. އަްއޑުއަތޮޅު މެންބަރު މެންބަރު: ތާއީދުކުރެްއވި

 75 އަދަދު: ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 73  ދެްއވީ: ވޯޓު

 4  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

 

މާއްދާ ލިޔެފައިވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ  ވަނަ 47ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިޮކޕީގައި ، ވީމާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަަނ  48ަވނަ މާއްދާއަށް.  48ގަާވއިުދގެ  އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާްސވެއްޖެ. އާދެ، ދެން

ދެލިކޮޕީަގއި ޮއތްގޮތް އިދާރީ މޭޒުްނ  މާއްދާ މިހާރު އޮތްގޮތް ަގާވއިދުގެ ެދވަނަ

  ދަންނަވާލާނެ.
 

 

މާއްދާ  ވަނަ 48 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮްތ ގޮތަށް[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 

މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ވަނަ 48އާދެ، މިހާރު ގަާވއިދުގެ   ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ަވގުތު. ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

 

  ވަނަ މާްއދާ ޗުއްޓީ 48ދެލިކޮޕީގެ  ވަނަ 2ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އާދެ،  އުތުުރބުރީ  ތީތިލަދުންމަ

  ެއްއވެސް މެންބަރަކު މުއްދަތެއްދިނުން މި މާއްދާއަށް ޢިއްޒަތްތެރި  ަޖއުފަރު ޢީސާ އާަދމް މެންަބރު



ގެ ދެލިކޮޕީަގއިމިވަީނ ވަނަ މާްއދާ 48ުނވާީތއާިއއެކު މިހާރު  އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގޮތްކަމަށް އަޅުަގނޑަށްފެންނާތީ މިހާރު ދެލިކޮޕީގަިއވާގޮަތްއ  އެންމެރަނގަޅު

ނޑު ހުށަަހޅަން. ފާސްކުރުމަށް    އަުޅގަ

 

ަވގުތުަގއި ވާހަކަފުޅުދަިަްއކަވަްނ  އާދެ، މި ާމއްދާއާމެުދ ބަހުސްކުރުމުގެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނެތުމާިއއެކު..އާެދ މިހާރު މާޅޮސްމަޑުލު  ެއްއެވސް ބޭފުޅަކުއެދިަވޑަިއގަންނަވާ އިތުރު

 ވަޙީދު. އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ

  މާއްދާ ީދފައިމިއޮތީ ވަނަ 48ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އުސޫެލްއގެ ގޮތުން  އުތުުރބުރީ ެމންަބރު  މާޮޅސްމަޑުލު

އެހެންނަމަވެސް ަދންނަވާލަންބޭނުންވޭ މި  ްއ ކަްނނޭނގެ.އެންމެ ރަނގަުޅގޮތަ  ވަީޙދު ވާހަަކދެއްެކވުން: ޢަލީ

ދުވަސްވުމުން ުޗއްޓީެގ  93އެބުާނގޮތައް  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގައި 48މާއްދާގައި 

ދެން މި މާއްދާގެ އެހެން  މެންބަރުންނަށް ދޭންވާނެ. މުއްދަތެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ިަސްކަން މުއްދަތަކީ. ދެން 15ބައެްއގައި އެބަބުނޭ  މިކަހަލަ  3، 2، 1އެބަުހރި  ުދވަ

ޗުްއީޓ  ނަންބަރުތަކެއް ޖަހާލަދީފައިިި. ތިންވަނަ މާއްދާ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ

ނުޑގެ ެއކަމަުކ  ހިތަށްއަރާ. މުއްދަތަކާ ދިމާވުން. މިކަހަލަޮގތަކައް ދިމާނުވޭބާއޭ އަުޅގަ

ޖިލިސް ފެށި މަ ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަުރން އެބޭފުޅުން ޑްރާފްޓްކުރެްއުވމުގައި

ރިޢާޔަްތކުރަްއާވ  ދުވަސްވުމާ މިކަންކަމުގެ ަމއްޗަށް 93ތާރީޚަކާ ހިނގަމުންދާގޮތާ 

އަޅުަގނުޑގެ މާބޮުޑ  ވިސްނާަވޑަިއގެން އެގޮަތއްިނންމަވާފައިވާ ކަމަށްވާނަމަ

ަވގުތުަގިއވީމާ  އިޢުތިރާޟެިެއްނެތް. ދެން އަޅުަގނުޑ ބޮޑަށް ިޚޔާލުފާުޅކުރުމުގެ

 މުގެ ފުރުޞަތުިު އަދި ނެތްނަމަވެސް ައޅުަގނޑުހަމަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅު

 ޚިޔާލެްއގެގޮތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ ދައުރުގައި 

މަސް.  1ަމސް ފަހުން  3މަސް. ދެން ކޮންމެ ދައުރެއްަގއި  1މަސް ފަހުން  2

 އިތިއްަބވާ ބޭފުޅުންމާކުރީންސުރެ ހެދިގަންނަ ވަރަށްބޮޑަށް ެއއިެރއްގަ  މިހުންނަނީ

ކަންތައްތަކޭ،  ބެއްލެވުމަށްފަހުގަިއ ެއ ޒަމާެނއްަގއި އެކަީށގެންާވ ގޮަތކަށް ޮކށްފަހުންނަ

ރިޢާއަތްކުރެްއވިކަުމަގިއ  ދެން މިހުރިހާ ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ކޮމިޓީން



ނޑު އަދިެވސް އިށީނުމުެގކުރިން ފާހަގަކޮށްލަން މި  އަޅުަގނޑުހީކުރަން. އަުޅގަ

ދުަވސް ފަހުން  93ދުވަސް މަޖިލިސް ހިގަންފެށިާތ  93ތަްއ ފެތޭބާއޭ ދެންނެވިގޮ

  ޝުކުރިއްާޔ. ދުވަހާ ދިމާވާކަހަަލޮގތަކަށް ބާއޭ މިހާރު މިހިނގަނީ 15މިދޭ 

 

ހުށަހެޅިފައިވާ ވަގުތު އިތުރުބޭފުޅަުކ  އާދެ، މިއީ މާއްދާއާމެދު ަބހުސްކުރުމަށް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުއެދިަވޑައިުނގަން ޤަސްދުކުރަން. އެހެންވީމާ މިހާރު މި  ނަވާތީ ނިންމާލަން އަޅުގަ

ނިންމާލާފައި ިމ މާއްދާއަށް ވޯޓަްށ  މާއްދާއާމެދު ބަޙުސްކުރުމުެގ ަވގުތު

ވަނަ މާއްދާ  48ަގާވއިދުގެ  ދެލިކޮޕީަގއި ވަނަ 2ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، ގަާވިއދުގެ 

ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި  މިހާރު ޑްރާފްޓް ކުރެވިފަިއާވގޮތައް ފާްސކުރަން

  މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެެދން. ޝުކުރިއްޔާ.

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 78 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 66  ދެްއވީ: ވޯޓު

 11  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 

 

ވަނަ މާއްާދ  48ވަނަ ދެލިކޮީޕގައި  2ގަާވއިދުގެ ވީމާ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ   ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އޮތްގަިޮަތއް މަޖިލީހުގެ އަްޣލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ.

މާއްދާ. އިދާރީ މޭޒުން މާއްާދ  ވަނަ 49ކުރިފުޅުމައްޗަށް މިހުށަހަޅަނީ ގަާވއިދުެގ 

  ދަންނަވާލާނެ.
 

 



މާއްދާ  ވަނަ 49 ހުގެ ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި އޮްތ ގޮތަށްޚާއްޞަ މަޖިލީ[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 

  ބަހުިުސް ކުރެްއވުމުގެ ވަގުތު ވަނަ މާއްދާއާ ބެޭހގޮތުން 49އާދެ،   ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

  އްދާއަްށވެސްޢައްސަލާމު ޢަލައިުކމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މާ ހުޅުވާލަން. އުުތރުުބރީ  ހުވަުދއަޮތޅު

ނޑު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި އެަބޮއތް. ޖާިބރު  هللاޢަުބދު މެންަބރު   އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މިހާރު މާއްދާ  އެބޭފުޅުން މި އިޞްލާޙު ގެންދަވާެނކަމަށް. ެއހެންވީމާ އުންމީދުކުރަން ވާހަކަެދއެިްެކވުން:

ނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަން ވަރަށް ބޮޑަިަްށ  ނަވަން.ޑްރާފްޓްާވގޮތައް ފާސްކުރަން ައޅުގަ

  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

ނޑު އިޞްލާޙެއް ަވނަ 49ޝުކުރިއްޔާ އެނގޭޯތ.   ދެކުުނބުރީ ެމންަބރު އަިރއަތޮޅު   މާއްދާއަށްވެސް އަުޅގަ

  ހުށަހެޅީ ރަީއސަށް އެ ހުށަހަޅާފައިވާނޭ. މި އިޞްލާުޙ އަޅުަގނޑު ުޙަސއިން ިއބްރާީހމް  އިލްޔާސް

ދޫކޮށްލާފައިވާތީ ަރއީސް އަރިުހގަިއ އެންމެ އިސްކޮްށ  އިޚްތިޔާރު މިނިވަްނކަމާއެީކަގއި  ވުން:ވާހަކަެދއްކެ 

ހުންނަާވނީ އަމީން ޢާންމް ކަމަށްވާތީވެ އަމީން ޢާންމާއި ެއ  މަސައްކަތްކުަރއްވަން

މަޖިލީހުގެތެރޭގައި ބޭްއވުމުގެ މަޤްޞަުދގައި. އެހެްނނަމަވެސް ައޅުަގނުޑ  ހުދޫދު

ނޑު ހުށަހަޅާފައިހުރި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެްއ މިހި މިއަދު ރީ ހަމަ އަޅުގަ

 މޫުޑގައި އެހެްނވީމާ މި އިޞްލާުޙވެސް އަނބުރާގެންދަނީ އެނގޭތޯ  އަނބުރާގެންދާ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދްއވި ފުރުޞަތަިަިައްޓަަކއި ވަަރށް ބޮޑަށް، އާދެ ުއތުުރބުރީ  ތިލަދުންމަީތގެ

ނޑު މި ފުރުޞަތު ސާ އާަދމް ަޖއުފަރު ޢީ މެންަބރު   ދޫކޮއްލާނީ ެއނގޭތޯ، އާދެ ޝުކުރިއްާޔ. މިަވގުތު އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

  އެނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު ދިގެންނުުކރާނަން އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ައޙްަމދު  ެމންަބރު މުލަކަތޮޅު



  މިަވގުތަކީ ވަރަށް މުހިންމު ވަރަށް ބޭނުންވަނީ މިއަދުގެ ދަންނަވާލަން ާވހަކަެދއްކެުވން: ޝަފީޤު

މިހާރު ފާސްވެގެންމިދަނީ  15އެހެްނވީމަ ގަާވއިދުގެ  ފައިދާބޮޑު ވަގުެތކޭ. 

 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުކުެރވި ހުރި 6 ގާތްަގނޑަކަށް. އެހެންވީމަ އެއީ

ނޑަށް ފެންނާތީ  މަސައްކަތް. އެހެންވީމަ މިީއ ރަނުގެ ވަގުތު ދޫކޮށްލަން އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން  ސާޖަލް ދިގުކޮށްލަިއގެންވެސް މަސައްކަތް ކޮށްލަން ފެންނާތީ އަޅުގަ

 އެނގޭތޯ ުޝކުރިްއޔާ. އެގޮތަށް

 

މެންބަރަކު އަތްޕުޅު އުފުއްލަވާ ަލްއވައިފި  އާދެ، މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަޅުަގނޑު ވަރަްށ ާތީއދުކުރައްވަން. އެކަމު  އަޅުަގނޑަށްީހވާގޮތުން

ނޑު ޖަލްސާކުިރއަށް ގެންދާކަށް ޤަސްެދްއ  އަދަބުވެރިކަާމއިެއކު ދަންނަވާަނން އަުޅގަ

ނިންމާލާފައި ދެން މާދަންނޫން އަނެއްދުވަހު ޖަލްސާ  ގައި 12:33ނުކުރަން. ހަމަ 

ނޑުމެން ކުިރއަށް ގެންދާނީ. ބާއްާވގޮތައް  އަުޅގަ

 

  ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި އާދެ، ޝުކުިރއް  ދެކުނުުބރީ މާޮޅސްމަޑުލު

  ެއއަކު ަޝއްެކއްނެތް. ެއހެންނަމަވެސް ނިންމެވިގޮތަކަށްިެ ކުިރއަްށގެންދެވޭނެ ޢަލީ ފާޢިޒް މެންަބރު

މީހަކު ހުއްޓުވޭނެ ކަމެއްނޫން. އެހެންވީމަ އެގޮތުްނ  އެައކީ އަޅުަގނޑު ތާއީުދކޮށްލުން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރިއަށްދާ ދުވަހެްއގައި އެކަމަްށ ބާލާނުލާ ހުއްޓާލުމަކީ  މަސައްކަތްމިހާ ފަހިކޮށް 

ބަލާިއރު ރަނގަޅުކަމެްއވެސް ނޫނޭ ހިތަށްއަރާތީ އަޅުަގނުޑ  މުސްކުޅި އާދަކާދަައކަށް

  ުޝުކރިއްޔާ. ހަމައެކަމަށް ތާއިދުކޮއްލީ

 

ނޑުވެސް ަފއިސަލް  މެްނބަރު ފުވަްއމުލަކު   ަތކަށް އެދިދަްނނަވާލީފުރުޞަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

  ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ތާއީދުކުުރމުގެ ގޮތުން ޙަޤީގަތުަގއި މިއަދު މި ޖަލްސާ ވާހަަކދެއްެކވުން: ނަސީމް

  ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލަން. ނުލިބޭނޭކަމަށް އެނގުމުން އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ފުރުޞަތު 

 



ނޑުމެންނަކީވެސް ހަމަ ބޮޑެިތ  ނޑު އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން އެހެންދެއްނެވީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މާއްދާތަކެއް އަވަހަށް  ތަޞްރަފު ފުދިފައިތިބިބައެއް. ދެން މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ފާސްވާކަމަށް ފެންނާތީ ދިގުދަންމާލައިގެން ގެންދާގޮތަކަްށ އެއީ އަުޅގަ

އިއޮތް ަގވާއިަދކަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހިފަ އުޅެންވާނެ ގޮެތއްނޫން.

ނޑުމެން ތިބޭނީ  އަޅުަގނޑުމެންދާނީ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ދެން ދުވަހެއްގަިއވެްސ އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުަހިަމަ މިކަންތައް މިގޮތަްއ ކުރިއަށްގެންެދވޭނީ  މި ރޫޙުގައި

ނޑުމެްނެގ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ. އާދެ އެީއ ވަކިުދވަހަކަށް އޮތްކަމެއްޫނން. އަުޅގަ

 ޅުަގނޑުމެން އަމިްއލައަށް ހަމަ ގެންގުޭޅގޮތުން ދާން އޮތްކަމެއް.އަ ހަމަޚިޔާލު

 

ނޑު ފުރުޞަތަަކށް އެދި`.  މެްނބަރު  ފާދިއްޮޕޅު   މިދަންނަވާލީ ހަމަ އާދެ އަުޅގަ

  މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއުވމަށް ތާއީދު މުލަކަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ިއބްާރހީމް ޙުަސއިން

ހަމަ ހީކުރެވިފައި މިއޮތީ ހަމަ ބުރުޒު  ރުމުގެގޮތުން ައޅުަގނޑަްށެވސްކު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހަމަ ވަޅިވެސް ވަެދދާނެ އެހެންވީމަ، ހަމަ  ފެންމަތިވެފައޭ. އެހެންވީމަ ކަޅުހިލަ ދާއަށް

މިއެއްކޮށްނިމިގެްނވެްސ ހިނގައިދާނެ މިއަދު.  ކޮންމެފަދަކަމެިެއްވެސް ވެާދނެ

ނޑު ެއދެމޭ ވަރަށް އަދަބުވެިރ ކަމާއިއެކު ޖަލްސާ  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

  ދިގުކޮށްލަދެްއވުން. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

ނޑުވެސް ހަމަ  އުތުުރުބރީ މެްނބަރު އަިރއަތޮޅު   ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

  ަޔކާ ެއއްވެސް ނޫނިއް އަޅުަގނޑު ހީކޮްށގެން މިއިނެދވުނީ ލިޔުމަކުން  މަްޖދީ ިއބްރާީހމް މުޙަްނމަދު

އެހެންނަމަވެސް އެހެނެްއނޫންކަންނޭނގެ އެީއ  ވާހަކަެއއް ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ދެންހަމަ އެދޭމީހަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކުރީދުވަހަުކވެސް ައޅުަގނޑު ހާމަކުރިން

ގަާވއިދެއް އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކުރަމުން ދިޔައިރު ފާސްކުރެވިއްޖެކަމަށް. 

ގެދަށުން ބޭނުންހާގޮތަކަށް ކަންތަްއކުރެުވނީއޭ ހިތަށްއަރަިއގެްނ  99 ހެނަސްއެ



އެހެންވީމާ އިތުރަށް ވާހަކަުނއްދަްއކާ މިވަގުތު މި ިޚޔާލު  މިއިނދެވެނީ.

  ަމޑުކޮށްލާނަން ޝުކުރިއްޔާ. އަރިސްކޮށްލާފައި

 

  ވަެހއް ދުވަން ފެށީމާ ވިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މާ ފަސް މެންަބރު ައޙްަމދު ޢާޠިފް  މާލޭ

އަނެއްާކ މަސަްއަކތް ލަސްާވގޮތެއްހެން  އެއްބޭފުަޅކު ކޮންބަެއްއގެ ޚިޔާލަކީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގޮެތއް އެހެންވީމާ  ކުަޑކޮށް ހުއްޓުްނއަާރކަހަލަ އަޅުަގނޑަްށ ހީެވއްޖެ. މިވާަހކަާއއެކީ

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަީނ މި މަސައްކަްތ ހިނގަމުންދާ ރޫޙުަގއި

  ރިއަްށގެންދެވޭނެގޮަތކަށް މިަކންދިޔުން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް.ކު

 

  މިހާރު ހިނގަމުންމިދާ ރޫޙުގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މެްނބަރު  ފުވަްއމުލަކު

  ައޅުަގނޑަށްހީވަނީ ކުިރންވެސް 12:33މައްޗަށް ބަލާފައި   ުމޙަންަމދު މަީޞޙު هللاޢަބުދު

 ނިންމާލެވިދާނެހެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެގޮތަްއ އައްސަަވއި ދެްއވާތޯ    ން:ވާހަކަެދއްެކވު

 ދަންނަވާލަންވެގެްނ، ދެން ހުރި މާއްދާތައް އެއްކޮށް ވޯަޓކަށް އައްަސވާދެްއވާތޯ.

ެއކަހަލަ ރޫޙެއް ވަރަށް ބޮޑަްށ އެބަުއޅޭހެން އެހެްނ  މިހާރު އަޅުަގނޑަށްހީވަނީ 

ނޑުމެންނަށް ކުރިްނވެސް މިކަންތަްއވެދާެނ  12:33ހަމަ  ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތަށް އެދި  އެހެންވީމަ ެއގޮތައް ދަންނަާވލުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

  ދަންނަވާލީ ޝުކުރިއްާޔ.

 

މިހާރު މި މާއްދާއާ ބެޭހގޮތުން  އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ެބހޭގޮތުން ބަހުސްކުރާނެ  އޮތީ މަސައްކަތް ގެންދާނެގޮތާބަހުސްހުށަހެޅިފައި މި

ނޑު  ދެން އިތުރަްށ  އެްއވެސް ފުރުޞަެތއް މިަވގުތަކުނެތް. އެހެންވީމާ ައުޅގަ

އެއްެޗއްވިދާުޅވަްނ  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނީ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން

ނޑެއް ފުރުޞަެތއް  ނާރުވާނަން. ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށްވަންޏާ އެެހންނޫނީ އަޅުގަ

 



  ބެހޭގޮތުން ދަންނަވާނެ އެްއެޗއްނެތް އެކަމަކު އާދެ، ައޅުަގނޑު މާއްާދއާ  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު

ނޑު ރައީސް ދެންމެ ވިދާޅުވި އެްއަޗކާ  ަރޝީދު ޙަސަން ޙުަސއިން   ެއްއެޗއް ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށް އެ ވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ އިށީންނާނަން. ވަރަްށ ފުރުޞަތުނެތީމަ  ބުނަންބޭނުންވާތީ އަުޅގަ އަުޅގަ

  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

ނޑު ހަމަ އުތުުރުބރީ މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު   ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އަޅުަގނުޑގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

  އެހެންނަމަވެސް ެއކަްނ ޤަބޫލުފުޅު ހިތުގައިއޮތް ވޭނެއް ފިުލވާލުމުގެގޮތުން  ިއބްރާީހމް މަުޖދީ މުޙަްނމަދު

ާތއިދުުކރެވެންނެތީމަ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފިއްޖެކަމަށް  ނުކުރެއްވީމަ އެކަމަށް ހަކަެދއްެކވުން:ވާ

  ހީކުރަން ޝުކުރިއްޔާ.

 

ބޭނުންފުޅު، ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން އެިދވަަޑއިގަންަނާވ  އާދެ، މިހާރު މި ފުރުޞަތުގައި  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ބަލާފައި މި ބަޙުސްކުރުމުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެރުވިއްޖެކަމަށް އަުޅގަ

އަުޅަގނުޑ ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އާެދ، ވޯޓަްށ މިދަންނަވަނީ  ވަގުުތ ނިންމާލާފައި

މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަްނ  ވަނަ މާއްދާ 49ދެލިކޮީޕަގއި  ވަނަ 2ގަާވއިދުެގ 

ދެްއުވމަށްިްއެދި ދަންނަވަން.  ޓަށްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވޯ

  ޝުކުރިއްާޔ.

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ 

 

 78 ިތއްބެވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު: ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

 74  ދެްއވީ: ވޯޓު

 3  ނުދެްއވާ: ވޯޓު

 



  

މާއްދާ ދެލިކޮޕީަގއި  ަވނަ 49ވަނަ ދެލިކޮޕީެގ  2ވީމާ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ   ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު މަޖިލިސްސަްށ  އޮތްގޮަތއް މަޖިލިސްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ. ދެން އަޅުގަ

ަވނަ މާއްދާއަށް. އާދެ އެ މާއްދާ މިހާރު އިދާރީ މޭޒުން  53ދަންނަވާލާނީ ގަވާއިުދގެ 

 ިަދަންނަވާލެނެ.
 

 

މާއްދާ  ވަނަ 27 ލިކޮޕީގައި އޮްތ ގޮތަށްޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެ[ މޭުޒން އިްއވުްނ: އިާދރީ

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 

ބަހުސްކުރުމުގެ ަވގުުތ ހުޅުވާލަން. ވާހަކަފުޅު  އާދެ، މާއްދާއަށް ޚިޔާލުފާޅުުކރުމުގެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

  ޭބފުޅުން އިޝާރާތް ކޮށްލެްއވުްނ އެދެން. ދައްކަވަން އެދިަވޑަިއގެންނެވި

 

ނޑު  ރީ ެމންަބރުދެކުުނބު އަިރއަތޮޅު   ފުރުޞަތަކަށް އެދި ެދލިކޮޕީގެ އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުގަ

  ވަނަ މާއްާދގައި މި 53މާއްދާގައި  އެންމެފަހުން ހުށަހެޅުއްވި  ިއބްރާީހމް ޤާިސމް

ފާްސކޮށްދެއްވުމަށް ވޯޓަކަށް ދަްނނަވާދެްއވުން އެިެދެން.  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮަތއް :ވާހަކަެދއްެކވުން

  ުޝކުރިްއޔާ. އާދެ ދެއްިވަވގުތައް

 

ވާހަކަފުޅުދައްަކވާލަން އެދިވަަޑިއގަތް ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި  އާދެ، އަދި މިހާރު އިތުރަށް  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އެދިވަޑަިއގަންނަވަުމން އެބަގެންދަވާ. އެހެންވީމަ އަޅުަގނޑު މިހާރުިު އެ  މެންބަރުން

އެރުވުުމގެ ފުރުޞަތެއް އަުޅަގނޑުމެންގެ ިމއަދު ަގޑި  ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ހުރިހާ

ދޭތެރޭގައި ނެތް. އެހެންވީމަ ައޅުަގނުޑ ޤަސްދުކުރަނީ މިހާރު  ޖެހުމާ

މިާހރު އިޢުލާންނުކޮށްލާފައި  ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް އެދިަވޑަިއގެންފައި 

ާސގަިއ ޖަލް އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެިެންބަރުންނަށް މިއަންނަދުވަހުގެ



 އެންމެފުރަތަމައިނުންވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުމުގެ ފުރުޞަތު އަރުވަމުން

ދަންނަވާލާނަން.  ގެންދިއުމަށް. އާދެ، މިހާރު ެއދިވަަޑއިގެންފަިއވާ މެންބަރުންެތރޭގަިއ،

އުތުރުބުރީެގ  ާމޅޮސްމަޑުލު މެންބަރު އިބްރާހީމް ޠާހިރު، އަްއޑުއަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި 

މެންބަރު މުޙަންމަދު  ިޢއްޒަތްތެރި  ކޮޅުމަޑުލު ންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު،މެ ޢިއްޒަތްތެރި

 ،ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމް ޝަރީފް،ފާދިއްޕޮޅުގެ

 ،މަޖްދީ އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު

 އަދި  އިބްރާހީމް ސް ޙުސައިންއަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުީރގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާ

މި ޢިްއޒަތްތެރި  އާދެ، ެމންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް. ޢިްއޒަތްތެރި މުލަކަތޮޅުގެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތު އަރުވާަނން. އާދެ، ދުވަހަކުން މެންބަރުންނަށް ދެންއަންނަ

ވާހަކަފުޅުަގިއެވސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން މިއަދު މަޖިލީހުގެ  މެންބަރުންގެ

ފެންނަމުން ދިޔައީ ވަރަްށވެސް އުާފކުރުން ހައްގު ރޫޙެްއ  ސާގައި މިޖަލް

ެއއްބާރުލެްއވުުމގެ ވަރަށްރީތި މިސާލެއް، ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދައިްނ  އެުކވެރިކަމާއި 

ިްާޔ  މާއްދާ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް 15ގަާވއިދުގެ  ފާސްކުެރވިްއޖެ އިރާދަކުރެްއވިއެ

ނޑުމެންނަްށ މިފެށުނު ފޯރިޔާއި އެުކަގއި ކުރިޔަްށ  ރޫޙާއި މިއަދު އަުޅގަ

ިައިެވސް މަޖިލީހު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުޑ  އޮތްތާގަ ދާނެކަމަށް އަޅުގަ

 އުންމީދުކުރަން. ދެން..

 

 ނުކުތާ( ނިޒާމާބެހޭ)

 

  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި މިއަދު ަވގުތު މުލަކަތޮޅުގެ  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު

  ދެން، އެމަނިކުާފނުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދެއްވެްސ ލިބުނު ތުރުކުރަން.އި  ަރޝީދު ޙަސަން ޙުަސއިން

ނޑު ދެޭކޮގތުގައި ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޖިލިސް މިއަދު ނިންމާލަންޖެހޭނީ މަޖިލީހުން  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫުލކުރާގޮުތގައި މަޖިލީހުގެ ރަީއސް  އެކަމާމެދު  ގޮެތއް ފާސްކުރުމަށްފަހު. އަޅުގަ

 ށް ެއކަމެއް ނުނިންމޭނެ އެއީ މަޖިލީހުގައި ކަމެްއ ހުށަހެޅުނީމަ އެކަމަށްއެކަނިފުޅަ



 މަޖިލީހުގެ ވޯޓު އަހަންޖެހޭ އުސޫލު އެއީ ޢާންމު އުސޫލެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމަ،

 މިއަދުގެ ޖަލްސާ މަނިކުފާނު ނިންމާލައްވަން ގަސްުތކުރަްއާވ އެވާހަކަފުޅު ަދއްަކވާތީ 

ޢިްއޒަތްތެރި  ށްޓަކައި ެއކަން ނޯޓްކުރަން. މުލަކަތޮޅުގެއަޅުަގނޑު ބޭނުން ޔައުިމއްާޔއަ 

އެކަމަްށ  މެންބަރު މިއަދުގެ ޖަލްސާ އިތުރު ަވގުތު ދިނުމަށް ހުށަހެޅުއްވި އަދި

މަޖިލީހުގައި  ތާއީދުވެސް ލިބިގެން ދިަޔ، އަދި އަޅުަގނޑު ގަބޫުލުކރާގޮތުަގއި

ތާއީދުކުރަްއާވ  ނަކީ މިކަމަށްމިތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީ ނޫނީ ގިނަ މެންބަރުން

ގޮތެއް ނުނިމިދާތީ  ބޭފުޅުން އެހެންވީމަ މި ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި އޮތް ކަމަކާމެދު

އެހެންވީމަ އެވާަހަކ  އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާގޮުތގަިއ އެވާނީ ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް

 ދަންނަވާލިން. ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.

 

 

ފާހަަގވެސް ކޮށްިފން. ދެން، އަޅުަގނުޑ  އާދެ. ނިޒާމު މި މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެ  :ވާހަަކދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ނޑު ހިތަށްއެރި އެަވގުތު ތިވާހަކަ ވިދާުޅވިނަމަ  ކުރިންވެސް ދެންނެވިން އަުޅގަ

ނޑަށް ފަސޭަހވީހޭ މިހާރު ައޅުަގނޑު ޖަލްާސ ނިންމާލަން. އެވާހަަކ  ތަންކޮޅެއް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  ނުކުތާއެްއގެދަންނަވަން ފެށީމަ ނިޒާމީ  ގޮތުަގއި ނެންެގވީަމ ދެން އަޅުގަ

 ޮއތްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ޤަިަސްުތކޮށްފައި ކުރިންވެސް

 

 ނިންމުން  ޖަލްސާ                 .4

 

ުދވަހަކުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ކުރިން  ައޅުަގނޑު ދެންއަންނަ އާދެ، ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން ހެން ފުރުޞަތު އަރުާވނަން.ދެންނެވި ރޫޙުގައި ހަމަ  މިތިބި މިައދު އަދި، އަުޅގަ

ދާނެކަމުެގ ފުރިހަމަ  ކުރިއަށް އޮތްތާނގަިއވެސް ަމސައްކަތް ހިނގަމުން

  އުންމީދުގަިައި މިއަުދގެ ޖަލްާސ ނިންމާލާނަން.

 



 ނިމުނީ. ޖަލްސާ. العالوين رب هلل والحود
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