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

 ޖަލްސާ ފެށުނީ. .وصحبه وهن وااله

 

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާގެ ދެވަނަަަ ނަންބަރު:             .2

 ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުން.

 

ވަަނ ޖަލްސާއަށް ަވޑަިއގެންނެވި މަޖިލީހުެގ  44ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރްޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާަގއި 

ދެވަނަ ދެލިކޮޕީާއމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ވަނީ ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާަާއިުދގެ 

ނޑުމެން  ނިންމެވުން. އާދެ، އެއީ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއަށްފަހު ދެން އަޅުގަ

ވަނަ ޖަލްާސގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައިަިވާ  41ބޭއްވި ޖަލްސާަތކުަގއި. އާދެ  

ނޑުމެން ގަ  ވާއިާދއި ކަމެއް. އާދެ، ޭއގެ ކުރީގެ ދެތިން ޖަލްސާގައިވެސް އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުްނ ގެންގޮސްފަިއވޭ. މިޖަލްސާެގ އެޖެންޑާއަށް ދިއުމުގެ 

ކުރިން އަޅުަގނޑު އަދާކުަރންޖެހޭ މުހިންމު ވާޖިބެއް އެބައޮތް. އާެދ، ެއއީ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މިަޤަަދަރު ހުރި މަގާމަށް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ުގޅިެގން ދަންނަވާލަންޖެހޭ އެއްެޗްއ. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު ހޮްއވެވުމާ

ނޑު އަނެްއކާެވސް ހޮއްެވވި ކަމަށްޓަކާ އެންމެ  މަޖިލީހުގެ މިމަތިވެރި މަގާމަށް އަޅުގަ

ނޑު އަާދކުާރ ޝުކުރު އަާދކުރާނީ  ޞުބުހާނަޙޫ ވަޠަޢާލާގެ هللا ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ކީރިތި ރަސޫލާއަށް  ޙަަަޟްރަތަށް ޙަަަމްދާ ޝުކުރު ދަންނަވަން.  އެކަލާނގެ 

ަުގަިއ  ނޑު ނުޑގެ ކޮ ޞަލަވާތް  ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަން. އަދި އަޅުގަ

މިއެޅުނު ވަރުގަދަ މަސްޢޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް ދެއްވުން އެދި ދުޢާ 



މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން  4ދަންނަަަވަން. އާދެ، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މީގެ 

ޑަށް ަޙވާލުުކރެއްެވވި. އޭގެ ފަހުން ވޭުތެވ ދިޔަ ދުވަސްޮކޅުަގއި މިމަގާމު އަޅުަގނ

އަޅުަގނޑަށް  މިމަސައްކަްތ ކުރެއްވުނު ގޮތް ތިޔަ ބޭފުޅުން ބައްލަވަިއގެންނެީވ 

ނިޑއަށް ައޅުަގނޑު  ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތެްއގަިއަކން އަލުން އަނެއްާކވެސް ިމގޮ

މަށްޓަކާ އަޅުަގނުޑގެ ހިތުަގއި ހޮއްެވވުމުން ތިބޭފުޅުން ހާމަކޮށްދެއްަވއިފި. ެއކަ

އުފެދިފައިވާ ޝުކުރު ހިުތަުގެ އެންމެ އަޑިން އިްޚލާޞްތެރިކަމާއެކު ިތޔަ 

ނުޑ މަސައްކަތް ކުރާނީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. އާދެ، އަުޅގަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިތޔަ ބޭފުުޅން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަގއުމު 

ޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން އެެދމުންދާ ގޮތަށް މިމަޖިލީަިހުގެ ކަންތައް ގެންދެވުމުަގއި އަ

އަޅުަގނޑަްށ ެވވުނުހާ މަސަްއކަތެއް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ައދާކުރުމަށް. ކުރިންވެްސ 

ނަޑކީ  އަޅުަގނުޑ ދެންނެވި ފަދައިްނ މިމަގާމަކީ ވަރަށް މަތިވެިރ މަގާމެއް. އަުޅގަ

އް. މިމަސްއޫަޫލިއްޔަަތކީ ވަރަށް ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަެތއް. ވަރަށް ނިކަމެތި މީހެ

އަޅުަގނަޑކީ ވަރަށް ުކޑަުކަޑ މީހެއް. ނަމަވެްސ ޢަޒުމާ ހިތްމަތާއެކު އަުޅަގނޑު 

ަޫލިއްޔަތު އަދާ ކުެރވޭތޯ. މިމަގާމު ފުރިހަމައަށް  މަސައްކަތްކުރާނީ މިމަސްއޫ

ނޑު ާވގި އެދޭނީ  ން. އަޅުަގނުޑ ގެ ަޙޟްރަތުهللا ތަމްޞީލު ކުރެވޭތޯ. އަުޅގަ

އެހީއަށް އެދި ދަންނަވާނީ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނގެ އަރިހުން. އާދެ، 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނުޑެގަު ޔަޤީންކަންވަނީަީ ައޅުަގނޑަށް މިކަންތައްތަުކގައި 

ގެ ރަޙްމަތާއި ާވގިފުޅާ އަދި ތިބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދާނެ ކަމަށް. هللا 

ނޑު ހައްަދވައި ެދއްީވެވސް ތިޔަ ަިބޭފުޅުން. މަޖިލީހުގެ ރައީ ސަކަށް އަުޅގަ

އެރައީަސކީ ބޭނުން ހިފޭ، ަނތީޖާ ނެރެވޭ ރަނގަޅު މީހަަކށް ހެއްދެވުންެވސްަްަް 

އޮތީ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެަެ އަތްޕުޅު މަތީގައި. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް 

ނެ ކަމަށް ޔަޤީންކުރަމުން ތިބޭފުޅުން އަޅުަގނޑާ ދޭތެޭރގައި ކަންތައް ކޮށްދެްއވާ

އަޅުަގނޑަށް ތިބޭފުޅުން ތިޙަާވލުކުރެްއވި މަސައްކަަތއިގެން ުކރިއަށްދާން މިފައްޓަނީ. 

އަދިވެސް އެއް ފަހަރު ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، 



ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މިއޮތީ މަޖިލީަިހުގެ  ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އަޅުގަ

ާވއިދުެގ ދެވަަނ ދެލިކޮޕީާއ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކާ ގޮތެްއ ނިންމުން. އާދެ، ގަ

ނޑުމެންނަްށ ވަރަށް ގިނަ މަަސއްކަތްަތކެއް މިހާރުވެސް ވަނީ  މިކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ައޑު ިއވިފައި. އެހެންނަމަވެސް،  ކުރެވިފައި. ޚިޔާލުތަެކއް ވަީނ އަުޅގަ

ލާޙު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު ކުރާނެ ގޮތެްއވެސް އަދި އަދި ފާސްކުރާނެ ގޮެތއް ިއޞް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީ ނިންމާ ނުލެވިފައި. އެހެންވީމާ، މިވޭުތވެ ދިޔަ 

ދުވަސްކޮުޅަގއި ައޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ފާުޅކުރެވެމުން ިދޔަ ޚިޔާލުތަުކގެ މަްއޗަށް 

ނޑުމެންނަްށ ޒިޔާ ރަތްކުރި އެިކއެކި ބަލައިފައި އަދި އެމުއްދަުތެގ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ބޭރުގެ މެހެމާނުން އޭގެ ތެރޭގައި ޕާލިމެންޓްރީ ވަފުދުތައްވެސް. އާދެ، 

ޕާލިމަންޓްތަކުގެ މިބާވަުތެގ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުެގ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންވެސް ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ ެއކިެއކި ބޭބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް ހެދުމުގަިއ 

ނޑުމެންނަށް ބަެއއް ޚިޔާލުަތއް މިހާރު އެބޭފުޅުން ދެްއވި ޚިޔާ ލުތަކުްނވެސް އަުޅގަ

ނުޑަުމެންގެ މަސައްކަތް ކުިރއަްށ ގެންދިއުމުަގއި މިފަދަ  ލިބިފައި އެބަހުރި. އަުޅގަ

ގޮތްތަކަކީ ބޭނުންކުެރވިދާނެ ޮގތްތަކެއް ކަުމގައި ބެެލވިދާނެ. އާދެ، ފަހަރެްއގަިއވެސް 

ދެންނެވުމުގެ މަޤްޞަދުގައެއް ނޫން  ވަކި ގޮެތއް މިހެން ގެންދަން ފެންނަކަށް

މިވާހަކަ މިދަންނަވަނީ. މިގޮތުން ލިބިފައި ހުރި ބައެއް ޚިޔާލު މަޖިލީހުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާވެސް ޚިއްޞާކޮށްލުމުގެ ޮގތުން ދަންނަވާލުމުގެ 

ނޑު ިމލިބިގަންނަނީ. އާދެ، އެންެމ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް  މިނިވަންކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިަގވާއިދު ާފސްކުރާނެ މުއްދަތެއް އަޅުަގނޑަ ށް ހީވަނީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިމަޖިލީހުން އެންމެ ފުރަތަމައިނުންވެސް ނިންމެވުން ރަނގަޅުހެން. 

އާދެ، އޭރުން ައޅުަގނުޑ މަސައްކަތް ކުރާނަން އެުމއްދަެތއްެގ ތެރޭަގއި ގަާވއިދު  

 2ިއ ވިޔަސް ުނވަތަ މަސް ދުވަސް ކަމުގަ  4ފާސްކުރެވޭތޯ. އާދެ، ެއއި 

މަސްުދވަްސ ކަމަށް ިވޔަސް އެކަން  3މަސްދުވަސް ކަުމގަިއ ިވަޔސް އަދި 

ނިންމަވާނީ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި. އާދެ، ދެވަަނ 



ނޑުމެން  ޚިޔާލަކަށް އޮތީ އެުމއްދަތުެގ ތެރެގައި ަގާވއިދު ފާސްަވންދެން  އަޅުގަ

ގޮތެއްަް، ކަންތައްަތްއ ގެންދާނެ ގޮތެއްވެސް  ޢަމަލުކުރާނެ ކޮންމެވެސް

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަތުން އެއީ ރަނަގޅު ގޮތަކަށް ވެދާނެއޭ. އާދެ، ަވގުަުީތ 

ގޮތުންނަމަވެސް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގަާވއިދުގެ ދެލި ކޮޕީ އެއީ މިދެންނެވީ 

ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކު ރާ ެއއްަޗކަށް ގަާވއިދު ފާސްކުރުުމގެ މުއްދަުތ ހަމަވަންދެން އަުޅގަ

ވަގުތީ ގޮތުން ޤަބުލުކުރާ އެއްަޗކަށްެވސް ހެއްދެިވދާނެ ތިބޭފުޅުންނަށް 

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ކަމަށްވާަނމަ. އާދެ، ަބެއއް ބޭފުޅުންަނށް ހީފުޅު ކުރެްއވިދާނެ 

މިހެން މިއުޅޭނީ ވަގުތީ ގޮތުންނަމަވެސް އެަގވާއިދު ހިންަގންވެގެންނޭ. އެހެންނެްއ 

ވެސް. ެއހެންނަމަވެސް ވަރަށް ގިނައިން އަޅުަގނޑުމެންެގ ނޫން އެއްގޮތަކަށް 

ކޯރަމްއަކީ ކޮަބއިތޯ، ކަމެއް ފާސްވާނީ ކިހާވަރެއް ލިިބގެންތޯ މިކަހަލަ ސުވާލުތައް 

ހަމަ ކޮންމެ ކަމަކާ ގުިޅގެން އެބަ ނުކުނަންނަން ޖެހޭ. އެަކހަލަ ބައެއް ކަންަތއްތަްއ 

ނީ ކިހިނެއްތޯ. މިކަހަލަ އެބަ ހިނގާ. އަދި ރިޔާަސަަތަށް މުޚާތަަަބު ކުރާ

ނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި ސުވާުލ އުެފދުން އެބަ ދިމާވޭަޭ.  ކަންތައްތަްއވެސް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ހިނގަމުންދާިއރު، ޖަލްސާތައް ބޭްއވެމުންދާއިރު ޖަލްސާތައް 

ބޭއްވެމުންދާނެ ގޮތެއް އަދި ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާނެ ގޮތެއް އަުޅަގނޑުމެން 

ނަ މީހަކަށްވެސް އަދި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް ރިޔާސަތުަގއި އިން

ނޑުމެން ވަގުތީ ގޮތުންނަމަވެްސ  ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ. އަުޅގަ

މިހާރު އޮތް..  އެއީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުވެަފއިވާ ހުރިހާ ދާއިރާެއއްގެ ބޭފުޅުން 

މިޓީައކުްނ ނިންމަވާފައި އޮތް ހިމެނި ވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަްށ އެކުަލވާލެވުުނ ކޮ

އެްއޗަކަްށވުމާއެުކ އަދި ެއއް ފަހަރު އެއަްށ މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި 

އިޞްލާޙުތަކަްށވެސް ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ޚިޔާުލކުރެިވގެްނ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް 

ރިޢާޔަތް ކުރެިވގެން ހެދިފައިާވ އެްއޗަކަށް ވާތީ ފެނިވަަޑިއަގންނަވާ ކަމަށްވާނަމަަަ 

ަގނޑުމެންނަށް މިގޮތަށް އާދެ، ތިަިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވަންޏާ ަވގުތީ އަޅު

ގަާވއިދެއް ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ކަންތައް  ހިންެގވުަމށް ވަގުތީ ގަާވއިދެއް 



އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެންުގެޅވިދާނެ. ހެއްދެވުމަށް ގެްނގުެޅވިދާނެ. އެަގވާއިދު 

ން މުއްދަތެއް ަކނޑަައޅާފައި އެުމއްދަތާ ފާސްވަންދެން އަދި ެއގަާވއިުދ ފާސްކުރަ

ހަމައަށް ނުވަތަ އެމުއްދަުތގެ ުކރިންވެސް ގަާވއިދު ފާްސވީމާ އެަގވާއިުދ ހިންެގވުމަށް 

ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ ެއްއޗެްއގެ ގޮުތގައި ެއަގވާއިދު ހެއްދެވިދާނެ. އެީއވެސް 

ނެވިހެން މިޚިޔާލަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވިދާެނ ކަމެއް. އާދެ، ކުރިްނވެސް ދެން

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު ލިބުނު ތަފާތު  އަޅުަގނުޑގެ އެކަނި ޚިޔާެލްއ ނޫން. އަުޅގަ

ފަރާތްތަކުގެ އަދި ބަެއއް މެންބަރުންގެ ފަރާތްޕުޅުންވެސް މިކަހަލަ ޚިޔާލުތައް 

ގެންގުުޅްއވާތީ ހަމަ އެކަނި ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ޙިއްޞާކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އެވާހަަކ 

ނޑުމެން މިގަާވއިދު ާފސްކުރުމުގެ ުމއްދަތެއް ދަންނަވާލީ . އާދެ، ިމއާެއކުަގިއ އަުޅގަ

މަޖިލީހުން ނިންމަވާކަމަށް ވާނަމަ އެމުއްދަތުގެ ތެޭރަގއި ގަާވއިދު ކަންަތއްތަަަްއ 

އަވަސް ކުެރވޭތޯ ބެއްެލުވމަށް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުުމގަިއވެސް 

ބޭފުޅުން އަިމއްލަފުޅަށް ވިސްނާަވޑަިއގެން އެވާހަަަކަފުޅު ަދއްަކވާ ަވގުަތށްވެސް އެ

ވީހާވެްސ، ކުރުކޮށޭ އެބަސް ނުދަންނަވަން އަޅުަގނޑު މިުއޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް 

ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ވާަހކަފުޅުތައް ގެންނަަވިއގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަީކ 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާެނކަމަށް ފެނޭ. އާދެ،  މިޚިޔާލުފުޅުތައްަް ތިޔަ

ނޑު ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހުގެ  ބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް ހުށަހަޅާލުމާ އެކުަގއި އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅުަަ ދެއްެކވުމުގެ ުފރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން. އާދެ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ވަނަަަ ދެލިޮކޕީއާ މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމުގެ ކަންތައް  21ގަާވއިދުގެ 

ންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް. ކުރި

ވަނަ މާއްާދ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް  4އަޅުަގނޑުމެންނަށްވަނީ ަގާވއިދުގެ 

ނޑުމެންނަށް  2އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްކުެރިވފައި.  ވަނަ މާއްާދއާ ހިސާުބން އަުޅގަ

ޚިޔާލު ކުޑަކޮށް ތަފާތު ވެގެން ދިޔަ ދިއުމެއްގެ ތެެރއިން ކުރި ފަޅައިގެން 

އިވަނީ ގަާވއިދަށް ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެން އިްޞލާޙަށް ވޯޓަށް އަހާ އަދި ނުކުމެފަ

އިޞްލާޙެއް ަގވާއިުދގެ ާމއްދާއަކަށް ގެންނާނީ ކިހިނެއްޯތ މިގޮތަށް ބެލުން. އާެދ، 



ނޑުމެންަް ބައްދަލުެވ ަގވާއިުދެގ  އެކަންތަްއ އެހާ ހިސާބަށް އަިއސްފައި މިއަދު އަުޅގަ

ލީަިހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެކަިށގެންާވ ވާހަކަ އަލުން ފައްާޓއިރު މަޖި

އަދަދެްއގެ ބޭފުޅުންނަކީ މުޅިން އަލަށް މަޖިލީަީހަށް ވަޑަިއގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންކަްނ 

އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ާއދެ، އެހެންކަމާއެުކވެސް އެޖެންޑާަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން 

އް ގޮސްފަިއވާ ހިސާބުން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ަގާވިއދު ފާސްކުރުމުގެ ކަންތަ 

ނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް  ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ހުޅުވާލަން އަޅުގަ

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާނަން ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު 

ނޑު ާވހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު  ދައްކަވަން އެދި ވަަޑއިގަންަނވާ ތަރުތީބުން އަޅުގަ

މުން ގެންދާނަން. އެހެންނަމަވެސް އަދި އެއް ވާހަަކެއއް ދަންނަވާލަން އެބަ އަރުވަ

ޖެހޭ. އާދެ، ހއ. އަޮތޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާިޟލް މުޙަންމަދު ސަމީރު 

ލިޔުމަކުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާައށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުއްވުެމއް އެބައޮތް. ދެން 

ްއުވން އަޅުަގނޑު އެހެން ބޭފުުޅންގެ އަރިހަށް ލިޔުމުން މަޖިލީހުގެ އޭނާގެ ހުށަހެޅު

ފޮނުއްވާލާނެ ވާަހކަ ދަންނަވާަލންަް. އާދެ، މިހާރު އަުޅަގނުޑ މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ 

 އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 ޅުަގނޑުމެްނގެ ކޯރަމްއާ އަދި މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑު ހީކޮްށގެން މިހުރީ އަ އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ކަމެއް ފާސްވާނޭ ގޮތް ކުރީ ުދވަހުގެ ޖަލްސާއިން ފާްސވެފަިއ އޮތްކަމަށް. އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ނޑުމެން    ވާހަކަެދއްެކވުން:  ނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޔާ އަނެްއކާވެްސ ޯކރަމްގެ މައްސަލަ އަލުން ކުރިއަށް ދާްނވީ ގަާވއިދަިއގެްނތޯ ނޫނިއް

 ފެށުނީތޯ. އެމައްސަލަ ސާފުވީާމ އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން އަންނަނީ. 

 

ނޑުމެން ކޯރަމްެގ ަކންތައްތައް ީމގެ ކުރިްނ ޖަލްސާގަިއ ފާސްކޮށްފަިއ ރިޔާސަތުްނ ވާހަަކެދއްކެވުްނ:  އާެދ، އަުޅގަ

މަވެސް ކޮންމެ ކަމަކަށް ެއކަމަށް ކޯރަމް ގެންދާނެ އެބަހުރި. މިކުރަނީ އެހެންނަ 

ގޮތެްއ، ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނޭ ފަދައިން ަގވާއިދުން ެއކަންަތއް ކުިރއަށް ގެންދާނީ 



ކިހިނެއްތޯ ބަލަންވެސް ކޯރަމް މައްސަލަ ޖެހިގެން އެދުވަހު އެޖަލްސާގައި ނިންމީ 

ަތއް ކުިރއަށް ގެންދާނެ ޖަލްސާގެ އަޢުލަބިްއޔަތުން ާފސްކޮށްގެން އެދުވަހު އެކަން

ގޮތެއް. ެއކަންތައް ެއގޮތަށް ގެންދެވުނު. ދެން މިދޭތެރެއިން ރައީސަކު އިންތިޚާބު 

ކުރުމުގެ މައްސަަލއިަގިއވެްސ ހަމަ އެސުވާލު ބޭފުުޅން ކުރެއްިވ. ދެން 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާއްދާެއއް ނުވަތަ 

ާދއަކަްށ އިޞްލާޙެއް ގެަނއުން އެަކން  ފާސްކުރެވޭނީ މުޅި ޤާނުނުއަސާސީގެ މާއް

ަް ބަލާފައި މިހާތަނަށް  މަޖިލީހުގެ އަޢުލަބިއްޔަުތ ަކމުގައި އޮންނަ މާއްާދއަށް

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިހުން ފާސްކުރި ކޮންމެ ކަމެްއެވސް ފަސްކޮށްފައިވާނީ 

ދަންނަވާލީ. އެއަޢުލަބިްއޔަތުގެ މަްއޗަށް. ދެން އެހެންވީމާ، މިވާހަކަ މި

ނޑުމެންެގ ކޯރަމްގެ ކަންތަކުަގއި  ަުގަ ނުޑެގ ނުކުތާއަކީ އަޅު އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

މައްސަލަެއއް އުޅޭތީ އެަކންތައް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމުގެ ވާހަަކއެއްނޫން. 

 މައްސަލައަކީ ަގވާއިދު ފާސްުކރުމުގެ ކަންތައް ކުިރއަށް ގެްނދިއުން، ޝުކުިރއްޔާ.

 

 އާދެ، ކަމެއް ފާްސކުރަން މަޖިލީހަށް ދަތިވާއިރު ކޯރަމް ދައްުކރަން ވާހަކަ  ބަރު އައްުޑއަޮތޅު މެން 

 ފެށީމާ މިވާގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ކުރިއަށް ދާިނ. އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

 އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ ދެން އިތުރަކަށް ޤާނޫނުައސާސީ ހެުދމަށް އޮންނަ މަޖިލީހުގެ   ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ނޑުމެންނަށް ދަތިާވ ފަހަރަކުން ނޫނިއްޔާަާ  ކޯރަމް ދަށްަްކޮށްގެން ދެްނ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްަެބަްސ ނުވެވޭ ފަހަރަކު ކޯރަމް ދަށްަްކުރާކަށް. ޚާއްަޞ 

މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާަާއެއްަގއި ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައް. އެއީ ގަާވއިދުކަުމގަިއ 

ކަމުގައި ވިޔަސް ައދި ނޫނިއްޔާ ޤާނޫނު ވިޔަސް ަރއީސް އިންތިޚާބުުކރުން 

އަސާީސގެ މާއްދާެއއް ަކމުގައި ިވޔަސް. އަަަުޅަގނޑު ދެކޭ ގޮުތގައި 

އަްށ ވުެރ ެއއް  2/4ޤާނޫނުއަސާސީެގ ރޫހަކީ ަރްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ބޭފުޅަކު އިތުރަށް ވޯޓު ދެއްަވއިގެްނކަން ކަންކަްނ ފާސްކުރަްއވާ ގޮތް. 

ހަޅާ ކަންތައްތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސް ރަނގަޅު ކަންކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުށަ



އަޢުލަބިއްޔަތު ނުލިބެްނވީ އެްއވެސް ސަބަެބއް ނެތް.  2/4ވަނީިވއްާޔ މަޖިލީހުގެ 

އެނުކުތާ ފާހަަގކުރުމަށްފަހު މިހާރު ވާހަކަދެކެވެމުންދާ ެދވަނަ މާއްާދއާ ދޭތެރޭ 

ނ ޑު ވިސްނާާލއިރު މިމާއްދާ ޚިޔާލު އަޅުަގނޑު ެއްއޗެއް ދަންނަާވލާނަން. އަޅުގަ

ތަފާތުވެގެން މިއުޅޭނީ މާބޮުޑ ތަފްޞީލުތަކެއް މީގެ ތެރެައށް އައިްސގެން ކަމަްށ 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިމާއްދާގެ )ށ( އިން ބައެއް އުނިކޮށްލަނިކޮްށ 

މެނިގެންދާނެ ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިމަޖިލީހުގައި ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުތައް ހި

ނޑަށް މިފެންނަނީ މިމާަާއްދާގެ )ހ(  ނޑަްށ ފެނޭ. ެއގޮތުން އަުޅގަ ކަމަށް އަުޅގަ

ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ "މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުގައި" އެހިސާބުން އޮވެފަިއ 

"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެުޅއްވުންތަކާ ިޚޔާލުފުޅުތަކާ މަޖިލީހުގެ 

ށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުންތަކާ ޚިޔާލުަތކާ ހިމަނަންވާނޭ" މިބައި މެންބަރުން ހު

އުނިކޮށްލުން. ހަމައެއާެއުކ "މިޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގައި ޚިޔާލު 

ގެ ނިޔަލަށް އާންމު ފަރުދުން  2114ޖޫން  31ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން 

ންތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ައރިހަށް ފޮނުވާފައިވާ ޚިޔާުލތަކާ ހުށަހެޅު

މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނޭ" މިބައިވެސް އުނިކޮށްލުްނ. އަދި ހަމަ އެާއއެކު 

މިތަަަންކޮޅުވެސް އުނިކޮށްލާ. އޭރުން ދެން މިމާއްދާ އޮންނާނީ މިގޮތަށް. ")ށ( 

މިމާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ މަަސއްކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުަގއި މަޖިލީހަށް 

ފަޔާ ފަންނިަީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާ ފެންނަ ފަންނީ ލަ

ޚިޔާލާ ވަޞީލަތްތަުކގެ ބޭުނން ހިފުމަކީ މިމާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

މަސައްކަތްކުރުުމގައި މަޖިލީހަށް ބާރު ލިބިގެންވާ ކަމެކޭ". ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

އްވާ ޚިޔާލުވެސް މަޖިލީހަށް އޭރުން މިވާ ގޮތަކީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު

ބޭނުންފުޅިއްޔާ މަޖިލީހުން ބޭނުން ހިފޭނެ. ރައްޔިތުން ފޮނުއްވި ިޚޔާލުފުޅުތަުކގެ 

ތެރޭންވެސް ޤާނޫނުއަާސސީަގިއ ހިމަނަން ބޭނުންވާ ރިޢާޔަްތކުރަްއވާ  ހިމެނުމުގެ 

ވާ ބާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާނެ. ހަމައެއާއެކީ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުން ހުށަހަޅުއް

ޚިޔާލުފުޅުތަކާ އަދި ހުށަހެޅުންތައްވެސް މަޖިލީހަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެ މަތިން، 



އަޢުލަބިއްޔަތު ލިބޭ ގޮތެްއގެ މަތިން ލިބެމުންދާނެ. ހަމައެއާއެކު ޤާނޫނީ މާހިރުންނާ 

ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ބާރާ އަދި އޭގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ބާރުވެސް މަޖިލީހަށް 

ން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި މިޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން އުޭޅ ލިބިގެންދާނެ. އޭރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޚޔާުލފުޅުތައް ހިމަނަންވާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މިމައްސަލަ 

ނިމުމަކަށް އައީ. ހަމައެާއއެުކ ކޮން ބަޔަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށްތޯ ރިޢާޔަތް 

ހެޅުއްވުން ތަކަކަށްތޯ ހިމަނަންވާނީ ކުރަންވާނީ، ކޮން ބަޔަުކ ހުށަހަޅާ ހުށަ

މިބައިބައިެވސް ނިމުމަކަށް ދާނެ. ހަމަ އެކަނި އޭރުން މިވާގޮތަކީ މަޖިލީހަށް 

ބޭނުންވާ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ އަދި މަޖިީލހުގެ އަޢުލަބިްއޔަތުން 

ނިންމޭ ލަފަޔާ ޚިޔާލުތަކުގެ ބޭނުން ހިމަނާނީ ނުވަތަ ރިޢާޔަތް ކުރާނީ ނުވަތަ 

ނޑަށް ހީވަނީ  ވިސްނާނީ. އެހެންވީމާ، މިގޮަތށް މިމާއްދާ ބަދަލުކޮށްލަނިކޮށް އަޅުގަ

 މިމާއްދާ ފާސްވެދާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ.

ޝުކުރިއްާޔ ސ.އަތޮޅުެގ މެންބަރު. އާދެ، އެޖެންާޑގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުން ގޮތެއް ނިންމެވުން މިހެން އޮތް ކަމުގައި ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއަށް މިއަދު މަޖިލީ

ނޑަށް  ނޑުމެންނަށް އާދެވިަފއި އޮްތ ހިސާބު އަުޅގަ ވިޔަްސ މިމައްސަލަިއަގއި ައުޅގަ

ނޑުމެން ހަނދާންކޮށްލަން ޖެހޭހެން. އާދެ، އެއީ ިމގަާވއިދު  ހީވަނީ އަުޅގަ

ތަކަށް ފާސްކުރުމުގަިއ ަގާވއިދަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތައް ހުަށހަޅާ އެިއޞްލާޙު

ވޯޓުއަހާ  އެިއޞްލާޙުތައް ކިހިނެއްތޯ ގެންދާނީ. އެއަްށ ގޮތެއް ނިންމައިގެން 

ނޑުަުމެންަނށް ބޭނުންވެފައި ވަނީ.  ގަާވއިދާ ދޭތެރޭ ކުރިއަށް ދާން މިހާރު އަޅުގަ

އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ މިތަނަށް ޚިޔާލުތަކެއްވެސް ހުށަހެޅިފައި. އެއަށް ވޯެޓއް 

ަަަކށް އެދުވަހު ނުނިންމިފައި. ދެން އަނެއްާކވެސްަާ އަހަިއގެން ެއއްެވސް ގޮ ތަ

އެމައްސަަލއިަގއި މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެރުވިފަިއވަނީ. ދެން 

 ްަ އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ އެކަންތައް އަދިަަ ކޮންމެެވސް ގޮތަކަށް ކުރިއަށް

ތަަކށް ވާނެހެން. ދެން، ނިންމަވާލައްވާަފއި ކުރިއަށް ވަަޑއިގަތުން ރަނަގޅު ގޮ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިެދއް ވަގުީތ ގޮތުން ނަމަވެސް އޮންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް 



ދެންނެވުނީކީ ެއއްގޮަތކަށްެވްސ ކޯރަމްގެ ަމއްސަލަިއގަިއ އަޅުަގނޑަށް އުނދަގޫ 

ވެގެންނެތް ނޫން. އަމުދުްނ ގަާވއިދު ފާސްކުރުުމގެ މައްސަލަިއގަިއ ކޯރަމްެގ 

ވަނީ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވާފަިއ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގަިއ މައްސަލައާ ދޭތެރޭ 

ފާސްކުރަްއވާފަިއވަނީ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުރާ 

ޖަލްސާއެްއގެ ކޯރަމްައކީ ައދި މާއްދާއެއް ފާްސވާނެ ނިސްބަތަކީ މަޖިލީހުގެ 

ްނވީމާ، އެީއކީ އެމައްސަަލއެއް އަޢުލަބިއްޔަތު ކަމުަގއިވަނީ ަކނޑަ އަޅުްއވާފަިއ. އެހެ

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ހިންުގމަށް ބޭނުންވާ ބަެއއް ކަހަަލ ކަންތައްަތއް ދުރާލާ 

އެނގިފައި އޮތުމުން އޭގަިއ ރަނގަޅުވާނެ. މިސާލެއްެގ ގޮތުގައި ދަންނަވާނަަމ 

ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ބާއްވަން  44ޖަލްސާތައް ބާއްވަން ަގާވިއދުގައި އެަބޮއވޭ 

ކަމަށް. މިހާރު ގަާވިއދެއް ނެތީމާ ޖަލްސާ ނުާބއްާވވެސް ހުެރވިދާނެ. ޖެހޭނެ

އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ކަންތަްއތައްވެސް ހުރުމާެއކީަގއި އެިޚޔާލު އުޅޭތީ ެއވާހަަކ 

ހަމަ އެކަނި ނިންމަވާނީ އެއީ ރަނގަޅު  ދަންނަވާލީ. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުން 

ވަިކގޮތަކަްށ ގެންަދން އެހެން މަސައްކަތް  ގޮތެއްތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯ. ެއްއޮގތަކަށްވެސް

ކުރަނީއޭހީފުޅު ނުކުެރއްވުްނ އެދެން. ދެން އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މިއަރުވަީނ 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަމީރު. 

 

ނޑު  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ގެ ވާހަކަ ކުިރއަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް މިމަޤާމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް  މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 

ނޑުމެން މިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިންމެވީތީ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގެން ައޅުގަ

ޓަަކއި އަޅުަގނުޑގެ ފަރާތުން މަނިކުފާނު ތިގޮޑިއާ ަހވާުލވެަވޑަިއގެންނެިވކަމަށް

ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. އާދެ، އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލީ އަޅުަގނުޑ 

ނުޑ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާލި މައްސަލައެއް. އެއީ ޚާއްަޞ  ދެންމެ ލިޔުމުން އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމުގަިއ މާއްދާތަކަށް ހުށަހެޅޭ 

ނޑު ލިުޔމުން ފޮނުވި މާއްދާ އިޞްލާ ޙުތަކާމެދު ގޮެތއް ަކނޑަެއޅުން. އަުޅގަ



ނޑު ިމދަންނަވާލަނީ އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑު އެގޮތަށް ހުށަހަޅާަލން މަޖިލީހަށް. އަޅުގަ

ލިޔުމުން ފޮނުވި މާއްދާ ހުށަހަޅާ ގޮތް. )ހ( ަގވާއިދު ކޮިމޓީން ޑްރާފްޓްކޮށްފައިާވ 

ކްރެޓޭރިއަޓުން މަިޖލީހަށް އިއްވުމަށްފަހު ގަާވއިދުގެ ާމއްދާތައް ވަިކަވކިން ސެ

އެމާއްދާ ބަހުސަށް ހުުޅވާލުން. )ށ( ބަހުސްެގ ަވގުުތގަިއ ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިާވ 

އިޞްލާޙުތަކަށް ބަހުސްގެ ަވގުތު ނިމުމުން ތާއީދު ލިބިފައިވާ ތަރުތީބުން ވޯޓަށް 

ރަތަމަ ތާއީދު ލިބުނު އެހުން. )ނ( ތާއީދު ލިބިފައިާވ ތަރުތީބުން ވޯޓަށް އެހުމުން ފު

އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެނަމަ ެއމާއްދާއެއް ފާްސވީކަމަށްބެެލޭވނެއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ 

ތާއީދު ލިބުނު އިޞްލާުޙ ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ާތއީދުލިބިފައިވާ ތަރުތީބުްނ 

އިޞްލާހުތަކަށް ވޯޓަށް އަހަުމން ގެންގޮސް ެއްއވެސް އިްޞލާޙެއް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ 

ޓީން ެއކުލަވާިލ ޑްރާފްޓުގަިއވާ ގޮތަށް އެާމއްދާއަށް ވޯޓަށް އެހުން. ގަާވއިދު ކޮމި

)ރ( ފާސްނުވާ އިޞްލާޙުަތއް ބާތިލްާވ ުއސޫލުން ޮކންމެ މެންބަރަކަށްވެސް 

އެމެންބަރަކު ބޭނުންވާ ެއްއ އިޞްލާޙަކަށާއި ަގވާއިުދ ކޮމިޓީން އެކުަލވާލި 

ވޯޓު ެދވިދާނޭ. )ބ( އެްއވެސް ޑްރާފްަްޓްަގއިވާ ގޮތަށް ނަގާ ވޯޓެްއަގއި ބައިވެިރވެ 

އިޞްލާޙެްއ ފާސްނުވެ އަދި ަގވާއިދު ކޮމިޓީން އެކުލަވާިލ ްޑރާފްޓުގައި ާވގޮތްެވސް 

ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އެމާއްދާައކާމެދު މަޖިލީހުގައި ބަހުަުސްކުރުމަށްފަހު އަލުން 

. ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން. މިގޮތަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން

އަދި ހަމައެއާއެކު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މީގެ ކުރީގައި މިއާބެހޭގޮތުންެވސް ވާހަކަ 

ދެކެވި ވަރަށް ދިގުކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނވަނީ ބަހުސްުކރެވިފައި. އެހެންވީމާ 

އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ިމއަދުގެ އެޖެންޑާަގއި ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ވިދާުޅވި ފަަދއިން 

ނޑުމެންނަށް މިކަން ނިންމަވާފައި ކުރި ައށް ވަޑަިއގަތުން ކަންނޭނެގ އަޅުގަ

މިމަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ގެންދެވޭެނކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުަދންނަވަން އިނގޭތޯ. 

 



ނޑު މިފުރުޞަތު އަުރވަނީ... އާދެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން: މިހާރު ދެންމެ ، ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ދެން އަުޅގަ

ތިޔަބޭފުޅުން ތިޔަ އަުޑއެްއސެވި އަޙްމަދު ސަމީރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ 

މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ކުރިން މިތަނަށް ލިޔުއްވުމުްނ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ މިހާރުވާީނ މެންބަރުންނަށް ބަހާލެވިފައި ބައްލަވާެލއްވުމަށްޓަަކއި. 

ަގނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ތިަލދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ އާދެ، ދެން އަޅު

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާދިލްއަށް. 

 

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުން  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ރެއްވި ގޮތުަގއި ަގާވއިދު ވަގުތީ ވާހަކަައކީ ރިޔާސަތުން ދެންމެ ހާމަކު މެންަބރު ައޙްަމދު ާއދިލް 

ގަާވއިދަކާ ބަދަލުކުަރްއާވ ގޮތަކަށް ެދއްކި ވާަހކަފުޅަށް. އަުޅަގނޑަކަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުފެނޭ މިގަވާއިދު ވަގުތީ ގަާވއިދަކަށް ހައްދަވަިއގެން ކުިރއަށް 

ވެސް އަވަސްކޮްށގެން ވަިކ ގެންދަވާކަށް. ޭއގެ ބަދަލުގައި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ވީހާ

މުއްދަތެއްގެ ތެޭރަގއި މިަގވާިއދު ފާސްކުރުމަށްފަހު ގަވާއިަދއިގެން ކުރިއަށް ދާން. 

ނޑުމެން ރާއްޖޭގަިއ ވަރަށް ގިނަ ަވގުތީ ަގާވއިދުތައް ހުރޭ.  މިހެން މިދެންނެވީ އަޅުގަ

ނގޭތޯ. އެކަމަކު ެއގަާވއިދުތައް އޮްނނަނީ މުޅިން ދާއިމީ ގަވާިއދުތަކަށްވެފައި އެ

ނޑުމެންނަްށ ފެނިގެން އެބަދޭ ކ. އަޮތޅުގަިއ އޮތް ވިލިވަރާ  މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ބިޔާދޫވެސް ަވގުީތގޮތުން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަްއވާފަިއވަނީ. ެއނިމިގެންދާނެ ދުވަހެއް 

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކަށް ނޭނގޭ ވާެނގޮތެއް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ފާްސކުރެްއުވމަށް އެނގޭތޯ. އަދި  45ހުށަހަޅަން ގަވާއިދު 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ވީހާ ގިަނއެްއކޮށް ބާއްާވ މިކަމުަގިއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުިރއަްށ ދެވޭނެގޮްތ ރިޔާސަތުން ހަމަޖައްސަވާ ދެްއވުމަީކ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި މިތިބެނީ   އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް. ެއއީ އަުޅގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުަތއް ގެނުމަށް. އެހެންވީމާ 

މިކަމައިގެން ކުރިއަށް ެދޭވނީ ގިނައިން ޖަލްސާަތއް ބާއްވާެދއްިވ ވަަރކަށް. 



ނޑުމެންނަށް އެދެވޭނީ. ދެން  ރިޔާސަތުން އެކަން ކުރިއަްށ ގެންދެވޭނީ، އަުޅގަ

ނޑަައޅުްއވާފައި ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހަކާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައިވެ  ސް އެބައޮތް ކަ

ބުރާސްފަތި ދުވަހެއް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އޮންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އެެދން މިގޮތުގެ މަތިން ޚާްއޞަ މަޖިލީހަށްވެސް މިކަހަލަ 

ނޑަައޅުްއވާ ދެއްވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަކި ނޑަައޅުްއވާ  ގޮތެއް ކަ ދުަވސްތަކެއް ކަ

ދެއްވާ ވިހާ ގިނަ ޖަލްސާތަކެއް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކެއް ބާއްަވިއ 

 ދެއްވުމަށްަް. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

ނުޑމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ެގންދިޔައީ ހަމަ ޚާއްަޞ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން: ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، އަުޅގަ

ތައްވެްސ ތިވިދާޅުވިހެން ގަާވއިދުޮކށް ހަފްތާއަކު އެންމެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

ނަޑއެޅިފަިއ ބާްއވަން.  މަދުވެގެންެވސް ދެ ދުވަހު ޭބއްވޭތޯ. އަދި އެދުވަްސވެްސ ކަ

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތް ދިަޔގޮތުން ަބއެއްފަހަރު ނުރަސްމީ 

ކަމަްށވެދާނެތީ ެއގޮތަށްވެސް ގޮތުން ބައްދަލުކޮށްލުންެވސް އެއީ ރަނގަޅު ކަެމއް 

ޢަމަލު ކުރެވުނީ. އެހެންނަމަވެސް މިބައްދަލުވުންތަްއ ބޭްއވުުނ ދުވަސްުދވަހާ ޖަލްސާ 

ބޭއްވުނު ުދވަސްތަާކ ބައްަލާވ ލައްަވއިފިްއޔާ ހަމަ ހަފްތާެއއްަގއި ދެ ުދވަހު ހަމަ 

ެރްއވިްއޔާ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަްއވެސް ޭބއްވެމުން ގޮސްފަިއވޭ. އަދި އިރާދަކު

ނޑުމެންވެސް ަގވާއިދުން ކަންަތއްތަްއ  ގަާވއިދު ހަމަޖެހިގެން ކުރިއަްށދާއިރު އަުޅގަ

ގެންދިއުމަށް ހުރިހާ ބާރެއް އަޅާނެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާަތއް ައވަްސކުރުނު ެއއީ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެވެސް މަްޤޞަދެއް. އަުޅަގނޑުމެންނޭ މިހެން މިދަންނަވަނީ 

ރައީސާ އަދި އިދާީރގޮތުން ހިންގަންތިބި މީހުންގެ ހަމަ  މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ނާއިބު

މަޤްޞަދެއް އެއީ ކުިރއަށް ެގންދިއުން އެއީ. ދެން އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ 

 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމަށް. 

 

ނޑުެވސް ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ   ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ައޅުގަ

 ފުރަތަމަ ބަލާލާނީ މިއަދު ރިޔާސަތަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަވާލުވެަވޑަިއގަތުމާ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަމޖުދީ 



ގުިޅގެން މަނިކުފާނާ މަނިކުފާނުގެ އެުކވެރިންނަށް ހެޔޮހާސްފަށުން   އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުުރ ހެޔޮހާސްފަށުން ރައްދުކުރަން. އަޅުަގނުޑވެސް ޝުކުރުވެިރވަމުން. މިޝު

ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ިމގަާވއިދު އެކުަލވާލުމުަގިއ ަވގުތީ ގަާވއިދަކަށް 

އިޝާރާތްކުެރއްިވ ކުެރއްވުްނ އެކަމަށް ބާުރއަުޅއްާވ ުކރިއަށް ވަޑައިުނގެްނވި 

ކުރިއަށް ދިއުމަށް މިމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދެއް ައވަަހށް އެކުލަވާލަްއވާ ެއގަާވއިދަިއގެން 

ނޑު މިހުރީ ކޮންމެ ވަގުތަކުެވސް  އަވަްސެވގަތުމަށް. ހަމަގައިމުވެސް އަުޅގަ

ގޮވާލިނަމަ ެއޮގވާލުމަކަށް އިާޖބަދީގެން ަގވާއިދު ެއކުލަވާލުަމށް މަސައްކަތްކުރުމަށް 

ނޑު މިވާހަކަ ހުށަހަޅާލުމުގެ  އަވަދިނެތި ުއޅުމަށް ތައްޔާރަށް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މިމަޖިލީހުގެ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އާދިލް އެވާހަކަ ދައްަކއިފި.  ކުރިން

ނުޑ ދައްކަން ހުރި ވާހަަކއަށް  އެހެންވުމާެއކުަގއި މީ އަުޅަގނޑަށް ލިބުނު އަުޅގަ

ލިބުނު އެހީތެރިކަމެއް ކަމުަގިއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމައެއާެއކުަގއި ދެންމެ 

ން މިލިބުނު ލިޔުން ލިބުމާއެކު ކުޑަ ަވގުތުޮކޅެްއގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޔުމު

ތެރޭގައި ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު އެހުށަހަޅާލެއްވި 

ނޑު ާތީއދުކުރާ ވާހަކަ ހާމަކުރަން. ުޝކުރިއްޔާ.   ހުށަހަޅާލުމަށް އަޅުގަ

 

ނުޑ ފަހަރެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން: އްަގއިެވސް މިހާރު ޮއތް ދެލިކޮޕީ ެއަގވާއިުދ ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، އަުޅގަ

މިތާނގައި ހިންގަްނވެގެްނ ެއހެން އުޅެނީ ނޫންކަމަށް ފަަށމުންވެސް ދެންނެވިން. 

އެހެންވީމާ ދެން އެަމއްސަަލއިަގއި ފެނިަވޑައިުނގަންާވ ޭބފުޅުން ދެން އެވާހަކަ 

ވިއްޔާ ނޫނީ ތަކުރާރު ނުކުރެްއވުން އަުޅަގނޑު އެދެނީ. ެއއީ މިމަޖިލީހުން ނިންމެ

އެހެނެއް ނުވާނެ. އެހެްނވީމާ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްަވއިގެން އެކަްނ 

ފާސްކުރެްއވިްއޔާ ނޫނިއްާޔ ނުވާނެކަމެއް. އެހެންވީމާ ަވގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ 

ނޑު އެެދން. ދެން އަޅުަގނޑު  ގޮތުން ެއވާހަކަ އިތުރަށް ނުދެއްކެވުން އަުޅގަ

ޮތޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާލެއަ

 ޝަރީފަށް. 



 

 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ހދ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

ނޑުމެންނަށް  45އާދިލް އެވިާދޅުވީ  އިްބރާހީމް ަޝރީފް   ުދވަްސ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް  24މިގަާވއިދު ކޮމިޓީ ގަާވއިދު އެކުަލވާލާފައި މިއޮންނަނީ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދުވަހުެގ ތެރޭގައި. ދެފަހަރަކަށް މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްިވ  24ދެއްަވއިގެން 

އިޞްލާޙުތަކާެއކު އަެނއްކާ ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ޑްރާްފޓް ކުރެވިފައި ިމއޮތީ. 

ނޑަށް ހީަވނީ  ވަސް އެއީ ތަންޮކޅެއް ދިގު މުއްދަތަކަށް ދު 45އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ވާނެހެން. ވީހާވެސް ައވަސް ޮގތަކަށް މިމާއްދާތައް ފާސްކުރުން އެއީ އަުޅަގނޑުމެން 

އެންމެންގެެވސް ބޭނުންކަމަށްާވތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެަކމާ ވިސްނާލާފައި ވަިކ 

ނޑު މުއްދަތެއް ކުރު މުއްދަތެއް ަކނޑަެއޅުމަށް އަޅުަގނޑަްށވެްސ ފެ ނޭ. ދެން އަޅުގަ

އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙުގައި )ރ( ަގއި ހިމެނޭ މިމާއްދާ ފާސްނުވާ 

އިޞްލާޙުތައް ބާތިްލވާ އުސޫުލން ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެްސ އެމެންބަރަކު ބޭނުންވާ 

ދު ޮކމިޓީން އެކުލަވާލި ޑްރާފްޓްަގިއވާ ގޮތަށް ަނގާޯވޓުަގއި އެއް އިޞްލާހަކަށާ ގަާވއި

ނޑަށް ީހވަނީ އެްއ  މެންބަރުން ވޯޓުގައި ަބއިެވރިވެ ވޯޓު ެދވިދާނެ. އަުޅގަ

އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިްޞލާޙުތަކަށް ވޯޓު ދިނުން އެއީ މިތާނގައި ކުީރގެ 

ްށވުރެ ގިނަ މަޢުޟޫޢަކަށްވެފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ އެބައި ެއއް އިޞްލާޙަކަ

އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓު ދޭކަމަށްވަްނޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެރަނގަޅު ގޮތަކަްށވާނެހެން. 

އެހެންވީމާ ކޮންމެހެން އެއް އިޞްލާޙެއް ނޫން މީގައި މިޮއންނަނީ. ހުށަހެޅިފައިވާ 

ހުރިހާ އިޞްލާޙަކަށް ވޯެޓއް ދިނުން އެއީ އެމީހެްއގެ ޙައްެޤއް. އެމީހަކު ވޯޓު ދިނުމާ 

ނުޑ ނުދިނު ން އެއީ އެްއވެސް ަމއްސަލަެއއް އޮތްކަމެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އެތަންކޮޅު އިޞްލާުޙކޮށްލާނަން. ފާސްނުވާ އިޞްލާޙުތައް ބާިތލުވުމުގެ އުސޫލުަތކަށް 

ބަލާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެްސ އެަވގުތަުކ އެަނގާވޯެޓްއގައި ބައިވެިރެވވޭނެ އިނގޭތޯ. 

ނޑު އިޞްާލޙު  ކޮށް މިމާއްދާއަށް އިތުރުކޮށްަލން. ޝުކުރިއްޔާ. މިތަންކޮޅު އަުޅގަ



 

ނޑު ިމއަދު ފުރުޞަތަކަށް  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގޭ އަދި އިންޖީނުތަްއ  ރިޔާޟް ރަީޝދު   މިހާއަވަހަށް މިއެދުނީ އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވަން ބޭނުންވަނީ އިސްޓާޓްނުާވކަން މިއަދު. އެހެން  ވާހަކަެދއްެކވުން: ވީމާ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ތަްނކޮޅެއް އަވަހަށް ވޯޓަށް ައއްސަވަން. މެންބަރަުކ 

ތާއީދުކޮށްފި ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް އެއީ ރަނަގޅު އިްޞލާޙެއް ނަމަ ރަނގަޅު 

ހުށަހެޅުމަކަށްވާނަމަ. އެހެން އަޅުަގނުޑ މިދެންނެވީ މިހާރު އޮތް އިޞްލާޙުެވސް 

ހާރު ދެލިކޮޕީގައިވާ ގޮތަށްެވސް އަޅުަގނުޑވެސް ވާނެ އެައށް ތާއީދުކޮށްފައި. އަިދ މި

އެހެން މެންބަރުންވެސް ެވއްޖެ އެއަށް ގޮތެްއ، ެއއީ ެއއަްށުވރެ ވަކި މޮުޅގޮތްތަެކއް 

އަޅުަގނަޑކަށް ހިެއއްނުޭވ މިހާރުވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތްހެނެއް. ދެން 

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު އެހެންނަމަވެސް ދެންމެ ހއ. ގެ ޢިއް

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުަުމަީކވެސް ގޯސް ހުށަހެޅުމެކޭ ެދންނެވޭކަށްނެތް. ެއގޮތަށް 

ނޑު މިއުޅެނީީކ ކޮންެމހެން ކަމެއް ގޯްސކޮށް  ފާސްކުރިއަސް އެންމެ ރަނގަުޅ. އަުޅގަ

ހެންވީމާ ގެންދާކަށް ނޫން. ކަމެއް ރަނގަޅަށް ގެންދަން މަސައްަކތް ކުރަނީ. އެ

އެހުންނަ ކުދިކުދި ތަންތަންކޮޅު ހިފައިގެން އެކަމުަގއި ަވގުތު ބޭކާރު ކުރުމުގެ 

ނޑަށް ފެނޭ ހުށަހެޅޭ ގޮތްތަކަށް މެންބަރުންނަށް އެކަށީގެންާވ  ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑަައޅާފައި ވާހަަކ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ދެްއާވފައި ައވަހަށް ވޯޓަށް  ލިމިޓެއް ކަ

ންަތއް ިނންމޭތޯ ބޮޑަށް ބެއްލެވުން. ެއއީ ައޅުަގނޑު އެހެން އައްަސަވއިގެން އެކަ

މިދަންނަވަނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ އަދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ވަރަށް ގިނަފަހަރުމަތިން ޢިއްޒަތްތެރި 

ިދ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަްއދަލުކުރައްވާަފއި. މިަގވާއިުދ ކަންތަކާ އަ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މިގެންނަްނ ބޭނުންފުޅުވާ އިޞްލާޙުތައް އަވަހަށް ގެނައުމަށް 

ނުޑ އެންެމންވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ވަރަށް ބޮޑަށް ބާުރ އަުޅްއވާފައިވޭ. ެއއީ އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތެއް. އެއީ ކޮންމެހެން އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅާ ކަންތައްތަެކއް ޭއގައި 



ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންެވސް ޭބނުންވާ ވަރަްށ ގިނަ ހުރީތީކީއެްއ ނޫން. އަުޅގަ 

ކަންތައްތަްއ ޭއގަިއ ެއކުެލވިފަިއވާތީެވ އެމަނިކުފާުނ ެއގޮތަށް އެހާބޮޑަށް 

އިޝާރާތްކޮށް އެކަން ައވަްސ ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިަވޑަިއގެްނފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ 

ނޑުމެން އެންމެންވެސް ިމކަމަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މީ އަުޅގަ

ސަމާލުކަންދީ އަދި މިވަގުތު ޤައުމަށް ގެންނަން މިބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތައް އަވަހަށް 

ނޑުެމން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަތްމަތީގައި  ގެނައުމަށްޓަަކއި. އަުޅގަ

މިއޮތް ކަންތައްަތއް ަވކި ގޮަތަކށް އަވަްސކުރުމަކީ އެއީ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންނަށް 

ނޑަްށ ފެނޭ. ދެން ހަމަ ެއއާެއކުަގއި އަޅުަގނޑު ކުރެވިދާ ނެ ކަެމއް ކަމަށް އަުޅގަ

ވަރަށް ލަދުގަންނަ ކަންތައްަތކެްއވެސް މިހާރު އެބަ ދިމާވޭ. މަގުމަތިންދާއިރުގައި 

ޚާއްޞަކޮށް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ ބޭފުޅުންނާ ދިމާލަށް ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ 

ގެން މަސަްއކަތް ނުކުރާ ވާހަކަ. މިކަން ރައްދެްއ އަޅުަގނޑުމެން މުސާރަ ބޭނުންކޮށް

ނޑު މިދަންނަވަނީ  ނުވޭ ކަންނޭނގެ އެހެން މެންބަރުންނަކަށް. ޚާއްޞަކޮށް ައޅުގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި އިންތިޚާުބވެފައި ތިބި މެންބަރުންނަށް 

ން. އެކަމަކު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތަންޮކޅެއް ބޮޑަށް މިވާހަކަ އެަބ އާދޭހެ

ނޑަްށ ހީވަނީ ރައްޔިތުްނގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެން ުމސާރަވެސް ބޮީޑ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށްހެން. އެކަމަކު އެބޭފުޅުންނަށްވުރެން ބޮޑަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ މިހެން މިވަނީ ޚާއްޞަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން އެަބ އާދޭ. އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން މިކަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އަ  ނޑުމެންނަކީ ޚާއްޞަކޮްށ ކަ ޅުގަ

އަވަްސކުރުމަށްޓަަކއި މިކަމަްށ ހޮވާފަިއ ތިބި ބަަޔކަށްވާީތވެ މިކަން ިމގޮތަށް. 

އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު މައްަސލައެއް ނެތް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދ ހެދެން ދެން 

ނުޑ ވަރަށް ބޮ ޑަށް ބޭނުންވޭ މިކަން މުސާރަ ނުދެއްވިަޔސްވެސް. އެކަމަކު އަުޅގަ

އަވަސް ކުރަން އެނގޭތޯ. އެީއ މިހެން މިދަންނަވަނީ މިހާރު ހަފްތާއަކު ދެދުވަހަކު 

ނޑަކަށް ހިެއްއނުވޭ މިަި ދެލިކޮޕީވެސް  މިބާއްވާ ބައްދަުލވުންތައް ބާްއވަިއގެން އަުޅގަ

އަދި ަގވާއިެދއްވެސް އެްއެވސް ކަމެއް ައވަހަކަށް ނިމިދާނެހެނެއް. އެހެންވީމާ 



ނުޑ ނަމަވެސް އަދި މެންދުރުފަހު ނަމަވެސް މިހާރު އަޅު ަގނޑަށް ފެނޭ ރޭގަ

ސަރުކާރު މުަވއްޒަފުން އަބަ ތިއްބެވި. އެހެންވީމާ އެބޭފުުޅންނަށްވެސް ކޮންމެވެސް 

ނޑަށް  ކަހަލަ ލީވްެއއް ދެްއވަިއގެްނ ނަމަވެސް ސަރުކާުރގެ އޮީފސްތަކުން އަުޅގަ

ރަނގަޅުހެން. އަދި ޢިއްޒަތްތެިރ  ހީވަނީ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނަން އެންމެ

މިނިސްޓަރުންވެސް. އެބޭފުޅުންނަށްވެސް އޮފީހުގައި މަސަްއަކތްތައް އެހެން ގޮތަކަށް 

ނުޑވެސް މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަްށ  ރާވަިއގެން ނަމަވެސް ޭރގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ   24ނޫން އަދު  45ހިނގާނެގޮތެއް އެހެން ހަދައިފިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީަވނީ އެްއ ހަފްތާ ތެރޭގަިއވެްސ މިކަން ނިމިދާނެހެން.  ވެސް ނޫން އަުޅގަ

ނޑު  އެހެންވީމާ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް ބޭނުންފުޅު ެވވަަޑިއގަންނަވާ ފަދައިން އަުޅގަ

މިދަންނަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ައޅުަގނުޑމެންގެ ރައީސް ދެން 

ނޑުެމންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް  މިއަދު ތިއިޝާރާތް ކުރެްއިވ ފަދައިން ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑ  ބޭނުންވޭ މިކަން ައވަހަށް ނިންމަން. އެއީ ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކަިއ އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް  އެހާބޮޑަށް މިވާހަކަ މިހާރު ޮބޑަށް މިދައްކަނީ. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ނޑު އެދޭ އެދުމެއް މީ މިކަން އަވަސް ކުރުމަށް. ދެން ައނެއްކާެވސް އަ ުޅގަ

ދަންނަވާނީ ބަހުސް ވަރަށް މަދު ބޭފުޅުންކޮޅެއް ކަންނޭނެގ މިހާރު ފުރުޞަތަކަށް 

އެދިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

ރަނގަޅަށް މިޮގޑިތަކަށް ހަމަޖެހުމުގެ ކުރީަގއި އަވަހަށް ިމޯވޓަށް އަްއސަވާ ިމވޯޓު 

ަދވަން. އެހެން ނޫންކަމަށްވެއްިޖއްާޔ އަނެއްާކވެސް ގިނަ ކަންތައް ކުިރއަށް ގެން

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ގިނަެވ އެހެންވީމާ ިމއޮތްގޮތަްށެވސް މީތި ފާސްވުމަށް 

ނޑަށް ީހވޭ. އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި  މަގުތަކެއް ފަހިެވގެން ހިނަގިއދާނެހެން އަޅުގަ

ށް ދަންނަވަމުން ފުރުޞަތު ރައީސްގެ އަރިހުން ވަރަށް އަދަބުވެރިކަާމއެކު ެއގޮތަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި  ދެއްވީތީ އަުޅގަ

 ރައީސް.  



ޝުކުރިއްާޔ ރިޔާޟް ރަޝީުދ. އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާއަްށ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންެނވި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން:

ނޑު ދެން މިފުރުޞަ 87ތިއްބެވީ  ތު އަރުވަނީ މާޮޅސްމަޑުލު މެންބަރުން. ައޅުގަ

 އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު އިބްރާީހމް ޝަހީދު ޒަކީއަށް. 

 

 ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު هللا. ޢައްސަލާމްއަލަިއކުމް ވަރަޙުމަުތއް މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

  އެކުަލވާލުމުގެ މަސަްއކަތް ކުަރމުންދާއިރު މިހާރު ދިމާވެގެން އުޅޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޝަީހދު 

މައްސަލައާމެދު ައޅުަގނޑަްށ ފެންނަ އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން. އަިދ މިކަމަށް   ޒަކީ ވާހަކަެދއްކެުވން:

ރިޔާސަތަށް ވަރަށް ޝުކުރުަދންނަވަން. ކޮމިޓީެއއް އެކުަލާވލާފައި ަގާވއިދެއް ހިްނގާ 

މާއްދާތަކަށް މެންބަރުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެއިޞްލާޙުތަކުން ކުރެ އެްއ 

ންބަރަކަށް ފެންނަ އެއް ިއޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙަްށ ވޯޓު ދެިވގެން ުނވާނެ. މެ

ސަބަބަކީ ހުރިހާ އިޞްލާޙުަތްއ ފެންނަން އޮވެަފއި އެތަނުްނ އެންމެ ކަމުދަނީ ކޮން 

އިޞްލާޙެްއކަން ދެނެގަނެވޭތީ. ހޮޓަލަކަށް ކުކުޅުރިހަ ކާން ކަމަށް ގޮސްފައި 

ހުމާ ވަރަށް ތަފާތުވާނެ. ހޮޓަލަށްގޮސް އެތާނގަިއ އެރިހަނެތިގެން މުގުރިހަ ކާންޖެ

ހުރި ހުރިހާ ރިހައެއްގެ ތެެރއިން އެންމެ ކަމުދާ ރިހައެްއ ޚިޔާރުކުރާއިރު މިކަން 

މިއޮންނަނީ ވަރަށް ސާުފޮކށް އެނގެން. ެއގޮތުން އެމާއްދާެއްއގެ ެއއް 

އޮތުމަށް  އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިޞްާލޙަށް އެްއ މެންބަރަކަށް ވޯޓު ލެވޭނެ ގޮތަށް 

އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނަ ވާަހކަ ދަންނަވާލަމުން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރާނަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

ނުޑ މަސަްއކަތްުކރާނީ މިކަންތައް ވިހާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން: އާދެ، ިރޔާސަތުަގއި އިނދެެގން އަުޅގަ

ޑު ކުރިްނވެސް ދެންނެވިހެން ގަާވއިދުަު އަވަހަށް ގެންދަން. އެހެންނަަމވެސް ައޅުަގނ

ހައްދަވައި ެދްއވާނީ ހަމަ ތިބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ގޮުތަގއި މިހާރަށް 

މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށްވެސް ާތއީދެްއ ނުލިބޭ. މުއްދަތެއް 

ނަޑއަޅާފައި މުއްދަތެއް ުހށަހެޅުއްވި ެއއް ބޭފުޅަކު ހުށަހެޅުއްވި ެއއަށްެވސް  ކަ



އެމުއްދަތު ކުރުކުަރްއވަން ހުށަހެޅުއްވީ. އެައކަށްެވސް ަވކި ދުވަހެއް ަކނަޑއަޅުްއވާ 

ހުށަހަޅުއްވާފަެއއް ނެތް. ިމކަހަލަ ގޮތަކަްށ މިދަނީ. އެހެންީވމާ ވޯޓަށް އެހޭނެވެްސ 

އަދި ހަމަ ގޮތެއްނެތިގެން ވޯޓަށް ނުދެންނެވިގެން މިދަނީ. އެހެންވީމާ ވާހަކަފުޅު 

ވާއިރު މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވުންތައް ިމހެން ދިމާވާނެ ގޮތަކަށް ދައްކަވަމުން ގެންދަ 

ނޑު  ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. އާދެ، ދެން އަޅުގަ ގެންދެވުން ެއއީ އަުޅގަ

ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކޮޅުމަުޑލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު 

 ޝަރީފަށް. 

 

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ  ` މަރުޙަބާ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

 މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް މަނިކުފާނު ހޮވިވަަޑއިގަތުމާ ގުިޅގެން މަނިކުފާނަށް  މުޙަްނމަދު ަޝރީފް 

އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ އަިރސްުކރަން. އާދެ، ައޅުަގނޑު ޔަީޤންކުރަނީ މަނިކުފާނުގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

މަތުގެ ދަށުން މިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް ފުރިހަމަ ޒަޢާ

ގެންގޮްސ ވަރަށް ައވަހަށް މިމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ނިންމަާވ ދެއްވާެނކަމަށް. އާދެ، 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު އެދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށް 

ދެލިކޮޕީއަކީ ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ހެދިފައިވާ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ، މިހާރުގެ 

ނޑަށް ފެނޭ. އެއަްށ ބޭނުންވަނީ ކުދިކުދި  ދެލިކޮޕީއެއް ކަމަްށވެސް ައޅުގަ

އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަްށވެސް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އާދެ، އަޅުަގނުޑވެސް އެދެީނ 

އިުދ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ތަންކޮެޅއް މިހާރަށްވުރެން ގިނައިން ާބއްަވއިގެްނ މިަގވާ

އެކުަލވާލާ ނިންމަވާ މަޖިލީހުގެ އަސްލު މަަސއްކަތަށް ިދއުން. އެހެންނޫންނަމަ 

އަޅުަގނޑުމެން މިކުރަން އުޅޭ މަސަްއކަތެއް ކުިރައކަށް ނުދާނެ. އާދެ، 

އަޅުަގނޑުމެން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވަންެވސް ަވރަށް ގިނަ ޖަލްސާތަކެއް 

އްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ފޫހިވާ ހިސާބަށް އެކަންތައް ބާއްވަމުން ބާްއވަމުންގޮސް ުމޅި ރާ

ގެންގޮްސގެން އެންމެ ފަހުން އައިސް ގޮތަކަްށ މިނިމިގެން މިދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް 

އެގޮތަށް ދެން އިތުރަށް ރިޕީޓުނުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ވަަރށް ގިނަ ޖަލްސާތަކެއް 



ލަވާލުމާބެހޭ ގޮތުންވަނީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ެއކު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބާއްަވވާފައި. އަިދ އޭގެ ަޔއުމިްއޔާވެްސ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެޑްރާފްްޓ  އަޅުަގނޑުމެންނަށްވަީނ ލިބިފައި. އެަގާވއިދުތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ.  އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުެރވިފައި އޮތް ޑްރާފްެޓއް ހެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވަނީ ކުދިކުދި އިްޞލާޙުތަކެއް. އެހެންވީމާ ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެަފއިވާ ފަދައިން މާއްދާއަކުްނ 

ނުޑވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ  މާއްދާއަކުން ނިންމަވަމުން ގެންދިއުން ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ވެސް ވަރެްއގެ ަވގުތެްއވެސް އެދޭކަމެއް. ދެން މިކަމަށްޓަކަިއ އަޅުގަ

ނޑަްށ ހީަވނީ އެީއ ވަރަށް މުހިންމު ކަެމއްހެން. އެހެންނޫންނަމަ  ނަޑއެޅުން އަުޅގަ ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަންތައް މިދެލިކޮޕީއާ މެދުގަިއ ވާހަކަ ދައްކަމުން 

މަސްދުވަސް ވަންދެްނވެސް. އެހެންވެއްޖެނަމަ ެއއީ  6ގެންދެވިދާނެހެން ހީވަނީ 

ނޑުމެންގެ އަސްުލ އަޅުަގނ ޑުމެންނަށް މިމަސައްކަތް ކުރެވުނީކީ ނޫން. އަޅުގަ

ނޑު ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސްގެ އަރިހުން  މަސައްކަތް އޮތީ ކުރިއަށް. ެއހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މިމަސަްއކަތް ހަލުވިކަމާއެުކ ކުިރއަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ައުޅގަ

ށް ައވަހަށް މިކަންތަކަިއގެން ކުިރއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ހައްަދަވިއ ދެއްވާ ވަރަ

ދެވޭނެ ފުރުޞަތު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާވެސް ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަިއގެން ބޭފުޅުންވެސް 

މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަރުހީބު ދެއްވަިއގެން މިކަން ކުރިައށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް 

މިމަސައްކަތް  ހަމަޖެއްސުން. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އިތުރު ކޮށް އަޅުަގނޑުމެން

އަވަހަށް ނިންމޭނެ ގޮތެއް ރާވާ ދެއްވުން. ެދއްވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑު ވަިކވެލާނަން. ަވއްސަލާމުައލައިކުމް.   ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

ނުޑ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން: ޝުކުރިއްޔާ ތ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފް. އަޅުގަ

ޑަ ެއއްެޗއް ސާފުކޮށްލާނަްނަް. މުޙަންމަދު ޝަރީފުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި މިހާރު ހއ. ކު

ގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަްޙމަދު ސަމީރު ހުށަހެޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު 

ނޑަށް ނިންމިދާނެތޯއޭ.   ކުރެްއވީތޯއޭ އެގޮތަށް އަުޅގަ



 

 ރަށް ރަނގަޅު ޚިޔާެލއް ކަަމށް ހއ. މެންބަރު އެދެއްވާަފިއވަނީ ވަ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ ެއވާހަަކ މިދެންނެވީ.  މުޙަްނމަދު ަޝރީފް 
  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑު  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   `. އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ރީ މެންބަރު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބު ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް މާލެއަތޮުޅެގ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޝަރީފް އެހުށަހެޅުއްވުުމގެ )ރ( އަްށ 

ގެންނަވަން ފެނިވަަޑިއގަންނަާވކަމަށް ވިދާޅުވި ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ 

ވާލުމަށާ އަދި ވަގުީތ ގަާވއިދަކަށް ަވޑަިއގަތުމުެގ ބަދަލުގައި މިހާރު ދަންނަ

ހުށަހެޅިފައިވާ ަގވާއިދު ފާްސކުރެްއވުމަށްފަހު ދާއިމީ ގަވާިއދަކަށް ހެއްދެވުމާއެުކ 

ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ އެ ަގވާއިދު ިއޞްލާޙުކުެރއްވުމަށް ހދ. ެގ  45އަދި 

ހެޅުއްވި މި ހުށަހެޅުއްވުމަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢާދިލް ހުށަ

ތާއީދުކުރެްއވުމުެގ ގޮތުން. އާެދ، އެހެްނވީމާ، މި ދެ ހުށަހެުޅމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ 

ނޑު އަދި ެއއްެޗްއ ދަންނަވާކަށް ނެތް.  ދަންނަވާލުން ފިޔަާވ އިތުރަްށ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

އްކާ ކުަޑކުޑަ ެޓކްނިކަލް މައްސަަލއެއް ދިާމެވގެން އަމީން ޢާންމު އާދެ، އަނެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑަށް ދެންމެ އިޝާާރތެއް ކޮށްލެްއވީ. މައިކް ިސސްޓަމްގެ މައްސަލަެއއް 

ވަަނ  3ވަަނ ބަރި އަދި  4އުޅެނީ. އިރުމަތީ ފަރާތުަގއި މި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ 

މަށް ެއިވދާޅުވަނީ. އެހެންވީާމ ބަރީގެ މިހާރު މައިކްތައް ަމސައްކަެތއް ނުކުރާކަ

ނޑާލުމެއް ިމވަގުުތ  5އެކަންތައް ރަނގަޅުކޮށްލުމަށްަޓކާ  މިނެޓެއް ހާއިރުގެ މެދުކަ



އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެނައުަމށް މަޖުބޫރު އެބަވޭ. އެހެންވީމާ، އެވާަހަކ 

ނޑުމެން ބަލާލާނަން. 5ތިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލުމަށްފަހު   މިނެޓެއްހާއިރު އަުޅގަ

 

ނޑާލުމަަކށްފަހު( 5)   މިނެޓުގެ މެދުކަ

 

އާދެ، މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން، މިހާރު މައިކް ިސސްޓަްމ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑިޮގނިޑއަށް  ރަނގަޅު ވެއްެޖކަމަށްވަނީ. ެއހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮ

 ވަަޑއިގެން ެދއްވުން އެދި ދަްނނަވަން.

 ޅަކަށްފަހު()ވަގުުތކޮ

  

ނޑާލި އިރު އެންމެ ފަހުން     ނޑުމެން ޖަލްސާ މެދުކަ އާދެ، އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަވާަފއިވަނީ ފާދިއްޮޕޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިްނ 

އިބްރާހީމް. އެ ދެއްެކވި ވާހަަކފުޅުގައި ހދ.އަޮތޅުގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ަފއިވާ ހުަށހެޅުއްވުމަކަށް ާތއީދުކުެރއްީވަކމަށް ވިދާޅުވޭ. ދެްނ އާދިލް ހުށަހަޅުއްވާ

ނޑަށް ތަންކޮޅެއް އޮޅުނު ތަްނކޮޅެްއ އައީ ެއއީ އަޅުަގނުޑ  އެކަމަކު ޭއގަިއ އަުޅގަ

ހިތުން ހދ. މެންބަރު އެއްެވސް ގޮތަކަށް މިހާރު މިއޮތް ގަާވއިދު ަވގުތީ ގޮތުން 

ދާޅެއް ނުވޭ. ޭއގެ ބަދަލުގައި ވިދާުޅީވ ހިންގަންވެސް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަކަށް ވި

ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ަގވާިއދު ފާސްކޮށް ނިންމަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް.  45

ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  45އެކަމަކު ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅގައި ކުޑަކޮށް އެ 

މިހާރު އޮްތ ގަާވއިދުަި ފާސްކުރަްނވާނެކަަމށާ އަދި އެހާތަނަށް ވަގުތީ ގޮތުން 

ދެލިކޮޕީ ހިންގަން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ކަމަށް ެއކަހަލަ ޮގތަކަށް ވިދާުޅެވވުނުހެން 

 އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. އެހެންވީާމ އަޅުަގނޑަށް މިހީވީ ރަނގަަޅށްތޯ ދަންނަވާލާނަން. 

 

 މިހާރު  އާދެ، ައޅުަގނޑު ދެންނެވީ ިމހާރު ވަގުތީ ަގާވއިދަކަށް ަވޑަިއނުގެން ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

 ހުށަހެޅިފައިވާ ަގވާއިިދގެ ޑްރާްފޓް ފާސްކުރެްއވުމަށްފަހު އެއީ ދާއިމީ  ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް 



 45ގަާވއިދެްއކަމުަގއި ހަމަޖައްސަާވ އެ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގޮުތެގ މަތިން ގިނަވެގެން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރާކަމަށް ައޅުަގނުޑ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ަގވާއިދު އިޞްލާޙުކޮށް ނިންމުމަށް ތާއީދު

 ދެންނެވީ އިނގޭތޯ.

 

އާދެ، ސާުފވެއްޖެ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިްއޔާ. ދެން ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަުރވަީނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ކޮޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ.ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަނަށް. 

 

 ަގނޑުމެން މިއަދު މިވާހަކަދަްއަކނީ ގަާވއިދު އައްސާލަމް ޢަލައިކުމް. އަޅު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 އަވަހަށް ފާސްކޮށް ނިންމުމުގެ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ގިނައިން  ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން 

މިވާހަކަ އެބަ ައޑުއަހަމު. މާ ލަސްވަނީއޭ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުން ނިންމަންވާ ކަންތައްތައް،  ވާހަކަެދއްެކވުން:

. ައޅުަގނޑު ހިތައް އަރާ މިކަންތަްއތައް ނުނިމެނީ ކީއްެވގެްނ އަވަހަށް ނުނިމެނީއޭ

ކަމާމެދު އަސްލުަގއި ރޫޓް ޯކސަސްއާމެދު ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ. އެއީ ތެދެްއ 

މީތި ދިގުލައިގެން އެބަދޭ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުން ކަމެއް ކުރުމުގައި ވަރަށް ިދގު އެބަލާ. 

ކިހާ ވަރެއްގެ ކޮމިޓްމަންޓެއްތޯ މިކަމަށް އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން ަބލަންޖެހޭނެ 

ގަިޑއިރު، މިކަމަށްޓަާކ.  6އަޅުަގނޑުމެން މިދެނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިދެނީ ހަފްތާޔަކު 

ރުިފޔާ ދީފައި މިތާގައި ހިމެނޭ  11107އެހެންވީމާ، ޚާްއޞަ މަޖިލިސް މެންބަރަކަސް 

ނޑަކަްށ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މީހަުކ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް އަންނަިއރު އޭނައަްށ ގާްތގަ

ގަިޑއިރު މަސައްކަްތކުރީމާ  އެއީ ވެލިއު ފޯރ  6ރުފިޔާ ލިބިފައި ހަފްތާޔަކު  111044

މަނީ ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނ ހޭދަކުރާ ފައިސާއަށް ެއކަށީގެންވާ އަެގއްތޯ އެލިބެީނ 

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މިމައްސަލަ ހައްލު ކޮށް އަޅުަގނޑު ހިތައް އަރާ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ރައްޔިތުން އެޭދގޮތަށް އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިަވޑަިއގަންަނާވ 

ގޮތަށް މިކަން ކުރުުމގެ ޫރޙު އޮތިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެްނ ކޮމިޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުން 

މިއަށްވުރެ ގިނަ ަވގުތު މިކަމަށް ހޭދަކުރުމަށް ނިންމަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްއާ 

ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނާ މަޤްޞަދު ހާސިލުވުން އޮންނާނީ  އަޅުަގނޑުމެން މި



ތަންކޮޅެއް ދުރުަގއި. އެހެން ދަންނަވާއިރުަގއި ައޅުަގނޑު ހިތައް އަރާ، މި މަޖިލީހުގެ 

ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއވެްސ ހިމެނޭ ބޭފުޅުންނޭ ހަފްތާޔަކު 

ތައް އެަބއޮވޭ. ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ދެ ދުވަހު އެބޭފުޅުންގެ ޖަްލސާ

ބޭފުޅުން އެބަތިއްބަަވއޭ ެއއީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުޅުްނ 

ނުޑމެންނަށް ހަފްތާޔަކު އެންމެ  އެބަތިއްެބވިއޭ. އެހެންވީމާ މިހުރިހާ ކަމަކާ ހެދިއޭ އަުޅގަ

ވީމާ، މިކަން އަޅުަގނޑުމެްނ ގަިޑއިރު މަސައްކަްތކުރެވެނީ. އެހެން  6

ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ. މިހާ ލަސްކޮށް މަޑުމަޑުން ފިރުކިފަިއ މިދާ ވަހާކަދައްާކއިުރގަިއ. 

އެކަމަކު ަރއްޔިތުންނަށް ހީވަީނ މިތނަށް ހޮވިގެން އުޅޭ ޚާްއޞަ މަޖިލީހަށް ހޮވައިގެން 

. އެހެްނވީމާ އުޅޭ މަދު މީހުން ކޮޅަކާ ހެދި މިކަން ނުވެގެން އުޭޅކަަމށް އިނގޭތޯ

ނޑަެއޅިގެން ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމުެވްސ  އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ ކަ

ރުފިޔާ  11107ނޫނިއްޔާ  11106މިތަނަށް އައިސްގެން މިއުޅެީނ މިތަނުން ލިބޭ 

ހޯދާކަށްނޫން އިނގޭތޯ. ެއއީ ައޅުަގނޑު ާޚއްޞަ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލިއިރު 

ރުފިޔާ ލިބޭ ކަމެއްވެސް. އެހެންވީމާ، އެކަުމގެ  އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ މިހާ

ނޑު ކުރިމަތިލީކީ. އެހެންވީމާ، ތ.އަތޮުޅގެ އަނެްއ  ޝައުޤުަުވެިރކަމަކު ނޫން އަޅުގަ

ނޑަށް ނުދިނަްސ  11107ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅިވފަދައިން މި  ރުފިާޔ އަުޅގަ

ނޑު ބޭ ނުން ގިަނއިުރ އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ރަނަގޅު އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު އަުޅގަ

މަސައްކަތް ކުރަން. އެހެްނީވމާ، އެކޮމިޓްމަންޓް މިތާ މި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ދިނުން 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދން. ވަރަށް އާދޭހާއެކު އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ހަފްތާޔަކު 

ދެ ދަވުހު ބޭއްވި ނަަމވެސް. އާދެ، ކުރިން މިދެންނެވި ަސބަބުތަކަށްޓަކާ ވަރަށް ގިަނ 

ފުޅުންނަކީ ވަރަށް ބިޒީ މަސައްކަތް ބުރަ ޝެޑިއުލްަތކެއް ިތއްބެވުމާެއކު ހަފްތާޔަކު ދެ ބޭ

ގަިޑއިުރ  7ދުވަހު މަސައްކަތްކުރާ އިުރވެސް ކޮންމެ ދުވަަހކު މަދުވެގެން 

ނުޑ  ނޑަށް ފެނޭ. އަދި އެގޮތަށް އަުޅގަ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން އަުޅގަ

ނޑަށް މި ތަނުގައި ކޮމިޓްމަންޓް ދެްއވާ ޭބފުޅަކު ތާއީދުކުަރއްަވއިފިްއާޔ ހުށަހަޅަން. އަޅުގަ

ނޑު ވަަރށް މިދެންނެވީ އެބޭފުޅަކަށް  އަދި މިފާސްނުވި ނަމަވެްސ އެކަމަށް އަުޅގަ



ނޑުމެންނަށް  ޝުކުރު ދަންނަވާނަން. އެެހންވީމާ، އަުޅަގނޑު މިދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ފުރުޞަތު. އެކަމަކީ މިކަން ކުރާ  އެބައޮތޭ ރަްއޔިތުންނަށް ކޮމިޓްމަންޓް ދެއްކުމުގެ

ނޑުމެްނ  އިރުަގއި ހަމަ މިަިކަން ނިމެންދެން މަސައްކަތް ކުރުން އިނގޭތޯ. އާދެ، އަުޅގަ

މިބުނަނީ ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންނަށް ދަޢުލަތަށް އެންމެ މިވަގުތު ބޭނުންވެގެްނވާ ކަމަީކ 

ށް ހުރަސްއެޅޭ މި ޤާނޫނުއަސާސީ އަވަހަށް އިޞްލާޙުކުރުމޭ. އެހެންވީމާ، މިކަަަމަ

އެްއވެސްކަެމއް އެްއވެްސ މީހަކު ކޮށްގެން ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަން 

ނުޑމެންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމަީކ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް  އަވަްސކުރުމަށްޓަކާ އަުޅގަ

ގިނަކުރުން. އެ ގިނަ ނުކުރެވެންޏާ އެ ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހުގައި ކޮންމެ ދުވަހަުކ 

ނޑު ދަންނަވަން. ވަރަށް  މިކަމަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުުރން. އެހެންވީމާ، މިވާހަކަ އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

ނުޑވެސް ވަރަށް ެއދެން މިގަވާއިުދގެ  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު މަޝްވަރާތައް ައވަހަށް ނިމި ަވކި ގޮތެއް ފާްސވުން. އެ މެންަބރު ހަްމދޫން ަޙމީދު   ހެްނީވމާ، އަުޅގަ

ވަރަށް އަދަބުވެިރކަމާެއކު ހުށަހަޅަނީ މިހާރު މިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވާފައި އަިދ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުންގެ ކޮމެންޓްތަށްވެްސ ބައްލަވާފައި އަލުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ެދވަނަ ޑްރާފްޓް 

 ފާސްކުރުމަށް. ޝުކުރިއްާޔ.

ނޑު އެންމެ ބޮޑަްށ ފާހަގަކޮށްލަން ޝުކު މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު   ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ދުވަސް މިހާރު  45ބޭނުންވާ ޕޮއިންޓަކީ މުއްދަތެްއ ހުށަހެޅިގެން މިދާއިރު. މިސާލަކަށް  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ. އޭގަިއ ދުވަހަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޖަލްސާތަކެއްގެ އަދަުދވެްސ 

ނޑަ  އެިޅގެން ދިޔުން. ެއއްޮގތަކަށް ދަންނަވާނަމަ މިސާލަކަށް ހަފްތާޔަކު މަދުވެގެން ެދ ކަ

ނޑުމެންނަށް  45ޖަލްސާ އޮެވގެން   42ދުަވސް ދިނުން. އެހެން ވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އަދި ވަގުތަށް ވިސްނާލައިިފއްާޔ  45ވަރަކަށް ޖަލްސާ ބޭްއވޭނެ 

ދާ ދުވާލަކަށް ފާސްކުެރިވއްޖެއްޔާ ނިންމާލެވިދާނެ. ގާތްަގނޑަކަށް ަހއެްއކަ މާއް

އެހެންވީމާ، ހަމަެއކަނި މުްއދަތަކަށްވުރެ ބޮޑަްށ ޭއގެ ަވގުތެްއ ނުވަތަ ޖަލްާސެގ 



ނޑަށް ވިސްނޭ އަިދ  އަދަދަކާެއކު ައޅުަގނޑުމެން ިވސްނުން ރަނގަުޅވާނޭކަމަށް ައޅުގަ

ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީުދ އަޅުަގނޑަްށވެސް ތާއީުދކުރެޭވ ދެން ތ.އަތޮޅު މެންބަރު 

އެދެއްެކވި ވާހަަކއަށްވެސް. ައދި އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ ހަމަ ކުޑަުކޑަ 

ނޑުމެން ޖަްލސާ މިބާއްާވ ަވގުުތގެ ގޮތުްނ، ސްކޫލްތަކަްށވެސް ވަރަށް  ތަންކޮޅެއް އަުޅގަ

ނޑު ައހަމުން އެބަގެންދަން.އެއީ މިހިަިސާބުން ދަތުރުކުރުމު ގެ ދަތިވާ ވާހަކަ އަުޅގަ

ހުރީމައި. ހަމަ ދެންމެ ބައެއް ބޭފުޅުން ެއވިދާޅުވިފަދައިން އޮފީސްތަކަްށ  އުނދަގޫތަެކއް 

އެދަތިއެަބވޭ ސަރުކާރުގެ ވަަރށްގިނަ ބޭފުޅުން މިތާ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާތީ. އެހެްނވީމާ 

ރަނގަޅު ގޮަތކަށް ވެދާނެ ކަންނޭނގެ ރޭަގނޑު ޖަލްސާ ބާއްވާލުންެވސް. 

ނޑަށް އެހެންވެއްިޖއްޔާ ތަ ންޮކޅެްއގިަނ އަދަދަކަށްވެސް ޖަލްސާ ޭބްއވިދާނެކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން  ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިދެްނނެވި ނުކުތާތަކާމެދު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށްފެންނާތީ އެވާހަަކދަންނަވާލަން. ދެން ޖަލްސާެގ އަދަދު އިތުރުކުރެްއވުްނ 

އިުތރުކުރެްއވުމަށް އަުޅަގނޑު  ދެންމެ ޑރ. ޙުސައިްނ ަރޝީދު ެއވިދާޅުފަދައިން

 ތާއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 هللا ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އައްސަލާމް ޢަަަލައިކުމް ވަަރޙުމަތު އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު 

ނޑު ފުުރޞަތަކަށް ދަންނަވާލީ އަނެްއާކވެސް އިލްޔާސް ުޙސަިއން އިްބރާީހމް   މަނިކުފާނު  ވަބަރަކާތުހޫ. އަުޅގަ

އެމަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ހޮވިަވޑަިއަގތުމާ ގުޅިގެން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް މަނިކުފާނު ހޮވުނުގޮތަީކ އަޅުަގނޑު 

އެމަޖިލީހެއްގެ ޤާނޫނީ މެންބަރެއްގެ ހަިސއްޔަތުން އިނގޭތޯ ަޤބޫލުކުރާގޮތެއްނޫން. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއްނޫން.  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށްކުެރޭވ އެްއވެސްކަމަކީ އަުޅގަ

އަދި ރުހޭނެކަމެއްވެސް ނޫން. މިފަދަ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަންތައްތައް ހުޓުވުމުގެ ބާރު 

ނޑަކަށް ނެތް.  އަދި އަުޅގަ

 



ބުވެިރކަމާިއއެކު ދަންނަވަން ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅަގނޑު ވަރަށް އަދަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިހާރު ނިމިފައިއޮތް މައްސަލައެްއގައި އަލުން ދެން މި ޖަލްސާގައި ިތވާހަކަފުުޅ 

ނުޑއެދޭ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން.  ނުދެއްކެވުން އަުޅގަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް  އަިރއަތޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު 

ނަޑށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް ނިމިފައޮތް ކަމަކާމެދު  ިއން އިްބރާީހމް އިލްޔާސް ުޙސަ  އިޙްތިރާމްކުރާނަން. އަުޅގަ

ަަސިްއޔަތުން އެއްެޗއް ދަންވާެލވޭނެހެން ިއނގޭތޯ. ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޅުަގނުޑގެ ޙައި

ނޑަކަށް ނެތް.  ކަންތައްތައް ހުްއޓުވުުމގެ ބާރެއް އަުޅގަ

 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ައދަބުވެރިކަމާިއއެކީ އަދިެވސް އެއްފަހަރު ދަންނަވަން  ކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އަޅުަގނޑުމެން މިކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށްޓަކާ ދެން މިހާރު 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް  ތިއޮތް ހިސާބަށް ތިވާހަކަފުުޅ ނުދެއްކެވުން އެދޭވާހަކަ ައޅުގަ

ނޑު ހިތުން ެއދުވަހު މި ޤާނޫނާިއ އަދަބުވެރިކަާމއިއެ  ކު ދަންނަަވން. އަުޅގަ

ޚިލާފަށްކުރާ ކަންތަކުަގިއ ބައިވެިރެވވަަޑއިނުގަންނަަވން ނުކުމެވަަޑއިގެްނ 

ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުން ވެްސ އަދި އެބަތިއްެބވި. އެހެންވީާމ އެބޭފުޅުން އެގެންެދވި 

ްނގެ އެަކމަކާއިދޭތެރޭ އެްއވެްސ ކަންތަކަކީ ައޅުަގނޑުމެން ެއްއގޮތަކަްށވެސް އެބޭފުޅު

ނޑު ބުނާ ެއއްެޗއްނޫން. އެހެންވީާމ  ނޑުމެން ހަމަަގއިމުވެސް އަުޅގަ އެްއޗެއް އަުޅގަ

ދެން މިހާރު އަލުން އެާވހަކަ އިތުރަށް ނުދެއްެކވުްނ އެދެން. މަޖިލީހުގެ 

އަޣްލަބިއްޔަާތއި ެއއްގޮތަްށ ކުރިއަށް ވަަޑއިގެންެނުވމަށް އެދޭވާހަކަ ހަމަ 

ޞްތެރިކަމާެއކީ ދަންނަވަން. އެވާހަކަ އިތުރަށް ނުދެއްކެވުން އެޭދވާހަކަ އިޚްލާ

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. 

 

ނޑު ހަމަ މިހިރީ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު   އާދެ ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ބަދުވެސް ހުންނާނީ ފަހަތްޕުޅުގަިއ. މަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އަ އިލްޔާސް ުޙސަިއން އިްބރާީހމް 



ނުޑ  ވާހަކަެދއްެކވުން: އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަާސސީ އާއި ޚިލާފަށް ހިނގާކަމެއް އަުޅގަ

ނޑު  ފާހަގަކުރާނަން. މިމަޖިލީހުގައި ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ޮއތްހާހިނދަކު އަޅުގަ

ނގޭތޯ. ވަރަށްބޮޑަްށ އެކަން ފާހަގަކުރާނަން. އަދި ައބަދުވެސް ެއވާހަކަ ަދއްކާނަން އި

ނޑު ދަންނަވާލާ ހިތްމިވަނީ މިހާރު  ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެން އަޅުގަ

މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަެދކެިވްއޖެ މުއްދަތާއި ބެހޭގޮތުން. ަގާވއިދު ފާސްކުރުމަށް ވަކި 

މުއްދަތެއް ބޭްއވުމަށް އެއަްށ އަޅުަގނޑު ާތއިދުކުރާނަން ރަނގަޅު އަދަެދްއ 

ޅިއްޖިއްޔާ އެއަށް ވޯޓުެވސް ދޭނަން. ދެން ވަގުތީ ގަާވއިދެއް ގެްނގުޭޅކަްށ ހުށަހެ

އެްއވެސް ޙާަާލެްއގައި ައޅުަގނޑު އެއީ ރުހޭނެކަމެއްނޫން ޤަބޫލެއްނުކުރާނަން. ދެން 

އަޅުަގނޑަށް އެބަ އަުޑިއވޭ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައިގެ ވާަހކަ. 

ކީ ެއއީ އެމީހެއްކުރާަާ އަދާކުރާ ވާޖިބުތަެކއްެގ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މުާސރައަ

ނުޑ ދެކޭގޮުތގައި ވަރަްށ  އެންމެ ޙައްޤު އުޖޫރަ. ދެން އެވާހަަކ ދެއްކުމަީކ އަުޅގަ

ލަދުވެތިކަމެއް. އެލިބެންވި ފަރާތަކުން އެޙައްުޤގެ ބަދަލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރި ވާހަކަތަކަށް ލިބިގެންދާނެ. ދެން މި ފުރުޞަތުގައި ދެން އަޅުަގނޑު ދައްކަންހު

ވަރަށްބޮޑަށް ރިޔާސަތުން ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް ހުރަސް ައޅުއްަވއިދެްއަވއިފި. ދެން 

އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ހުޅުވި ދުވަހު ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅިވއެްއޗެއް މަނިކުފާނު މިއަދުގެ ޖަލްސާ ހުޅުވާދެއްވުމަށް 

ނޑު ހިތަށްވަެދގެން ުކަޑވާހަކަެއއް ދަންވާލަްނ ދެއްކެިވ ވާހަކަ ުފޅުތެރޭަގއި ައޅުގަ

އެާއއިުގޅޭގޮތުން. އެމަނިކުފާުނ އެދުވަހު ވިދާުޅވެދެްއވި ޭބރުގެ ެއކްސްޕާޓުންތަެކއް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ ސިޔާސީ ިނޒާމާއި ބެހޭގޮުތން ލިޔެދެްއވާފައިހުިރ 

ޑީ.އައި ކިޔާ ޖަމާޢަތަކުން ތައްޔާރުކުރެްއިވ ރިޕޯރޓްތަކެްއގެ ވާހަކަ. ޚާްއޞަކޮށް އެން.

ވަރަށް ރަނަގޅު ރިޕޯޓެްއގެ ާވހަކަ އެމަނިކުފާނު ވިދާުޅވެެދްއވި. އަޅުަގނޑު ހިތުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހަށް ހޮވާފައިމިތިބީ ވީހާރަނގަޅަްށ 

އި ަޤއުމުން އެިދގެން މިކަންކަން ކުރިއަްށގެންދިއުުމގެ ވަރަށް މާތް މަޤްޞަދެްއގަ

ބޭރުބައެްއގެ ބޭރު އެކްސްާޕޓުންގެ އެހީަގއި އެހެން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓްތަަކީކ 



އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ އެންމެ އިސްކަމެއްޭދންޖެހޭނެ، އެރިޕޯޓުތަްއ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މޭޒުތައްަމްއޗަށް ދިވެހި ބަހުން ލިެޔިވގެން އަންނަން. ދެން 

ވެހި ދައުލަތުގެ ބައިތިލްމާލުަގއި ެއކަމަށް ފައިސާ ހުރިތޯ ބަލައިލާން މިޖެހެނީ ދި

ނުޑގެ މި ބުއްދިއަށް ޤަބޫލުކުެރވޭގޮުތގަިއ އެވަރުކަެމއް ެއވަުރ  ނެތްތޯ. އަޅުގަ

ރިޕޯޓްތަކެއް ދިވެހި ބަހަށްގެންނަން ފައިސާ ހުންނާނެ. އަދި މި މަޖިލީހުގެ 

. އަދި މިތާނގައި ބަޖެޓުގަިއވެސް ެއވަރުކަމެްއޮކށްލާނެ ފައިސާވެސް ހުންނާނެ

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން  އެފެންވަުރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭުފޅުންވެސް އެަެބަތިއްެބވި. ައުޅގަ

އަމީނުލް ޢާންމު އެމަނިކުފާނަކީ އެފަދަކަމެއް ކޮށްދެްއވިދާެނ ބޭފުޅެއް. ޚާއްޞަކޮށް 

ވަރަކަށް  211މިގަަަާވއިދު މިހާއަވަްސެވގެްނވެސް މިދިޔައީ އެމަނިކުފާނު ލިޔުްއވި 

ނޑުގެ ހިތުން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ނު ކުތާގެ މައްޗަށް ވާހަކަެދކިެގންކަމަށް އަޅުގަ

ބޭކަލުންނަށް އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ެނގީސް.  25އެހެން ނޫންނަމަ ގަވާއިދު 

ނޑު އެދެީނ  އެހެންވީމާ އަމީނުލް ޢާންމަށް ވަރަށް ުޝކުރު ދަންނަވަްނ. އަުޅގަ

ބަހުން ތަރުޖަމާކުރެވި އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ  އެން.ޑީ.އައި ރިޕޯޓް ދިވެހި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވީހާައވަހަކަށް ލިބިދާނެގޮތަކަްށ ހަމަޖައްސައިދެއްވުން. 

ނޑުމެްނގެ ޢިްއަޒތްތެރި އޭ.ޖީ. އެޓަރނީ  އަދި އެނޫން ރިޕޯެޓްއވެސް ެއބައުޅޭ އަުޅގަ

އޮންަނ ޕޯލް ރޮބިންސަން ކިޔާ  ޖެނެރަލް ބަޔަކަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ތަްއޔާރުކޮށްފައި

ބޭފުޅަކު ތައްޔާރުކުެރްއވި ަވރަށް ރަނގަޅު ރިޕޯޓެއް އެަބއޮތް. އެއީ ސަޢުަުދީ 

ސަރުކާރުން ސަޢުދިއްޔާ ކަހަަލ ތާކަށް ދަންނަވައިގެން ަތްއޔާރުކުރި ެއއްެޗއްނޫން. 

ން އެމެރިކާަގއި އެމަނިކުފާނު ދެންނެވީ މިކަން ކޮށްދެއްވާށޭ. އެހެންވީމާ އެބޭފުޅު

ތައްޔާރުކޮށްެދއްވި މި ރިޕޯޓުެވސް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަޅުަގނޑުމެންނާއި ހަމައަްށ 

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި  ވީހާ އަވަހަކަށް ައއުން. މިރިޕޯޓްތަކަކީ އަުޅގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދު ހެދުމަށްވެސް އަދި ަމޖިލީހުގެ މާއްދާތައްަް 

ޞްލާޙުކުެރވެމުންދާއިރު އެއަްށވެްސ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާަތއް އި



އަަަލިއަުޅވާލެްއވުން ވަރަށް ރަނގަޅު ރިޕޯޓްތަކަށް ދެކޭތީ މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

    

އާދެ އަިރއަތޮޅު ދެކުނުބުީރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިލްާޔސް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ަދންނަވާލި ދަންނަވާލުންަް ޤަބޫލުކުރައްވާ ވާަހކަ  ޙުސައިން އަުޅގަ

ނޑު ހިތުގެައޑިން ޝުކުރު އަދާކުަރން. އަދި އެާއއިެއުކ  ގެންދެިވގޮތަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މަޖިލީހުން އަދި މަޖިލީަިހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމަވާފަިއވާ 

ން ެއއީ ައޅުަގނުޑ ކަމެއް ނިންމާފައިވަނީ ޤާޫނނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށޭ ވިދާުޅވު

ދެކޭގޮުތގަިއ ެއއްެވސް މެންބަރެއްެގ ޙައްެޤއްނޫން. ސަބަބަީކ ޤާނޫނުއަސާސީ ާއިއ 

ޚިލާފަކަށެއްނޫން އެކަން ކުރަްއވާފަިއވަނީ. ެއވާހަކަ ވަރަްށިގނަފަހަރަށް މަޖިލީހުގައި 

ދެއްކި ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަކުރުމުގައި އަދި ޤާނޫނުއަާސސީ ތަންފީޒުކުރުމުގަިއ 

ދޭ ސުވާލުތަެކްއެގ ޖަވާބު ހޯދުމަށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެއުފެ

ގޮތެއްނިންމަިއގެން ެއކަންތަްއކޮށްފައިވަނީ. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ެއވާހަކަފުުޅ 

ކުރިއަްށގެންދެވުމަކީ މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއަގއި މީގެފަހުންވެސް ވާްނ 

ނުޑ އަޅުަގނުޑއެދޭކަމެްއ ނޫންަކމުގައި ިމވާހަކަ ހަމަދަން ނަވާފައި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަންއޮތީ ވަރަށްގިަނ  ކުރިއަްށގެންދާނަން. އެާއއިެއީކގައި ދެން އަުޅގަ

ރިޕޯޓުތައް ވަރަށްގިނަ ފަާރތްފަރާތުން ހުށަހެޅިފައިއެބަހުރި އެކި ގޮތްގޮތަްށ 

އަޅުަގނޑަށް އެނގިފަިއާވޮގތުގައި. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާަާ 

ނޑުމެްނ  ކުރާނަން. އެހެން ރިޕޯޓެއްކަމަށްވާނަ މަ މަޖިލީހުން އެކަންތައް އަުޅގަ

ރިޕޯޓްތައް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވެގެން ހޯއްަދވަްނ 

ބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވާނަމަ ެއކަމަކާއި ބެހޭފަރާތަކަށް އެމެންބަަރކު އެިދވަަޑއިގަތުމުްނ 

ޓްަތެކއްކަމުަގއި އާދެ އެީއ އެރިޕޯޓްތަކަކީ އެމެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ރިޕޯ

ސަރުކާރުން ޢާންމުކުރަްއަވން ނުވަތަ މެންބަރުންނަށް ދޫކުރަްއވަން 

ޤަޞްދުކުރަްއވާފަިއވާ ރިޕޯޓްތަކެއްކަުމގައި ވާނަމަ އެމެންބަރުންނަށް 



އެލިބިވަަޑިއގަންނަވާނެ ގޮެތްއ ހަމަޖެހިފައިވާނެކަމަށްވެސް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް 

ނޑު ދަންނަވަން ތިބޭފުޅުން ކުރައްވާ މަަސއްކަތަްށ ޔަޤީންކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ މިތަންމެދުވެރިވެގެްނ  ބޭނުންފުޅުވާ ެއއްެޗއްކަުމގަިއވާނަމަ ެއއަުޅގަ

 ހޯދާލެވޭތޯވެސް ބަލާ ެއކަމުަގިއވެސް ައޅުަގނޑުމެން މަސައްަކތްކޮށްދޭނަން. 

 

 ޒަްތތެރި މެންބަރުން އައްސަލާމް ޢަަަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިޢއް ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ މެްނބަރު 

ނޑު ބޭނުްނވަނީ ަވޒީރުން މަޖިލީހުގެ هللا ވަރަޙުމަތު މުސްޠަފާ ލުތުފީ   ވަބަރަކާތުޙޫ. ައުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙަމްދޫން ޙަމީދު ހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް ތާއީުދކުރަން.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމިހެން ތާއީދުމިކުރަނީ އެއީ  ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ އޮްތގޮ ތަށް ފާސްކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެފަރާތުން ހޮވި  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ މިހާރު އަޅުގަ

ވަރަށް ކަމަށް އެކަީށގެްނާވ މެންބަރުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވާހަކަދަްއަކވާފައި 

ޓް ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ އެކަީށގެންވާ މުއްދަެތއްގެ ތެޭރގައި ޑްރާފްޓް ފުރަތަމަ ޑްރާފް

ހުށަހަޅުއްވާފައި އޭގެަމއްޗަްށ އަނެއްާކވެސް ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްފައި އަނެއްާކ 

އަޅުގަްނޑުމެންނަށް ފެންނަ ޚިޔާލު އެމެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅާފައި މެންބަރުން 

އަނެއްާކވެްސ ެއކޮމިޓީ މެންބަރުން މިދެންނެވީ ޭއގެމަްއޗަށް ާވހަކަދައްަކވާފައި އެއޮީތ 

ނޑުމެންެގ ދެވަ ނަ ދެލިކޮޕީ ަތއްޔާުރކުރަްއވާފައި. އެހެންވީމާ ެދވަނަ ެދލިކޮޕީ އަުޅގަ

އަތުަގއިމިއޮތީ. އެހެންވީމާ އެދެލިކޮޕީ އަށް ައޅުަގނުޑމެން ބަލާލާއިރު ެއީއ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ޤާނޫނުއަސާީސ 

ްށގެންދިއުމަށްޓަާކ ކުރާމަސައްކަުތެގ އެކުަލވާލުމުގެ މަަސއްކަްތ ކުރިއަ

ނޑަށްެވްސ  ބޭނުންކުރަންކަމުދާ ރަނގަޅު ގަާވއިދެްއގެ ދެލިކޮޕީކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދުކުރާތީ  ފާހަގަކުރެވޭތީ ޙަމްދޫން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަ

 މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

ނޑުެގވެސް ފުރަތަމަ ވާޖިބަކީ ަމނިކުފާނަށް  ޢިއްޒަތްތެރި އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ    ރައީސް. އަުޅގަ



 ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން ތިމަޤާމަށް ހޮވިވަަޑިއގަތުމާއި ުގޅިގެން. ވަރަށްބޮޑަށް  މެންަބރު ުޙސަިއން މުަޙންަމދު 

ނޑުވެސް ުކޑަުކޑަ ވާހަަކއެްއ ދަންނަވާލާނަން. އާދެ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ތަހުނިޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ަކއަށް ދިއުުމގެކުރީ އަދި އެހެން ކުޑަުކޑަ ވާހަަކއެއް ަދންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ. އެވާހަ

ނޑަށްއެަބޭވ  ބައެއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަުފޅާ ރާގު ހުންނަގޮތުން ހީވާގޮތް އަުޅގަ

އަލަށް ައއިމީހަކަށް ވުާމއިެއީކގައި މި މަޖިލީހުގެ މަަސއްަކތް ލަސްވަމުން މިދަނީ 

ކާރުަގއި އުޅޭ މީހުންނަށް ވަގުތުނުދެިވގެންނޭ. ދެން ސަރުކާރުގެ މީހުންނަށް ސަރު 

މިވާހަކަ މިހެން ދެކެވެމުން ދާވަރުން މިވާހަކަ މިާވގޮތަކީ ަވކިވަރަކަށް ދެެކިވއްޖިްއާޔ 

ޙަޤީޤަތެއްކަމަށް ހީާވގޮތްވާެނ ބައެްއ ފަހަރަށް ބިލާހެއްަކމަށްވިޔަސް. އެހެންވީމާ، 

ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން  އަޅުަގނޑަށް ވަރަށްޮބޑަށް އެދެން ރިޔާސަތުން

މިފާއިތުވެދިޔަ ދުަވސްތަުކެގ ޔައުމިްއޔާތައް ޗެކުކޮށްަލއްވާނަމަ. ޙާޟިރީތަްއ 

މިދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ޙާޟިރީ އާއި ކޮމިޓީތަކުގެ ޙާިޟރީ މި ޙާޟިރުނުވަނީ 

ވަޒީރުން މަޖިހުގެ މެންބަރުންތޯ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަުކގެ މީހުންތޯ އާމެންބަރުންތޯ. 

ނުޑ އޭ ނޑުމެން ޙަޤީގަްތ އެނގޭނެ ކޮންބަަޔކަށްތޯ ަވުގތުނުދެވެނީ. އަުޅގަ ރުން އަުޅގަ

ހަމަޔަޤީނުންވެސް މިތަނަށް ކުރިމަތިލައިގެން މިއައިސްިމއުެޅނީަީ ވަގުތު ދެވޭނެތީ 

ނޑަށް މި މަޖިލީހުގެ އެތެރެއަްށ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވަގުތު ޭދނަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑިތަށް ފުރިފައިހުންނާތީ ފެންނަނީ ނަޒަރު ހިންގާލާއިުރގައި ހަ ަމ ވަރަށްގިނަ ގޮ

އެންމެ ފުރަތަމަ ބަރިންވެސް. އެހެންވީމާ މިގޮތަށް ިމވާހަކަ މިހެން ދެކެވެމުްނ 

ނޑަްށފެނޭ މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ކޮންމެސްވަރަކަށް ބަލާލަން.  ދާކަމަށްވެއްޖިްއޔާ އަުޅގަ

ލުމާ އެކީަގއި މިއެްއވެްސ ކޮންބަޔަކަށްތޯ ަވގުތު މިނުދެވެނީ. މިވާހަކަ ދަންނަވާ

ބޭފުޅަކަށް ހިތުަގއި ެއއްެޗްއ ޮއވެގެން ދަްނވާލި ެއްއޗެްއނޫން. ކަމުގެ ޙަޤީޤަްތ 

ބަލައިލަން ހަމަ އެދޭތީވެ ަދންނަވާލި ެއއްެޗއް. އެްއޗެްއ ހީނުކުރައްވާެނ ކަމަްށ 

ނޑު ުކޑަުކޑަ ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލާނަން. މިހާރު  އަޅުަގނުޑ ހީކުރަން. ދެން ައޅުގަ

ހުށަހެޅިފައިމިއޮތް ހއ. ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހެޅުއްިވ 

ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި )ރ( ަގިއ މިއޮތް ހުށަހެޅުމަށް ކޮންމެސްވަރެްއގެ އިޞްލާޙެްއ 



އަޅުަގނުޑ ހަނދާންވާ ގޮތުްނަިވިްއޔާ ކ. މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވއި ޅ. މެންބަރު 

ނޑު ދަންނަވާލާނީ މީގައި އެްއ  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވެސް އެަބއޮތް. އަުޅގަ

އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުނުކުރެޭވކަމަށްވެއްޖިްއޔާ އެްއވެްސ 

އިޞްލާޙެއް ފާސްނުވެދާނޭ މި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތެއް ހޮވާކަމެްއެވއްޖިއްޔާ. 

އިޞްލާޙުވެސް ހުށަހެޅިދާނެ.  42އިޞްލާޙުެވސް ހުށަހެޅިދާނެ،  41ފަހަރެއްގައި 

ކު ތާއީުދކުރަްއވާ ނުވަތަ ހުށަހެޅުއްވި އިްޞލާޙަކަށް ހަމައެކަނި އެބޭފުޅަ

ވޯޓުދޭކަމަށްެވއްޖިްއޔާ އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ާފސްނުވެދާނެ ޖަލްސާގެ 

 އަޣްލަބިއްޔަތުން. ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަ ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ   ށް ިމއެދުނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ކަރުދާހުގައި ިމވާ )ރ( ަގއި ދެންމެ މާލެއަތޮޅު މެންބަރު ޝަރީފް  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ރިޔާޟް 

ހުށަހަޅުއްވާބައިަތއް ހިމަނާފައި ހިމަނައިދެއްވުމަށް ދެންހަމަ އަޅުަގނޑު ދަްއކަންހުރި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޅުން މިތާނގައި ދައްަކވައިފި. އެހެްނވީމާ ވަރަށްގިނަ ވާަހކަތައް ވަރަްށގިނަ ބޭފު

ވަގުުތވެސް ުކޑަކުރުމުގެ ގޮުތންނާއި އެއްކޮށް ތ. އަތޮުޅ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑު ާތއީދުކުާރވާހަކަ  ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްެވވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައުޅގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

ނުޑވެސް މިތެދުަވނީ ވަޒީރުންގެ  ލީުހގެ ވަީޒރުންގެ މަޖި  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫން ޙަމީދު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް  މެންަބރު ަޙސަން ސަީޢދު 

އޮްތގޮތަށް  ތާއީދުކޮށްލުމުެގގޮތުން. އަުޅަގނޑަށްެވސް ފެނޭ މިހާރު މި ޑްރާފްޓް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފާސްކުރަން. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ 

މެންބަރުންވެސް ވާހަަކ މިދައްަކވަމުންގެންދަވަނީ ައވަސްުކރުމުގެ މަޤްޞަދުަގިއ 

ނޑު ބަުހސްކުރަމުންދާ ގަވާއިަދކީ  އަވަްސކުރުމުގެ ބޭނުމުގަިއ. މީ މިހާރު އަޅުގަ

ލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރ މި މަޖި



ނޑުމެން ބޭނުންއިރަކު ބަދަލުކޮށް  ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް. އެުއސޫލުތަކަކީ އަުޅގަ

ނަޑކަށް  އެއަށް އުިނއިތުރު ގެެނޭވނެ އުސޫލުތަކެއް. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ހޭދަކުރާކަެށއް.  އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުފެނޭ ާމިގނަ ަވގުތުތަކެްއ މިއަށް އަުޅަގނޑުމެން

ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންވެސް ފާހަގަކުެރްއވިފަދައިން މިޑްރާފްްޓ 

އެކުަލވާލެވިފަިއވަނީ ވަރަށްގިަނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވަރަށްގިނަ ވަގުތުަތކެްއ 

ހޭދަކޮށްގެން ވަރަްށ ފުރިހަމަކަމާއިެއކު ަތއްޔާރުކުެރވިފަިއާވ ޑްރާފްޓެްއކަމަށްވެްސ 

ޑު ފާަހގަކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކުރުުމެގ އަޅުަގނ

މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންާދއިރުަގއިެވސް މި ގަާވއިދުަގއި ހިމެނޭ އުސޫލަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުގެންނަން ބޭނުންވެއްޖިއްޔާ އެުފރުޞަތު އަބަދުވެްސ 

ނީ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮންނާނެ. އެހެންވެ ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ

 މިގަާވއިދު ފާސްކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް ދާންނަވާލީ  ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ސަރުކާރުގެ ުމވަްއޒަފުން ތިބެެގން މަޖިލީސް  މެންަބރު ޢަްބދުލް ޣަފޫރު 

ވޭވޭ ުނވަތަ މިކަންތައްތަްއ ނުކުރެވޭގޮތަށް މާބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ެއވާހަަކ  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދަންނަވާލަންވެގެން. ައޅުަގނޑަށްހީވަނީ ހަމައެކަނި މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް 

ލަސްވެގެންދަނީ ނުވަތަ ނުޭބއްިވގެންދަނީ ސަރުކާރު މުަވއްޒަފުން މަޖިލީހުގައި 

އިން ިތއްބަަވިއގެންނެއްޫނން. އެހެންވެ ހަމަ އެވާަހކަދަންނަވާލަން. އަެނއްކަމަީކ ގިނަ

ތ. އަތޮޅު މެންބަރު ޙުަސއިން ރަޝީދު ޙަސަން ހުށަހެޅުްއވިގޮތަށް ހަފްތާައކު ެދ 

ނުޑ  9ބައްދަލުވުން ބާްއވާފައި ަބއްދަލުވުމެްއގައި  ގަިޑއިރު ެގންދާގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ަގޑިއިުރ  7ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.  ތާއީދުކުރާވާަހކަ އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ މަޢާފްކުރަްއވާ. 

 



އަޅުަގނޑަށް ނޯްޓކުރެވިަފއިއޮީތ ތ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވިދާޅުވެަފއިވަީނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެގޮްތ ގަިޑއިރުަކމަށް. އެހެންވެ  7ބައްދަލުވުން. ަބއްދަލުވުމެްއަގއި  2ހަފްތާއަކު 

ރަނގަޅުހެން ހީވަނީ. ތ. އަޮތޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމާ 

ގުިޅގެން އަުޅަގނޑުމެން މިޮކޅުން ލިޔެލާފައި މެންބަރުން އަރިހަށް އަުޅަގނުޑ 

ފޮނުވާލީމައި އިހަށް ަމޑުޮކށްލާށޭ ވިދާުޅވެފައިއޮީތވެސް. އެހެންވީމާ ދެްނ 

ރު ތާއިދު ލިބުނީމާ، ލިބިވަޑަިއގަތިާމ ފަހަރެއްގައި ކުިރއަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާ

 ގެންދަވާފާނޭ. ކޮންމެައކަސް ެއކަންތަށްއޮތީ އެހިސާުބގައި. 

 

 ދަންނަވާލަންކަމަށް މިތެދުވީ. ފުރަތަމަ ވާހަކައަކީ މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 ކެވޭ މީ މާއްދާތައް ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ުއސޫލުތަކާވާހަކައެބަދެ  މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒު 

ބެހޭގޮތުން އަދި ޚާއްޞަ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިދު ފާސްކުރާނެ މުއްދަތަކާއި ބެހޭގޮތުން.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ ރަނގަުޅާވނެހެން ރިޔާސަތުން މިކަމުން ފުރަތަމަ ނިންމާނީ 

ވައިގެން ެއކަމަާކއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްާކ ކޮންކަމެއްތޯ ރިޔާސަތުން ނިންމަ

ނޑު  މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލުން އެއީ ެއއްކަންަތއް. ދެން އަނެއްކަަމކީ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދއަށްވެްސ  2ވަނަ މާއްދާ ފާްސވެ  4ހަނދާންވޭ ގަާވއިުދގެ ޑްރާފްުޓގެ 

އަލުްނ  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ަވކިޮގތަކަށް ފާސްނުެވގެން ޑްާރފްޓްކޮމިޓީއަށް

ވަނަ މާއްދާއަށްފަހު ބަހުސް ހުޅުވުނީ ބާވައޭ.  2ދިޔަހަނދާނެއް. އެހެންވެ އަެނއްކާ 

ކިހިނެއްބާަވއޭ ޭއގެ ޕޮޒިޝަަނކީ ެއވެސް ހަމަ ފުރުޞަތު ލިބުނީތީ ދަންނަވާލަން 

ބޭނުން. ދެން ބައެއް ބޭުފޅުން ހުށަހަޅުއްަވއިފި ދެްނމެ ގަާވއިދުއޮްތގޮތުން 

ނޑަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުފެނޭ ގަާވއިދުޮއތްގޮތަށް ފާސްކުރާކަށް.  ފާސްކުރަން. އަުޅގަ

ވަނަ  2ވަަނ މާއްދާ ާއއި  4ސަބަބުތައްވެްސ ދަންނަވާލާނަްނ. ފުރަތަމަ ަގވާއިުދގެ 

މާއްދާ އާއި ބެހޭގޮތުން ކުޑަޮކށް ވާހަކަދެކެވުނު. ނަމަވެްސ ގަވާއިާދއި ބެހޭގޮތުން 

ވުނީ މިމާއްދާތަށް ފާސްކުރާނީ ކޮން ވާހަކަދެެކވުނުއިުރވެސް ބޮޑަްށަް ވާހަކަދެކެ

އުސޫލަކުންތޯ. ޙަޤީޤަުތގެ ޭއގެ މާއްދާތަުކގެ ސަްބސްޓެްނޓިވް ބަާޔއި ބެހޭގޮތުްނ 



ވާހަކަެއއް ނުދެކެވޭ. އެެހންވެ ގަާވއިދާއި ބެހޭގޮަތކުންނެއް މާއްދާތަކާިއ 

ނުޑ ބެހޭގޮތަކުންނެއް ވާހަކަަދއްކާަކށެއް މާގިނަ ވަގުތެއް ހޭދަވެފަިއވާކަމަކަެށއް  އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނުދެކެން. ދެން އަދި ަގާވއިދު އޮްތގޮތަށް ފާސްކުާރިއރުގައި އަުޅގަ

ވަަނ  26ވަނަ މާއްދާ އާއި  34ވަނަ މާއްދާ އާއި  26ބަލާލަންޖެހޭ ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ  34މާއްދާއަކީ ދިރާސާކޮށް ޑްރާްފޓްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 

ބަރުންގެ އަދަދު. ވަރަްށ ރަނގަޅު ަގާވއިދެޭކ މާއްދާއަކީ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ މެން

އެބަވިދާުޅވޭ ެއވަރަށް ރަނގަަޅށް އެކުލަވާލާަފއޭ. އެކަަމކު ެއކަން އެއޮތީ މަޖިލީހަށް 

 2ދޫކޮށްލާފައި. ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިއޮތީ ދޫކޮށްލާފައި. މި 

ނަޑކަށް ހިޔެއް ނޑައަޅަްނ. އެހެންވެ އަުޅގަ ނުވޭ އެތާނަގިއ ކޮމިޓީގެ އަދަދު ކަ

ހުސްޖާގައެްއޮއވެގެން ދެން ަގވާއިދު ފާްސކޮށް ނިންމާލެވިާދނެހެން. އަދި އެނޫނަސް 

ބައެއް ކުދި ކުދި އުސޫލީ މައްސަލަތައް އެބަހުރި. އެެހންވީމާ އެްއގޮތަކަްށވެސް 

ގަާވއިދު ީމގެ ސިފަިއަގއި ފާސްކުރެވިދާނެކަމަށް ނުފެްނނަ ވާހަކަ ދަންަނވަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

އާދެ ޝުކުރިްއޔާ. ދެންމެ ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެކުރެްއވި ުސވާލަކީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަރަށް ރަނގަޅު ުސވާލެްއ. ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި މިއޮތް 

 މިވަގުތު ައޅުަގނޑުމެން ވޭތުެވދިޔަތަނުގައި އަޅުަގނޑުމެންަނށް އާދެވިފަިއއޮތްގޮތަށް 

ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިަވގުތުއޮތީ ަގާވއިދަށް އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅާ 

އިޞްލާޙުތައް ބަލަިއގަންނާނެ ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލަ. ދެން އެއްވެްސ 

ވަަނ މާއްދާއަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ުފރުޞަތު ހުޅުވާލާފައެްއ  2ހާލެއްގައި ަގވާއިުދގެ 

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު އެވާހަަކ ނެތް. ދެން އައްޑުއަތޮޅު 

ކޮންމެސްވަރަކަށް ވިދާުޅވި. އެހެންނަމަވެސް އެހެންބޭފުޅަކު އެކަން ެއގޮތަށް 

ނުގެންދަވާތީ ެއކަމަށް ެއއްެޗއް އަުޅަގނޑު ނުދަންނަވާ ަމޑުކޮށްލީ. ދެން މިހާރު 

އެަބއޮތް ަގވާއިދު ދެލިކޮޕީ  ވަރަށް ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި



މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެނިވަަޑއިންނަވާކަމަށް އަދި ެއއަްށ ތާއިދުވެސް ލިބިފައި 

އެބައޮތް. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑަށް ޖެހޭނެ މި މައްސަލައިަގއި އިތުުރގޮތަކަްށ 

ން. ކުރިއަށްދިއުުމގެކުރިން އެކަން އެގޮތަށް ގެންދަންފެނޭތޯ ބަލަން ވޯޓަށް ދަންނަވަ

އެހެންނަމަވެސް ވޯޓަށް ދެްނނެވުމުގެކުރިން ހަމަ ދެންމެ ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑުމެން މުިޅން ފުރިހަމަކޮށްނުލާހުރި  މެންބަރު އިޝާރާތްކުރެްއވިހެން އޭަގއި އަުޅގަ

ތަންތަން ފުރިހަމަކުރުމުގެ މައްޗަްށވެސް ހަމަ ޖެހޭނީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއކަން. 

ަތއް ހަނދާންކޮށްގެންހުރީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު އެކަންތައް

 އަޙްމަދު ޢާތިފް ކުރިއަށްގެންަދވާ. 

 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ނިޒާާމިއ ބެހޭ ނުކުތާއެކޭނޫން. ނިޒާމާިއބެހޭ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

ވާނީ. ާމއްދާއަކުްނ ސުވާލެކޭ ކަންނޭންގެ އެހެން ކަންނޭންގެ ދަންނަވާަފއި އާަާޠިަިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑު ހިތުން ކުރިންވަނީ ފާސްކުރެވިފައި. އަދި  މާއްދާއަކުން ފާސްކުރަން ައޅުގަ

އެގޮތަްށ ޢަމަލުވެސް ކުރަންފެށިފައި މިހާރުއޮތީ. އެހެްނީވމާ އެގޮްތ ުއވާލާފަިއ 

ނޑު ހިތަށްއަރާތީ ކިހިނެއްތޯ  ކަންނޭނގެ އަނެްއގޮތަށް ދެންދާންވާނީ. އެހެން އަޅުގަ

 ށް ކުރެވިަފއިއޮތީ ަބލާލަންވެގެން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. އަޅުަގނޑަ

 

ނުޑ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެކުރެއްވި ސުވާލަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޖަލްސާއަކުން ފާސްކޮށްަފިއ  ޖަވާބުއަުރވާނަން. އާދެ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ައކުން ަގވާއިދު ފާްސކުރަމުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އެބައޮތް މާއްާދއަކުން ާމއްދާ

އެހެންވީމާ މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމާއި ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނ 

ގޮތެއް ނިންމާކަމަށްވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން އަލުން ނިންމަންޖެހޭނެ. 

އެހެންވީމާ އެހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރީގެ ނިންމުމަށް އަންނަންޖެހޭތޯ. 

ދާންޖެހިއްޖިއްޔާ އެހިސާބަށް އަޅުަގނޑުމެން ދާނީ. މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގަިއ 

އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފާސްކޮށްފައި އޮތްގޮތަށް މާްއދާއަކުން މާއްދާއަކުްނ 



ނުޑ ގެންދާނީ މިތަނުން  ކުރިއަްށގެންދަން ފާސްަްކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އޮތްގޮތަާކއި ެއއްގޮްތާވގޮތުގެމަތިން. ފަހަރެއްަގއިެވސް މިތަނުން  ނިންމާފައި

ނިންމާފައި އޮތްގޮތަާކިއ ޚިލާފުގޮތަކަށް ެގންދާކަށް އަޅުަގނޑު 

މަސައްކަތެއްުނކުރާނަން. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ޮކންމެ މެންބަރަކުވެސް 

ތިރާމްކުރަންޖެހޭނެ ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުްއވުމަީކެވސް ެއއަށް އަުޅަގނޑުމެްނ އިޙް

ނޑު އެޭބފުޅުންގެ އަޑުފުޅުަތއް  ހުށަހެޅުމެއް. އެހެންވީމާ އެގޮތުން އަުޅގަ

އަހަމުންދަނީ. އާދެ އަޅުަގނޑަށް އެބޭފުޅުންނަށް ފުރަތަމަ މިހެން ހުށަހެޅުއްވީމާ 

އެކަން ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުަވއިނުދެްއވުނުކަން އެއީ އަުޅަގނޑުގެ ފަރާތުން ދިޔަ 

ނުޑވެްސ ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ މިދިޔަ ުދވަސްޮކޅުަގއި ުކޑަކޮްށ ކަމެއް ކަުމގަ ިއ އަުޅގަ

ނުޑވެސް ހިތުްނ  ނޑިން ދުރުގައި އުޅެންދިމާވީާމ އަުޅގަ ހަމަގައިމުވެސް ިމގޮ

ނަންޓާލާފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ެއކަން އޮތީ ޔައުމިްއާޔގައި ިލޔެވިަފއި. އަިދ 

ސް ދެންނެވިެހން އަޅުަގނޑަށް ެދވިފަިއ އެކަން އޮތީ ެއގޮތަށް. ައޅުަގނޑު ކުރިްނވެ

ނޑުމެންނަށް  އޮތް ހިސާބަށް ބަލާއިރު، ާއދެވިފައި އޮތް ހިސާބަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

ކުރިއަްށގެންދަން އޮތީ ަގވާއިުދ ފާސްކުރާނެ ގޮތެއް ކުިރއަްށގެންދިއުން. ޚާއްަޞކޮށް 

ވުން. އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙާއި ދޭތެރޭ ކަންތައްކުރާެނ ގޮތެއް ނިންމެ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ދާން އޮތީ. އެހެންވީމާ ކުރިއަށް ެއގޮތަްށ  އެއަށްފަހު ދެން އަުޅގަ

ނޑު ކުރިއަށް ގެންދާނަްނ. ރއަތޮޅު މެންބަރު  ދާނެކަމަށް ޔަޤީންކުރަމުން އަޅުގަ

 އަދިވެސް ބޭފުޅުންފުޅުތޯ ނިޒާާމބެހޭ ވާހަކައެްއަް ވިދާުޅވާން. 

 

 ބޭނުން. ސަބަބަކަްށވަނީ މިބާވަތުގެ މަޖިލިސްތަުކަގއި އަޅުަގނޑު  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 އެއްބޭފުަޅކު ހުށަހަޅުއްވާ ކަމެްއ ނުވަތަ މައްސަލަެއއް ނުވަތަ ގޮތެއް   މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު

އެމަޖިލިސްގައި ހިމެނޭ އެހެން މެންބަރަކު އެމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެކަން ފާހަަގކޮށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަގއި ވާނަމަ އެވާހަަކ ނުވަތަ އެހުށަހެޅުން ނުވަތަ ެއގޮތް އެީއ ނުގެނެސްފިކަމު

ކިތަންމެ ރަނގަޅު އަދި ެއއްމެން ޤަބޫލްކުރަނިވި ގޮެތްއ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 



ބައެއްފަހަރަށް ހަނދާންނެތިފައި ނުވަތަ ެއގޮތަށް ޢަމަލްނުކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ 

ވުރެ ގިނަފަހަރަށްކަމަށް ވާތީވެ. ތާރީޚުގައި މާީޒގައި ވެަފއި ހުރީ އެއްފަހަރަށް 

ނޑު ނިާޒމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއްެގ  އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ދެން އަޅުގަ

ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަްށ ދަންނަވާލަން އުޅުނު ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި 

ނުޑ ހިތުން ދެން  އިތުރުން ރައީސް އަިމއްލަފުޅަށް ގެންނަވައިފި. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑަކަެށއް ނުފެނޭ.  މާ ޖަޒްބާތާއެކު ދެއްކުން ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަށް ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑު މިއަދު މިގަާވއިދު ހެދުމާ ބެހޭ ޖަލްސާގައި ދައްކަން 

ހުރި ވާހަކަ ެދއްކުމަށްޓަަކއި ފަހުގެ ަވގުތެްއަގއި ައޅުަގނުޑ ފުރަޞަތަށް އެދޭނަން. 

ނޑު އަދިެވސް މިއިންނަނީ ކުޑަކޮށް މަޑުކޮށްލައިގެން. ކޮންމެވެްސ އެހެންވެސް އަޅު  ގަ

ސަބަބުތަކަކާއި ހުރެ މި ގަވާއިދު ހެދުމާ ބެހޭ ގޮތުން މިހިނގާ ޖަލްސާތަކުގަިއ 

ބައެއް ޖަލްސާތަކުން އަުޅަގނޑު މިވަނީ މަޙްރޫމްވެފަ. ބައެއް ބޭފުޅުްނގެ 

އިުނގަންނަވާ ވާހަކަ. އަނެއްަބިއ ވާހަކަފުުޅގައި ސަރުކާުރަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ަވޑަ

 ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުުޅގައި އަމިްއލަ ސަރުކާރުަގއި ނުވަތަ 

 

ނޑަށް ހީވަނީ ިނޒާމާ ބެހޭ ނިކުތާއަކަށްވުރެ ިއތުރަށް ވަޑަިއގަންނަވަނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން  ދެން އަޅުގަ

ވުން އަުޅަގނޑު ހެން. ފަހުން ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އިނގޭތޯ. އިށީދެވަަޑިއގެންނެ

 އެދެން.  

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ މިދަންނަވަން އުޅުނު ވާހަަކއަކީ   މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީަު

 ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުން މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ކުިރއަށް ގެންދާނެ   މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު

ނޑައަޅާފައި ަވނިކޮށް އޭގެ މައްޗަްށ  ގޮތުގެ މަްއޗަށް ވަކި ގޮތެއް  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނިންމާ ކަ

އެހެންގޮތެްއ އަެނއްކާ ާއގޮެތއް ފާްސވެގެން އެހެން ނުެގންދެވޭނޭ. އަދި ޭއގެ 

އިތުރުން ހއ.އަތޮޅު ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުެރއްވި މައްސަލަ 

ނޑުމެން އެީއކަންނޭނގެ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސަށްެވސް އެންމެފުރިހަމަ ޮގތުގައި އަުޅގަ



މިދައްކާ ވާހަކައަށް ތާއީުދކުެރވޭނެ އެއްަމއްސަލަައކީ ގަާވިއދުގައި އެބަ އޮތް ބަެއއް 

ނޑުމެްނގެ މި ަމޖިލީހުން ފަހުން ދެކެވޭ  ތަންތަން ފުރިހަމަ ނުކޮށް އަުޅގަ

ވާހަކަެއްއގައި ުނވަތަ ފަހުން ވަިކގޮތަކަށް ެއއްބަްސވާ ަކހަލަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ 

މިގޮތްގޮތަށް. އެހެން ހުންނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން

ނޑުމެންނަށް މިގޮތަށް ދިމާވުމުން. އެހެންވީމާ  ދޫކޮށްލެވިފައި ވަނިކޮން ައޅުގަ

އަޅުަގނުޑވެސް ބޮޑަށް ާތީއދުކުރަނީ ހަމަ މިހާރުވެސް ކުރީގެ ޖަލްސާަގއި 

އިްނ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ވަިކ މާއްދާތަކެއް ހުށަހެޅި މާއްދާއިން މާއްދާ

ފާސްކުރަމުން ފާސްކުރަމުންދާ ގޮތަށް އެވާހަކަ ދަންނަވާަލން. ދެން ނިޒާމާބެހޭ 

ނުކުތާއޭ ިކޔާފައި ައޅުަގނުޑ އެަވގުތު ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ 

ހަމައެކަނި ެއވަގުުތގެގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން މިހާރު އެފުރުޞަތު ވަީނ 

ނުޑ ފަހުގެ ވަގުތެްއގަިއ  އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިނިފައި. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ވާހަކަދަްއކާލުމަށް އިށީންނާނަން. 

 

ނޑަށް ދެން ފުރުޞަތު އެރުވޭނީ އަނެއްާކވެްސ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ މިހާރު މިވީގޮތުން އަުޅގަ

 މިމައުލޫޢު އަށް ވާހަކަދައްަކާވ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާ ނިމުނީމަ. ެއއީ

އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ އަދަުބވެިރކަމާއިެއކު އިށީދެަވޑަިއގެންނެުވމަށް ދެންނެވީމަވެސް 

ނޑަށް  އެހުރިހާ ވާހަކަފުެޅއް ދަްއކަވާފަިއ އިށީެދވަަޑއިގެންެނީވކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާީނ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ހީކުރެވުނީ. އާެދ ދެން ައޅުގަ

ޝަވްޤީ އަށް. އާދެ ތެުދވެަވޑަިއގެންނެވުމުެގ ކުރިްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޙްމޫދު 

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑު އަދަބުވެިރކަމާިއެއކު ދަންނަވާލަން. އާދެ މިހާރު އަުޅގަ

ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ަޔއުމިއްާޔއިން އެގެން އޮތް ގޮތުަގއި 

ންދަން ނިންމިފައި. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީ ަގާވއިދު ފާސްކުރުމަށް ވަިކގޮތަށް ގެ

އެއީ ާމއްދާއަކުން ާމއްދާއަކުން ފާސްކުރަމުން ެގންދިއުމަށް. އެހެންވީމާ 

އަޅުަގނޑުމެން ދެން ެއގޮތަށް ކުރިއަްށގެންދާނީ. މިހާރު ހަމައެކަނި ައޅުަގނޑުމެްނ 



މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަީނ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަިއ ެއކަންތައްކުރާނެ ގޮތަާކއި 

އެހެންމެ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި ފާސްކުރަން ފެންނަކަމަށް ދޭތެރޭގައި. ހަމަ 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ހުށަހެޅިގެން މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ އެމުއްދަތު 

ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ.  ނަޑއެޅުްނވެސް މިއަުދގެ ޖަލްސާގައި އަުޅގަ ކަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. އާދެ އަ ނޑުމެންގެ ފުރަޞަތު އެރުވުމުގެ ކުރިްނ އަޅުގަ ޅުގަ

ބައެއް ޖަލްސާތަުކގައި މިހާރު ހަދަމުންދާ ގޮތެއް އަޅުަގނޑުެމންގެ ކުރިމަތީަގއި މިވާ 

މައްސަލާަގއި މިހާރު ދެތިން ގޮތެއްެވސް ހުށަހެޅިފައި ވުމާއިއެީކަގއި ދެން 

މިމައުޟޫޢުގައި ވާހަކަަދއްަކަވން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން އިުތރަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ 

މިިނޓް އެރުވުުމގެ ކުރިްނ  5ތިއްބެވިކަމަްށވާނަމަ އިންޓަރވަްލގެ  ބޭފުޅުން

ނޑު ވަރަށްޮބޑަްށ އެދޭ ކަމެްއ. ދެން  އެފުރުޞަތު އެިދވަަޑއިގެންެނުވމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  އިންޓަރވަްލގެ ފަހުން މިމައުޟޫޢުގައި އާދެ ިމހާރު އަޅުގަ

ރުޞަތު އެރުވުމުގެ މިވާހަކަދައްކަމުންދާ ކަންތަުކގައި އިތުރު ބޭފުޅުންނަށް ފު

ބަދަލުގައި އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ ނިންމެވުމަށްފަހު 

އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާއި ދޭތެޭރގައި ޖަލްސާގެ ަވގުތު އޮތީިވްއޔާ ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

އަޅުަގނޑު ިޚޔާލުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. އާދެ މިހެން ދެންނެވިއަސް ހަމަ 

ނޑު ވާހަކަދަްއކަ ވަން އެިދވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުުމގަިއ އަުޅގަ

މިއީ ފަސްޖެހޭނެ މީހެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ގިަނ ބޭފުޅުންގެ ވަގުުތ 

ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށްަޓކައި އަޅުަގނޑު އެދެން މިހިނގަމުންދާ މައްސަލާަގއި 

ްލގެ ކުރިން އެކަން ވާހަކަދަްއކަވަން ބޭފުޅުންފުުޅވާ ބޭފުޅުން އިންޓަރވަ

އެދިަވޑަިއގަންނަާވކަން ރިޔާސަތަށް އިޝްރާތްކުރަްއވާފަިއ ބޭއްބެވުން. އެވާހަަކ 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް އަދި ތަހުނިޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސަށް.  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

 ާވގޮތުން މީގެ ކުީރގެ ޖަލްސާއެްއަގއި ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ހަނދާން މެންަބރު ަމޙްޫމދު ޝަޢުަްޤީ 



އަޅުަގނުޑ ހުށަހެޅިން ަގާވއިދު އޮްތ ގޮތަްށ ފާސްުކރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

އަޅުަގނަޑކަށް ތާއީެދއް އޭރަކު ނުލިބުނު. އަދި ގިނަ މެންބަރުން 

ސް ނުވި. ދެން ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިުރގައި ެއޮގތަކީ އެއީ މާ ރުހޭ ގޮތަކަށްވެ

ނޑު އޭރު ައނބުރައި ގެނައީ. އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާގޮތުން މާލޭގެ  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮުތގެމަތިން އެަކން އޮތީ މާއްދާައކުން 

ނޑު ދަންނަވާލަން  މާއްދާއަކުން ގެންާދގޮތަށް ފާސްވެފައި. އެހެްނވީމާ ައޅުގަ

ރު އަޅުަގނޑަށް ބުަރވެވެނީ ުފރަތަމަ އެމާއްދާއެްއގެ ބޭނުންވާ ގޮތަކީ މިހާ

ޑްރާފްޓްަގއި ެއއޮތްގޮތަށް ފާސްވޭތޯ ވޯޓަށް ައއްސަާވށޭ. އަޣުލަބިއްޔަތުްނ 

ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ދެން އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް ހުޅުއްވާަލއްވާށޭ. އެހެން 

ން މިހާރު އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ަސބަބަކީ ކުރިންވެސް ދެންެނވި ފަދައި

މެންބަރުންގެ ވަރަށް  25އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތުަގއި މިޮއތް ދެވަނަ ޑްރާފްޓަކީ މިއީ 

ފުޅާދާއިރާެއއްގެ މެންބަރުން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ވަރަށް ޤާިބލް މެންބަރުން. ހުރިހާ 

މެންބަރުންނަކީވެސް ޤާބިލް މެންބަރުން. ހިމެނިވަޑައިގަްނނަވާ ބޭބޭފުޅުން ަވގުތު 

ނޑުގެ ަނޒަރުަގއި ނަންގަަވއި ގެން ަތއްޔާރުކުަރއްވާަފއިވާ ޑްރާފްޓެއް. ައޅުގަ

އިސްކަންދޭންވާނީ އެޑްރާފްްޓގައި ާމއްދާ އޮތް ގޮތަށް. އިޞްލާޙަކީ އެއީ 

ދެމެންބަރަކު، އެއްމެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވައި އަނެއް މެންބަރަކު ތާއީދުކުރެްއވުމުން 

ނޑުމެން ހޮވި ކޮމިޓީއަކުން،  ންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ޑްރާފްޓެްއ މެ 25ފުދޭ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ގެނެސްދެްއވާފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ އެޑްރާފްްޓ 

މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިީޓއަކުން  25އޮތްގޮތަށް ފާްސވޭތޯ ނުބަލަިއ 

ގެންނެވި ޑްރާފްޓް އޮތްޮގތަށް ފާސްވޭތޯ ނުބަލަިއ އެއަށް ވޯޓްނުނަަގއި 

ނޑަށް ީހވަނީ އަޅުަގނޑު މެން ފުރަތަމަވެްސ ދާން މިއުޅެނީ އިޞްލާޙަްށ. އަުޅގަ

ޑޮކިއުމެންެޓއްަގއި ޑްރާފްެޓއް ހުށަހެޅުނީމާ އެއީ ގިނަ މެންބަރުންނަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ 

ނޑުމެން ިއޞްލާޙަށް ދާންޖެހޭނީ.  ކަހަލަ ގޮތެއްިވއްޔާ ކަންޭނނގެ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ެތރޭގައި ވަރަށް ކުިދކުދި  އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މިވާގޮތަކީ



ކަންތައްެވސް ެއޑިޓްކުެރވޭ ުއޞޫލަށް މިދަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް 

ހުށަހަޅަން. މިއަދުވެސް މާްއދާއަކުން މާއްދާައކުން ގެްނދަވާއިުރގައި ފުރަތަމަ 

ަދވާ އެމާއްދާ ފާްސވޭތޯ ބައްަލާވފައި ފާސްނުެވއްޖެނަމަ ދެން ޑްރާފްޓަށް ގެން

 އުޞޫލުން. ވަރަށްބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ. 

 

އާދެ އިންޓަރވަްލގެ ވަގުުތ ވަރަށް ކައިިރވެފައި ިމަވނީ. އެހެންވީމާ މިހާރު  ރިޔާސަތުްނވާހަަކދެއްެކވުން 

އަޅުަގނޑު މެންބަރަކަށް ފުުރޞަތު އަރުަވއިފިްއޔާ އެބޭފުަޅކު އެިދވަަޑއިގަންަނވާ 

ނުޑ ވަރަށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ނެހެން ހީވާތީ، މިހާރު ދެން އަޅުގަ

މިނިޓްެގ ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވާނަން. އޭގެ ފަހުން އަލުން  31ތިޔަބޭފުޅުންނަށް 

ނޑު ދަންނަވާަލން އޮތީ ހައްދުންމަތީގެ  ފެށޭއިރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުވަން އަުޅގަ

ގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މޫސާ މަނިކަށް އެއަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ހިލްމީ އަށް އަދި އޭގެފަހުން ހުވަދުއަތޮޅު 

އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު އަްލފާޟިލް އަދުނާނު ޙަލީމަށް. އާދެ މިހެންގޮސް 

ވަރަކަްށ ބޭފުޅުން މިހާރުވެސް އެދިވަަޑއިގެންަފއި އެބަޭވ.  41ގާތްަގނޑަކަށް 

ނޑު ފުރުޞަތު އެހެންވީމާ އެހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އި ރާދަކުރެްއިވއްާޔ އަޅުގަ

މިނިޓްގެ  31އަރުވާނަން. ދެން މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު ތިބޭފުޅުްނނަށް 

ނޑުމެން ބަްއދަލުވާލީ  ޖަހާއިރު  44ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވާނަން. އާދެ ދެން އަޅުގަ

 މިތަނުގައި ޝުކުިރއްޔާ.

 ]ށް 44.11 ން 41.31 އިންޓަވަލް[

 

`. އާދެ، އިންަޓވަލްެގ ވަގުތުކޮޅަށްފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން ފައްޓަނީ.  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއް

ކުރިންވެސް ދެންެނވި ފަދައިްނ ވާހަކަ ަދއްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންނަވާފަިއ ވަރަްށ ގިަނ 

އަދަދެްއގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަތިއްބެވި. އަުޅަގނޑު އެދެން ވާހަކަފުުޅ 

ނޑުެގ ކުރިމަތީަގއި ިމވަގުުތއޮތް މަްއސަލަާއ ކުރިއަށް ގެންދަ ަަޅުގަ ާވއިރު އަ



ނޑު އެެދން ވާހަކަފުޅު ދައްކަާވ  ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުން. އަދި އަުޅގަ

ބޭފުޅުންވެސް  ވީހާވެސްޮބަޑށް މަޖިލީހުގެ ވަގުތާމެދުގަިއ ޚިޔާލުފުޅު ކުރަްއވަމުން 

ފުރަތަމަ އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަނީ  ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންދެވުން. އާދެ އެންމެ

ލ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަލްފާޟިލް މޫސާ މަނިކަށް. 

 

 ަފއްޓަވަަަމުްނވެސް ަިކުފާނު ވިދާޅުވި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްަޒއްތެރި ރަީއސް. މަނ ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

ަަކީ ވަރަްށ ކުޑަުކޑަ މީހެކޭ އަދި ވަރަށް ނިކަމެތި މީހެކޭ.  ވިދާޅުވި މޫސާ މަނިކު   ތިމަންނައަ

އާދެ، ކޮންމެމީހަކީވެސް މިަތނުގައިތިބި ުކޑަމީހުން ކުދިމީހުަުން ނިކަމެތިމީހުން  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ނޑުމެންނަށް އޮތީ.  އިންސާނުންނަކީ ހަމަހަމަ ބަޔެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރުްނ ައޅުގަ

ކަްށ  22ޔަ ވަގުުތކޮޅުގެ ތެޭރގައި މަނިކުފާނުެވސް ގާތްަގޑަކަށް ނަމަވެސް މިވޭތިވެދި

މިނެޓު ވާހަކަފުޅު ދައްަކވައިފި. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންޖެހޭނެ ވަގުތު 

ނޑު ދަންވާލަން. ހަނދުމަފުޅު ކޮށްއަުރވަން ައޅުަގނުޑ  ސަލާމަތްކުރަންކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންާވ މިއިންނަނީ މިއަދު މިނިޓުގުަނން މިއަދު. އާެދ، އަޅު  ގަ

ވާހަކަަޔކީ އަުޅަގނޑުމެން މިތަނަށް އެްއވެ މިތިބި މަޤްޞަދާބެހޭގޮތުން ބައެްއ 

ބޭފުޅުންނަށް ހީވެގެން މިއުެޅނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެެދނީ ވަރަށް އަަވސްކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެން ކަންަތއްތަެކްއކޮށްފައި ބަެއއްގެ އަތްމަްއަޗށް ހަވާލުކޮށްލާށޭ. އެ 

ނޑުމެންގެ ބޭނުމަކީ އިނގޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ އްނޫން އަުޅގަ

އެކަން ޮއޅިަވޑަިއގެންނެިވ ބޭފުޅުން މިތަނުގައި ތިއްެބިވނަމަ މަޢާފުކުރައްވާތި، 

ނޑުމެން  ނޑު ދަްނނަވާލަނީ. އަުޅގަ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އެްއޗެްއ އިނގޭތީ އަުޅގަ

ރަށް ރަނގަުޅ ޤާނޫނުައސާސީެއއް ރަްއޔިތުންނަށް މިތަނަށް އެއްވެ މިތިބީ ހަަމ ވަ

ހަދާދިނުމަށްޓަކާ. ތެޅިފޮޅިގަނެގެން ކޮންމެހެން ކަމެއްކޮށްަފއި އެމީހުންގެ ބޮުލަގ 

ދުވަަަހަކުެވސް އެމީހުން ސަލާމަތް ނުވާވަރުގެ ކަމެއް އަޅުާވކަށެއްނޫން. އަދި 

ނުންގެ މި ވޭިތވެ ދިޔަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމަނިުކފާ



ދިގު ދައުުރގަިއ ކުެރއްިވ މަސައްކަތުން ކުރެްއވި ތަޖްިރބާއިން އެނގިަވޑަިއގަީތ 

މިކަން މިގޮތަށް ބަދަލަކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް. ހަމަގައިމުވެްސ ޤައުމެއްގެ ވެިރއަކަށް 

ހުންނަ އެންމެ އިސްބޭފުޅަކަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ  އެޤަަައުމަށް އަންނަންާވ 

ދަލުތަކާ އެްއޗެހި. އެހިސާބުން ެއގޮތަށް އެނގިަވޑަިއގަތީ މަނިކުފާނުެވްސ ބަ

ަގޑިއިރުެތރޭގައި މިތާ ހޭލާތިބެގެން ބަޔަކުމީހުން އަަަމިއްލައަްށ  24ވިދާޅެއްުނވޭ، 

ނޑަްށ  މިކަންކޮށް ނިންމާލާފައި އަވަަހށް ގެނެސްދޭށޭ ސަރުކާރު ހިްނގުމަށްޓަކާ. އަުޅގަ

ޅިވަަޑިއގެން އުުޅްއވާހެން. ދެން ގަާވއިދަކަށް ވާހަަކ ހީވަނީ އެކަްނ މިތަނުން އޮ 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިތަނުގައި ުކރީދުވަހެއްގެ ަގވާއިެދްއ  ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަ

ފާސްކުރެވިފަިއ ޮއެވއްޖިއްާޔ ެއގަާވއިދަކަްށވެސް ހުރުމަތްތެރިޮކން ހިތަން. އަދި އިދާީރ 

ނޑު ކަންތައްތައް ބަލަަހއްޓާ ބޭފުުޅންނަށްވެސް އެނގި ަވޑަިއގަންަނވަންޖެހޭނެ.  އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ މިތަނުގައި މިހާރު މިއޮތީ ވަރަށް އެހެންަކހަލަ ރޫޙެއް އުފެދިފައޭ. 

ނޑު އެ ަރއީަސކު  3ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފުކުރަްއވާތި ވޭތިވެިދޔަ  ުދވަހެްއގައި ައޅުގަ

ދެންނެވިްނ  ހޮވުމާ ބެހޭގޮތުން މިތަނުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަިއަގއިވެްސ ަވރަށް ބޮޑަށް

ދެގޮތަކަށް ހުށަހެޅޭކަމަށް ވަީނވިްއޔާ ދެގޮތަކަށް ވޯޓަށް އަަހން. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނޭ ަފދައިން ވަިކ ހިސާބަކުން 

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ެއއްބަޔަކު ބޭނުންާވގޮތަކަށް އެަކން ދިޔަކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. 

އީ ަސއި ހޮޓާތަުކަގއިެވްސ ބައެއް މެންބަރުން ެއވާަހކަދައްަކވާފައި ހުރީމަ. އެ

ނޑުމެން މިތިބީ ކޮންމެ  ނޑުމެން ބަލަން ޖެހޭނީ އަޅުގަ މަޢާފުކުރައްވާތި، އަުޅގަ

މީހަކީވެސް މިތަނުަގއި މިތިީބ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ކަްނތައްތައް ކޮށްދޭ މީހުން. 

ނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ސަރުާކރު މެންބަރުން ގަޑިއަށް ބައެއްބޭފުޅުން ތެދުވެަވޑަިއގަން 

އައިސްަފއޭ އޮންނާނީ. ޢާންމު މެންބަރުން އޮންނާނީ މިހެންނޭ، ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން މިތަނުގަިއވެސް މިއޮތީ ހަމަ  މެންބަރުން މިހެންނޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް މިކަމެްއ ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައި އެނގޭތޯ. އެގޮަތކަށް އަުޅގަ 

ކުރިއަކަށް ުނގެންދެވޭނެ. އަިދ މިތަނުގައި ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ އޮންނަ ގޮތަކާ ޚިލާފަށް 



ނުވަތަ މީހަކަށް ފެންނަގޮތަުކން އެމީހަކު ވޯޓު ނުލުމަކީ ދެންތިބޭއެންމެން އާނދޮޭގ 

ކިޔާފައި އެކަން ނިންމާލަންޖެހޭނެ ގޮތެއްވެސްނޫްނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ެއ ރޫޙު އުފެދިއްިޖއްާޔ އަުޅަގނޑުމެން ދިވެހިރާޖޭެގ އަޅު

ނެޑްއެގ  ރައްޔިތުންނާ ހަމަަައަށް ގެންޮގސްދޭ އެްއޗެއް އޮންނާނީ ވަަރށް ތަޅާފޮޅުންގަ

ތެރޭގައި. އަދި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ހެދި އެމީހުން ޖެހޭނީ މުޅިން ތަޅާފޮޅަން. ދެންމެ 

ްނގެ މެންބަރު ވިދާުޅިވގޮތަށް ޝައުޤީ ދެންމެ މިތަނުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަވޒީރު

ވިދާޅުިވ މިތަނުން ބޮޑު ކޮމިީޓއެއް ަނަގއިގެން ތަނަކަްށ ެގންގޮސް މަސަްއކަތްތަެކްއ 

ކުރުމަށްފަހު އަނެއްކާ މިތަނަށް ގެނެސް އަނެްއކާ ހަމަ މިތާނއެތެރޭވެސް ހަމަ 

ނޑަްށ ހީވަނީ އެހެްނވެއްޖިްއޔާ  ވެސް ަހމަ ވަގުުތ ދިގުހެން ވާީނ އެމަސަތްކަތް. އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން އެކުަލވާލެވިަފއި ހުންނަ ގަވާއިދެއް މިތަނަށް  25އިނގޭތޯ. 

ހުށަހެޅުމަށްފަހު  އެމާއްދާއަާކ ބެހޭގޮތުން މިތަނުގައި ވާހަކަ ދައްކާ އެމާއްާދއަާކ 

ނެްއ މާއްދާއަަަަަްށ ދޭތެރޭގައި ަމއްސަލަެއއް އޮެވްއޖިއްޔާ އެމާއްދާެއއް ނިންމާފަިއ އަ

ނޑު ހަމަ  ދިއުން ރަނގަޅުވާނޭ. ެއގޮތުްނ އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަަކފުޅަށް އަޅުގަ

ތާއިދު ކުރެވޭ ައޅުަގނޑުަް ަދންނަވާނީ. އެގޮތަށް ެއކަން ޮއންނަންޖެހޭނީ އަދި އޭގައި 

ނޑަެއޅިފައި ޮއންނަންޖެހޭނީ. މިހާރު މިތަނުގައި މިވާގޮތަކީ ުކއްލިައކަ ްށ ވަގުުތވެސް ކަ

ފުންމައިގެން ތެދުވެ މީހަކު އެއްެޗއް ބުނާއިރަށް ައނެކަކު ތެދުވެ ހޮހޯ 

ތިހެނެއްނެހެދޭނެަަ ދެން އޭނަ ބުނިއެއްެޗއް ގޯްސވީ. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހެއްގައި އެރޫޙު ގެންުގޅެންވާނެ ގޮެތއްނޫން އިނގޭތޯ. ެއީއ 

ކާރުން ކަުމގަިވއަސް. މިަތނުގައި ކުރިން ތިއްެބިވ ވަޒީރުން ކަމުަގއިިވއަސް އަދި ސަރު

ނޑުމެން އަލަށް  ބޭފުޅުން މިތަނުގައި ކަންތައްތަކެއް ނިންމާފައި އޮތްއިުރ އަޅުގަ

މިތަނަށް އާމީހުންނަށް ކިހިނެއްތޯ އެނގޭނީ ކުރީ މަޖިލީހެއްަގއި އޮތީ ޤާނޫނުއަާސީސ 

އެއްފަަހރާ ވޯޓަކަށް އަހާގޮތަކަށް ނުވަތަ މި ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތަށް 

ނަޑކަްށ ނޭނގެ، ދެންމެަގއި ިމެއނގުނީ. ެއކަމަކު އެކަން  ނޫންކަންވެސް އަުޅގަ

ރިޔާސަތަްއވެސް އެނިގަވޑައިުނގަންނަވާ. މަނިކުާފނަކީވެސް މިތަުނގަިއ 



ކުރީދައުރުަގިއވެސް އިންނެިވ ރައީސް. އެހެންވީމާ ދަންނަވަން މިއުޅޭ އެއްަޗީކ 

ރޫޙެަެއް އުފަްއދައިގެން ތިމަންނަމެން ބޭނުންވާގޮތަށް ފާސްކޮށްާލ ކޮންމެހެން 

ނިންމާލާނީއޭ އާނދޮގޭ ެދން ކަލޭމެން ހަޅޭއްލަވަަލާވ ތިބޭށޭ. މިގޮތަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމެްއ ނުކުރެވޭނެ ބައްަލވާ. ެއއީ ޮކށްގެން ވާެނގޮތެއްނޫްނ، 

ށްދޭން ޮކންމެ މީހަކުވެސް މިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް ކަންތައްތަެކއް ކޮ

އައިސް މިތިބެނީ.  ސަރުާކރުގެ ތިބި މުވަްއޒަފުންނަކީެވސް ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑުމެންވެސް ބަިއކޮށްފަިއ  ކަންތައްތައް ކޮށްދޭން މިތާ ތިބި މީހުން. އަދި އަޅުގަ

މެ ކިޔަިއގެން ނުވާނެ. ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުން ހޮވާފަިއ ލާފައި މިތިބީ ކޮން 

ސިފައެްއގައި ކޮންމެ ގޮަތކަްށ ތިއްބަސް ހަމަ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭން. މިތަނުގައި 

ވާހަކަެވސް މިދައްކަނީ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރިގޮތެއް 

ހޯދަން. ބަަައެަެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ އެްއޗަކީ އެއީ އޭނަ އެބުނީ ތިމަންނަ މިބުނި 

އެބުނާ އެްއޗަކުން އެަގާވއިދަކަށް ުކރިއަކަށް ުނގެންދެަެވޭނޭ.  އެްއޗަކާ ވިއްދާަފއި

ނޑު ދަންަނާވލާނީ އަޅުަގނުޑގެެވސް ހުށަހެޅުމެއް އެަބއޮތޭ. ބަެއއް  އެގޮތުން އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ވަރަށް އެދިވަަޑިއަގންނަވާަާ މިތަނުގައި ަވގުުތ ދިގުކުރަން، ެއގޮތުން 

ނުޑ ހަމަ މިތިބީ ތައްޔާރަށް. ަގޑިއިުރވެސް މަސައްކަތް ކުާރގޮތަ 7ދުވާލަކު  ށް އަުޅގަ

ދުވަްސ ވަންެދކަށް. އަދި އެިދވަޑަިއގަންަނާވ ބޭފުޅުންގެ މުސާަރވެސް  7ހަފްތާއަކު 

ނުޑއްވާ ަލްއވަންވީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ލިބޭނެ ލުޔެއްަް ަރއްޔިތުންނަްށ  ހަމަ ކަ

އްޔިތުންނަށްޓަކާ ލިބޭނެ ފައިދާއަށް. ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު މުސާރަފުޅު ބޭނުންނެތިއްޔާ ރަ 

އެކަން ކޮށްދޭން ތިބިްއާޔ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރެއް ނުވާނެ އެަފއިސާ 

އަތުލަިއގެން އެމީހާއަތުން ބޭކާރު ގޮތެްއަގއި ޚަރަދު ކުރާކަށެއް. އެހެންވީމާ 

ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާ ބޭފުޅުންނަކީ ވަިކ ޚާއްޞަ ަވއްތަރެްއެގ 

ބަަޔަކށް ހައްދަވާފައި ދޫކޮށްލަްއަވންވީ. ދެން ސަރުކާރުގެ ސެޓްފިކެޓެއްދީފައި ތިބޭ

މުވަްއޒަފުންނާ ބެހޭގޮތުން މިތަނުގައި ވާހަކަ ދެެކވުނީމާ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ބޭނުންވޭ ސަރުކާރުގެ މުވަްއަޒފުން މިތަނުގައި ތިބިކަން ނުވަތަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ 



ރުން ބޭނުްނވާގޮަތކަށް މިކަން ނިންމަން މެންބަރުން މިތާ ތިބިކަން ނުވަތަ ސަރުކާ

އުޅޭކަން ފާހަަގވާގޮތަށް މިތަުނގައި ޢަމަލުވެސް ުނކުރަްއވަްނ އަދި އެކަމާބެހޭގޮތުން 

ނޑު ދަންނަވާނީ އަލަށް މިތަނަށް ވަދެހުރި މީހެއްގެ  ވާހަކަެވސް ނުދައްކަވަން. ައުޅގަ

ނޑު ަހމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ ހަމަ މިވާ ހަކައޭ. ގިނަ ަވގުުތ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ަގޑިއިރު މިތަުނގައި މަަސއްކަްތކޮށްފައި  3މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭ ދުވާލަކު 

ނޑު ދަންނަވާނީ    7ދިއުމަކުން މިކަމެއް ހައްލެްއ ނުކުރެވޭނޭ. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ދުވަސް މަަސއްކަތް ކުެރޭވގޮތަށްވެްސ  7ުދވަްސ ނުވަތަ  5ނުވަތަ ހަފްތާއަކު 

ނުޑވެްސ ކުރެވެންޏާ ކުރަްނވީ. އެހެންނަމަވެސް ކުރާކަެމްއ ހަދަންވީ. އަ ދި ޭރގަ

ނޑު މިސާަލކަށް   ކުރަންވާނީ ކޮންމެހެން ހަމަ ނިންމާލާ ގޮތަކަށެއްނޫން ކަމެްއ. އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެަބއޮތް ޤާނޫނުައސާސީގެ ިއޞްލާޙުތަކެއް. 

ފޯރިގަދަވަމުން ގަދަވަމުންގޮސް ކަމަކަށް ވާަހަކ މިތާނގައި ތިބި މެންބަރުން މިހެން 

ނުދައްކާ ހަމަ ެއވެސް ގެނެްސ ހުށަހަޅާ އާނ މިހާރު މީތި އިޞްލާޙުކުރަނިްއޔޭ އާނ 

ދޮގޭ ތިމަންނަމެން މިނިންމާލަނިއޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެްސ އޭިތ 

ނުޑމެންނާ ހަަަމަަަޔަށް ފޮނުވާނީ އަޅުަގނޑުމެން  ގެ ޚިޔާުލ ތައްޔާރުކުަރްއވާފައި އަުޅގަ

ހޯދަން އިނގޭތޯ. ެއކަްނ ފާސްކުރަްއވަން ބޭނުމިްއޔާ ހަމަ ސަރުކާރުން 

އިޢްލާނެއްެވސް ޮގވާލެވިދާެނ މިހާރުމިއޮތީ ފާސްކުރެވިފައޭވެްސ. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑަށް ހަމަ  އެގޮަތކަށްނޫން އެކަން ހިނގަީނ. އެކަމަކު މިތަނުގެ އެރޫޙު ުއފެދޭތީ އަޅުގަ

އުމުގަިއ ލަސްވަމުން މިދާސަބަުބ ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކަްށ މިމަސައްކަތް ކުިރއަށް ދި 

ނޭނގެ. މިތަނުގަިއ ެއްއެވސް ަގވާއިެދއްނެތް. މައްަސލައަކާ ބެހޭގޮތުްނ ވާހަަކ 

މިނެޓުެގ  55މިނެޓުވަންެދކަށޭ. އެ  55މިނެޓުއޭ ކަމަކަްށ އެދެވޭނީ  5ދައްކާނީ 

ނުޑމެ ން އެންމެން އެކަން ތެރޭގައި  ހުށަހަޅާ ބޭފުޅުްނ ހުށަހަޅަންޖެހޭނޭ. އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރީމަ ނިމުނީ ނޫންތޯ. ދެން ހަމަ އެވާހަކަ ދައްކާ ނިމޭތަނުން އަނެކަކު ތެދުވެ 

ނޑަށް ަމގުމައްޗަށް ނިކުްނނަން ނުކުރޭތީ ބުރުގާ  ކުކުޅުރިހަޔާބަތާ އަެނކަކު އަުޅގަ



ޯތ. އަޅަިއގެން އުޅެްނވެސް ބޭނުންވޭ. އެހިސާބަށް ެއވާހަކަ ދައްާކ އެއްެޗއްނޫން އިނގޭ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

ނޑުމެން އެ ޖަލްސާ މިހާރު ހަފްތާއަކު ގިނަދުވަުހ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ، ައޅުގަ

ބޭއްވުމަށް އަަަދި ބާްއވާ ޖަލްސާ ދިގުކުރުމަށްވެސް ހުށަހެިޅ ތާއިދު ލިބިފައި އެބަޭވ 

މެންބަރުންގެ އަރިުހގަިއ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން،  ދެން އެހެންނަމަވެސް ޢިްއޒަްތތެރި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގަިއ މިވަގުތު މިއުޅޭ މައްަސލައަކީ އަދި ޖަލްސާެގ 

ގިނަކުރުން މަދުކުރުން އެ ެއއްނޫން ބޮޑު މައްސަލަައކަށް މިއޮތީ. އެހެންނަމަވެްސ 

ޏާ އެކަމަށްވެސް ވޯޓަްށ މެންބަރުން އެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާ ތާއިދު ކުރަްއވާ ކަމަށްވަން 

އެހޭނެ. ަގވާއިދު ހެދެމުން ދާިއރު ަގވާއިުދގައި އެބައާދޭ ޖަްލސާތައް ބާްއވާނެ ގޮތަާކ 

ބެހޭގޮތުންވެސް. އެޖަލްސާތަްއ ބާއްވަން ެއއީ ރިޔާސަތަްށ ފެންނަ ގޮތަކަށް ވަިކ 

އެންެމ  މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ާބްއވަން އެހެން ފެންނަކަމަށްވެސް އެަބއާދޭ. އެހެންވީމާ

ފުރަތަމަ ކަންތަކާ އެންމެ ފުރަތަމަ އުޅެމާތޯއޭ އެކަންަތއް ނިންމާލާފައި އެހެން 

ކަންތަކަަަށް ދިއުން. ދެން ވާނެގޮަތކީ މަސައްކަތް މަޖިީލހުގެ ފެށުނީމާ ޖަލްސާ 

މިގޮތަށް ނުބާްއވާ އެ ހޮވިަފިއވާ ކޮމިޓީަތކުން މަސަްއކަތްުކރާ ދުވަަަސްުދވަސްެވސް 

ވެްސ އެްއކަލަ ޖަލްސާ ބާއްވަންޖެހޭނެ. އެކަަމކު އަންނާނެ. އެހެންނަމަ

އެހެނެއްނުެވވެސް ހިނގައިާދނެ، ކޮމިޓީތައް މަަސއްކަްތ ކުރާނެ. ކޮމިޓީތަކުްނ 

ފޮނުއްަވވާަާ އެްއޗެްއގެ ަމއްަޗށް އަނެްއކާ ޖަލްސާ މަަސއްަކތް ކުރަންވީމަ ޖަލްާސ 

ހިނގަމުންދާނީ. ބައްދަލުވާނީ ަވކި ހިސާބެްއަގއި  އެކަހަލަގޮަތކަށް މަސައްކަތް 

އެހެންވީމާ މިހިސާބުން އަދި ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ އަދަދާ ޖަލްސާ 

ބާއްވާނެ ގަިޑއާ އެްއޗެހި ަކނޑަެއޅުްއވުން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ ފަހަރެއްަގިއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ުބއްދިވެރި ކަމަކަށްނުވެ ހިނަގިއދާނޭ.  އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެންެގ މަޖިލީހު ން ބޭނުންފުޅުގޮތަކަށް އެކަންތައް ގެންދެވޭނެ. މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާލިން ގަވާއިުދ  ކުރިމަތީ މިއޮތީ ގަވާއިުދގައި ކަންތައްތައް. ދެން އަުޅގަ



ފާސްކުރާނެ މުއްދަތެއް ަކނޑައަޅަމާތޯޭއ. އެމުއްދަެތއް ަކނޑަެއޅުމަށް ފަހު ދެން 

ންފާސްކުރުމަށްޓަަކއި ޖަލްސާތައް ައވަސްކުރަްނ މަޖުބޫރުވާނެ އެއްކަަލގޮތަށް އެކަ

ޖަލްސާތައް ދިގުކުރަން ޖަލްސާތަކުގެ މެންބަރުން ވާހަކަ ދައްކާވާ އަދަދުތަްއ 

ކޮންޓްރޯލުކުރަން ަވކި ުދވަހަކަށް ވަކި ާމއްދާތަކެްއ ފާސްކުރަން އޭރުްނ 

ބޭފުޅުންވެސް  އެކަންތައްަތކެއް ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ ކުިރއަށް ދިއުުމަގއި ހުރިހާ

ވިސްނާަވޑަިއގެންަް ކުިރއަްށ ގެންދަވާނެކަމަށް އަުޅަގނޑު ހީކުރަން. ދެން 

ސަރުކާރުން ަވކިގޮެތއް ިނންމަން އުޅުްއވަނީްއޔޭ އެެހން ހީވާކަލަ ގޮތަކަްށ 

ވާހަކަދެްއކޭ ނުވަތަ އެހެން އެަބވެއޭ އެހެންވެސް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވުމަީކ 

ްއގޮތަަކށްވެސް ރަނަގޅު ރޫޙެްއަގިއ ވިދާުޅވާން ރަނގަުޅ  އަޅުަގނޑު ހިތުން އެ

ވާހަކަެއއްނޫންހެން. ސަބަބަީކ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާުޅވާ ފަދައިްނ 

މިތާނގައި މިތިއްެބވި ހުރިާހ މެންބަރުންނަކީވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤަގއި 

ިތއްބެިވ މެންބަރުން. އެހެންވީާމ  ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުަރއްވަްނ ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި

އެބޭފުޅުން ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅުވާެނގޮތަކަށް މަސަްއކަތްކުރުމަށް އެބޭފުޅެްއެގ 

ޚިޔާލުފުޅާ އެބޭފުޅެްއގެ ވިްސނުންފުޅު ތަންދިން އެންމެމަތީ ދަރަޖައަކަށް މަސައްކަްތ 

ރާތަކުން ވަިކގޮތެްއ ކުރަމުން މިގެންދަވަނީ. ަވިކ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެްއަގއި ަވކި ފަ

ނިންމަންވެގެން އެހެން ހުށަހެޅިފައި އޮތް އެްއވެސް ހުށަހެޅުމެއް މިހާރަކުވެސް ނެތް 

އަދި ކުރިއަަަށް އޮތް ތާނަގިއވެސް މި މަޖިލީހުގައި ެއގޮަތކަށް ނާންނާނޭ. އެކަން 

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަަަށް ޤަަަބޫލުފުޅު ކުރެްއވުނު މިންވަެރްއގެ މަްއޗަށް މިތާނެގ 

ކަތް ައޅުަގނޑުމެން ުކރިއަށް ގެންދިއުމުން މިފަހިވެފައި ތަނަވަްސވަމުން ދާނީ. މަސައް

ދެންމެ އެވިދާޅުވި ކަހަލަ ގޮަތކަށް އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާޅުވި ކަހަަލ 

ގޮތަކަށް ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމަން ވަކިފަރާތަކުން މަސައްކަތް ކުރެވޭހެްނ 

ތެރޭަގއި ދެން ވިސްނޭ ގޮތްތަކާ ެއއާދޭތެރޭަގއި ހީފުޅުވާކަމަށްވަންޏާ ދެން އެއާދޭ

ރައްދު ޢަމަލު އަންނަ ގޮތްތައް ތަފާތުވަމުންދާނެ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ހަމަ 

އަދަބުވެރިކަާމއެީކގަިއ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރިހުން ދަންނަވަްނ 



އްޗަކަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް އެކަހަލަ ނުފޫޒެއް ެއކަހަލަ ގޮެތއް މިމަޖިލީހުގެ މަ

ނޑުެމން މިތާނގައި މިތިއްބެވި މެންބަރުން  ނޯންނާނޭ. އަޅުގަ

އިޚްަްލާޞްތެރިކަމާެއކީަގއި ާވހަކަފުޅު ދައްކަވާ އަުޅަގނޑުެމންގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި 

ރައްޔިތުންގެ މުސްތަޤްބަލަށްަޓކައި ެއކުލަވާެލވޭ ޤާނޫނުައސާސީެއއް އެކުަލވާލުމުގެ 

ންބަރުންގެ އަތްޕުޅުަުމަތީގަިއ އެބައޮތޭ. އެހެންވީާމ ހުރިހާ ބާރެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެ

އެހިތްވަރާެއީކގައި އެކަމާ ކުިރމަތިލައްވަިއގެން އިަިޚްލާޞްެތރިކަމާއެީކގައި ކުރިއަްށ 

ަަޅުަގނުޑ ޔަޤީންކުރަން. އާދެ، އަޅުަގނޑު ދެން މިފުރުޞަތު  ގެންދަވާނެކަމަށް އަ

ބަރު އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އަރުވަނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ޙިލްމީއަށް. 

 

 އަޅުަގނުޑވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކޮށްަްލާހިތްވަނީ މަނިކުފާނު މި  ރަީއސޫލްޖުްމހޫިރއްޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީްސކަމާ އަލުން އިންތިޚާބުވުމާ ުގިޅގެން  މެންަބރު ުޙސަިއން ޙިލްމީ 

ނިއާ އާއި މުބާރިކްބާދީ އަދި ރައްދުކޮށްލަްނ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ މަނިކުފާނަށް ތަޙް ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑ މިފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އެންމެ ފުރަތަަމ ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަމްދޫން ޙަމީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް 

އެުދނީ. އެހެންނަމަވެސް އޭރު ތާއިދުކޮށްލާނަމޭހިތާ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް 

އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭ ޢިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުން ކުރީގައި ފާސްކޮށްފައި އޮްތކަމެްއ 

މާއްދާތައް ވަިކވަކިން ފާސްުކރަމުން ގެންދަން ފާސްކޮށްފައި އޮތްކަމެއް. އެހެންވީާމ 

ނޑު އެހެން އަޅުަގނުޑވެސް ފުރަތަމަ ޚިޔާލުކުރެވުނީ ެއއީ މި  މިހާރު އަޅުގަ

ާވއިދުގެ ކަންތައްަތއް ައވަްސކޮށްލަން އަަަޅުަގނޑަްށވެސް ހަމަ މުހިންމުކަން ފާހަގަ ގަ

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވާ އެއްަޗީކ  ކުރެވޭތީ. ދެަެން އެހެންވީާމ މިހާރު އަޅުގަ

ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޝައުޤީ ވިދާޅުިވގޮތަށް މި 

ސްކުރަމުންދާއިރު އެ އަނެއްކާ ކޮމިޓީ ވަގުތު ކޮންެމ ގަާވއިދުގެ މާއްދާަތއް ފާ

މާއްދާއަކަށް ހުުޅވާލުމުގެ ަބދަލުގައި ވޯޓަކަށް ައއްސަވަްނވީނޫންތޯއޭ. އެހެންނޫނީ 



އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްނުވޭ ުދވަހަކުެވސް މިކަންތަަައް ނިމޭނެހެނެއް. މިހާރުވެސް 

ހާ ދިއައީ. އެހެންވީމާ ޖަ 55ޖެހިއިރުގައި މި ޖަލްސާ ފެށުނީ މިހާރު  9ހެނދުނު 

ދެގަިޑއިރުވެ ދިޔަީއ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެބަވިދާުޅވޭ މީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކޭ. 

އަވަްސކުރަން ބޭނުންވާކަމެޭކ އަދި ޖަލްސާގެ ަވގުތުެވްސ އިތުރުކުރާ ވާހަަކވެްސ 

އެބަދައްކާ. ައޅުަގނޑަކަްށ ހިއެއްުނވޭ ވަގުުތ ިއތުރުކުރަންވެގެްނ ހެނެްއ 

ނޑުމެން ބޭނުންކުާރ މިބޭނުންވަ ނަޑށް ހީވާގޮތުަގއި މިަވގުތު އަުޅގަ ނީކީއެއް. އަުޅގަ

ގޮތް ކަންނޭނގެ މުހިންމީ. ކިތަންމެ ގިނަަވގުތަކު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިތާނގައި 

ނޑުމެން ެއަވގުތު ބޭނުންކުރާ ގޮތެްއ  ވަގުތު ހޭދަކުެރވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޓީ ކަންނޭނގެ މުހިންމީ. އެހެންވީމާ އެނުކުާތވެްސ ކަންނޭނގެ މުހިންމީ. ޕްރޮޑަކްޓިވި

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވާއެްއޗަީކ ވަިކވަކިން މާއްދާތަކަްށ  ފާހަގަކޮށްލާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަހުސް ހުޅުވާލުމުގެ ބަދަުލގަިއ ފުރަތަމަ އެމާއްދާެއްއ  އަނެއްާކ އަުޅގަ

ސަވަންީވއޭ. ެއއީ ޑރ. އިްއވާލުމުން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެއަށް ވޯޓަކަށް އައް 

ނުޑމެން އިތުބާރު ދެއްވާފަިއ  25ޝައުޤީެވސް ފާހަގަކުރެްއިވގޮަތށް  މެންބަރުން އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން މިޑްރާފްޓް ކުަރއްވާަފއި މިއޮތީ. ދެްނ  25މިއޮތީ 

އަޅުަގނަޑކީ މިމަޖިލީހަށް ަވރަށް އާމިހެއް، މުޅިން އާީމހެއް އެނގޭތޯ. ެއކަމަކު 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ އެްއޗެކީ މިމަޖިލިސް އެކުަލވާލެވުނު އިރު މިމަޖިލީހާ އަޅުގަ 

ހަމައަށް ވަރަށް ގިނަ ޖަލްާސތަކެއް ބޭްއވި ވަރަށް ގިނަ ަބހުސްތަކެއް ކުެރވި ޭއގެ 

އަލީަގއި މިއޮތީ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ގޮސް ަގާވއިދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އަނެއްާކ 

އަެނއްާކ އަލުން އަނބުރާ އެއޮތީ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަްށ އެއަށް ބަހުސްކުެރވި 

އައިސް ެދވަނަ ފަހަރަށް އިޞްލާޙުވެގެންނޭ މިއޮތީ ައިއސްފައި. އެހެންވީމާ އަނެްއކާ 

އަޅުަގނުޑވެސް ާތއީދުކުެރޭވ ވަރަށް ގިނަ މާއްދާަތކެްއ އެބަހުރި އަނެްއކޮޅުން 

ނޑަށްވެސް ފާހަަގކުރެޭވ އިޞްލާޙުކޮށްލާފައި ރަނަގުޅ ކޮށްލެވޭނެކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ އެްއޗަަަީކ  މާއްދާތަކެްއވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހެއޭ ކޮންމެ މާއްދާއެްއ  ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުުމގެ ޮގތުން އަޅުގަ



ވަިކވަކިން ިއއްަވވާފައި އެާމއްދާއަކަށް ވޯޓަށް އައްަސވަްނ. ވޯޓަށް އައްަސވާފަިއ 

ކުން ފާސްނުެވއްޖެކަމަށްަވންޏާ ދެން އަނެއްކާ އެމާއްދާައކަށް ފެންނަ އިޞްލާޙެްއ ވޯޓަ

ހުށަހެޅިގެން ދާގޮތަކަށް ެގންދާނިއްޔޭ. އެހެންނޫނިއްާޔ ހަމަ ކުރީގަިއވެސް 

ދެންނެވިގޮތަކަށް މިކަން ނިމުމަކަށް އަންނާނެކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ 

ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެއްޖެ މިހާރު ަގވާއިުދ  އެްއގޮތްކަްށވެސް ނުިވސްނޭ. ދެން ބައެއް

ނޑަައޅާފައި  ނަޑއަޅަމާ ހިނގާށޭ.  45ކަންތައް ފާސްކުރަން މުއްދަެތއް ކަ ުދވަްސ ކަ

 45މިހެން ދަންނަވާއިރު އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަންކޮޅަކީ މިހާރު 

ތަން. ދުވަހަށްވުރެ މާ ގިނަެވގެްނ ނޫންތޯއޭ މިދިޔައީ. ކޮބަިއތޯއޭ ފަހަތަށް ދިޔަ

ުދަވސް މިތަނަށްލާފައި އަނެްއކާ އަޅުަގނޑުމެން މިކަންތަާކ  45އެހެންވީމާ އަެނއްާކ 

ުދވަހަކީ ހަމަ ދިގު މުއްދަތެކޭ. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް އަނެްއކާ  45ދަމަންވެއްޖެ 

ނަޑއަޅާަފއި ައނެއްކާ އެލަސްކޮށްލުުމގެ  އަޅުަގނޑުމެން ވަކި ިދގު މުއްދަތެއް ކަ

ހަމަ ައަވސްކުރަންީވއޭ މީެގ މަސަްއކަަތށް. އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް  ބަދަލުގައި އަނެްއކާ

 ކުރިއަށް ގެންަދވާތޯ ދަންނަވާަލންވެގެން. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

 

ނުޑވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްަް. އަުޅގަ

 ފާނަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. ކޮންމެ ގޮތެްއގައި ހޮިވަވަޑއިގެންެނވި މަނިކު މެންަބރު ޢަދްާނން ޙަލީމް 

ނަޑއެޅިފައި ެނތި އަދި ހޮވޭނީ ކޮްނ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ކަމުގައި ވިަޔސް ޖަލްސާެގ ކޯރަމް ކަ

އަޣުލަބިއްޔަަތކުންކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނޭނގުނު ަކމުގަިއވިޔަސް. މިހާރު 

މަނިކުފާނަށް އޮންނާނެ. އަދި މަނިކުފާނު ތިަޔ  އަޅުަގނޑުަުމެްނގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު

ކުރަްއވާ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުުމގައި ައޅުަގނޑުަުމެންގެ ފުރިހަމަ 

ނޑުގެ އެއްބާރުލުން އޮންނާނެ.  އެއްބާރުލުން އޮންނާނެ. ހަމަޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ

ކުރިއަްށ  އާދެ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޖަލްާސ ފައްޓަިއގެން

ގެންދިޔަ ގެންދިއުމުަގއި ދެެކުވނު ބައެއް ވާހަކަަތކާެއކުަގއި ބަހުސް މިހާރު މިވަނީ 

ވާވަދެފަހެން. އާދެ، ދެތިން ހަތަރު ނުކުތާއެއް ނުވަތަ ދެތިން ހަތަރު މައްސަލައެްއެގ 



ނޑުެމންނަށް އެްއވެސް ކަމެްއ  މައްޗަށް ެއއްފަހަރާ ވާހަކަ ަދއްކަން ހަދަިއގެން އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން ހއ.ެގ ކޮޅެ ނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ. އަުޅގަ ްއގައި ނުޖެހިދާކަމަށް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު މުޢިއްޒު މިކަން ފާހަގަކުރަްއވާ ވާަހކަ 

ަިވާތީ ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު އަދާކުރަން އޭނާައށް. އާދެ، އަުޅަގނޑަްށ  ދައްކަވާަފއި

ނޑުމެންނަށް މިތި ނޑުމެްނ ހީވަނީ މިހާރު އަޅުގަ ބެވުނު ހިސާބުން ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިންސުރެ ވާހަކަ ަދއްކަމުން ައއި ޚާއްަޞ  ނިންމަންޖެހެނީ އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމުގަިއ މާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅޭ 

ނޑަެއޅުމުެގ އިޞްލާޙުތަކާމެދު ނުވަތަ މާއްާދއެއް ފާްސކުރުމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަ

މައްސަލަހެން. އެއަށްފަހު ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑުމެން ިއތުރު ވަގުތުަގއި ޖަލްސާ 

ނަޑއަޅަންވީ.  ބާއްވާނީތޯ ުނވަތަ ގަާވއިދު ފާސްކޮށް ނިންމާނީ ކިތަށްދުަވހުންތޯ ކަ

މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންަދވަިއގެން ނޫނިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް 

ނަޑކަށް ނުެއއްފެނޭ.  ވަގުުތކޮުޅގެ ތެރޭަގއި މަސަްއކަތް ނިންމިދާނެކަމަކަށް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން މާލެއަތޮޅުެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްާވ 

ފާދިއްޕޮޅުގެ މެންބަރަކު ޙުަސއިން އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރަްއާވފައިވާ ތާއީުދކުރެްއވުމަކީ 

ދުވަހު ވަރަށް ގިނަ ަވގުތު ހޭދަކޮށްގެން  މިއާމެދުގައި ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ

ވާހަކަ ަދއްކާ ނެެރވިފަިއވާ ރަނގަޅު އުފެއްދުމެްއ ކަމަްށވާތީެވ މިގޮުތގެ މަތިން 

މިކަން ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ވާހަކަ އަދި ކޮމިީޓގެ ވަގުތު ވަކިހިސާބަކުން ނިންާމ 

ނުޑ ތާއީދުވެްސ ލިބިފައި ވުމާއެުކގަިއ ވޯޓަްށ ައއްަސވަން ެފންނަ ވާހަ ކަ އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލުމުެގ ކުރީަގއި އަުޅގަ ދަންނަވަން. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއކި މަޖިލިސްެގ ކަންތައްތަކަށް ހުށަހެޅޭ  ދަންނަވާލަން މިއަދުޖެހޭ އަޅުގަ

މައްސަލަތަކާމެދުަގއި ބަހުސްޮކށް ވާހަކަ ަދއްކާއިުރ އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަ ަދއްކާނީ 

ނަށް ޤާނޫނުައސާސީ ލިބިދީފައިާވ ހުދޫދުގެ ތެޭރގަިއ، ހައްުދެގ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ވާހަކަ  ތެރޭގައި. ެއއިން ބޭރުވާ ގޮެތއްގެ މަތިން. އޭގެ ތެރޭަގިއ އަޅުގަ

ގެންދާނީ ކޮންގޮަތކަށްތޯ ކޮން މިސްރާބަކަށްތޯ ވަިކ މިވެނި މީހެއްގެ ވާހަކަތޯ އަެންއ 



އްކަން ފެނުނު ގޮތަކަށް އެމާއްދާއަށް ނުވަތަ މީހެއްގެ ވާހަކަތޯ. ައޅުަގނޑުެމންނަށް ދަ

ނަޑށް ހީވަނީ އެއީ އެކަްނ  އެކަމަކާ ުގޅޭ ވާހަކަތައް ައޅުަގނޑުމެން ދައްކާނީ. އަުޅގަ

ނޑަށް އެާވހަކަ ދަންނަވާލަންޖެހުނީ  އޮންނަންވާނެ ގޮތްހެން. އާދެ، ހަމައެކަނި އަޅުގަ

ަތްއ ހުއްޓުން ބައެއް ވާހަކަ މިއަދު ބައެއް ވާހަކަތައް ިދަޔއިރު ބަެއއް ކަހަލަ ވާހަކަ

ނުދެއްކުން މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ފާހަގަކުރެިވގެން ދިޔައީމަ ިއސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ 

ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތިން މިތަނުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މިނިވަްނކަން 

ާޔ އަޅުަގނޑަށް ލިބިގެްނވާ ވާހަަކ އަޅުަގނޑު އަެނއްާކވެސް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއް 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑު ޤަބޫލުނުކުރިއަސް ނުކުރާ ޮގތަކަށް ހޮވިފައި  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު   ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް. އަުޅގަ

 އިންނެވިކަމަްށވިޔަސް މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުަގއި މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަވަން  އަްޙމަދު ޝަީފޤް 

ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ  އިންނެވި ފަރާތުން ދެއްވި   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ދެތިން ޕޮއިންޓެއްގެ މައްޗަށް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން 

ނޑުމެން ބަހުސް ކުރަނީވެސް އަިދ  ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އާދެ، މިމަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ގެ ހެވާ ލާބަައްށ ޚިޔާލުފާޅުކޮށް މިހަދަނީވެސް ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ރަްއޔިތުން

އެދިގެން ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް ހޯދަ ދިނުމަށް. ހަމަ އެފަދައިން ސަރުކާރު 

ަރއްޔިތުންނަްށ އޮފީސްތަުކގައި ިތއްަބވާ މުަވއްޒަފުންެވސް ޚިދުމަތް ކޮށްެދއްވަނީ 

ފަހިގޮތްތައް ހޯދަ ދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަުޅ ގޮތްތައް މެދުވެރިކޮްށ 

. މިމަޖިލީހަށް ވިސްނާލާއިުރގައި މިާބވަތުެގ ބައެއް ކަންތައްަތްއ ދެއްވުމަށް

ފާހަގަކޮށްލުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގ ކުެރވުނީ. 

މިސާލަކަށް ދަންނަވަނީނަމަ މިއަދު މާލެ ތެރޭގައި ވަރަށް ިގނަ ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކެްއ 

ން އެންމެންވެްސ ފާހަަގކުރާ އަދި އެންމެންވެްސ ހިނގަމުން ދާކަން ެއއީ ައޅުަގނޑުމެ

އެކަމާ ހިތާމަކުރާކަމެއް. އެެހންވީމާ ފުދޭވަރެއްގެ ގިނަ މައްސަލަތައް ޝަރީއަތަްށ 

ފޮނުވަންޖެހި މައްސަލަތައް ނިންމަންޖެހިފައި އޮންނާނެކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭ. އަިދ 



މަެވސް އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އެވާހަކަަތއް ައޑުތައް ިއވިފަިއވެސް އެަބއޮތް. އެހެންނަ

އޮފީހުގައި މަަސއްކަތް ކުރަްނ ތިއްބެވި ހުރިހާ ވެރިންކަހަލަ ގޮތަކަށް މިމަޖިލީހުގަިއ 

ތާށިވެ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނީމާ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަްށ 

ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތް އެަބކޮށްދެވޭބާޭއ މިސުވާުލ އެބަ އުފެދޭ އެނގޭތޯ. އެީއ 

އެދާއިާރއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ުނކުރެވިދާަކމަށްވެއްޖިްއޔާ ެއވެްސ 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަްށ ބޮޑު ދަތިތަކަާކ އުނދަގޫަތަކކާ އަދި ވަރަށް ބޮޑެިތ 

ހުރަސްތަކެއްެވސް މެދުވެރިވެާދނެ. ހަމަ އެފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެއް 

އެއް އަަޑކުން ރައްޔިތުްނގެ ހެވާ ލާބަޔަށް ައޑު އުފުާލ  ރޫޙެއްަގއި ެއއް މާނަެއއްަގއި

ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކައާ އަޅުަގނޑުމެން ހިތުގަިއ 

ނަޑއަޅާފަިއ އޮތް ެއއްޗަާކވެސް އެްއގޮްތވާން އެބަޖެހޭ. ދަންނަވަން މިއުޭޅ  ކަ

ޞަތު ދޭވާހަކަެއްއ ވާހަކަައކީ ޤާނޫނުއަސާސީ ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ގޮަތކަށް އެފުރު

މިބުނަނީ ވަޒީރުން މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގޮޑިތަކަްށ 

 ވަަޑއިގެންެނވޭ ވާހަކަ. ހަމަެއާއއެީކގައި...  

 

ނުޑ ވަރަށް އެދެން ަހމަ އަޅުަގނޑުމެންގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ައުޅގަ

މައްސަަލައށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދިއުން. އަޅުަގނޑުމެންނާ ކުރިމަތީގައި އޮތް 

ތިޔަ ޚިޔާލުކުަރްއވާ ވާަހކަތަަކށް ވާހަކަ ެދއްކޭނެ ފުރުަޞތުވެސް ޤާނޫނުއަާސސީ 

ހަދަމުންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެކި މާއްދާަތކާ ދޭތެރޭގައި ވާހަކަ ަދއްާކއިރު 

މާ މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން ކުރީމަތީަގއި ވާހަކަ ދަްއކަވާނެ ފުރުޞަތު ިލބޭނެ. އެހެންވީ

ނޑަށް ހީވަނީ އެއްފަހަރާ  އޮތް މައްސަލައަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުން އެދެން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަން ރަނގަެޅއް  އަޅުަގނޑުމެން މާކުިރއަށް ާދން އުެޅގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން  މިހާރު ނުވާނެހެން. އެހެންވީމާ ވަަރށް އަދަބުވެިރކަމާއެީކ އެދެްނ އަުޅގަ

 މިވާހަކަ ދައްކާ މަްއސަލަިއގެ ވާހަކަ ދެްއކެވުން. 

 



 މިމަޖިލީހުގައި ވަކި މީހަކަށް ަވކި އިމްތިޔާޒުަތކެއް އޮންނާނެަކމަކަށް  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 ނުދެކެން. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަޅުަގނޑަށް ލިބިފަިއވާ ހުދޫދާ އެްއގޮތަށް  އަްޙމަދު ޝަީފޤް 

ަގނޑު ވާަހކަ ދައްކަމުން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އާދެ، އެހެންވީމާ ވަޒީރުންެގ އަޅު   ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮޑިތަކަށް ވަަޑއިގެންެނވީމާ ނިކުންނަ 

 އަނެއް މައްސަަލއަކީ ާޚއްޞަ މަޖިލިސް އެއް ވާހިނދު ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބުނާ... 

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑު އަިދވެސް ހަމަ އަދަބުެވރިކަމާއެކީ މިދަންނަވަނީ  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވު

ނޑަެއޅިފައި ނެތްަނމަވެސް މަޖިލީހެއްަގއި  މަޖިލީހެއްގައި ހަމަ ަގވާިއދެއް ކަ

ހުންނާނެ ހުރުމަތްތެރި ވާންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ޤާނޫނުއަާސސީ ހުއްދަދޭ މިތާނގަިއ 

ނޑުމެން ިއސްލާމްދީނުގެ އަސްލަާކ ކޮންމެ ވާހަަކއެްއވެސް  ަދއްަކން. އެީއ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަމެއް އެަވގުތަކަްށ  ޚިލާފުނުވަންޏާ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް  ޚާއްޞަކޮްށގެން ެއގެންދާކަމެްއގެ ވާަހކަ ެއވަގުެތްއގައި ެދްއކުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑަ ނޑުމެން ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަގިއގާހުންނާނެ އަޙްލާޤީ މިންގަ ކަށް އަުޅގަ

އަމިއްލައަށް އިޙްތިރާމު ކުރުން. އެގޮތުން ެނއްިޓގެން ދާކަމަްށ ވާނަމަ ެއއީ ކޮންމެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ނަމަވެސް އެމެންބަރެއް އަމިްއލަފުޅަށް އެމެންބަރެއްގެ 

ނޑު ނޭދެން  ނުޑ އެހާމަެވގެން އެދަނީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ އަމިއްލަ އަޙްލާޤީ މިންގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މަޖި ލީހުގެ އެއްެވސް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކީ އެގޮތަށް ައޅުގަ

ފާހަގަކުރެިވގެންދާނެ މެންބަރަކަށް ެވގެންދާކަށެއް. އެހެންވީމާ ވަރަްށ 

ނޑުެމން ކުރިމަތީގައި މިހާރު  އަދަބުވެރިކަާމއެކީ ައޅުަގނުޑ މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ

 ގެންދިއުމަށް.  މިއޮތް މައްސަލައަށް ވާހަކަ ދައްަކވަމުން

 

ނޑު ދަްއކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު   ވަރަށް ހިތާމައާއެީކަގއި ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުން އެދެން. އެްއގޮތަކަްށވެސް ހީުނކުަުރަްއވާ  އަްޙމަދު ޝަީފޤް 



ޭގގެ އުނދޯލީގަޭއ. މީ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްަޞ ތިބޭފުޅާ ތިއިންނެވީ ތިބޭފުޅާގެ އަމިއްލަ    ވާހަކަެދއްެކވުން:

 މަޖިލިސް. މިމަޖިލީހުގައި ވާހަަކ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ. އާދެ...

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު ދެން އެކަށީގެްނވާ ހިސާބަްށުވރެ މަޖިލީހެއްގެ ޤަދަރާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެންެދވިއްޖެެހން. އެހެންވީމާ ވަރަށް  ޢިއްޒަތަށް ެއކަށީގެން ނުވާ ިހސާބަށް ވާހަކަ

ނޑު ދަންނަވަން އިށީންނަވަން.   އަދަބުވެރިކަާމއެކީ އަުޅގަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށް ފަހު(

 

ނޑު ހަމަ މަސައްކަތް މިކުރަނީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޤަދަރާ   އާދެ، އަުޅގަ

ޅުަގނޑަށް އެނގޭ ޢިއްޒަތް ހިފެހެއްޓޭތޯ. މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތާ ޤަދަރު ހިފެހެއްޓޭތޯ. އަ

ނޑު ޭގގެ އުނދޯލީގައި ނޫްނކަންަް. ހަމަ އެހެން  އަޅުަގނޑު ިމއިނީ އަުޅގަ

ނޑު ކުރިމަީތގައި މިިތއްބެވި ޢިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ އަުޅގަ

މެންބަރުންވެސް މިތިއްބެީވ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ގޮިޑ ޮގީޑގަިއ ކަން. މަޖިލީހުގެ 

ނުޑ އެަވގުތަކު އެވާަހކަ ދެއް ކޭ މަޢުޟޫޢަކަށް ވާހަކަ ދެއްެކުވމަށް އެދި އަުޅގަ

ދަންނަވަމުން މިދަނީ. މީގެ ކުރީ ދުވަހެއްަގއި އދ. ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް ޙުސަިއން ހަމަ އެނުކުތާ ނެންގެވީމާ އޭނާގެ އަރިހުަގއިވެްސ 

ނޑު ދެންނެވި  ދެންނެވުމަށް އަޅުަގނުޑ އެހެން ދެންނެީވމާ އޭނާވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދަމުންދާ  ޤަބޫލުކުރައްވާ ެއވަގުތު ެއވާހަަކފުޅު ހުއްޓަވާެލއްވި. އާދެ، އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެއްކަަހލަ މައްސަލަތަކަށް ވާަހަކ ދައްކާނެ ކިތަންމެ 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ. އެކަމެއްގެ ަވގުުތގައި އެކަމެްއގެ ވާހަަކ  ފުރުޞަތުތަކެއް އަުޅގަ

މަށްވަންޏާ އެީއ ކިތަންމެ ރަނގަޅު ވާހަކައަކަްށވިޔަސް ެއވާހަކަ ނުދެއްކޭ ކަ

ވާހަކަައކަށް ުނވެ ހިނަގއިދާނެ. ކޮންމެ ކަމެްއގެ ަވގުތުަގއި އެކަމެްއގެ ވާހަކަ އަިދ 

ނޑުމެްނ  ނަޑއެޅިަފއިވާ ަކމެއް އަުޅގަ ކޮންމެ ވަގުަތކަށް ެއވަުގތަކާ ކަ

ނޑަށް ހީ ވަނީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަޖައްސައިގެން ގެންދިއުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ެއްއގޮތަކަްށވެްސ މެންބަރުގެ ވާަހކަފުޅު  ކުރިއަށް ެދވޭނެ ގޮތެކޭ. އާދެ، އަުޅގަ



ނުޑ މައިކު ަކނޑާލީީކ. ައޅުަގނޑު ދެންނެވި ދެންނެވުމަށް  އަޑުނާހާކަށް ނޫން އަުޅގަ

އް އާދެ، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ދެންނެވި ދެންނެވުމަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ޤަދަރެ

ނުކުރައްވާ އަދި އެކަީށގެންުނވާ ގޮތަށް ޖަދަލުކުރުމުގެ ގޮުތން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާ 

ކުރިއަށް ގެންދަން ފެށީމާ އެުޒވާބެއް ހިނގާތަން މިމަޖިލީހުގެ މައިކުތަކުން 

އަުޑއިިވގެންދާކަށް ައޅުަގނުޑ ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެހެންވީާމ އަޅުަގނޑު އެކަންތަްއ 

ެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތަމްސީލު ކުރައްވާ އެކުރީ. ެއއީ އެްއގޮތަކަށް 

ނޑަްށ ނޭނގިގެން ކުރިކަމެްއ  ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ތަމްސީލު ކުރައްާވކަން އަުޅގަ

ނޑު އަދިެވސް އެއްފަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް އަދި އެހެން  ނޫން. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ އެ ޖެންޑާަގއި ވާހަކަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ދަންނަވަން އަުޅގަ

ދެއްކެމުންދާ ކަންތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ވީާހވެސް ފުޅާ ާދއިރާެއއްަގއި ވާހަކަފުޅު 

ނޑު ެއއްގޮަތކަށްެވސް އެްއވެސް ބޭފުޅަކު  ދައްކަވަމުން ގެންެދވުން އެެދމޭ. އަޅުގަ

ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ވާަހކައަށް ހުރަސްއަޅާ އަދި މަޖިލީހުގައި އެބޭފުޅުންަު 

ނުޑ ހިމެނިވަ ޑަިއގަންނަވާ ާދއިރާގެ ގޮތުން ތަފާތުކޮށް އެަެހެން ަހދާކަށްވެސް އަުޅގަ

ނޑު ކުރިމަތީަގއި ދެވަަނ  ޤަސްތެއް ނުކުރަން. އެހެން ހަދާނަމަ މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ފަހަރަށް އެދިވަޑަިއގެންނެިވ ކިތަންމެ ބޭފުޅުންނެއްވެސް އެބަތިއްބެވި. ހަމަ 

ބޭފުޅާ ތިވިދާޅުވިހެން އިސްކަްނ އެމަޤާމުގެ ގޮތުން އިްސކަންދޭނަމަ ތި

އަޅުަގނޑުދޭނެ. މީގެ ކުިރންވެސް އެހެން ހަދާފައެްއ ނޯންނާނެ. ދެން 

ނޑުމެންެގ  ނޑުގެ ހަމަ އެދުމަކީ އަޅުގަ އޮތްތާކުެއްއވެސް ނޯންނާނެ. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު ެއއްބަފާކަމާ ގާްތކަމާ ެއކުވެިރކަމާ މިކަމުގަިއ މިރޫޙުަގއި  ތެރޭގައި ިމއޮތް ެއއްބަ

ަގނޑުމެން މަސައްކަްތޮކށް ކުރިއަށް ގެންދަން. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން އަޅު

ކުރެވިފައި ހުރި ގޯްސކަންތަކުގެ ވާހަކަ މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން މިތާނގައި 

އެގޮތްިމގޮތަށް ދައްކާ ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި ކުިރއަށް އޮތް ތާނގައި ރަނގަޅު ކުރުުމގެ 

ނޑުމެން ވާހަކަަތއް ދެއްކުން . އާދެ، ެއްއވެްސ ގޮތަކުން މެންބަރެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު  ވާހަކަ ދެއްކުެމއްގެ އަޑުަުނާާހކަށް އިން މީހެއް ނޫން އަޅުަގނޑު މީކީ. އަުޅގަ



އަުޑއަހާނަން. އެހެންނަމަވެސް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާއިރު ކޮންމެެވސް 

ނޑެްއގެ ތެރޭަގއި މަޖިލީހާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެ ްއގައި އަދި ކަހަލަ އަޙްލާޤީ މިންގަ

މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން ތިއްެބވި އެހެން ބޭފުޅުންނަްށވެްސ އިޙްތިރާމް ކުެރވޭ 

ގޮތެްއގައި ެއވާހަކަ ދެެކވުމަކީ އެއީ އެކަން ކުިރއަށް ދާންވާެނގޮތް. އެހެންނޫނީިވއްޔާ 

ނޑު ެދން ދަންނަވާކަށްނެތިން.  އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީކީ... އާދެ، އަުޅގަ

ޤައުމުގެ ކަންތައް ކުިރއަށް ގެންަދން، ޤައުމުގެ ކަންތަްއ އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ 

ރަނގަޅުކުރަންަް. ވަިކ މީހަުކ އެދޭގޮަތކަށް ވަކި މީހަކު ބޭނުންގޮތަކަށް ކަެމއް 

ކުރާކަށް ނޫން. އެންމެން އެްއބަސްވެަެގެން އެއް ވާހަކަެއއް ދެއްކިގެން އެންމެންނަށް 

ަގނޑުެމން މިތިބީ. އާދެ، ދެން ފެންނަ ރަނގަޅުގޮތް ޤައުމަްށޓަކައި ހޯދާދޭން އަޅު

އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު އަުރވާނީ މާލޭެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 އިސްމާޢީލަށް. 

 

 މަރުޙަބާ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނުޑވެސް މިފުރުޞަތު  މާލޭ މެންަބރު 

 މަށް ހޮވިަވޑަިއގަތުމާ ބޭނުންކޮށްލާނަން މަނިކުފާނު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޤާ އިްބރާހީމް އިްސމާޢީލް 

ގުިޅގެން މަރުޙަބާ އަރިސްކޮްށލުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިޒުނަ ެދއްވަިފއްާޔ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުން އިންތިޚާބުގެ ޖަލްސާަގއި ކަންތައް ދިމާިވގޮތުން 

މަޖިލީހުގެ  އަޅުަގނޑަށް ވޯުޓގައި ަބިއވެރި ނުެވވުނުނަމަވެސް ިމޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު ހުރި ވާހަކަ.  ނިންމެވުމަށް ތަބާވެ މަސައްކަތުަގއި ކުރިއަށް ދާން ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިޖަލްސާގަިއ ވާހަކަެދކެވެމުންމިދާ ނުކުތާއޭ ދަންނަވަްނ 

އަޅުަގނޑަށް ތަންކޮެޅއް ދަތިެވއްޖެ. ތަފާތު ގިނަ ވާހަކަތަެކއް އެކި ބޭފުޅުން އެަބ 

ޟޫޢުއަށް ާވގޮތަށް. އެހެންވީާމ ވަިކ ެއއްަޗކަށް ދައްކަާވ ެއކި މަޢު

ނޑު މިހުންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް  އަމާޒުކޮށްލަްނވެސް ތަންކޮެޅްއ ދަތިވެފައި އަުޅގަ

ނޑަށްވެްސ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެްއވި ެއކިެއކި ޚިޔާލުތަުކގައި އަުޅގަ

ވާލާނަން ރިޔާސަތުެގ ފާހަގަކުރެވޭ ކަންަތއް. އެހެްނވީމާ މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަ



ނޑު ކުރިމަތީަގއި އެަބއޮތް މިހާރުވެސް ަވޒީރުންެގ  އިޒްަނއާއެުކ. އާދެ، އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ދެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީުދކުރަްއވާފައި ޮއތް ހުށަހެޅުއްވުމެއް. ެއ 

ން ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ އޮތްަްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. އޭތި އަނބުރާ ެގންދެވިކަމެއް މުޅިައކު

ނޑަްށ  އަޅުަގނަޑކަށް ސާފެއް ުނވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިހެން މިދިމާވީ އަުޅގަ

ހީވަނީ ހާމަވެގެން މިދިޔަ ަފދައިން މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގއި ރިާޔސަތުންވެްސ 

ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން މިގަާވއިދުގެ ކަންތައް ވަިކޮގތަކަށް ގެންދިއުމަށް 

ވީމާ އަޅުަގނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ ބަހުރުވައިން ފާސްކުރެވިފައި މިއޮތީ. އެހެން 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޕްރެިސެޑންޓް ހެން މިކިޔަނީ އެއަށް. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ 

ފަހުން މިމަޖިލީހުގައި ބޭއްވުުނ ޖަލްސާގައި ނިންމައިފިން ކުރިން ނިންމިފައި އޮތް 

މާ ދެން މިމައްސަލައިގަިއ ނިންމުމެއް އޮންނަންވާނީ އޮތްގޮތަްއކަމަށް. އެހެންވީ

އިތުރަށް ވާހަކަ ަދއްކާނެ ާޖގަ އޮްތކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ނުދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް، މިހެން މިދިމާވީ އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫުލކުރަން ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި އަވަދިނެިތ އުޅުްއވުމުގެ ސަބަބުން 

ފަހަރުގައި މިޖަލްސާގެ އެކަން ހިނގާދިޔަ ޖަލްސާގައި ބަިއވެިރވެަވޑައިުނގެންނެވުނީމާ 

ފަހަރުގައި އެނގިަވޑަިއގެންފަިއ އޮތުން އެކަީށގެންވޭ. ަޝއްެކއްނެތް އަމީން ޢާންމު 

ހުންނާނީ ޔައުމިއްޔާތަްއ ފޮނުއްވާފައި. އެހެންނަމަވެސް ަޔއުމިއްޔާަތްއ 

ނޑުމެން  ނަށް ވަގުތު މިއޮންނަނީ ނުވެަފއި. އެހެންވީމާ މިކަހަލަ ބަލާލުމަށްވެސް އަުޅގަ

ކަމެއް ދިމާވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. މިތާނގައި އަިރއަތޮުޅ އުތުރުބުރީ މެންބަރަކު 

ނޑަށް ހީވަނީ  އެދިަވޑަިއގެންނެވި އެިދވަަޑިއގަތުން ރިޔާސަުތގެ ކިބައިްނ އަުޅގަ

ލިބިަިވަޑަިއގެންފިހެން.  އެސުވާުލގެ ޖަވާުބގެ ބައެްއ ނަމަވެސް މިހާދިސާއިން 

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު އުފާކުރަން މިމަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތުގެ ގޮޑި އެއަްށ 

ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރެްއވުމުގެ މުހިންމު މައްސަލައާ ހަމައިން ފެށިގެން އެންމެ 

 ކުރީ ގޮޑިބަީރގެ ޮގޑިތައް ފަުޅފިލުވަމުންދާކަން އެއީ މިަވގުުތ މިމަޖިލީހަށް ލިބިފައި 

އޮތް މުއްސަނދިކަމެއް. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގަިއ 



ނޑުމެންނާ ތަފާތު  މިއޮތް ަގވާއިދު ހެދުމުގެ މައްސަަލއިަގއި ައުޅގަ

ނޑު  ހުށަހެޅުންތަކެއްވެސް ައއިްސ ތާއީދު ލިބިފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަަގކޮށްދެްއވުން މިހާރު މިަވގުތު  ރިޔާސަތުން އެދޭކަެމއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމަނީ ކޮންކަމެއްތޯ. ދެވަނައަްށ ނިންމާނީ ކޮންކަމެއްތޯ.  ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އެގޮްތގޮތް ފާހަގަކޮށްަލއިގެން އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ގެްނދިޔައިްއޔާ ެއކި ވާހަަކ 

ނޑު އެކި ބޭފުޅުން ދަްއކަވަމުން ެގންދިއުމަށް ފުރުޞަތު ކުޑަވާނެ.  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ހުށަހަޅަން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިހިރަ ކަންތައްތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ ފުރަތަމަ 

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލަމާ ހިންގަވާށޭ ިމގަާވއިދު ފާސްކުެރވެންދެން ޢިއްޒަތްތެރި 

 ރިޔާސަތުންވެސް ފާހަގަ ކުަރްއވައިފީމު މިަގވާއިުދގައި އެބަޮއތޭ ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ

ގޮތާ ވަގުާތ ކަންކަްނވެސް. ެއހެންނަމަވެސް މިވަގުުތ ައޅުަގނޑުމެން މިއަމާުޒކުރަނީ 

ނޑަށް  ގަާވއިދު ފާސްކުރަން އަުޅަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަަކށް ކަމަށް އަުޅގަ

އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާއެއް ނޫން މިމައްސަލައިގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެޖެންޑާ 

ެމ ފަހު ޖަލްސާގައިވެސް ވާހަަކދެކެވިފައި އޮތް ރޫޙަކީ ކުރެވި ވާަހކަ ދެއްކުނު އެން

ނުޑމެން ނިންމަމާ ހިންގަވާށޭ ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުގެ  އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެްނދާނެ ގޮތެއް. އެހެންވީމާ ޭއެގ ތެރޭގެ ގޮތެްއކަމަށް  ކަންތައް އަުޅގަ

ނޑަށްެވސް ތާއީ ދުކުރެވޭ ޮކޅުމަޑުލުެގ އަޅުަގނޑުމެން ބައްލަވަމާ ހިންގަވާށޭ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުން. ަގވާއިުދ ފާސްކޮށް ނިމެންދެން 

ގަިޑއިރުެގ  7އަޅުަގނޑުމެން ހިނަގވާށޭ ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރެވޭ ދުވަހަކު 

ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދަން. ދެން ގަވާިއދު ފާސްކުރެވޭއިުރގަިއ  ޖަލްސާ އަޅުގަ

ލީހުގެ ދެން އޮތް ބަިއ ުކރިއަށް ގެންދާެނގޮތް ޭއަގއި ަކނޑަެއޅޭނެ. އެހެްނވީމާ މަޖި

ނޑުމެން ނިޒާމީ ކޮންމެވެްސ ކަންތައްތަކެއް އެބަ  އެހިސާބަށް ދަންދެންވެސް އަުޅގަ

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ. އެހެން ނުވުމުެގ ސަބަބުން ހަމަޔަޤީނުންވެސް މިއަދު 

ބަރަކާ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވިގެން އެދިޔަ މިޖަލްސާގައި ރިޔާސަތާ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

ނޑު މިމަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަހާހިތްވާ ދެކޭިހތްވާ ައޑެއް މަންޒަެރއް  ބަހުސަކީ އަުޅގަ



ނޑަށް ލަފާުކރެވޭ ގޮުތަގއި މިހެން  ނޫން. އެަެހެންވީމާ މީ އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަން ދިމާވާން މެދުވެރިވާން މިދިމާވަނީ މިހާރު މިޖަލްސާވެސް އަ ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެއްަބސްެވވިފައި ފާހަގަވެފައި  ގެންދާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެްއ އަޅުގަ

ނެތީމަ. އެހެންވީމާ ވަރަށް ުމހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ތިލަވަުމން މިއަންނަނީ ގަާވއިދު 

ނޑުމެން  ނުޑމެން ޢަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެއްކަން. އަުޅގަ ފާސްވަންދެންވެސް އަުޅގަ

އެނގިަފއި އޮތުން. ދެން ޢިއްޒަތްެތރި ރިޔާސަތުން ވަރަށް  އެންމެނަށް ސާފުވެ

އިޙްތިރާމާއެކު ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އެދެން ބޭނުންކަމެއްވެސް އެބައޮތް. ެއީއ 

މިހެން ވަކި ގޮަތކަށް އަމާޒުުނކުރެވި މިދާ ހާލަތްތަކުަގއި އެިކއެކި މެންބަރުން ބައެްއ 

ވާހަކަ އެބަ ދެކެވޭ. އެހެންނަމަވެސް  ފަހަރަށް މަޢުޟޫޢުއިން ބޭރުގައިވެސް ަބެއއް

އެމަޢުޟޫޢިން ބޭރެކޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިޔޭކަްށވެސް ނެތް މުޅިއަކުންނެއް. 

އެހެންވީމާ އެހެން ވާހާލަތްތަުކގައި ރިާޔސަތުން އެކަމަކަށް ދެއްވާ ޖަސްޓިފިކޭޝަން 

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ކުިރއަށް  ތަންކޮޅެއް ކުުރކޮށްލައިފިްއޔާ އަުޅގަ

ގެންދިއުމުަގިއވެސް ފަސޭހަެވ އަވަްސެވގެން ދާނެކަމަށް ފެނޭ. ކޮންމެހެން 

ރިޔާސަތުން އިންަޓވިުއ ކުަރއްވަން ޖެހިަވޑަިއގެންނަާވ ަކމެއް ކަމުަގއި ވަންޏާ 

މެންބަރުންނަށް ދޫކޮށްލެއްވުން ރަނގަޅުވެދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ 

އީސް ޮކންމެއަކަސް މުސާރަިއެގ އެވާހަަކވެސް ދަންަނވާލިން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ 

ނޑުމެން ކޮންމެހެން ދަންނަވާކަށް ނެތިން. މިތާނގައި އެވާހަަކވެްސ  ވާހަކަެއއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާދިފަހުން  އެބަ ދެކެވޭ. ެއއީ ެއއްނޫން މީގެ މައްސަލައަކީ. ައުޅގަ

 ޓީވީތަކުންނާ ބޭރުގެ ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތަކުން އަޑުައހައިފީމު ބޮޑު ބަޑިޔާ

ބޮންގޮްއވަމުން ދިޔަ އިރާޤުގަިއވެސް ދެތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 

އިރާދަފުާޅއެކު هللا ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ސުމަކުްނ ފަށައިގެން ނިންމާލި ވާހަކަ. 

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހާލަތު އަދި އެހިސާބަކަށް ނުދޭ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ކޮށް މިއަށްުވރެ އަވަހަށް އެމީހުންނާ ރައްޔިތުން މިއެދޭ އެދުން މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަ

ނޑުމެންނަށް ެއގޮތް  ހަމައަށް ގެންދެވޭނެ ގޮެތްއ އޮންނަންވާނެ. އަދި އަުޅގަ



ނޑަްށ ހީވަނީ. އެހެންވީާމ ތަންކޮޅެްއ ބޮޑަށް  ނުފެނިގެން އުޅެނީހެން ައުޅގަ

މަސައްކަތް ކޮށްލަިއގެން ހޯދައިގެން ނަމަވެސް ެއގޮްތ އަޅުަގނޑުމެންނަށްަާ 

ތޯ މިހާރު ތަންކޮޅެްއ ފުންކޮށް މަސައްކަެތއް ޮކށްލަންވެއްޖެ. ނުރަސްމީ އަތުޖެހޭ

ބައްދަލުވުންތަކާ އަދި އެއަްށުވރެވެސް ސާދާ ބައްދަލުވުންަތްއ މިހާރުވެސް މިބޭއްވޭ 

ފަދައިން ބާއްވަމުން ވަިކަވކި މެންބަރުން ވަކިވަކިްނ ބައްދަލު ކުރައްވަމުން 

ނޑުމެން ަރއްޔިތުން އެިދެއދި އެތިބި އިޞްލާޙުތަްއ  ގެންދަަވއިގެން ނަމަެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  އެމީހުންނާ ހަމައަށް ގެންދެވޭނެ ކޮންމެވެސް ަމގެއް މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭ. ެއހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި  ތަނަވަސްކުރަން ވެއްޖެކަމަްށ އަުޅގަ

 ރިޔާސަތުންވެސް ިމކަމާމެދު ވިސްނާަވޑަިއގެން ކޮންެމވެްސ ގޮތަކަށް މިމަޖިލީހުގެ

މިސްރާބު ގެންގޮސް ދެްއވުމަީކ އަޅުަގނޑު ނުހަނު އެދޭކަމަަކށް ވާތީ އެވާަހކަވެްސ 

 މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ކޮންކަމެއްތޯ އެންމެ އިސްކުރަންވީ. އެކޮށްލެްއވި ުސވާލުަގއި ައޅު ގަ

އަޅުަގނޑު ެއއް ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރަށް ުކރިންވެސް ދެންނެވުނު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް އާދެވިފައި ތިބި ހިސާުބން އަޅުަގނޑުމެންގެ 

ިދ ކުރިމަތީގައި އޮތީ ގަާވއިދަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު ެއއަށް ވޯޓަށް އަހާ އަ

އެމާއްދާ ފާސްކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލައޭ. ދެން އޭގެ ތެރޭަގއި ޚިޔާލެްއ 

އަޅުަގނޑަށް ހުށަހެޅުނީ ަވކި މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި މިގަާވއިދު ފާސްކުރަން 

ނިންމުން ކިހިނެއްވާނެތޯ. އަދި އެމުއްދަތަކާ ހަމައަށް ވަގުީތގޮތުން މިހާރު މިއޮތް 

ހިނެއްވާނެތޯ. ދެން ކޮންމެއަަކްސ އޭގެ ތެރެއިން ބަެއއް ގަާވއިދު ބޭނުންކުރުން ކި

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މިގަާވއިުދ ފާސްކުރަންވާނެކަމަށް  45ބޭފުޅުން މިހާރު 

ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮްތ. ެދން އަނެއްާކ ބަެއއް ބޭފުޅުްނ މިޖަލްސާތައް ބާްއވާނެ 

އެހެންވީމާ މީގެތެރެއިްނ  ގަޑި ިދގުކުރުމުގެ ވާހަަކވެްސ ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮތް.



ނޑުމެްނ ނިންމާލަން އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަިދވެްސ ރަނގަީޅ  އެންމެ ކުރިން އަުޅގަ

ގަާވއިދު ފާސްކުރާީނ އިޞްާލޙު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު ކަންަތއް ކުިރއަށް ގެންދާނެ 

ނޑުމެންނަށް  ގޮތެއް ފާސްކުރުން ރަނަގުޅހެން. ދެން އެއަށްފަހު ދެން އަޅުގަ

ނަޑއަޅާަފއި. ެއމުއްދަތުގެ ކަންތައް ނިންމިދާނޭ. ދެން އެމުއްދަތު މުއްދަތެއް ކަ

ނަޑއެޅުމަށްފަހު އެމުއްދަތު ތެރޭގައި ހިންގުމަށްޓަކާ އަިދ  ނޑިއިެރއްނޫން  7ކަ ގަ

ނޑުމެން ެއކަން ކުރަން. އެއީހެން  އެއަްށވުރެ ގިނައިރު ކޮށްގެްނެވސް ޖެހޭނީ އަުޅގަ

ނޑިއިރަށް  7އެހެންނަމަެވސް  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މީގެ ގޮތަކަށް ވާނީ. ގަ

ބާއްވަްނވެސް ެއއީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ނުފެންނަ ގޮތެއްނޫން. ދެން މިތާނގައި ބައެއް 

ބޭފުޅުން މަޢުޟޫން ބޭރުގެ ބައެްއ ވާހަަކވެްސ ދެެކޭވ. އެކަމާ ިރޔާސަތުން 

އެކަންތައް ބެލެހެއްޓުުމގައި ވީހާވެސް ރަނގަޅަށް ގެންދަންވާނެކަމަށް އެކަމަްށ 

ނޑު ަޔޤީންކުރަން މިހާތަނަށް ޢިޝާ ރާތް ކުރައްވާ ވާހަކަުފޅު ދެއްެކވި. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ރިޔާސަތު ބެލެހެްއޓުމުގައި ެއކަންތައް ހަމަ މެންބަރުންނަށް މެންބަރުންގެ 

ނޑު ގެްނދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް  ވާހަކަފުޅަށް އިޙުތިރާމްކޮށްގެްނ ދޫކޮށްގެން އަުޅގަ

އެބަ ދަންނަވާލަން ެއކަމަށް ފުރުޞަތު ފަހުން  ބައެއްފަހަރު ެއކަންތަކުަގއި

އެރުވޭެނއޭ. ނުވަތަ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނޭ. ލިބިަވޑަިއގަތީމާ އެކަންތައް 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި އޮތް  އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން ގެްނދާނަމޭ. މިހާރު އަޅުގަ

ދަންނަވަމު. އާދެ،  މައްސަލައަށް ވާހަކަ ދަްއަކަވމުން ގެންދެވުން އެދެމޭ. އެހެން

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ަކމާއެކީަގއި ދެބޭފުެޅއްެގ  މިއަދުވެސް އަުޅގަ

އަރިހުަގއި އެބޭފުޅުން އެދައްަކވާ ވާަހކަފުޅު މިހާރު ދެން އެހިސާބުން 

ނޑު ހީކުރާހިތްއޮީތ  ނުޑ ދެންނެވިން. އާދެ، ައޅުގަ މަޑުކޮށްލަދެއްވުްނ އެދެމޭ އަުޅގަ

ނުޑގެ އެ ކަނި ކަެމއް ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކަެއއްޫނން. ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި އެއީ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަވގުތާއި އެކަމާ ުގޅޭގޮތުން ެއކަންތައް ރަްއކައުތެިރ 

ކުރުމަށްޓަކާ މަޖިލީހުގެ ޤަދަރު ހިފެަެހެއްޓުމަށްޓަކާ އަުޅަގނޑު ެއކަންތައް ކުރީ. 

ސް ައޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީންފުޅުކޮށް ދެން ކޮންމެއަކަސް ކުރިއަްށއޮތް ތާނގަިއވެ



ނޑުގެ ޒަމީރު ޤަބޫލުކުާރ  އަރުވަން ެއކަށީގެްނވާ ގޮތަކަްށ އަދި އަޅުަގނޑަށް އަުޅގަ

މިންވަރަކަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅަށް އިުޙތިރާމްކޮށް އެފުރުޞަތު 

ނޑެއް އަރުވަމުން ގެންދާނަމޭ. އަޅުަގނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެްނ އަޚުލާޤީ  މިންގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އޮންނަން އެބަޖެހެއޭ. ޭއގެ ތެޭރގަިއ ތިއްބަވާެނކަމަށް އަިދ 

ގެންދަވާނެކަމަށް ހިތުގެ ައިޑން ޤަބޫލު ކުރަމޭ. އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުން 

ނޑުމެްނެގ  ނޑު ދަންނަވާލަންޖެހޭ އާދެ، އަުޅގަ އެަެދެމޭ. އާދެ، މިަވގުތު ައޅުގަ

ހިނގަމުންދާއިރު މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހިނގަމުންދާގޮތް ބައްލަާވ  މިހާރު މިޖަލްސާ

ލެއްވުމަށްޓަކާ މިަވގުތު ރާްއޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރަްއވަމުްނ ގެންދަވާ ޔޫރަޕިއަން 

މެންބަރުންެގ ވަފުދުެގ ބަެއއް މެންބަރުން މިހާރު މިޖަލްސާއަށް  6ޕާލިމެންޓްގެ 

ތިއްބެވީ މަޖިލީހުގެ ވީ.އައި.ޕީ ގެލެީރަގއި.  ވަަޑއިގެން އެބަިތއްބެވި. އާެދ، އެބޭފުޅުން

އެހެންވީމާ މިކަހަލަ މަޖިލީހުގެ އާދަކާދަ އޮންނަގޮތުން ިމޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

ނަންފުޅުގައި ައޅުަގނޑު ެއބޭފުޅުންނަށް އިޚުލާޞްތެރި ކަމާއެުކގައި މަރުޙަބާ 

ނުޑ ފުރުޞަތު މިއަރުވަީނ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދަންނަވަން. އާދެ، ދެން އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޒާހިރަށް.

ނޑުވެސް ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުންަވނީ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނަޑކީ ދިވެހި  މެންަބރު ައޙްަމދު ޒާހިރު   ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުޤަަައި ަރްއޔިތުންގެ ޙިމާޔަތަށް. ެއއީ ައުޅގަ

ނުޑގެ ޢާއިާލއާއި ަރއްޓެހިްނނަކީ ދިވެހި  ކަެދއްެކވުން:ވާހަ ރައްޔިތަކަށް ވާތީެވ. އަދި ައުޅގަ

ނޑުވަނީ ުހވަެއއްެވސް ކޮްށފައި. ހަމައެކަަަނި  ރައްޔިތުންނަށް ވާީތވެ. އަދި ައޅުގަ

ނޑު ދެންމެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނުޑގެ ވެއްޓިަފއި އޮްތެއއްަޗކީ އަުޅގަ

ނޑިެއްއގަެއއްނޫން. މެންބަރުންގެ ވާހަކަފު ޅުަގއި ިވދާޅުވާ ފަދައިން އިންތިޚާބީ ޮގަަ

އޭގެ މާނަައކީ ތިމާއަށް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވީތީވެ ލިބިަފއިވާ ޙައްޤު ނިގުަޅއި 

ގަތުމެްއވެސް ނޫން. އަތުލައި ގަތުމެްއވެސް ނޫން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު 

ވާހަކަފުޅުަގިއވެްސ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް  ދެކޭގޮުތގައި މާލޭގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ

ޢިޝާރާތް ކުރެއްވި ފަދައިން މިބަޙުސްގައި ދިގުދެިމގެންދަކަްށ އަޅުަގނަޑކަށްވެސް 



ނޑު ވިސްނާ ޮގތުގައި ވިްއޔާ އަުޅަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ވިްއޔާ  ނުފެނޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަނީ މިމަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދާނެޮގތެ އް ނިންމާފައި. މިހާރު އަޅުގަ

އަޅުަގނަޑކީ އަޣުލަބިްއޔަތަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއް. ެއއީ އެންެމ ކުރިން މިމަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން ަގވާއިުދގެ ޑްރާފްެޓއް  މަސައްކަތް ފެށިއިުރގަިއވެސް ދެންނެވިން. އަުޅގަ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެއާބެހޭގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމަށް ފަހުގައި ދެން އަނެއްކާ ެއއަށް 

ޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުްއވީމާ ިއޞްލާޙާއިގެން ކުިރއަށް ދާންވީ. އެހެންގޮތަކަށް އި

ވަނަ ފަހަރަކަށް ފޮނުއްވުމުގެ  2ދަންނަވަންޏާ ޑްރާފްޓިންގ ކޮިމޓީަިއަކަށް 

ނޑު މިެދންނެވީ. ޭއގެ މާނައަކީ ފޮނުްއިވއަސް ޭއގެ  ބޭނުމެއްނެތޭ، އަުޅގަ

ށް އައިްސގެްނ ޢިއްޒަތްތެރި މަރުޙަލާއަކަށްެވގެން ދާނެ. އަެނއްާކވެސް މިކޮޅަ

މެންބަރުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާނެ. މިހާރު މިއޮތީ އެމަްއސަލަ އައިސްަފއި. 

ނޑަކީ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިްނ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ތަބާވާ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އް މީހަކަށްވާތީވެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމެވިގޮތަށް ެއއްބަސްެވގެން އެްއވެސް ެއްއޗެ

ނުދަންނަވާ ހަމަ މަޑުމަޑުން އިނީ. މިހާރު މިނުކުމެގެން މިއުޅޭ މައްސަލައަކީމީ. 

ނޑުމެން އެބައޮތް ފާްސކޮށްފަިއ މާއްދާއަކުން  ނަމަވެސް މިމަޖިލީހުން އަޅުގަ

މާއްދާއަކުން ހުށަހަޅަިއގެން ުކރިއަށް ގެންދަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެން 

 7އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅޭނީ މިހާރު  ފާސްކޮށްފައި ޮއއްވާ ކިހިނެތްތޯ

ނޑު  ނިޑއިރަށޭ ޖަލްސާ ދަންމާނީ. ނޫނިއްޔާ މިވެނި ގޮަތކަށޭ ެގންދާނީ. އަޅުގަ ގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަކަށް ުނގެންދެވޭނެ.  ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މިގޮަތކަށް ައޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކުރިއަްށ ގެންދަންޖެހޭނީ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން

ހުށަހަޅައިގެން ދެން އެމާއްދާައކަށް އެީވގޮެތއް އެނިންމަވާ ިނންމެވުމެއްގެ މަްއޗަށް 

ބިނާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެުވމަށޭ. އަޅުަގނޑަށް ިވސްނޭގޮުތގައި މިހާރުވެސް 

ނޑައަުޅްއވާފައި. މަގުފަިހވެފައި އެބައޮތް. ެއގޮަތކީ  އެބައޮތް ކުިރއަށް ގެންދާެނގޮެތއް ކަ

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީައކުން  25ފައި އޮތް ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ މިހާރު ހުށަހެޅި

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެޭބފުޅުން މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ނިންމަވާފައި މިކޮޅަށް 



ތަފާތު ޚިޔާުލފުޅު. މިދުނިޔޭގެ  25ފޮނުއްވާފައި އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް ެއއީ 

ފައިއޮތް ކަމަކަށްާވތީވެ ޭއގެ އެހެންތަނަކުންަް ނަމަހީ ޕާޓީއަކުން ނިންމާ

ނޑުމެްނގެ މި   25އެންޑޯޒްަްމަންެޓއް ލިބިދާނެ ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޕާޓީން ނިންމަވާފައި މިތަނަށް އައިސްަފއި މިއޮތީ. އެހެްނވުމާއެކީ މިތާނަގއި 

 އަށްވުރެ ގިަނޢަދަދެއްގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާުލފުޅު ބޭނުންވާނެ އޭގެ 411މިތިއްބެވި 

ތެރެއަށް ގެންނަވަން. އެހެންީވމާ އިޞްލާޙެއް ނުއަންނާނެގޮަތކަށް 

ނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ގޮތެއް ުނނިންމޭނެ. އެހެންވީމާ މީގައި މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމާފައި  ދެކޭގޮުތގައި އޮތްގޮަތކީ ކުރީަގިއ އޮތް ޖަލްސާގައި އަުޅގަ

މާއްާދއަކުން ހުށަހެޅުނީމާ ޢިއްޒަތްތެރި  އޮތްގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާއްދާއަކުން

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވިދާނެ އެއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަން. އިޞްލާޙު 

ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ދެން ެއއަްށ ބަޙުސް ކުރަްއވާނެ ފުރުޞަތު ނުދެއްވާ ހަަަަަމަ 

ލާެޙއް ސީދާ ވޯޓަށްދާނީ. ވޯޓަށް ގެންދާވާފައި ދެން ޭއގެފަހުން އެްއވެސް އިޞް

ަިގޮަތށް ފާސްވޭތޯ ވޯޓަށް  ފާސްނުވެއްޖެްއޔާ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއިން ހުށަހެޅުއްވި

ނޑަށް ހީވަނީ ކުިރއަށް ެގންދެވޭނީ. ދެން ތ.  އައްަސވަްނވީ. ެއގޮތަށްހެން ައޅުގަ

ނޑުމެން  އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ވިދާުޅވި ފަަދއިން އަުޅގަ

ނޑި ިދގުކުރަްނވެ ނޑު ހަނދާންވާ ގަ އްެޖއްޔާ ޭއގެ ފުރުޞަތުވެސް އެބައޮތް. ައޅުގަ

ގޮތުަގއި ިވއްޔާ މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ޑްރާފްްޓގައި ެވސް އޮންނާނެ 

ނޑި އިރަށޭ  3ކޮންމެވެސް ެއއް މާއްާދއެއް ޮއންނާނެ މަޖިލީހުގައި ދެމިއޮންނާނީ  ގަ

ަގނޑިއިރަށް ބަަަދަލު  6އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ. އެެހންކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އެ 

ކުރެްއވިދާނެ. ެއވިދާޅުިވގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރޭަގނޑަްށވެސް ބަދަލު 

ކުރެްއވިދާނެ. މުއްދަތު އިތުރު ކުރަންވެއްެޖއްޔާ ފުރުޞަތު ެއބައޮތޭ. މިހާރު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާަހކަފުޅުަގއި ގެންެނވި ހުރިހާ ޚިޔާލުފުޅުތައް ގެަނއުމުގެ 

ނުޑމެންނަށް މާއްދާއަކުން މާއްދާައކުން ކުރިއަށްދާ ކަުމގައި  ފުރުޞަތު އެބައޮތް އަުޅގަ

ވަންޏާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނޑު ހިތުން ރަްއޔިތުންެވސް ވާހަކަ ދަްއކަނީ 



އަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ ކަންަތއްތަުކގައި ވަގުތު ޭބކާރު ކުރާީތވެ. ދެން ބައެއް 

ގޮތުން އެބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެ ކަމެއްެވސް ރައްޔިތުންގެ ިޚޔާލުފުޅު ހުންނަ

ގުޅުްއވާެލވޭނީ މުސާރައާ ކަްނނޭނގެ. އެހެންވީމާ މުސާރަާއިއ ގުުޅވަިއގެން ވާހަކަ 

ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ވިްއޔާ ހަމައެކަިނ ފައިސާެއއްނޫން  ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަވގުުތވެސް އެބަ ބޭކާުރެވެގންދޭ . އެއީ ައޅުަގނުޑގެ ބޭކާރު ކުރަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަްށ ގެންދިއުމުަގއި  ޒަމީރު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވިްއޔާ އަުޅގަ

މައްސަލައަކަްށެވގެން ނުނިންމި އޮެވގެން ނުވާނެ. މިހާރުވެްސ އަޅުަގނޑުމެންވަނީ 

ނޑުމެން  ގޮތެއް ނިންމާފައި. ީކއްެވގެންޯތ އެގޮތަށް ކުިރއަށް ނުދެވެްނވީ. ވީމާ އަުޅގަ

ނޑަައޅައިގެން ކުރިއަށް ދާންވީ. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް، ނިން މައިގެން ެއގޮތަށް ކަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާ  މަޢުލޫމާތަށްޓަކާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޮއތްގޮތުން ބޭއްޭވގޮތް.  2މިއޮންނަނީ ހަފްތާއަކު  ދުަވހު. އަދި އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރުން މަސައްކަތްޕުޅު ނުކުަރއްވަނީ އެހެންނަމަވެސް ޭއގެ މާނައަކީ ޢިއް

އަކީ ނޫން. މިހާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަަަތްތަްއ ދާގޮތުން 

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއް އެބަ ކޮމިޓީތަކަށް 

ނޑަ  ކަށް ހުރިހާ ފޮނުއްވަން. ައޅުަގނޑަށް ިވްސނޭ ގޮތުަގއި ިވއްޔާ މިހާރު ގާަތގަ

ކޮމިޓީތަކަށްވެސް މަަސއްކަތްުޕޅު އޮންނާނީ ލިބިފައި. ވީމާ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާއެއް ނެތަސް އެބޭފުޅުްނގެ މަސައްކަތްުޕޅު މަޖިލީހުގަިއ ހިނގަމުންދާނެ 

އަބަދުވެސް. ަބއެއް ުދވަސް ުދވަހު ދެކޮމިޓީގެ މަސައްުޕޅުެވސް ހިނގަމުންދާނެ. ވީމާ 

މެންބަރުން ބައެްއފަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑ ހިތަށްއެރީ  މަސައްކަތްޕުޅާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާއިރު އަުޅގަ

މަޢުލޫމާތަށްޓަކާ ދަންނަވާލާނަމޭ. އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތް ކުރަނީ ހަމައެކަނި 

ނޑުމެންގެ ގިަނގުނަ މަސައްކަްތތަކެއް ކޮމިޓީތަުކަގއި  މިމާޙައުލުގަެއއް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ހިނަގަމުން ދެއޭ. ދެން ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ެއގޮތަށް ހުށަހެޅުމެއް ގެންދާނެގޮތާ 

ބެހޭގޮތުން ކޮންމެހެން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ 



ހެޅުއްވި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޝަުއޤީ ހުށަ

ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ވިާދޅުވެަފއިަވނީ އަޅުަގނޑަށް ހީާވގޮުތގައި ވިްއޔާ ހުށަހެޅިފައިވާ 

ޑްރާފްޓަށް ވޯޓަށް ައއްަސވަިއެގން ކުރިއަށް ގެންަދވާނީ. އަުޅަގނޑަށް ވިސްނޭ 

ގޮތުަގއި ިވއްޔާ އެއަްށވުރެ ބޮަޑށް ރަނގަޅުވާނެ ކަންނޭނގެ ހުށަހެޅުއްވި ޑްރާފްޓަށް 

ހުށަހަޅުއްވާ އެިއޞްލާޙަށް ތާއީދު ލިބިއްޖެއްޔާ ދެން އެއަށް ވޯޓަށް  އިޞްލާޙަށް

ނޑަށް ކޮންމެހެން ހުށަހެޅުމަކަށް  އައްަސަވއިގެން ކުިރއަށްދާން. ދެން އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ެއއަށް ތާއީުދ ކުރަންޖެހެންޏާ މިއިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު 

ކު ައޅުަގނޑަށް ވިސްޭނގޮުތގައި ހުށަހަަަޅަން. ޑޮކްޓަރ ޝައުީޤ ހުށަހެޅުއްވި. ެއކަމަ

ވިްއޔާ މިހާރުވެސް ައޅުަގނޑުެމން އޮތީ އެހުށަހެޅުްއވުމުަގއި ެގންނަވަން އުޅުްއވާ 

ބަޔާއި ެއްއގޮތަށް މިތަނުން މަޖިލީހުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފާސްވެސް ކޮށްފަިއ. 

ތްެވގެންދާނެ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ވިްއާޔ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ ަވގުތު ސަލާމަ

ނޑުމެން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

މިހާރުވެސް ފައްޓަަވއި ދެްއވަިއފިއްޔާ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 

ނޑު ވާހަަކއާއި  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ގެްނ ކުރިއަށް ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި   ޙަސަން ޢަފީފް  ދިއުމުގެ ކުރިން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. މިހާރު އަޅުގަ

އެބައުޭޅ ހުށަހެޅުންތަކެއް ާތީއދާއެކު މިތާނަގއި ދެްއވާފަިއ ތިޔަބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅުންތަކަށް. އެހެންވީާމ މިހުށަހެޅުންތަކަށް ވޯޓަށް އައްސަވާނަންތޯ މިހުރިހާ 

އެކަންތައް ސާފުކޮށްލަން ޭބނުންވޭ. ނޫނިއްޔާ މީގައި މިއޮތް ހުރިހާ ކަންތަކާ 

ަަކަ ދެއްކިދާނެތޯ.  ނޑަށް ވާހަ  ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

 

ނޑުމެން އަދި މިމަޖިލީހުގައި ިކާޔގޮތުން ިވއްޔާ ޮކމިޓީ ވަގުުތ ނިންމާ ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެއްެކވުން:  އާދެ، އަުޅގަ

ނުލާތީ ވާހަކަ ދެއްކެވޭނީ މިހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް ވާހަކަފުުޅ 



ދެއްކެވޭނެ. އަދި އިތުރު ހުށަހެޅުއްވުމެްއވެސް ހުށަހެުޅްއވިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ 

އަޅުަގނޑު ކުރިންެވސް ދެންނެވިހެން އެންމެކުރިން މިހާރު ނިންމާލަން ބޭނުންވަނީ 

ވާ ގޮތުްނ ގަވާއިުދގެ މާއްދާތައް ފާްސކުރަމުން ގެންދާނޭ ވަކި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި

ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން. ދެން މީގައި ވަރަްށގިނަ ޢިއްޒަތްެތރި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ 

މަޖިލީހުގައި ކުރިންވަނީ ނިްނމާފައޭ މާއްދާއަކުން މާއްަދއަުކން ގެންދަން. ތެދުފުޅެއް 

ންނަމަވެސް އެީއ މެންބަރުންގެ ވޯަޓކަްށ މަޖިލީހުން ވަނީ އެގަަޮތަށް ިނންމާފައި. އެހެ

ދަންނަވައިގެްނ އެހެނެއްނޫން. އެދުވަހު ގިނަ މެންބަރުްނގެ ޚިޔާލުފުުޅ ހުރިގޮުތގެ 

މައްޗަށް ބުރަވެފައި މަަސއްކަތް ެއގޮތަށް ކުރިއަްށ ގެންދަން ފަށައިގަތީ. 

ނޑުެމންނަށް ކުރިއަށް ނުދެވިެގން މިއުޅެނީ އެކަހަލަ  ފަށައިގަނެގެން އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުންވަނީ ހަމަ  މައްސަލަތައް ދިމާވެގެން. އެހެންވީމާ މިހާރު އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް މިކަން ކުރިައށް ގެންދާނެގޮތެއް ރޭިވގެން ހަަަމަ މީގައި ލިޔެވިަފިއ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ހއ މެންބަރު  މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙުަގއި އަުޅގަ

ތޮޅު މެންބަރު ގެންނެިވ އިޞްލާޙާ އެުކގަިއވެްސ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ފަހު، މާލެއަ

އެހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތް ފާސްެވެގން ދިޔައިމާ އެގެންދާެނގޮތް ަވރަށް ރީތިކޮށް ލިޔެވިފަިއ 

އެބައޮތްހެން އަޅުަގނޑަްށވެްސ ހީވަނީ. އެހެންވީމާ އެކަންތައް އެގޮތަށް ކުރިއަްށ 

ނޑި އިުތރުކުރުމުގެ ވާހަަކވެސް އެ  ނޑު ގެންދަން. ދެން ގަ އޮީތ. އެކަމަކު އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް ވޯޓަށް އަހާަކށް ނެތީމު ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ަގވާއިދު ކޮމިޓީން އެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ 

ނުޑ ޤަސްދެއް ުނުކރަން. އެ ނޑަށް އޮތްގޮތަށް ވޯޓަށް އަހާކަށް ައދި އަުޅގަ ީއ އަުޅގަ

ކުޑަކޮށް ޢިޝާރާތް ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި ިވއްޔާ އެހުށަހެުޅއްވި ހުށަހެޅުންވުން އަނބުރާ 

ގެންދަވަްނވެސް މިހާރުވަނީ ެއފާރާތުން ޚިޔާލު ކުރައްވާަފއި. އެއީ މިމަޖިލީހުން ކުރިން 

ނޑުމެން ެއއްބަސް ެވިވގެން ކުރިއަށް ގެްނދެވިފައި އޮތީމާ.   އަނެްއގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޢިޝާރާތް ކުެރއްިވ ފަދައިން  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 



ނޑުމެން މިަގާވިއދު   ޙަސަން ޢަފީފް  އަޅުަގނޑުމެން މިނިންމަން މިޖެހެނީ އަޅުގަ

ްނ ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންެޖހޭނެގޮތެއް. އާދެ، މިގޮތުްނ ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަރަށްގިނަ ޚިޔާލުަތކެއްަް ުހށަހަޅުއްވާަފއި އެބަހުރި. ބަެއއް ބޭފުޅުން ޑްރާފްޓް 

ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިާވ ޑްާރފްޓަށް ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ައްއސަވާފައި ދެން އޭގެފަހުން 

އިޞްލާޙަށް ހުށަހަޅުްއވާ ގޮަތށް. އަނެއްަބއި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިއޮންނަީނ 

ރާފްޓަށް އިޞްލާޙަށް ބަޙުސަށް ހުޅުވާލުމަށް ފަހުގައި އަލުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޑް

އެއަށްފަހުަގއި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެްއސެވުން. އެިއޞްލާޙެްއ 

ފާސްވެއްެޖއްޔާ ެއއިޞްލާޙާެއުކ ދެން ޑްރާފްޓަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން. ޢިްއޒަތްތެރި 

ގެންދިއުމުަގއި މިއިން  ރައީސް، އާދެ، އަުޅަގނޑުެމންގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް

ނޑު  ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ނިންމަން. ދެން އަުޅގަ ކޮންމެވެސް އެްއގޮެތއް ައުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ދެކޭގޮުތގައި މިމަސައްކަތް ިނންމެވުމުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ގޮތުަގއި މިޖަލްސާެގ ަވގުތާިއ ބެހޭގޮތުންވެސް ވާހަކަ ެދކެވިާދނެ. އެީއ އަުޅގަ

ނުޑމެން މިމަޖިލީހުގެ އަސްލު މަސައްކަތް ޤާނޫނުއަާސސީ  މިހާރު ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ  އިޞްލާޙު ކުރުމުެގ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކާ ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަްތަކެްއގެ ވަހަަކ  ގަާވއިދު ފާސްކުރުމަށް އަުޅގަ

އާދެ، މިގޮތުން ވޯޓަްށ އެހުމުގެ ކަންތަްއވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަަަނީ.

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެްއކިދާނެ ވަހަކަެއއް. އަދި ޖަލްސާގެ ަވުގތު އޮންނަންވީ ގޮތެްއގެ 

ވާހަކަެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްކިދާނެ. އާެދ، މިގޮތުން ހއ އަތޮުޅެގ 

ކީަި އަޅުަގނޑަްށވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޮގތަ

ތާއީދު ކުެރވޭ ގޮތެއް. ައޅުަގނޑަށް އެނެމެބޮޑަށް ތާއީުދ ުކރެވޭ ގޮތަކީ ހަމަ ވޯޓަްށ 

ދެވޭނީ ހަމަ އެންމެ ގޮތަކަށޭ. އެއީ އިޞްލާޙަކަށް ެވއްޖެއްޔާ ިއޞްލާޙަށް. 

ޑްރާފްޓަކަށް ވެއްެޖއްޔާ ޑްާރފްޓަކަށް. އެހެންނަމަވެްސ ެއގޮތްވެްސ ދުކޮށްލާފަިއ 

މަސައްކަތް ައވަހަށް ކުރިއަްށ ގެންިދއުމަށްޓަކާ އަޅުަގނުޑ މިހާރު ހއ  މަޖިލީހުގެ

އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮްތގޮތަށްެވްސ 



ނޑުމެްނގެ މަސައްކަްތ  ތާއީދުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާެދ، ދެން އަޅުގަ

ނަށް އިތުރު ަވގުތު މަސައްކަތް ކުރަންޖެޭހ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށް ިމވަގުތަްށ  ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ކަމަށްވަންޏާ ެއކަންތަްއވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އަޚު ކޮޅުމަޑުުލގެ  ނިންމިދާނެހެން. އާދެ، އެޮގތުން މިހާރު އަޅުގަ

ަގނޑި އިރަްށ  7ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮތް 

ނޑަށް ހީވަީނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން. އަދި ހަފްާތއަކު އަުޅގަ

ދުވަހު ޖަލްސާ ބާްއވާޮގަަތަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ވަރަށް އިޙުތިރާާމއެުކ  2

ނޑުގެ ޚިޔާލު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން.  އަޅުަގނޑު އެމެންބަުރގެ އަިރހުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އާދެ، އަުޅގަ ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ އަޅުގަ ނޑުމެން ހަމައެކަނި އަޅުގަ

ނިޑ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ  7މަސައްކަތް ކުެރވިދާނެތޯ  ނޑިއިރު މެދުނުކެ ގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން ަގނިޑއެްއެގ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ައޅުގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެމަަސއްަކތް ކުރެވޭނެ ަވގުތަކަްށވެސް ިވސްނަން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  7 ނިޑއިރަށް މިތާނގައި ޖަލްސާކުރަން ނިންމާފައި ޖަލްސާއަށް އަުޅގަ ގަ

ނައީމަކާވެސް ކަމަކުނުދާނެ. ވަރަށްގިނަ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެބަވިދާޅުޭވ 

ވަަޑއިގަންަނވާނަމޭ. އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީންެވސް ކުރަން އެބޭފުޅުން 

ނޑުމެްނގެ ަކންތައްތައް ހުންނަގޮތުން ވަަޑއިގަންަނވާނޭކަމަށް . އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ިގނަދުވަސް ާވވަރަކަށް ެއކަމަށް ފަރުވާ ކުޑަކުެރވިގެްނ 

ދާނެއޭ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މަސައްކަތް ކުެރވޭ ަވގުތަށްވުރެ މާިދގު ަވގުތު 

ކަށް މަަސއްކަތް ކުރެވޭނެ ވަިކ މިމަސައްކަތް ކުރަްނވެއްެޖއްާޔ. ެއއީ އިންސާނަ 

ަގނިޑއިރު  24ަގނިޑއިުރ ނޫނީ  42ވަގުެތއް މިއޮންނަނީ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަކަށް ެއވަރަކަށް މަަސއްކަެތއް  މަސައްކަތް ކުރާނަމޭ ބުންޏަސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެަބޖެހޭ އަޅުގަ ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނިޑއިރުތޯ. އާދެ، ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މިގޮތުން މަސަ އްކަތް ކުރެވޭނީ ކިަތއް ގަ

ނިޑއާ ބެހޭގޮތުން. އަޅުަގނޑަށް ހީާވގޮތުން  އަޅުަގނުޑވެސް ޚިޔާެލއް ހުަށހަޅާލަން ގަ



ގައި ޖަލްސާ  42:31ޖަހާއިރު ޖަލްސާ މިފަށަނީ.  9އަޅުަގނޑުމެނ މިހާރުވެސް 

ނޑު މެންގެ އެހެން ދާއިރާަތކުގެ މަަސއްކަްތ އެބަޭދ މިނިންމަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނިޑއިުރެގ  7ހަމަޔަށް. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ީކއްތޯއޭވާނީ  44:31މެންދުރު  ގަ

އިން  9ބަދަލުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ މިމަސައްކަތް ޖަލްސާތައް ާބއްވާ ުދވަހު 

ންނަ ޚިޔާލެއް. އަށް ޖަލްސާތައް ކުިރއަށް ގެންދިއުން. މިއީ ައޅުަގނޑަށް ފެ 44:31

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެން މިތާނގައި މިވާހަކަ ދެކެވެނީ ޙަޤީޤަތުގަިއވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެން ތަނަކަށް ދާކަށްވެސް ބޭނުމެއްނޫން. މުސާރައިގެ ވާހަކަ. ދެން މީހުން 

ދައްކާ ެއކަހަލަ ވާހަކަ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ އެހެންނަމަވެްސ 

ނުޑ މުސާރަ ނެގިއަސް ޭއެގ އެންމެ ލާރިއެްއވެސް ހަ މަޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އަމިއްަލއަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރަމޭ. އެދަނީ ހަމައެކަނި އެހެން 

 މީސްމީހުންނަށޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ދެއްކެވި ާވހަކަފުޅަށް ވަރަށްބޮޑަްށ އާދެ، ތ. އޮތޅުގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ބަލައިގެެނވިދާނެތޯ ހއ ގެ  ޝުކުރިއްާޔ. އޭނާ އެދެްއކެވި ވާހަކަފުޅުން އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް ތާއީުދ 

ދެން ކުރެްއވީ ކަމުގައި ައޅުަގނަޑށް ބަލައިގަނެވިދާނެތޯ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ. 

އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު އަުރަވނީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަލްފާޟިލާ ލުބްނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން.

 

ނުޑވެސް މިފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރު   ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ ެމދު ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން. ހު މެންަބރު ލުބްނާ ުމހަންަމދު 

 އަޅުަގނުޑގެ މޭޒުމަތީަގިއވެސް ވަރަށްގިނަ އިޞްލާޙުތައް އެބަހުރި. ނަމަވެސް  ޒާހިރު ުޙސަިއން 

ނޑަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން:  ބައެއް އިޞްލާޙުތަކަކީ ރަނގަުޅ އިޞްލާހުތަކެއް. އަުޅގަ



ންަބރު އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް. ތާއީދުވެްސކުރެޭވ ހއ. މެ 

މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމަަވިއ  25އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ދެއްވާފަިއވާ ަގވާއިދަީކ ވަރަްށވެސް ތަނަަވސްކޮށް ހެދިފަިއ އޮތް ަގާވއިދެއްކަމަްށ 

ގެ މެންބަރެއްގެ ޙައިިސއްޔަތުްނ އަޅުަގނުޑވެސް ދެކެން. ނަމަވެސް ަގވާއިދު ކޮމިޓީ

އަޅުަގނުޑވެސް ެއަގވާއިދަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ބައެއް އިޞްލާޙުތައް އެބަހުރި. 

އެހެންވީމާ އެއިޞްލާޙުަތއް ުހށަހެޅުމަށް ވަގުުތ ދެްއވަިއގެްނ މިމާއްދާތައް އިޞްލާޙު 

ނަޑއެުޅއްވުމަށްފަހު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ްސ ކުރެްއވުމަށް ބާއްވާ ބާުޙސް ކަ

މިކަންތައްތައް ކުިރއަށް ެގންދެވުމަށް އަޅުަގނޑު އެެދން. އެއީ މާއްދާައކުން 

ނޑުެވސް ތާއީދުކުރަން. ނަމަވެސް މާއްދާއަކުްނ  މާއްދާއަކުން ގެންދިއުމަށް ައޅުގަ

ނޑައެުޅްއވުމަށްފަހު  ަިއރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ަވގުުތ ކަ މާއްދާއަކުން ގެންދަވާ

ފަހު ވޯޓަކަށް އެްއސެވުމަށް އަޅުަގނުޑވެސް އެދެނީ. ބަޙުސްގެ ވަގުުތ ނިންމެވުމަށް

ނުޑވެްސ  އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް އަުޅަގނޑަށްެވސް ތާއީދު ކުރެވޭ. ދެން އަޅުގަ

ބޭނުމެއްނޫން މިތަނަަަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އައިސްފައި މިގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފަިއ 

ގޮތުން ައޅުަގނުޑ އެްއވެސް ގޮެތއް ނުނިމި ދާކަށް. އަދި މަޖިލީހުެގ ަވގުާތ ބެހޭ

ަގނިޑއިރު  3އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން ބޭނުން. މަޖިލީހުގެ ވަގުތު މިހާރު ިމއޮންނަ 

ުދވަހު މަޖިލީސް ކުރިއަްށ  2ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި ކޮންމެ ހަފްތާއަުކ  2ހަފްތާއަކު 

ގެންދަަވއިގެން ަގވާއިދު ެއހާއަވަހަށް ނުނިމިދާނެތީ މަޖިލީހުގެ ަވގުތު އިތުުރ 

އެދައްަކވާ ވާހަަކފުޅަށް އަޅުގަޑަށް ތާއީދު ކުެރވޭ. އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގެ  ކުރެްއވުމަށް

ނުޑވެސް މިހިރީ އެކަމަށް ތާއީދުކުރަން. ވީމާ  އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމާވާގޮަތަކށް އަޅުގަ

ނުޑވެްސ ތާއީުދ ކުރަން. ވީމާ ެއވާހަަކ  މަޖިލީހުގެ ަވގުތު އިތުުރ ުކރުމަށް އަުޅގަ

 ފުުރޞަތެއް ހޯދީ.  ދަންނަވާލުމަށް އަޅުަގނޑު
 

ނޑުގެ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ައޅުގަ

 ކުރިން ވާހަކަ ދެްއކެވި ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަ ކޮށްލެއްވި   އަނީސާ އަްޙމަދު



ސަތާ ޙަވާލުވެ ވަަޑއިގަތީތީ މަނިކުފާނަށް ވަނަ ފަހަރަށް ރިޔާ 2ފަދައިން އެމަނިކުފާނު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތަހުނިޔާ ދަންނަވާލަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ 

ދައްކަމުން މިގެންދަނީ މިމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް ގެންދާެނ 

ވަރަްށގިނަ  ވަަނ ޖަލްސާގައި 6ޕްރޮސީޖަރ އާއި ބެޭހގޮތުން. ޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހުގެ 

ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުމަްށފަހު، މަނިކުފާނު ރިޔާސަތުގަިއ އިންނަަވއިގެން ފާހަަގ 

ކުރަްއވާފައި އޮތީ ގިނަ ބޭފުުޅންގެ ޚިޔާލުފުޅާ އެްއގޮަަތަްށ ަގވާއިދު ފާސްކުރުުމގެ 

ކަންތައްތައް ގެންަދވާނެކަމަށް. އެއީ ޔައުމިްއޔާަގއި ވިާދޅުަުވެފައި އޮންަނގޮތުން 

ޔާ މައްދާައކުން މާއްާދއަކުން ހުށަހަޅުްއވާފައި ެއމާއްދާއަށް އިޞްލާުޙ ވިއް 

ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވީމާ އިޞްލާޙު ތަކާއެކީަގއި ނިމުނީމާ 

ދެން އޮންނަ މާއްދާއަކަށް ވަަޑއިގަންަނވާގޮތަށް ފާހަގަ ކޮށްެލވިފައި އޮތީަޔއުމިްއޔާަގއި. 

ނުޑމެންނަށް އޭރުވެސް އެއްބަްސެވވުނު ހެން މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަ ުޅގަ

ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެހެން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެޅުއްިވ ފަދައިން މާއްދާއަކުން ާމއްދާއަކުން ގެންދަވާަފއި 

ނުޑ ޢިޝާރާތް ކޮށްލާނަން. ކުރީަގއި ަވކިގޮެތއް މުޅިން ުނނިންމާ އޮތްކަމަކަ ށް އަުޅގަ

އެއީ ކޮންމެ މާއްދާއެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެމާއްދާއަށް ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަްނ 

ބޭނުންފުޅު ބޭފުޅަކު ހުންނެވިނަމަ އެއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވަިއ އެއިޞްލާޙަކަށް ތާއީުދ 

އް ނަންަގަވއިގެްނ ލިބިއްޖެނަމަ އެއިޞްލާޙު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވޯޓެ

ަަކަށެއް ކުރީ  ކުރިއަށް ގެންދަވަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޙުސަށް ހުށަހަޅުއްާވ ލެއްވުމަ

ނޑަކަށް  ދުވަހުގެ ޔައުިމއްޔާ އަުޅަގނޑު ބަލާލާއިރު ނިމިފައި އޮތްކަމަކަށެއް އަުޅގަ

ނޑަށް މިހާރު ބުރަވެވެނީ ހަަަަމ  ފާހަގައެްއ ނުކުރެޭވ. އެެހންވީމާ އަުޅގަ

މްހޫަިރއްާޔގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަހްމަދު ޒާހިރު އެހުށަހެޅުއްިވ ރައީސުލްޖު

ފަދައިން ކޮންމެ މާއްދާއެއްެވސް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެާމއްދާައކަށް އިޞްލާޙެއް އޮތްޯތ 

ބައްލަވާފައި އެއިޞްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅަކު ެއިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުއްވުމުން 

ންޏާމުން އެއިޞްލާޙު ފާސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވޯޓަކަށް އެއަށް ތާއީދު ލިބިއްޖެކަމަށް ވަ 



އައްަސވާފައި ދެން ެއއިްޞލާޙާއެީކގައި ނޫނިއްޔާ އިްޞލާޙު ފާސްނުވެއްޖެނަމަ 

މާއްދާއަށް ވޯޓަށް އައްަސާވފައި މާއްދާައކުން މާއްާދައކުން ފާސްކުރަްއވަމުން 

ވުނީމަިއ ކުރިއަްށގެންދަވަން. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަގޮުތގަިއ މިހެންގެންދެ

ނުޑވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް ައވަސްކުެރވިާދނެ. އަޅުގަ

މެންބަރުންެގ  25ޔަޤީންކުރާގޮުތގަިއ މި ޢިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހުން ޢައްަްޔަންކުރެއްިވ 

ކޮމިޓީއަކުން ފުރަތަމަ ގަާވއިދެއް ެއކުލަވާަލއްވާަފއި އެަގވާއިދު މެންބަރުންެގ 

އި ަވރަށްމަދު މެންބަރަކު ފިޔަވައި އެަގވާއިުދގެ މާއްދާތަކަްށ ޚިޔާލުފުޅަށް ހުށަހެޅުއްވީމަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ  އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނެތްކަމަށް އަޅުގަ

އެހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙުަތުކގެ އަީލަގއި އަެނއްާކވެްސ ކޮމިޓީން އެަތއްަް 

ަލއްވާަފއި ެއޑްރާފްޓް ބައްދަލުވުމެއް ާބްއވަވާަފިއ މިގަާވއިދު ެއކުލަވާ

އަޅުަގނޑުމެންނާއި ހަމައަްށ މިހާރު ފޮނުއްވާފައިމިއޮތީ. އެހެންވީމާ އަުޅަގނުޑ 

އަދިވެސް އެއްފަހަރު ދަންނަވާލަނީ އަޅުަގނޑަށްހީާވގޮތުަގއި އެންމެައވަހަްށ 

ނިންމާލެވޭނެގޮތަކީ ހަމަ ކޮްނމެފަހަރަކު ކޮންމެ މާއްދާއެްއ ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ެއއަްށ 

ޙެއް އޮތްތޯ ބައްަލވާފައި އިޞްލާެޙއް ނެތްކަމުަގިއަވންޏާަާ ހަމަ އެމާއްދާއަށް އިޞްލާ

 ވޯޓަށް ައއްަސވާފައި އެާމއްދާ ފާސްކުރަްއވަމުން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 86ވީ އާދެ ޝުކުރިްއޔާ. އިންަޓވަްލެގފަހުން ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު ޖަލްސާގައި ިތއްބެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުން. ދެން މިހާރު އަނެއްކާ ޭއގެފަހުންވެސް މެންބަރަކު 

މެންބަރުން ޖަލްސާގައި ތިއްބެީވ.  85ބޭރަށްވަަޑއިގަންަނވަިއގެްނ 

މިހެންމިދަންނަވާއިރުގައި މިަވގުތު ބަެއއް ބޭފުޅުން ކުަޑކޮްށ ބޭރަށްނުކުމެވަަޑއިގެްނ 

މިޖަލްސާ ދޫކޮށްލައްވާަފިއ ވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް ެއއީ މުޅިން އަނެއްހެން 

 ވަަޑއިގެންެނވީކީނޫން. 

 

 އާދެ ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑވެސް އެްނމެ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 



 އިސްވާޖިަބކަށް ދެކެނީ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަގާމަށް މަނިކުފާނު ހޮއްޮވވުމާއި   އިްބރާހީމް ޢަފީފް 

ށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން. އެއަށްފަހު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބަހުްސ ގުިޅގެން އެކަމަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަުޟޫޢުގައި ެއއްެޗއް ަދންނަވާލާނަން. އާދެ  ކުރަމުންމިގެންދާަާ މައު

އަޅުަގނަޑކީެވސް މިަގވާއިދު ޮކމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއް. ދެން ބައެއް މެންބަރުން 

ނޭ ބައެއް މެންބަރުންވެްސ ސުވާލުކުަރއްވާަފއި އޮންނަނީ ގަާވއިދު ކޮމިޓީަގއި ހިމެ

ޑްރާފްޓުަގއި އޮތްގޮތަށްަް ޯވޓަށްއެހުން ތާއިދުނުކޮށް އެަބވާހަކަދަްއކަަވއޭ. އާދެ 

އަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަށް މިވާހަކަދަްއކަނީވެސް ެއކަމުަގިއވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ނޑަްށ އެނގިފަިއއޮތްގޮތު  ގަިއ ޙަޤީޤަތްތަކެއް ހުރުމާއިއެްއކޮށް. އާދެ ދެން އަދި އަޅުގަ

ވަނަ ދެލިކޮޕީއަްށ ެއއޮތްގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް  2މިހާރު ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ހުަށހެޅި 

ނޑަކަްށވެްސ  ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުއްވުން އަދިވެސް އަނބުރާ ގެންެދވިކަެމއް އަުޅގަ

އެނގިފަެއއް ނެތް. ދެްނ ެއގޮތަށް ެއޑްރާފްޓާއި އެްއގޮތަށް އެފާސްކުރަްނ 

ސަބަބުތައްވެްސ ދަންނަވާލާަނން. އޭގެތެޭރަގއި އެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެންނަ 

މުހިންމު އަދި އެންމެ މައިަގނޑު ެއއްސަބަބަކީ ެއއީ މި ޑްރާފްޓު މާއްދާއަކުްނ 

ވަަނ  2މާއްދާއަކުން ފާސްކުރުމަށް މި މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ނިްނމެވުން. ދެން 

ސްކުރެވެމުންދިޔައިރު ބަެއްއ ކަމަކީ ަގވާއިދު ކޮމިީޓަގއި ްޑރާފްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބަހު

މާއްދާތަކަށް ވަރަށްފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި ބަހުްސކުރެވި ވަިކގޮަތކަށް ނުނިމިފައި ބައެްއ 

މާއްދާތައް ހުރިކަންވެްސ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އެމާއްދާތައް އަުޅަގނޑުމެން 

ން ހަމަގައިމުވެސް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން މަޖިލީހު

ވަނަ ކަމަކަށް  3ނިމޭގޮތެއްގެަމއްޗަށް އެާމއްދާ އަޅުން ޑްރާފްޓް ކުރާގޮތަށް. ދެން 

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ޑްރާފްޓުގައި މިހާރުހުރި ބައެއް ތާރީޚުތަކަކީވެސް އެީއ 

ކޮންމެސްވަރަކަށް އެާއއިމެދު ޚިލާފުއުފެދުނު ކަންތައްތައް. އެކަމާއިބެޭހގޮތުންވެްސ 

ނޑުމެން ހުށަހަޅައިަި ނިންމާފައިވާނީ މިޢިްއޒަތްތެިރ ގޮތެއްނިންމަން އަުޅގަ

މަޖިލީހުން. ދެން އަނެއްކަމެްއ ކަމުަގއި  ފާަހގަކޮށްެލވޭ ެއކަންތައް އެކަން މިހާުރ 

ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ފާހަގަކުރަްއަވއިފި. ެއއީ ޑްރާފްޓު ކޮމިޓީަގއި 



ން ކޮމިޓީތަުކގަިއ ތިބޭނެ ތިއްަބވާނެ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ޑްރާފްްޓކޮށްފައި އޮތްގޮތު

ނަޑއަޅާފަެއއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ  ނޑުމެން ކަ ބޭފުޅުންގެ އަދަދު އަުޅގަ

އެބަިއވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ދޫކޮށްލާފައިވާނީ މިިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން 

ނިންމާގޮތެއްގެަމއްޗަށް. އެހެންވީމާ އެކަންަތއްތައް އެހެންހުރުމާއިއެކު ޑްރާފްޓުަގިއ 

ނޑުމެން އެޑްރާފްޓް ފާސްކުރަން ނުެފންނަ ސަބަބެއްކަމުަގއި އޮ ތްގޮތަށް އަުޅގަ

މިދަންނަވަނީ. ދެން ދަންވާލަން އޮްތވާހަކަައކީ ބަެއއް މިހާުރ މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 

ދުވަްސ ތެރޭގައި ިމގަާވއިުދ  45ތާއީދު ލިބިފައިވާ އެްއގޮތް އެބައޮތް. އެއީ 

ނޑު ަދންނަވާނީ އެީއވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް  ފާސްކުރަން. އަުޅގަ

އުނދަގޫކަމަކަްށވެދާނޭ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މިޑްރާފްޓުކުރުމަށް ކޮމިޓީއަކަްށ 

ދުވަސް ތެރޭގައި އެނިންމަވަަަިއގެން ގެންަނން ނިންމިކަމުގައިވިޔަްސ  24ހުށަހަޅައި 

ންމުމަކީ ވަރަްށ މިމަޖިލީހަށް ގަވާއިދު ކޮމިޓީްނ ަގވާއިދު ނިންމުމަށްޓަކަިއ ޮގތެއް ނި

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ނިންމާ ކަންކަން ނިންމުމަށް  އުނދަގޫކަމަކަްށވާނެ. އެީއ ައޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަިކގޮތެްއ ބަޔާންކޮށްފައި އެބަޮއވޭ. ެއއީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 

ތާއީދުލިބި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުން. ެއގޮތަށް އެ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި އޮތްހާ 

ދަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަކި މުއްދަެތއްގެތެޭރގަިއ މިކަން ނިންމާލަދޭނަމޭ ހިނ

ނިންމާލެވޭނެކަމަކަށްވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުިނންމޭނެ. އެހެންކަމުން 

ނޑުމެން މިދާ މަޢުޟޫޢުގައި ޚާއްޞަ  އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަނީ މިހާރު މި އަޅުގަ

އް ނިންމެވުމުގަިއ މާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅޭ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިާދއިމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެ

ނޑަށްހީވަީނ  ނަޑއެޅުމުަގއި މިހާރު އަޅުގަ އިޞްލާޙުތަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ކަ

ނޑުމެންެގ ތެރެއަށް އަދި ހުށަހެޅިފައި ނެތުމާއިއެކު މިހާރު  އިތުރުގޮެތއް އަުޅގަ

ވަަނ  2ން. ެއއީ ހުށަހެޅިފައިއޮތްގޮތަށް އަވަހަްށ ވޯޓަށް ެއއްެސވުން ރަނގަުޅވާނެކަ

ގޮތެއް. އަދި އިތުރު ޚިޔާެލވެސް އުޭޅކަމަކަށް ފާހަގަކުެރވިފައިނެތީމައި ދެްއވި 

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  

ނޑު ފުރުަޞތަކަށްއެދި  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ އަުޅގަ



 ންމެ ފުރަތަމައިނުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު ދަންނަވާލީ އެ މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު 

އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާީއދުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެުހށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ލިިބްއޖެ. އަޅުަގނޑު އެ 

ނޑު ދެްއިކ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން ެއދުނު ސަބަބަކީ ވެްސ މީގެކުީރގަިއ އަުޅގަ

ވާހަކަ އަުޑެއއްސެވި ބޭފުޅުްނނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެަފދައިން މި މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކުގައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ބޭނުންކުރި ޢިބާރާތްތައް 

ަްކަމުގަިއވަންޏާ މަލްޓި ޗޮއިސް ނުވަތަ ގިނަ ޗޮިއސްތަކެއް ނުވަތަ ގިަނ 

ތުތަކެއްދީގެން އެއް އިޞްލާހަށްވުރެން ގިނަ ިއޞްލާޙަށް ވޯޓުދިނުމުެގ ފުރުޞަ

އުޞޫަޫލު ައޅުަގނޑަށް ޤަޫބލުނުކުރެވޭތީ ެއވޯޓުެދއްވަން އެންމެ ރަނގަުޅގޮތަީކ 

ހުށަހެޅިފައިހުރި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު ކޮންމެވެސް އެްއ 

މެންބަރުންގެ ޑްރާފްޓް  25އްޖެނަމަ އިޞްލާހަކަށް ވޯޓުދެްއވާ އަދި އެގޮތް ފާސްނުވެ 

ކޮމިޓީއަކުން މިހުށަހަޅުްއވާަފއިާވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވޯޓަްށ އެްއސެވުން ެއއަށް 

ވޯޓުދެްއޭވގޮތަށް. އަޅުަގނުޑ އާދެ އޭރުދެއްކި ވާހަކަާއއި އެްއގޮތަށް މިހާރު 

ތުގަިއ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާީތ އެކަމަށް ައޅުަގނޑު ާތއީދުުކރަން. މި ފުރުޞަ

އަޅުަގނޑު ފަހަަގކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ މީގެކުީރގައި މިަމއްސަލަާއއި ބެހޭގޮތުން 

ނުވަތަ މިހާރު މިވާހަކަ ދައްާކ ބަހުސްކުރެވޭ ނުކުާތއާއި ބެޭހގޮތުން ދެތިންދުވަހެއްެގ 

ގޮތެްއ އޮތީ.  2ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ެދކެިވއްެޖ. ވާހަކަދެެކވުުނއިރު މިދެންނެވި 

މެންބަރަކަށް ވޯުޓ  4ވޯޓުތަެކއް ނުވަތަ ގިނަ އިޞްލާޙުތަކަކަްށ އެްއގޮތަކީ ގިނަ 

ދެއްވޭނެތޯ ނުވަތަ ކޮންމެސް އެްއގޮތެއް ިޚޔާލުކުަރއްވާަފއި ެއގޮތަކަށްތޯ ވޯުޓ 

ަެ ގޮަތކަށް ިނންމޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން  ދެއްަްވަްނވާނީ. އެެދގޮތަށް އެދެގޮތުންކުރެ

ބެލެެހއްޓެވި ޖަލްާސއެްއަގއި  އޭރުަގއި ހަމަ ތިޔަ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް ރިޔާސަތު

ހުސްވަގުުތކޮޅެއް ދެްއަވއިެގން އެވަގުުތކޮުޅގެ ތެރޭގަިއވެސް ވަރަްށގިަނ 

ވަރަށްދިުގކޮށް ވާހަކަެދކެވި ެމންބަރުންނަށް މަޝްވަރާކުރެިވ ބޮޑަށް ބަލަިއގެނެވުީނ 

. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގަިއ އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަުޅއްވާަފއިާވ ހުށަހެޅުން



އެހުށަހެޅުމަށް ބަދަލެއްގެންނަާވ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މާލެއަޮތޅު މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި ައދި ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމް 

ތާއީދުކުރަްއވާފައި އޮްތގޮތަކީ އަޅުަގނޑު މިދެންނެވި އަނެްއގޮތް. އެއީ މީެގކުރީަގިއ 

ްނ ފާސްނުވިގޮތެއް އަލުންެވސް ހުށަހެޅިފައިމިއޮތީ. ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅިގެ

ނޑުމެން މިހާރުމިއުޅެނީ އެގޮތްފާސްުނވެގެން ރަނަގޅުގޮެތއް  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނެރެވޭތޯ ގިނަ މެންބަރުންނަށް ޤަބޫލުކުރެޭވގޮތެއް ހޯދޭތޯ. އާދެ ކަންދިމާކުރިގޮތުްނ 

ހަޅުއްވާފަިއާވގޮތަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަ

ތާއީދުލިބުމުގެކުރިން ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ގޮތެްއ 

ހުށަހަޅުއްވައިފި އެހެންގޮތެއް. އެާއއި ގުޭޅގޮެތއްނަމަވެސް ެއީއ އެަެހެންގޮތެއް. އެީއ 

ފުރަތަމައިނުން ގަވާއިދު ކޮިމޓީން އެކުލަވާެލއްވި ޑްރާފްަޓށް ފުރަތަމަ ވޯޓަށް 

ވާފައި ދެން އެއަށްފަުހ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެްއސެވުން. އެތަފާތާިއއެުކ އައްސަ 

ބައެއް މެންބަރުން ޤަބޫުލކުރަްއވާކަމަށްެވސް ވިދާޅުެވއްޖެ. އެހެންދިމާވީާމ 

އަނެއްާކވެސް ދެަބއިެވގެންެއބަދޭ ނިމުމަކާއިހަމައަށް ދާހެނެއް ހިޔެއްނުޭވ. 

ނޑުމެން އެންމެން މިނިންމަން ބޭނުންވާގޮތް  އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ އަުޅގަ

އަވަްސގޮެތއްަގއި ހޯދޭނެގޮެތއް ބައްަލވަންެވއްޖެހެން. އާދެ ައޅުަގނޑަްށ 

ޤަބޫލުކުރެވޭގޮްތ ައޅުަގނުޑ މިދެންނެވީ. ދެން ދެްއވި ފުުރޞަތުގަިއ އަިދ އިތުުރ 

ނޑުެވސް ޤަބޫލުކުރާޮގތުގައި ެވއްޖިްއޔާ ކުރީެގ  އެްއޗެއް ދަންނަވާލާނަން. އެީއ އަޅުގަ

އް ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ވެސް ފާހަަގކުރެްއިވފަދައިން އެޖެންާޑގަިއ ބައެ

ނޑުމެން ކުރިއަށްިދއުން ވަރަށް މުހިންމު.  ނަޑއެޅިފަިއވާ ކަންަތއްތަަކިއގެން އަުޅގަ ކަ

ނޑު  އެކަމަށް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއްސވެސް އިޝާރާތްކުަރއްަވއިފި. މިގޮތުން އަުޅގަ

ކުރިމަތީގަިއ މިއޮތީ ގަާވއިދު ފާސްކުރުުމގަިއ  ދެކޭގޮުތގައި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން

އާދެ ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަާކއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް ނިންމުން. ޖުމްލަކޮށް 

ވަނަ ދެލިކޮޕީ އާއި މެދު މަޖިލީހުން  2އެޖެންޑާަގއި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ލްސާ ފައްޓަވަމުން ގޮތެއް ނިންމެވުން އަދި އެހެން އޮތްކަމުގަިއވިޔަސް މިއަުދގެ ޖަ



ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވިދާުޅވެފަިއވަނީ މީެގކުރީަގއި ހުްއޓާލެވިފަިއއޮތްހިސާބުން 

ކުރިއަްށގެންދިއުން. އެއީ ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަށް މާއްދާތަކުން ހުށަހެޅޭ 

އިޞްލާޙުތަކަށްަު ގޮެތއް ނިންމުމާއިމެދު. މިއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިުރ 

ނީ ޖަލްސާގެ ދިގުމިނާއި އަިދ މިކަހަލަ ެއހެން މާއްދާތަކުެގވާހަަކ އަޅުަގނޑަށްީހވަ

ދެކެވުން އެީއ މަޖިލީހުގެ މަަސއްކަތް ިދގުެވެގންދާ އެްއކަމެއްހެން. 

ވަނަ  7އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެފަދައިްނ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ދެލިކޮޕީގެ 

ދިގުމިނުެގވާހަަކ މާއްދާގަިއވެސް މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެވާހަކަ. ޖަލްސާގެ 

އެޖެންޑާަގއި އެައއިޓަމް އެހިސާބަށް ައއީމާ ެއައށް ބަދަލެއްގެންނަން 

ބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވަންޏާ ބަދަލެއްގެންނެވޭނެ. އެކަން ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސވެްސ 

ވިދާޅުެވއްޖެ. އެހެންނަމަެވސް އޭގެފަހުން އެއަްށ ވޯޓަށް އައްަސވަން 

ނޑަށް ުކޑަކޮްށ ހައިރާންކަމެއް ލިބޭ. ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެކަމަށް ވިާދޅު ވީމާ އަުޅގަ

އެއީ އެމާއްދާ އަށް ިއޞްލާހެއް ހުށަހެޅޭ ހިސާބަށްއައުމުން ެއކަމާއިމެދު 

ވާހަކަދެްއކެވުމަށްފަހު ެއއަށް ވޯޓަށް އައްަސަވއިފިނަމަ ވަުގތު ސަލާމަތްވެދާނެހެން 

ޭއގެއިތުރުން  އަޅުަގނޑަށްީހވާތީ. މިކަހަަލ އެހެން ވާހަކަަތއްެވސް އެބަހުރި.

ނުޑގެ އަިމއްލަ ޚިޔާލު އަމިއްަލ  އަޅުަގނޑު ދެން ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވާ އަުޅގަ

ޚިޔާލެއްނޫން އެހެންނަމަވެސް ދެންމެގައި މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނުޑ ވެސް ވިސްނާލާއިރު  ރައީސް ވިދާުޅވި އިޝާރާްތކުރެްއވިކަމަކަށް އަުޅގަ

ނަޑށް ވިސްނޭތީ އެވާހަަކ ދަންނަވާލާނަން. ެއއީ މިހާރު  ރަނގަޅުގޮެތއްކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ަވގުީތގޮތުން ޤަބޫލުކުރުމާއި  ޑްރާފްޓް ކުރެވިފަިއވާ މިަގާވއިދު އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން ފަހަރެއްގައި އެޤަޫބލުކުރީމައި ބަެއއް މެންބަރުންނަށް ކޮންމެސްވަރެްއގެ 

ނޭނގެ އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިތުގައި ނުތަނަވަްސކަމެއް އުެފދިދާނެ ކަން

ނޑަށް ފެންނަ  މި ބޭނުމަކީ ޖަލްސާތައްަް ކުރިއަްށގެންދިއުމުަގއި އާެދ އަުޅގަ

ގޮތުަގއެއްނޫން ކުރިއަްށގެންދިުއމުގައި ކޮންމެސްކަހަލަ ުއސޫުލތަކެއް ކޮންމެސްކަހަލަ 

ލީހުން ގަާވއިދުތަެކއް ކޮންމެްސކަހަލަ ހަމަތަކެއް ޤަބޫލުކުަރންއެބަޖެހޭ. މަޖި



މެންބަުރންގެ ކޮމިޓީން ަތއްޔާރުކުަރްއާވފައިއޮތް އުސޫލުތަކަާކއި  25އަޣްޔަންކުެރއްވި 

ހަމަތަކާއި ގޮތްަތކެއް ތިބޭުފޅުން ކުރިފުޅުމަތީަގއި މިއޮތީ. ަވގުތީގޮތުން އެއަްށ 

ޢަމަލުކުރަން ނުވަތަ އެ ޤަބޫލުކުރެއްވުަމކީ ދާއިމީގޮެތއްަގއި ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ީރގަިއ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު ވިދާުޅވިފަދަިއން އެއިޞްލާޙުނުކުެރިވ ކަމެއްނޫން. ކު

ނުވަތަ ެއއަށް ދާއިމީގޮެތއްަގއި ރަނަގޅުކުެރވެމުންދަނީޔޭ އެހެންނަމަވެްސ 

ުދވަހުެގ  45ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެޫނންގޮތަކަށް ނިންމަާވކަމަށްވަްނޏާ އާދެ 

އެކަން ހުށަހަޅައިގެްނ  ތެރޭގައި ނުނިމިއްޖިްއާޔ އަލުން މަޖިލީހަށް 

މިކުރިއަށްގެންދާނީތޯ ނޫންތޯ ނިންމާގޮތަށްވެސް މެންބަރުންނަށް އެކަން ނިންމެވިދާނެ. 

މިކަހަލަ ގަވާއިެދއް ނުވަތަ އުސޫލުތަެކއް އޮތުމުގެ ބޭނުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގަިއ 

ްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަފާތު ގޮްތގޮތަށް ފެނިއްޖެ. އޭެގ ެއއްގޮަތކީ މަޖިލީހުގެ ރައީ 

ފަހަރެއްގެމަތިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްެވސް ިއޝާރާތްކުރެްއވިފަދައިން  2

މެންބަރުންނަށް އަންގަވަންެޖހިއްޖެ ވަިކގޮަތކަށް ޢަމަލުކުރެްއވުމަށް. ޢަމަލު 

ނޑުެމންނަށްފެނުނީ ދެން ވާނީ ކިހިނެއްބާއޭ ހިތަށްއަރަިއގެްނ  ނުކުރައްަވިއގެން އަުޅގަ

ނޑިވަޅުތަކެއް. ދެ ނޑުމެން ތިބެންޖެހޭ ދަ ން ޢަމަލުކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ މީއަޅުގަ

މިނެޓަށް ވިސްނަން އިތުރަށް ޖެހޭނެކަމެއް ޖެހޭގޮތަށް  5ކުރިއަށް އޮތް 

އޮންނަންވާނެކަމެއްނޫން. ަޢމަލު ނުކުރައްަވއިފިއްޔާ ހެދޭނެގޮތް ވާނެގޮްތ 

އޮން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެްނާވނެ. އެއީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އެަކންޏެއްނޫން. ދެން

ނޑުމެންނަކަްށ  ދުވަހެއްގެ ޖަލްާސގަިއވެސް ދެންވާނެގޮތެއް އަދި މިވަގުަތކު އަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއިއޮްތޮގތެއް އޮިތއްޔާ އެާއއި  ނޭނގޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ަގވާއިުދގައި ކަ

ނޑުމެންނަށް އެނޭގކަމަށްވަންާޏ  އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭެނކަން އަުޅގަ

ތަންކޮޅެއް ހަމަޖެހިލައިގެްނ މިމަސައްކަތަިއގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތަނުގަިއ 

ކުރިއަށްދެވޭނެ. މީ އެއް މިސާލެއް އެހެން މިސާލެއް ދަންނަވާކަމަށްވަންޏާ 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެފަދައިްނ މިހާރު މި ޑްރާފްޓުކުރެިވފައިމިއޮތް ދެލިކޮީޕގަިއ 

ން ވަިކވެަވޑަިއގެންފި. އެކުަލވާލެްއވި ކޮމިީޓގެ ބަެއއް މެންބަރުން މިހާރު މެންބަރުކަމު 



އެީއ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން ވަިކެވވަަޑއިގެންފި. އެހެންެވ ކޮމިޓީވެސް މުިޅއަކުްނ 

ހަމައެއްނުވޭ. ދެން ެއކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުންތައް ާބއްާވކަމަށްވަންޏާ ޢަމަލުކުރާނީ 

 ކިހިނެއްތޯވެސް ައޅުަގނޑުެމންނަކަށް ނޭނގެ. އެކޮމިޓީައށް އިތުރު މެންބަރުން 

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. ހަމައެާއއިއެުކ  ހޮވާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯެވސް އަުޅގަ

މިމަސައްކަތް މިގޮތަށް ދަނިކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރު މައްސަލަެއއް އެްއެވްސ 

މެންބަރަކު އެްއވެސް ކަަމކާއިެބހޭގޮތުން  މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވެއްޖިްއާޔ 

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ. މި ގަާވއިދުަގއި މިގޮތަްށ ހުށަހެޅޭނެގޮތެއްެވސް އަުޅގަ

ލިޔެފައިޮއެވގެން ަވގުީތގޮތުްނނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން މިއަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ 

އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ޤަބޫުލުކރުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަުޅަކމެއް. ެއއީ އެވިދާުޅވާ 

ުދވަހުެގ  45އެ ދުވަްސކަމަށް ވީނަމަެވސް  45ނުވަތަ އެހުށަހެޅުްއިވގޮތަށް 

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްކަން  ނޑުމެންނަށް ެބލެވިދާނެ އެއީ އަުޅގަ ތެރޭގައި އަުޅގަ

އެއަށް އަދި އިޞްލާުޙ ގެންނަމުންދަނީކަން. އާދެ މުޅިން ފުރިހަމަ 

ނޑު ވެސް ޤަބޫުލުކރަން. ފިލްކުރަންޖެހޭ  ގަާވއިދެއްނޫންކަްނވެސް ައޅުގަ

ދުތަކެްއވެސް އެބަ ހިމަނަންޖެހޭ. އަދި އިތުރު ބްލޭންކްތަކެްއވެސް އެބަހުރި. އަދަ

ނޑަށް ހަމަޔަޤީނުްނެވސް އެނގެނީ ީމގަިއ  ކޮމިޓީވެސް އެބަ ހިމަނަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިދާރީ ކޮމިޓީފަދަ ކޮމިޓީއެއް މިހާރު މިހާރަށްވެސް 

ޢައްަްޔަންކުެރވިއްިޖއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަށްވެސް ައދި ހިންގުންތެރިނަށް 

ވަރަށްބޮޑުތަން ފަސޭހަވާެނކަން. މިކަހަލަ ކަންތައްަތއްެވްސ ކުރެވޭީނ މިަގވާއިުދ 

ޤަބޫލުކުރެވިގެން ކޮންމެްސ މިންވަރަކަށް ކޮންމެސްަވރަކަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން. 

ނޑު ަދންނަވާނީ މި ގަވާއިދު ވަގުީތގޮތުން ނަމަވެސް  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

މަށް ވިޔަސް އެއަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެގޮތްތަެކއް ޤަބޫލުކުރައްވާ މީ ދާއިމީެއްއެޗއް ނޫންކަ

ނޑަށްހީވަނީ   45ހައްދަވައިެދއްވުމަށް. އާދެ ާވހަކަ ވަރަށް ދިުގވެއްޖެ. ައޅުގަ

ނޑުމެންކަހަލަމީހުން  ދުވަހުގެ ތެޭރގައި މަަސއްަކތް ނިންމަވާކަމަށްވަންޏާ ައޅުގަ

މިނެޓަްށ  5މިނެޓަށްވިްއޔާ  5މިނިޓަށް  3މިނެޓަށް ވިްއޔާ  3ވާހަކަކުުރކޮށް 



ކޮންމެސްގޮތަކަށް ަކނަޑއެިޅެގން އެގޮތަކަށް ނިމިގެން ގެްނދަވައިފިްއޔާ ތަންކޮެޅއް 

 އަވަހަށް މަސަްއކަތް ނިމިދާނެކަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަްށބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ނޑު ދަންނަވަންހުރި ވާހަކަތަުކގެ ވަރަށްިގނަ ވާހަ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ   ކަތައް ޝުކުރިއްޔާ އަުޅގަ

 ހުރީ ދަންނަވާ ނިންމަވާފައި. އެކި ބޭފުޅުން ދެއްެކވި ވާހަކަުފޅުތެރޭގައި  ނަީޞރު هللا މެންަބރު ޢަްބދު

ނޑު މިހާރަކު ދެން ދަންނަވާކަށް ވަކި ވާހަކަެއްއ  ވާހަކަެދއްެކވުން: އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ޤަޞްދެއްނުކުރަން. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

ނޑުެގވެސް ެއަެންމެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު   ތްތެރި ަރީއސް. އާދެ އަުޅގަ

 އިސްވާޖިެބއްކަމުަގއި ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުެދކޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް  މަީސޙް މުަޙންަމދު هللا ޢަބްދު

ޙައްޤުެވގެންވާ ތަހުނިާޔއާިއ މުބާރަކްބާދީ ދެންނެވުން. އާދެ ެއއަށްފަހު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ ދެލިކޮޕީ  2ިމވާ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެޖެންާޑގައި

ނުޑވެްސ  އާއިމެދު މި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުން. މިއައިޓަމާއި ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އާދެ ބ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޝާހީން 

ނޑު ާތީއދުކުރަން. ވަރަށްބޮޑަްށ ޙަމީދު ދެއްކެވި ވަރަްށގިނަ ާވހަކަފުޅުތަކަށް އަޅު  ގަ

މަޢާފްކުރައްވާ ރ. އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު ދެއްކެވި 

ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށްބޮޑަށް ާތއީދުކުރަން. މިދެންނެވީ އޭގެތެރެިއން ބައެއް ވާހަކަފުޅަްށ. 

އިޓަމަކަްށ އާދެ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އެންމެފަހުން މަޖިލީސް އެހެން އެޖެންޑާ އަ

ދިއުމުގެކުރިން ނިންމިފައިއޮީތ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުްނ ފާސްކުރުމުގެގޮތުން 

އެމަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދެުވން. އާދެ ެއގޮތުން އަުޅަގނޑު ހަނދާންވާގޮުތގަިއ 

ނޑުމެން ގޮތްަތކެްއ  2ފާސްކުރުމުގައި ދިމާވި  މައްސަލައަާކއި ގުިޅގެން އަުޅގަ

ައކީ މިއަދު ފާހަގަކުރެްއވިފަދައިން މާއްދާއެއް ފާްސކުރާނީ ނިންމިން. އެއްމައްސަލަ

ނޑުމެން ހުށަހެޅި  ކިތަށްވޯޓު ލިިބގެންތޯ. ެދން އެއަށްފަހު ދެން ައޅުގަ

ހުށަހެޅުމެއްގައި އަނެްއކާވެްސ ދިމާވި މައްސަލަެއއް މާްއދާއަކަށް ހުށަހަޅަިއގެްނ 



ފާސްނުވީމާިއ  އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަިއގެން އިޞްލާޙު ފާސްނުވީ. އިޞްލާޙު

ނޑުމެންނަށް އަނެއް ަމއްސަލަ ކުރިމަތިެވގެން  އެހިސާބުން އަނެއްކާ އަުޅގަ

ނޑުމެންއޮތީ ަގވާއިުދގެ މާއްދާަތއް  އަޅުަގނޑުމެން ހުްއޓާލިއިުރ އަުޅގަ

އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި ނޫީނ ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުުކރާނެގޮތަކާއި ބެޭހގޮތުން 

ްށވެސް މިދެންނެވެނީ އެހެންބޭފުޅުންވެސް އެވާހަަކވެސް ތަކުރާރުކޮށް އަޅުަގނޑަ

ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާފައިވަނީ. އާދެ އޭގައި ދިމާވީ ަބެއއް ޚިޔާލުފުޅުަގއިވަީނ 

މަޖިލީހުން ކަމެއް ނުނިމިއޮންނައިރު އެނިންމާ ނިންމުމަކަށް މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ 

ތުުމގެ މެންބަރުންނަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ބައިވެިރެވވަޑަިއގަ

ޙައްޤުއޮތުން ނޫނީ އެހެންގޮތަކަށް އެމައްސަލަެއއް ނިންމުމުގައި ލިމިޓްކުރާވާަހކަ. 

ނޑުެމންނަށް ކޮންމެގޮތަކަށްވެްސ ދެއްކިދާނެ. މިހާރު  ދެން މިވާހަކަ އަުޅގަ

އިަިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިއެބައޮތް. ެއްއ  2އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމައްަޗށް 

ރު ޑްރާފްޓްކޮމިޓީން ފޮނުއްވާަފއިވާ މާއްާދއަކަްށ އިޞްލާޙުބުނާގޮތުން ެއގޮތަށް މިހާ

ވަަނ  3އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅިއްޖިއްާޔ ެއއް ިއޞްލާޙުަގއި ވޯުޓދެވޭނީ ދެން 

ވަނަ އިްޞލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތަކަްސ އެކުރި އިޞްލާޙަކަްށ  4އިޞްލާޙެްއ، 

ކީ ވޯޓުދެްއވައިިފއްޔާ ވޯޓުނުެދްއވޭނެ. ދެން ހަމައެކަނި މިއޮންނަ ފުރުޞަތަ

ޑްރާްފޓް ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް ވޯޓު ދެްއވުން.  ދެވަނަފުރުޞަތެއް ެއއީ 

ދެން އެހެން ނޫނިއްޔާ ޭއގަިއ ފާސްނުވާ އިޞްލާޙުތައް ބާިތލުވާ އުސޫލުން ކޮންެމ 

އިޞްލާޙަކަްށވެސް ވޯޓު ެދއްުވން. ދެން މީގައި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު 

ނޑު ހަމަ ސުވާެލްއވެްސ އަޙްމަދު ސަމީރު ފޮނުްއވާ ފައި އެބައޮތް ދެން ޭއގައި އަުޅގަ

ކޮށްލާ ހިތްވޭ އެއީ ފާސްުނވާ އިޞްލާޙުތައް ބާތިުލވާ ުއސޫުލން، އެ އުސޫލުން ދެން 

އެލިމިޓްކުރަްއވާ އުސޫލުން އެަކމާބެހޭ ގޮތުން. އާދެ، ކޮންމެ އަކަސް ދެން އެކަމާބެހޭ 

މިދެންނެިވހެން މި ދެ އިޝޫ  ގޮތުން ވާހަކަދަންަނވާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންނަށް ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޒޯްލވް ުކރެއްިވއްޖެ ކަމަށްވަންނީނަމަ ައޅުގަ

މިހާރު މިތިބަ ހިސާބުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. ދެން ީމަގއި ބަެއއް މެންބަރުން 



ދާއިރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އެަބއޮތް މިކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެން މަސައްަކތް ކުރަމުން ގެން

ދުވަސް. ދެން  45ވަކި މުއްދަެތއްގެ ތެޭރގައި ަގވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ވާަހކަ 

ނޑު ހަމަ  65އަޅުަގނޑު ބަަލއިލިއިރު ގަާވިއދުގައި މިއޮންނަނީ  މާއްދާ. ދެން އަޅުގަ

ޔަޤީނުންވެސް ގަާވއިުދގެ މާއްދާތައް ބަލަމުން އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް 

ަވޑަިއގަންނަވަނީ. ކޮންމެހެން މިތަނަށް ވަަޑިއގެން މުތާލިޢާ  މުތާލިޢާ ކުރައްަވިއގެން

ކުރަްއވަނީކީ ނޫން. އެހެން ަކމަށްވަންޏާ އެއަްށވުރެ ކުރު ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއިެވސް 

މާއްާދ  65އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިަގާވއިދު އިޞްލާޙުކުެރވިދާނެކަމަށް ެފނޭ. ކޮންމެ 

ގަޑިއިުރ.  65ގަިޑއިރު ކަމަށްވަންޏާ އެއީ ކަމަށްވަންޏާ ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް އެއް 

މާއްދާއެްއ ފާސްކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެން ެއއް ގަިޑއިރު ެއއީ އެްއގޮތަކަްށވެސް މަުދ 

ގަިޑއިރު ތިނަކުްނ  65ގަިޑއެކޭ ނުދެންނެވޭނެ. އެހެްނ ކަމުން ެއގޮތަށް ބަލާއިރު 

ނޑަކަށް މިޖެހެނީ  ންނެީވ . އެއީ ތިނެކޭ އަޅުަގނޑު މިދ22ެގެއްލީމާ ގާްތގަ

ނަޑއަާޅފައި މިއޮންނަނީ ތިން  އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާއެްއގެ ދުވާލެްއގެ ދިގުމިން ކަ

ުދވަސް. ެއީއ  22ހަކީ ެއއީ  22ގަިޑއިރު އެހެން ކަމަށްވަންޏާ އެ ނިކުންނަ 

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ވަގުތު ހުޅުވުީނއޭ އެްއ  4އަޅުަގނޑު މިދެންނެވި އުސޫުލން 

ނޑުމެ ްނ މިކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ބަހުސްކުރަން. ދެން ގަިޑއިރޭ މިއޮތީ އަުޅގަ

ރ.އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން އޭަގއި ެއމާއްދާއަކާ ބެޭހގޮތުން 

ވާހަކަދެްއކެވުުމގެ، މިދެްނ ހައްތަހާވެސް އިތުރަްށ މިވާހަކަ ިދގުދެމިގެން 

ވަގުތު ހަމަވާން.  ވަރަކަށް މިނެޓަށްވެއްޖެ މިހާރު 9ހިނގައިދާނެ ގާތްަގނަޑކަށް 

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެއހެންވީމާ، ދެން ހަމަ ގަވާއިުދ އިޞްލާޙުކުރަން އަދި 

ނުޑގެ މައްސަަލެއްއ  ނޑު މިހުރީ ކުރިއަށްދާން. އަޅުގަ އެނޫން ގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނު ނިންމަވައިފއްާޔ އަދި ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް 

ަޑިއގަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ ބަންދުނޫން ޮކންމެ ދުވަހަކު ޖަލްސާ އެއްބަްސވެ ވަ

ބާއްަވއިގެްނވެސް މިކަންތަްއ ކުރަންވެސް އޭގެ މާނަައކީ ހަފްތާޔަކު ފަސް 

ދުވަހުވެސް. ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލިސް ބޭއްވުމުަގއި ދަތިފުޅުތަެކއް ދިމާވާ ކަމަށްވަންޏާ 



ނޑަށް މައްސަލަެއއް ނެތް ނުޑވެސް އެއީ އަުޅގަ . ދެން އެހެން މެންބަރުން ރޭގަ

ނޑަކަށް ޭނނގެ އަދި ގަިޑ ދިުގ  އެކަމުަގއި ދެެކވަަޑިއގަންނަާވ ގޮތެްއ އަުޅގަ

ނުޑ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ އަންނާަނން ސިއްޙީ އުަުޒުެރއް  ކުރެިވގެން ދިޔަްސ އަުޅގަ

ނޫނީ އެހެން ކަމަކާ ހެިދ ރާއްޖޭަގއި ނުހުރެޭވ ގޮެތއް ދިމާެވގެން ނޫނީ. 

ނޑުމެން ހަމަ އިރާދަކުރެްއިވއް ނުޑ އަންނާނަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ޔާ އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންދަންވީ. ދެން ދެންމެ ރ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްީވ 

ވަރަށް އެކަށޭނަ ނުކުާތެއްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން. އާދެ، ަގވާއިދު 

ނޑަށްވެ ްސ ާތއީދުކުރެޭވ ކޮންމެހެން މިދެންނެވި އުސޫލުން ފާސްުކރުމުގައި އަުޅގަ

އެހެން ރ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ދިމާވާ ބައެްއ އިދާީރ  ކުޑަކޮށް އިސްފަސް ކޮށްލާފަިއ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ،  4ކަންތައްތަކުން ސަލާމަތްވުމަްށޓަކާ ަގވާއިުދގެ މިސާލަކަށް 

ހުގެ ރައީސާބެހޭ މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީ

ވަނަ މާއްދާ  45ފާސްކޮށްލެވިދާނެ. ޖަލްސާތަކުަގއި ވާހަކަދެްއކުން އެއީ ަގވާިއދުގެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްކޮށްލެވިދާނެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ ޢަމުރަށް ކިޔަމަންވުން 

ނޑުމެންނަްށ ަވނަ މާއްދާ، މިމާއްދާވެ 24އެއީ ަގވާއިުދގެ  ްސ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ  22ފާސްކޮށްލެވިދާނެ. ހަމަ އެފަަދއިން ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ަގާވިއދުގެ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްކޮށްލެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، މީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަމުން ހައްެލްއ  ދިމާވެދާނެ ބައެްއ ކަންތައްަތކާ ުގޅިގެން އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނޭ. އާދެ، އެހެންވީމާ ެއވާހަކަތަްއ ގެނެވި ދާނެ ގޮތެއްކަމަށް ައޅުގަ

ނޑަްށވެސް ބޮޑަށް ތާީއދުކުރެވެނީަި މިހާރު  ދަންނަވާލުމާ އެއްކޮށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި ދެ ގޮތެއް ހުށަހެޅިފައި އެބައޮޭތ ގަާވއިދުގެ މާއްދާތަްއ 

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަްށ ، ފާސްކުރާނެ ގޮތާބެހޭ ގޮތުން. އެހެންވީމާ އެކަަމއިގެން ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކަޑަތުކުެރވިދާނެއޭ.  ގެންދެިވއްޖެއްާޔ ދެން ހުރި މަރުޙަލާތައް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.



 

ބޭފުޅަުކ ހަމަ މުޅިން އަލަށް  5އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރުވެސް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބޭފުަޅކު،  7ކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފައި އެަބވޭ. އަދި ގާްތަގނޑަކަށް ވާހަ

ބޭފުޅަކު އަލުްނ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަްނ  7ކުރިން ވާހަކަފުޅުއްަދއްަކވާފައިވާ 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި އޮތީ ެއންމެ  މިނެޓު. ދެން  5އެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. އަުޅގަ

ނުވަތަ ދެބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އެންެމ  އަޅުަގނޑު އަދި ެއއް ބޭފުޅަަކށް

هللا ފުރަތަމަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ައލްއުސްތާޛު ޢަބްދު

 ޙަމީދު.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަގވާއިުދ ފާސްކުރުމުގެ މައްސަަލއަކީ އަޅުަގނޑަށް  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންވެސް ހީވާގޮތު  ަޙމީދު هللا މެންަބރު ޢަްބދު  ގަިއ، އާދެ، އަުޅގަ

ވަރަށް ައވަސްކުރަން ވެއްެޖކަމެއް. މިވާހަކަ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބައެްއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދަްއކަަވއިފި. ައޅުަގނޑު އެބޭފުުޅންގެ ވާހަކުފުޅުތަކަްށ 

ަވގުތު އިތުރުކުާރ ވާހަަކވެސް ދަްއަކވައިފި. ތާއީދުކުރަން އަދި ޖަލްާސެގ 

އަޅުަގނޑު އެއަްށވެސް ާތީއދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އާދެ، ައޅުަގނޑަށް 

ގަޑިއިރު ވަންދެން ބޭއްުވމުގެ ބަދަލުގައި ދެ  7ފެންނަނީ އެއް ޖަލްސާ 

ދަންފަޅިއަކަށް ބައްަސވާ ލައްަވއިގެން ބޭްއވުން. ދުވާލު ަވިކ ވަރެއް ގެންަދވާފަިއ 

ނޑު އަނެއް ބައި ގެންދެވުން. ދެން އެއީ އަުޅަގނޑަށް ބޮޑަށް ފެންނަ  ދެން ރޭގަ

ގޮތަކީ. ދެން މިނޫން ގޮަތކަށް ނިންމެވި ކަމުަގިއވިައސް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ 

އަޅުަގނޑު ޖަލްާސއަށް އާެދޭވތޯ ބަލާނަން. އަޅުަގނޑު ައދާކުރަންޖެހޭ ޙިއްޞާ 

ނޑު އަދާކުރަމު ން ގެންާދނަން. ކޮންމެހެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

ނުޑ  ޚިޔާލުފާޅުކުރަން ޖެހިއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެއްޔާ ެއކަމަކާ ދޭތެޭރގަިއވެސް އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކާނަން. އަދި އިޢުތިރާޒުކުރަން ޖެހިއްޖެްއޔާވެސް ައޅުަގނުޑ 

ނޑު  ވާހަކަދަްއކާނަން. ކަމަކާ ދޭތެރޭ އިޢުތިރާޒު ކުރަންޖެހިއްޖެއްާޔވެސް އަުޅގަ



ނޑަްށ ވާހަކަދަްއކަން ކެރިހުރެ. ދެން އަޅުަގނުޑވެްސ ވާހަކަދަ ްއކާނަން. އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް މަޖިލިހުގެ ރައީސަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ، 

އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ މަނިކުފާނުގެ މި އިންތިޚާބަކީ ޤާނޫނީ އިންތިޚާބެއް. 

ތަކެއްގެ މަތިން ބޭއްވުުނ  އެްއވެސް ޝަެއއްެކއް ނެތް ހަމަ ޤާނޫނީ ހަމަ 

އިންތިޚާބެއް އެހެްނވީމާ، މަނިކުފާނު އަލުން ރިޔާސަތަށް ވަަޑއިގެން ކަމަށްޓަާކ 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކޮށް މަނިކުފާނަށް މަރުޙަަަބާ ދަންނަވަން. އާދެ، ދެން 

ނޑުމެންެގ  ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ގައި ހުރި ގޮތްތަކަްށ ވިސްނާލަްއވާފައި އެހުށަހެުޅއްވި ގޮތް މެންބަރުން ކުރިމަތީ

އެއްބަސް ެވވަަޑއިގަންަނވާ އެްއ ގޮތެްއ ނެންެގވުން ީކއްތޯއޭ. އެއް ގޮތެްއ ގެެނވޭޯތ 

މަސައްކަތްކޮށްެލއްވުން ީކއްތޯޭއ. ތިން ހަތަރު ގޮތެއް މީ ހަމަ އެއް މައްސަލައަާކ 

ވަރާކޮށްަލއްވާަފއި ކޮންމެސް އެއްގޮެތްއގެ މައްޗަްށ ގުޅޭ ގޮތުން. އެބޭބޭފުޅުން މަޝް

އެއް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްަވއިފިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ މެންބަރުންނަށް ވޯޓު 

ދެއްވަން ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަފުޅުވާނެހެން. އެީއވެސް ދަންނަަަވަން ހިތައް އަރާ 

ޭބނުންވަނީ ވާހަކަަދއްަކާވ  ވާހަކަައކަށްވާީތ ެއވާހަކަ ދަްނނަވާލީ. ދެން ދަންނަވާލަން

ވަގުތު ލިމިޓްކުަރްއވަން ކީއްޯތއޭ. ފަހަރެއްަގިއވެސް މަނިކުފާނަށް ގޮތް ކިޔަީނީކ 

ނޫން. އާދެ، އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ކުރީގެ ބައެއް ޖަލްސާަގއި ގެންދެވުނުހެން ތިން 

މިނެޓްއިރު ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ެދްއވިްއޔާ ަދއްަކވަން ބޭނުންފުޅުާވ 

ކަފުޅެއް ދެްއެކވޭނެއޭ. ެއއި ހަމަ ގައިމުވެސް ތިން މިނެޓަށް ފައްތައިގެްނ ވާހަ

އަޅުަގނޑު ދަްއކަން ބޭނުން ވާހަކަެއއް ިވއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ދެއްކޭނެހެން. 

ނޑަށް ފެންނަނީ ތިން މިނެޓެއްހާއިރު އެހާކަށްވަރަްށ  އެހެންވީމ، އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ރައީެސއްގެ ގޮތުްނ  ކުރުކޮށްލެްއވީމަ ރަނގަުޅވާނެހެން. ދެން މަނިކުފާނު

ނޑު ިކޔަމަންވާނަން. ތަބާވާނަން.  ކުރަްއވާ ޢަމުަަރުތަކަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަ

މަނިކުފާނު ތިއުފައްދަވާ މަޖިލީހުގެ ޤަދަރު އެގޮތަށް ހިފެހެއްޓޭތޯ ބެލުން އެީއ 

ނޑު ނޑު އެދެން އަުޅގަ މެން އަޅުަގނުޑވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ބޭނުންވާކަމެއް. އަުޅގަ



ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް މިމަޖިލީަިހުގެ ކަރާމާތާ ޤަދަރު 

 ހިފެހެއްޓެވުމަށް މަސައްކަތްކުާރނެ ކަމަށް ޝުކުރިއްޔާ.
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ަވރަށް އިޙްތިރާމްކުރުާމ  އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްެކވި ވާހަކަުފޅު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މަސައްކަްތކުރާނީ ހަމަ ވީހާވެްސ  ނޑު ައޑު އަަހއިފިން. އަުޅގަ އެީކގައި އަުޅގަ

ބޮޑަށް މި ކަންތައްަތއް ަރނގަޅަށް ގެންެދވޭތޯ. އާދެ، ގަާވއިދާ އެްއގޮތަށޭ 

ދެންނެވޭކަށް ނެތް. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މާ ލަހެްއނުވެ ގަާވއިދެްއވެްސ 

ނޑުމެންނަށް އެއަށް ޢަމަލުކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރި މައްޗަށް އަުޅގަ

ގަާވއިދެްއވެްސ ހޯދިދާނެ. ާއދެ، ދެން މިއޮތީ ހަމަ ެއންމެ ދެ މިނެޓުއިރު. 

އެހެންވީމާ، އިދާރީ ގޮތުްނ ދަންނަވާލަން ބޭނުންާވ ބައެްއ ވާހަކަެވސް 

ލުގައި ޖަލްާސ ހުރުމާއެކީަގއި ދެ މިނެޓު އިުރ ކޮންމެހެން ބޭފުޅަކަށް އެރުުވމުގެ ބަދަ

ނިންމާލުމާ ދިމާލަށް ދާން ޤަސްދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. އެހެން ނަމަވެްސ 

ނޑު އަތަްށ  ނުޑ ދަންނަވާލާނަން މިހާރު އަޅުގަ މިފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ހުށަހެޅިފައިވާ އަލަށް އެދިަވަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނުޑ 

ދެ، ފުަވއްމުލަކުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދަންނަވާލާނަން އެބޭފުޅުން. އާ

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ، ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ޞާލިޙް، ފެލިދެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޙްމަުދ މޫސާ ނިޒާރު، ފާދިއްޕޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަ

މުޙަންމަދު. އާދެ، މީ އަލަށް އެދިވަަޑިއގެންފަިއވާ ބޭފުޅުން އާދެ ދެން ދެވަނަ 

ފަހަރަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއި ިތއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ ނަންފުޅުތަްއވެސް ދަންނަވާލާނަން. 

އެއީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީެގ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު، އާެދ، މިހެން 

ފަހަރެއްަގއި ެއ މެންބަރުން ވިދާޅުވެދާނެ ތިމަންނަ ތިމައްސަލާގަިއ ދަންނަވާލާއިރު 



ވާހަކަެއއް ނުދަްއކަމޭ. އެހެންނަމަވެސް ދެން އެހެންވީމާ، ހަަމ ދެވަނަ ދުވަހު ދެން 

އަންނަ ދުވަހު ފަސް ވަނައަްށ ޢަލީ ވާހީަީދަށް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. 

ޟިލް އަޙްމަދު ސަމީރު. ފަހަރެއްގައި ތިލަދުންމަތީ އުަުތުރުބުރީ މެންބަރު އަލްފާ

މީނަ މަސައްކަތް ކުރަްއވަނީ ެއ ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެްއޗެއް ވިދާުޅވުމަށް 

ކަމަށްވެސް ވެދާނެ. ހަމަ ެއޮގތަށް ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ހަމްދޫން ޙަމީދު، އަރިއަޮތޅު އުތުރުބުީރގެ ިޢއްޒަތްތެ

މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް، ކޮޅުމަޑުލުެގ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޑރ.ޙުސައިްނ 

ރަޝީދު ޙަސަން. މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

ޝަފީޤު، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަލްފާޟިލް އަދުނާން 

ފުޅުންނަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ދެން ޖަލްސާ އޮންނަ ދުވަހަުކ ޙަލީމް. އާދެ، މިބޭބޭ

ޖަލްސާގައި މިދެންނެވި ަތރުތީބުން. އާދެ، އަދި ިމނޫން މެންބަރުންވެސް 

އެދިަވޑަިއގެންނެވި. އެހެންވީާމ، އަިދވެސް ފުރުޞަތު އެުރވޭނެ އެހެންނަމަވެްސ، 

ސާބަކުން އަޅުަގނޑު ިޚޔާލުކުރަނީަި ދެން އަންނަ ދުވަހަކު ޮކންމެސް ހި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިވާހަކަަތއް ހުއްޓާލާފައި ހުށަހެޅިފައިާވ ހުށަހެޅުންތަކަަަށް ވޯޓަްށ 

ދެވޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަްށ 

ނޑު ޔަޤީްނކޮށް އަރުވަން. އާދެ،  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވާަނން. އެކަން އަުޅގަ

ނޑު އަތަށް ިލބިފައި ހުރި ނަންތައް މިދަންނަވާލީ. އާދެ، ދެްނ މިހާރު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާްއވަން މި ޤަސްދުކުރަނީ ދެން އަންނަ 

އާދިއްތަ ދުވަހު. އާދެ، އޭްޕރީލް މަހުގެ ތިނެއްވާ އާދިްއތަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ 

އޮންނާނެ. އާދެ،  ޖަހާއިރު ހަމަ މި މަޖިލިސްކުރާ ގޭގައި  9ޖަލްސާއެއް 

ފަހަރެއްގައި ުސވާލުކުަރއްވަފާެނ. އެއީ ކީްއވެހޭ ހަފްތާއެއް ަވންދެން މިކަންތައް މި 

ނޑުމެން ައންނަ އަންގާރު ދުވަހު  ޖަހާއިރު ހަމަ މަޖިލީހުގެ  9ލަސްކޮށްލީ. އަުޅގަ

ޖަލްސާއެއް އާދެ، ނުރަސްމީ ޖަލްސާއެއް، ނުރަސްމީ ަބއްަދލުވުމެއް އަޅުަގނޑުމެން 

ން ޤަސްދުކުރަން. މިަކހަލަ ބައްދަލުވުމެއް ބާްއވަން ޖެހުނު ސަބަބުތަކެއް ބާއްވަ



އެބަހުރި. އޭގެ ތެރެއިން ެއއް ސަބަބަކީ މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑަިއގެން އުުޅްއވާ 

ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމަންޓުގެ މެްނބަރުން އާދެ، އެވަފްުދގެ ެމންބަރުން ޔޫރަޕިއަން 

ޞްލާޙުުކރެއްވުުމގެ މަސައްކަްތ ޔޫނިއަނުގެ ޤާނޫނުައސާީސ އެކުލަވާލުމާ އި

ކުރެްއވިގޮތާ ެއކަމުގެ ަތޖުރިބާ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއެކު 

ޚިއްޞާކޮށްލެްއވުމަށް އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތެއް ދެްއވާތޯ ދަންނަަވއިގެްނ 

އެކަމުަގއި މިހާރު ައޅުަގނޑުމެން އެމަަސއްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ. 

ކޮންމެސް ވަރަކަށް އުންމީދެްއވެސް މިހާރު ލިބިއްޖެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަުމގެ 

ޖަހާ އެހާ ކަންހާއިރު އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ، އެވަަޑިއގެން  44އާދެ، އެުދވަހު 

އުޅުްއވާ ވަފުދުގެ މެންބަރުންނާ މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައްދަލުވުމަށް 

މެންބަރުންނަށްވެސް ބައްދަލުެވޭވ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން ހުރިހާ

ގޮތަށްވަނީ މިހާރު ހަމަޖެހިފައި. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް އެބޭފުޅުންނާ 

ބައްދަލުކުރަްއވަން އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަްށ 

އަންގާލަދެްއވުން އެދެން. ސަބަބަކީ ބޭނުންފުޅު މެންބަރުންގެ އަދަދު އަޅުަގނޑުމެްނ 

ބޭނުންވަނީ އެީއ އެްއކަލަ ަބއްދަލުވެ ވަަޑއިގަންަނވާނެ ތަނަާކިއ  ބަލައިލަން

މިކަހަލަ ކަންތައް ހަމަޖައްސާލުމަށްޓަކާ. އެހެންވީމާ، އަންގާރަ ދުވަހު 

މިދެންނެވިހެން ޔޫރަޕިއަން ާޕލަމަންޓުގައި އެ ހިމެނޭ މެންބަރުންނާ މި މަޖިލީހުގެ 

ނ ުޑމެން ހަމަޖައްސައިލީ. މެންބަރުންނާ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

ދަންނަވަންތޯ ހަމަ މިކަމަށް އެކަންޏެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ނުރަސްމީ 

ނޑުމެން މި އަންގާަރ ދުވަްސ ހަމަޖެއްސި ސަބަބަީކ އާެދ  ބައްދަލުވުމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި އުޅޭ ޚިާޔލުތަކާ ބެހޭގޮތުންވެްސ  މިހާރު އަޅުގަ

ނުރަސްމީ ގޮެތއްަގއި ތިެބގެން ވާހަކަދައްކާލުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮެޅްއ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުެގ  ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ. އަދި އޭގެ ކުރިމަތީގައި އަުޅގަ

ނާއިބު ރައީްސ ރ.އަޮތޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިޝާާރތްކޮށްލެއްިވ ފަދައިން 

ނޑުމެން މެންބަރުން ތަކެއް އަލަްށ  މިހާރު ގަވާއިދު ކޮމިީޓއަށްެވސްވަނީ އަުޅގަ



ނޑިން މުޅިން  ހޮަަވަންވެސް ޖެހިފައި. މީެގ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުގެ ގޮ

ބޭފުޅަކު އެބަތިއްބެވި ެއއީ ލ.އަތޮުޅެގ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން  5ވަިކވެ ވަަޑިއގެން 

އޭރު ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން މިހާރު ވަޒީރުންެގ 

ގޮތުަގއި އޭނަ ވަަޑއިގެން މިތާ އެބަ އިންނެވި. ގއ.އަތޮުޅ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ

މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝީރީން މަޖިލީހުން މުޅިން ވަިކވެ ަވޑަިއގަތީ، 

ގދ. މެންބަރު އަޙްމަދު ޢިއްޒަތު ސިދުޤީ މިހާރު މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއެްއ 

ފާރޫޤު هللا ލް ޢަބްދުނުގަންނަވާ، ޏ.އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟި 

ޙަސަން މިހާރު މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނިވަޑައެއް ުނގަންނަވާ. އާދެ، މި ހަތަރު 

ބޭފުޅުން، މިދެންނެވި ތިން ބޭފުޅުންވަނީ އަދި ފ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ައންވަރު މި ހަތަރު ބޭުފޅުންވަނީ މަޖިލީހުން 

ވީާމ އެއަޮތޅުތަކުން އެބޭބޭފުޅުން ވަަޑއިގަންަނވަން އެަބ ވަިކވެަވޑަިއގެންފައި. އެހެން

ބޭފުޅަކު އެބަތިއްެބވި މަޖިލީހުގެ  7ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ. ދެން އަދި މީގެ އިތުރަށް 

މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ހަމަ އެބޭފުޅުން ތިއްބެވި ާދިއރާއަށް ހޮިވވަަޑއިގެްނ 

ވެްސ އެބޭފުޅުންވެސް އެ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން ިތއްެބވި ބޭފުޅުން އެހެންނަމަ

ތިއްބެވީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަމުގެ ޮގނޑި ހުސްެވަވޑަިއެގންފައި އަލުން އަނެްއކާ 

ހުވާ ކުރަްއވަިއގެން އަލުން ވަދެަވޑަިއގެން. އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުން އެ ތިއްބެިވ 

ނޑުމެން މިތާ ވާހަކަދައްކާލާަފިއ  ގޮތަށް ތިއްަބވާނީތޯ ެއއްެވސް ހަމަ އަޅުގަ

މަން ރަނގަޅުކަމެއް. ދެން އަދި ދެ މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ އެހެން ދާއިރާތަކަްށ ނިން

ހޮވިވަަޑިއގެން ވަަޑިއގެން އެަބތިއްބެވި މިސާލަކަށް މާލޭގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގަިއ 

ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް އިބްރާހީމް މިހާރު މަޖިލީހުގައި 

ްއގެ ގޮތުން. އަދި ދ.އަތޮުޅގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ ލ.ައތޮޅުގެ މެންބަރެ

މެންބަރެއްގެ ގޮތުން ކުރިން ހުންނެވި އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިހާބު މިހާރު 

ނޑުމެން ެއކަންތައްެވސް ގެންދާނެ  ހުންނެވީ މާލޭގެ މެންބަރަކަށް އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގޮތެއް އެބަ އެހެންވީާމ، މި މަޖަލީހުގައި އަނެއް ޖަްލސާގައި ވާހަކަަދއްކަްނ 



ށައިފިއްޔާ ިމކަމުަގއިވެްސ ވަރަށް ގިނައިުރ ބަހުްސ ކުރެވެްނ ފެށިދާނެތީ. ފަ

ނޑުމެން ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެްއގަިއ ބައްދަލުކޮށްލަިއގެްނ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިކަހަލަ ވާހަކަވެސް ަދއްކާލާ އަޮތޅުގެ މެންބަުރންގެ މެދުގަިއވެްސ 

ނޑުމެން  ވާހަކަދަްއކާލަިއގެން މިކަމުަގިއ ކޮންމެސް ގޮތެއް ހޯއްަދވަިއގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ގަާވއިދަށް އިޞްލާުޙ  ދެން އަންނަ ދުވަހެއްގެ ޖަްލސާގައި އަުޅގަ

ގެނައުމަށް މިހާރު މި ވާހަަކދެކެވޭ ހުށަހެޅުންތަްއ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ވޯޓަްށ 

އަހަިއގެން ގޮތެއް ނިންމަިއެގން ކުރިއަށް ދެވޭތޯ ބަލާނަން. އަދި އެާއއެީކަގިއ 

ނޑުމެން ހަމަ ޖައްސާލައިގެްނ ގަ ާވއިދު ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންެގ މައްސަލަވެސް އަުޅގަ

އެ ކުިރއަށް ގެންެދވޭތޯ ބަލާނަން ދެން އަންނަ ޖަލްސާއެްއގައި. އެހެންވީާމ، 

ނޑުމެން ނުރަސްމީ ގޮތުން ބައްދަުލވެލުމެއް އަްނގާރަ ދުވަުހ  މިކަމަށްޓަކާ އަުޅގަ

ޖަހާއިރު އޮންނާެނ  9ވަން އަންގާަރ ދުވަހު ބާއްވަން ޤަސްުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަ

ދެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޖަލްސާ އޮންނާނީ ކުރިންެވސް ދެންނެވިހެން އަންނަ 

ނޑުމެން މިއަދުެގ  9އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  ޖަހާއިރު. އާދެ، މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ

  ޖަލްސާ ނިންމާލަނީ.  
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