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 (ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ)

 

 އާދެ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން އުޅުނީ މިހާރު މި ދިމާ އިދިކޮޅު ދެ ގޮތަކަށޭ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް 

ކުރިްނ މިއަށް ވޯޓު ެދއްިވ މެންބަރުންނަކަށް މި ވޯޓަށް އައްަސވަނީ އެހެންވީމާ،  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން: 

މިއަށް ވޯޓެއް ނުދެްއވޭނެއޭ. އެހެން ދަންނަވަންވެގެން. ެއީއ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުިވ 

މިހާރު ހުރިހާ ގޮތްޮޮތަށްވެސް ވޯޓު ދެްއވޭނެ ކަމަށް. ެއަކމަކު ދިމާ އިދިކޮޅު ދެ 

ވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ ގޮތަކަށް ވޯެޓއް ނުދެވޭނެ. ެފންނަ ކަމަށާ ނުފެންނަ ކަމަށާ. އެ 

 ބޭނުންވީ. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންަބރު މަޒީނާ ޖަލީލްޮް.  މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންަބރު ފާޠިމަތު ދިޔާނާ ސަޢީދު.   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: 

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 94 ވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްބެ 

 56 ވޯޓު ދެްއވީ:

 48 ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 

 



އެހެންވީމާ، ިމގޮތެްއވެސް ފާެހއްނުވި. އާދެ، މިަވގުތު ތިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެދިަވަޑއިގެން އިޝާރާތްކުަރއްވާަފއި އެބަވޭ. އެހެންނަމަވެސް  ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް

ނޑަށް ީހވަނީ ދެން މިޖާރު ފުރުޞަތު  މައްސަލަެއއްަގއި ޯވޓު ނެގެުމންދާއިރު އަުޅގަ

އަރުވާނެ ތަެނއް ނެތް ހެން. ތާއީދުކުެރއްިވ މެންބަރަކު ައންބުރާ ގެންދަވަްނވެްސ 

ނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރު ދެން  އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އެރުވިްނ. އެ ވަގުުތވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިދާ ގޮތަށް ކުރިއަްށގޮްސ  ހިނގައްޖެހެން. އެހެންވީމާ، ިމހާރު ދެން އަޅުގަ

ނޑު ަޤސްދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އާެދ، ދެން  ނިންމާލަން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ އޮތީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދު ފާސްކޮށް 

ންބަރުންނަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނެ އަދަދާ އެގޮތުން ނިންމުމުގައި މެ

ނަޑެއޅުމަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު  ފުރުޞަތުގެ އަދަދު ކަ

ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާ ތިލަުދންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާދިލް 

ިމ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތް. އާދެ، މި ޖަލްސާަގއި

ވަަޑއިގެން ނެތް. އެހެންކަމާެއކުވެސް މިހާރު މިގޮތަށް ދަންނަވާލާފައި މިގޮތަްށވެްސ 

ވޯޓަށް ދަންނަވަން. އާދެ، ިމ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއވުމުަގއި މިވަނީ )ހ( 

ތުްނ ގަާވއިދުގެ ާމއްދާެއއް ބަހުސަށް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން އެ މާއްދާއަކަށް ރިާޔސަ

ނޑަެއޅުން. )ށ( ގަާވއިދުގެ މާއްާދއެއް ބަހުސަްށ ހުޅުވާލުމުން،  ބަހުސްގެ ަވގުތު ކަ

މެންބަރުން ވާހަކަދެއްެކވުމަށް އެދިލަްއވާ ތަރުތީބުން، ބަހުްސގެ ވަގުުތަގއި ކޮންެމ 

މިނެޓެވެ. )ނ( 6މެންބަރަކަށް ވާހަކަދެއްެކވުމަްށ ފުރަތަމަ އެރުވޭނީ ގިނަެވެގން 

އަކަށް ަބހުސްކުރަމުންދާ ވަގުތުަގިއ މެންބަރަކު ދެވަނަ ގަާވއިދުގެ މާއްދާ  

މިނެޓުގެ ެދވަނަ  4ފުރުޞަތަކަށް އެދިލަްއވައިފިަނމަ، އެ މެންބަރަކަށް ގިނަެވެގން 

ފުރުޞަތެއް އެުރވޭނީ، އަލަްށ އެދިލައްވާަފިއވާ މެންބަރުން ވާހަކަދަްއކަވާ ނިމުމުން 

ތަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ބަހުސްގެ ަވގުތު ހަމަނުވާނަމަެއވެ. ވީމާ، ިމގޮ

 ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. 

 



 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު.  މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: 

 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާދިލް.   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: 

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 94 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 32 ވޯޓު ދެްއވީ:

  72            ވޯޓު ނުދެްއވާ:   

_____________________________________________________________ 

  

ނޑުމެްނގެ އެހެންވީމާ، މިގޮެތއްެވސް ފާހެއްނުވި. އާދެ، އެހެންީވމާ، އަުޅގަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެޖެންޑާަގއި މިއޮތް ރައްިޔތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސްކޮްށ 

ނިންމެވުމުގައި މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވަން ފުރުޞަތު އަރުވާނެ އަދަދާ އެގޮތުްނ 

އެރުވޭ ފުރުޞަތުގެ ވަގުތު ަކނޑަެއޅުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުން އެއްވެސް ގޮތަކަްށ 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ނެގުނު ވޯޓުަތކުން މިއެނގުނީ ވަގުުތ ނުނިމުން. ދެން، އަޅުގަ

ނޑަނާާޅކަށްވެސް މަޖިލީހުން ނުނިންމަވާކަން. އެހެންވީމާ، ދެން މިމައްސަލައިގެން  ކަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ދިުއމުގައި ެއވަގުަތކަށް އޮތް ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް 

 ވައިލަން. ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް މެންބަރުން އަރިހުގައި ދަންނަ 

 

ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން  :އެޖެންޑާގެ ދެވަނަޮަ ނަންބަރު )ށ(   .4

 ހަމަޖެއްސުން.

 



ދެން، މިއަދުގެ އެޖެންޑާެގ )ށ( ގައިވާ ނުކުތާ. ެއއީ ަގވާއިދު ކޮމިޓީައްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާނެ ފަދައިްނ މެންބަރުން ހަމަޖެއްސެވުމުެގ މައްސަލަ. އާދެ، އެނގިަވޑަިއގަންނަ

މިހާރު ގަވާއިދު އެކުަލވާލުމަށް ނެގުނު ކޮމިޓީ ނެގިފައިވަނީ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން 

 34ދާއިާރއިން  34ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ާދއިރާތައް ތަމްޞީލުކުެރވޭ ގޮަތށް 

ބޭފުޅުން.  36ބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ނާއިބު ރައީސް ހިމަނުްއވަިއގެން 

ތުންެގ މަޖިލިސް މިހާރު ފެށުނުއިރު ައއު މަޖިލީހެްއ އިންތިޚާބުވުމާ ގުިޅގެން ރައްޔި

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން މުޅިން  އޭެގ ތެރެއިން ަބއެްއ ބޭފުުޅން މިހާރުވަނީ އަުޅގަ

ވަިކވެަވޑަިއގެންފައި. މިގޮތުްނ ވަކިެވވަަޑިއގެންފައި ތިއްެބީވ ފ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު 

ޮތޅުގެ މެންބަރު ފާޠިމަތު ޝީރީން، ގދ.ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަންވަރު، ގއ. އަ

ފާރޫޤް ޙަސަން. هللا އަޙްމަދު ޢިއްޒަތު ޞިދުޤީ، ައދި ޏ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މިބޭބޭފުޅުންނެއް މިވަގުތު މަޖިލީހުގައި ވަަޑއިގެންނެއް ނެތް. ދެން، ހަމަ އެހެންމެ 

މަވެސް މަޖިލީހަށް ކުރިން ތިއްބެވި ދާއިރާ ނޫން އެހެން ދާއިރާއިން އެހެންނަ

ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ބަެއއް އަތޮޅުގެ މެންބަރުން. އާދެ ެއއީ އޭރު ދ. އަތޮޅުެގ 

މެންބަރަކަށް ހުންނެވި މުޙަންމަދު ޝިހާބު މިހާރު މަޖިލީހުގައި ވަަޑިއގެން 

އިންނަވަނީ އެހެން ދާއިރާައކުްނ. އޭރު މާޭލގެ މެންބަރު އިލްާޔސް އިބްރާހީމް މިހާރު 

ހިމެނިވަޑައި ގަްނނަވަނީ އެހެން ދާއިރާއަކުން. އެހެންވީމާ، އަދި އޭުރ  މަޖިލީހުގައި

ލ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިންެވްސ މިހާރު މަޖިލީހުގައި 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ މުޅިްނ އެހެން ދާއިރާއަކުން. އެެހންވީމާ، ެއއަތޮޅުތަުކގެ 

ނިޑވެްސ އުސޫެލްއގެ ގޮތުން މިހާރުވަނީ ހު ްސވެފައި. އެހެންވީމާ، ގޮ

އެއަތޮޅުަތކުންވެސް ހަމަ މެންބަރުން އަލުން ހޮއްަވވަން ޖެހޭނެ. ދެން، 

އަްއޑުއަތޮުޅގެ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް ކުރިން ހުންނެވީ އަްއޑުއަތޮޅުން ާޚއްޞަ 

މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެފައިާވ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި. މިހާރު މަޖިލީހުގައި މިއިންނެީވ 

ްއޑުއަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި. ދެން، ހަމަ އެހެންމެ، އަ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީޮިހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިދަްނނަވާ ބޭފުޅުން ހަމަ 



އެބޭފުޅުން ކުރިން ތިއްބެވި އަތޮޅު އަލުން އަނެްއކާވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ަވޑަިއގެން އަލުން މިމަޖިލީހުގެ ހުވާކުރަްއވާ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ޮހވި

އާމެންބަރުންގެ ގޮުތަގއި އެޭބފުޅުން ބައިވެރި ވަަޑިއގެންފައިވަނީ. އާދެ، ހދ. 

ރ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ، هللاއަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

މުޙަންމަދު  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީ، ޅ. އަތޮުޅގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް

ޞާލިޙު، އދ. މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ، މ. އަތޮުޅގެ މެންބަރު އަނީާސ 

އަޙްމަދު، އަދި ތ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު. އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުންވެްސ 

މިހާރު އަލުން މަޖިލީހުގައި ބައިވެިރވެ ަވޑަިއގަތުމާ ުގޅިގެްނ އެބޭފުޅުންގެ އެިތއްބެިވ 

ސް އަލުން ތަސްީދޤްކޮށްލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމަޮަަކށްވެދާނެ. އެހެންވީމާ، ތިއްބެވުްނވެ

މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންިދުއން. ދެން، އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މީގައި އަތޮުޅގެ މިތާ 

 ިޮ ތިއްބެވި ާދއިރާތަުކގެ މެްނބަރުން އެބޭފުޅުން މަޝްަވރާ ކޮށްލަްއވާފައި

ތަކެއް ހުށަހުްއާވ ލެއްވީމާ، ދެން މުޅި އެބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ނަންފުޅު

މަޖިލީހުން އެހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އެކީ ާފސްކޮށްލެވުނީމާ ެއކަން 

ރަނގަޅުެވގެން ހިނަގއިދާނެހެން ހީވަނީ. ވީމާ، ެއކަންަތއް ވީާހވެސް ރަނގަުޅ 

ޮްޮގސްދެއްވުން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ، ައޅުަގނުޑ  ގޮޮަތަކަށް ކުިރއަށް ގެން

މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.. އާދެ، މިމައްސަލައާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުުމެގ 

ފުރުޞަތު މިހާރުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި. ދެން މިހާރު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ 

 މާލެއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 ޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުަގނޑު އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިއް  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ބޭނުންވީ މިހާރު ތިހުޅުވާލި ފުރުޞަތަކަށް ނޫން، )ށ( އަކަްށ ނޫޮޫން.  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވީ ތ. އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ކުރެްއުވމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހު ރިޔާޟް

 އެފުރުޞަތު ނެތީމާ މިވަގުތު ެއފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ. 



 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ހަމައެކަނި ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު 

ނޑަށް ވިސްނިފަިއ އޮތީ ކުރިން ހޮއްވެިވ  އެްއޗެއް ސާފުކޮށްލުމުގެ އަްޙމަދު ޒާިހރު ވާހަަކެދއްކެވުްނ: ގޮތުން. އަޅުގަ

ކޮމިޓީއަކީ ެއއީ ަވގުތީ ކޮމިީޓއެކޭ. ެއކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ނިންމަވާފައި މަޖިލީހަށް 

ގެންނެވުމުން ދެވަަނ ފަހަރަށް އަނެްއކާ ެއކޮމިޓީައާކ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާ 

ސް އަދާކޮށްފައި ޙަވާލުކުރެްއވީ. ޙަވާލު ކުރެްއވީމާ، މަސްއޫލިްއޔަުތވެ

އެމަސައްކަްތވަނިޮީ ނިމިފައި. ވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ވިސްިނޮިފައި އޮތީ ެއކޮމީޓީގެ 

ނޑުމެން  ނޑު ދެކޭ ގޮުތަގއިިވއްޔާ އަުޅގަ މަސައްކަތް އެހިސާބުން ނިުމނީއޭ. އަުޅގަ

އެޮެްއވެސް ހާލެްއގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިއިރުގައިެވސް ދާިއމީ ކޮމިޓީއަކަށް ނޫން 

ނޑުމެންނަށް މަސްޫއލިއްޔަތު ަޙވާލުކުެރއްވި  ނިންމީއަކީ. އަިދ ދެވަނަ ފަހަަރށް އަުޅގަ

އިރުަގއިެވސް ދާއިމީ ދާއިމީ މަސައްކަެތއްގެ ގޮތެްއގެ ގޮތުަގިއ ދެމިއޮންނާނެ ކަހަލަ 

ގޮތަކަެށއް ނޫން ނިންމީއަކީ. އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭ ގޮުތގަިއވިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި 

ސައްކަތް މިހާ ދިގުލަިއގެން މިއުޅެނީ ރައީސް، މިހާރުވެްސ މަޖިލީހުގެ މަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން އެޮކމިޓީއާ ޙަވާލުކުރަން ނުޖެހޭ މަސައްކަތެއް ދެވަަނ 

ފަހަރަށް ކޮމިޓީއާ ަޙވާލުކޮށްެގން އެމަސަްއކަތް ކުަރއްވާަފިއ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަްތ 

ޖިލީހުން ގެންނެވުމުގެ ސަބަބުން. ވީމާ، އަޅުަގނޑު ެދކޭ ގޮުތގަިއިވްއޔާ މިހާރު މަ

މަސައްކަތްޕުޅު ނިންމަވަމުން ގެންދަވާ ގޮުތގަިއިވއްޔާ ެއކޮމިޓީގައި ފުރުޞަެތއް 

ނޑުމެން ހަމަ މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން ފާސްކުރަމުން ދެން، ގޮތެއް  ނެތް. އަޅުގަ

ނުނިންމިއްޖިއްޔާ މިހާރުވެްސ މިއޮންނަ ނުރަސްމީ ބަްއދަލުވުމުގައި ނޫިނއްޔާ 

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް އެހެންވެސް  ަބއްދަލުވުމެްއގެ ތެރޭންލާފައި ދާންވާނީ. އަޅުގަ

ވަގުތީ ގޮތުން އެޑްޮހކް ދާއިމީ ކޮމިޓީއެއް ހަމަެއްއޖެއްސޭނެ ކަމަކަށެްއ  

އަޅުަގނެޑއް ނުދެކެން. އެީއ އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ނުސީދާކޮށް 

ނަޑކަށް  ހިއެއްުނވޭ އެއަްށ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓއެޮެއް ަޢއްޔަނު ކުެރވެނީ. އަުޅގަ

ފުރުޞަތެއް އޮތް ހެނެއް. ޮކމިޓީއަކަށް މަސަްއކަތެއް ަޙާވލުކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ 



މަސައްކަތް މިހާރު ދެމަރުޙަލާގަިއވެސް ޮގސް ނިމިއްޖެ. ީވމާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވާ 

ނޑުމެން  މިޮިވާހަކަދައްކާ މަސައްކަޮަތަިއގެން ކުރިއަށް  ގޮތުަގިއވިްއޔާ މިހާރު އަޅުގަ

 ގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ދިއުމު

 

ނޑުމެން އެންމެ ފަހުން އިހަށް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، އަުޅގަ

ދުވަހު ަގާވއިދު ކަންަތއް ކުިރއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ފާްސކުިރ ފާސްކުރުމުަގއިެވސް 

ޞްލާޙު ހުށަހަޅާ އެއިޞްލާޙުވެސް ފާސްނުވެ އަދި މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން އި

ހުށަހަޅާ ފާސްނުވެއްޖިއްޔާ ައނެއްކާ ބަހުސްކޮށް ަގާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީއަށް ގެންދަން 

ނޑުމެން ކުރީެގ ޖަލްސާއެްއަގއިވެްސ މިނިންމީ  ފާސްކޮށްފައި އޮންނާނީ. ދެން، އަުޅގަ

ީޓއެއް. އެކަމު ަގވާއިދު ފާްސވެ ިނންމެންދެން. ދެން، އޭރު މިކޮމިޓީއަކީ ަވގުތީ ކޮމި

ނިންމި ނިންމުމާ އޭރު މިގަވާއިުދގެ ެއއްވަނަ މާއްދާ ޮކމިޓީއަށް ގެންގޮްސގެން 

ވަނަ  3ކޮމިޓީން އިޞްލާޙުކޮށް މިތަނަށް ގެނެސް އެމާއްާދވެސް ފާްސވެފައި. ދެން، 

ކުރެވި ކޮމިޓީއަށް ގެންދެިވ ވަނަ މާއްދާ މިހާރު މިތާނގައި ބަހުސް 4މާއްދާ އަދި 

ކޮމިޓީގަިއވެސް ެއއާދޭތެރޭ ބަހުސްކުރެވެމުން މިހާރުވެސް ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެކޮމީޓީ 

އެބައޮތް. ހަމަ އަނެްއކާ އެގޮތަށް އެކޮމިީޓ ގެންދަްނ ކުރީ ދުވަުހވެސް 

ވާހަކަދެެކވުނު. އަނެއްާކ ފަހުން އިހަށް ދުވަހު މިފާްސިވ ފާސްވުމުން މާބޮޑަށް 

ޓީ ގަާވއިދު ނިމެންދެން އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. އެހެންވީމާ، މިކޮމި

އެގޮޮަތަށް އެޮިކަން ކުިރއަްށ މިގެންދަނީ. އާދެ، ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުޮު 

 މިއަރުވަނީ ަވޒީރުން މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. މަޙްމޫދު ޝައުޤީއަށް. 

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތށް އެދުނީ ޝުކު ވަީޒރުން މަޖިލީުހގެ ެމންަބރު   ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ މިދާ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ހިަތށް އަރަނީ  މަްޙމޫދު ަޝއުޤީ 

މިހާރު ދެން ފަސޭހަވާނީ ހަމަ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުްނ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ފާްސކުރަމުން ގެންދެވޭތޯ މަަސއްކަްތ ކުރުމޭ. އެހެންވީމާ،  މިހާރުއްސުރެވެސް



އަޅުަގނޑަްށވެސް ކޮމިޓީއަްށ އަލުން ފުރިހަމަކޮށްލުމުގެ މާބޮޑު ބޭނުމެއް ދެން 

އޮތްހެންޮް ހީނުވާތީ އެވާހަަކ ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ހަަކ ވިދާޅުވެ ެދއްަވއިފި. މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އެވާ

ނުޑ  ނޑު ިއށީންނާނަން. އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އިތުރު ެއްއޗެްއ ނުދަންނަވާ އަޅުގަ

 އެވާހަަކއަށް ތާއީުދކުރަން. 

 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކޮމިޓީެއއް އެކުަލވާލުމާ ނުލުމާ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް 

 ހާރު އަނެއްކާެވްސ ބަހުސް މިއޮތީ އުފެދިފައި. ދެން، ބެހޭގޮތުން މި މުޙަްނމަދު ޞާިލޙު 

ކޮމިޓީއެއް ެއކުލަވާލާ ކަުމގަިއވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ފާދިއްޕޮޅު ތަމްޞީލު ކުރާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އަލްފާޞިލް ޢަބްދު ނޑު هللا މެންބަރެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ ަޢލީގެ ނަން އަުޅގަ

ނޑު މި ކަްނ މިނިންމެވީ މިހާރު ހުށަހަޅާލަން އިނގޭތޯ. ެދން، އަުޅގަ

މެންބަރުންނާއެކު އަޅުަގނޑު ވާހަަކވެސް  3ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 

 ދައްކާލާފައި. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑަްށވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަީނސާ 

ީޓގެ މެންޑޭޓް އެކޮމިޓީން މިހާރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ. ގޮތުަގއި ގަާވއިދު ހަދާ ކޮމި އަްޙމަދު ވާހަކަެދއްކެުވން: 

އެހެންނަމަވެސް މިޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައި އޮތީ އަނެްއކާެވސް 

މިގަާވއިދު ފާސްނުވާ ާމއްދާތަަކށް ޚިޔާލުތައް ހުށަހެޅުނީމާ ެއއާ ެއްއގޮތް ކޮށްލުމުެގ 

ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ަގާވއިދު  ގޮތުން އަެނއްާކވެސް ަގވާއިުދކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވާ

ކޮމިޓީ އަދިވެސް އޮންނާނެަކމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ކޮމިޓީ އުވާާލކަށް ނޫނީ ކޮމިޓީ 

އޮންނަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވާހަކަ ދައްާކކަށް އަުޅަގނޑު ބޭނުމެއް ނެތިން. 

އެހެންނަމަވެސް ަގާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީގެ މ. އަތޮޅު ަތމްޞީލުކުރުމަށް މިހާރު 

އިާވ މެންބަރަކީ ައޅުަގނޑު ކަުމގަިއ ވީނަަމވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގިއ ހޮވިފަ



ގަާވއިދު ހަދާ ކޮމިީޓއަށް  މ. އަތޮުޅގެ ައޅުަގނޑުެމން ހަތަރު މެންބަރުން 

ނުޑގެ ަބދަލުގައި މ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  އެއްބަްސެވވުނީ އަުޅގަ

މަނުްއވާ ދެްއުވމަށް. އެހެންވީމާ، މ. ސުލައިމާން ގަާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީގައި ހި

ނޑު އަޙްމަދު ސުލައިމާންގެ ނަންފުޅު  އަތޮޅުގެ ހަތަރު މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

 ގަާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާލަން ޝުކުރިއްޔާ. 
 

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ރިޔާޟް    ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހޮްއވެުވމާ ނޫންނަމަ ކޮމިޓީ ބާއްވާީނތޯ ނޫނީ ނުބާއްވާނީތޯ.  ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮންމެއަކަްސ މިއީ ުސވާލު އުފެދޭކަމެއް އަުޅަގނޑަށްެވސް. ދެންމެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވިހެން 

ނޑުމެން ދާއިމީ ކޮމީޓީއެއް ގޮތުަގއި ނިންމަވާފައި އޮތް މިކޮމިޓީއަކީ  އަުޅގަ

ނިންމެވުމެއް ނޫން. ދެންމެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ިވދާޅުވި އެހެންނަމަވެްސ 

ކޮންމެވެސް ކަމެއް ފާސްކުަރމުން ދިޔައިރުގައި އޭަގއި ތިން ލަފުޒެއްގެ ތެރޭަގިއ 

ނޑެއް ޤަ ޫބލެއް ނުކުރަން އެކަްނ މިކޮމިޓީވާ ވާހަަކެއއް. އެކަުމ އެކަން އަުޅގަ

އެގޮތަށް ނިންމި ކަމަކަށް. ޔަޤީނުންވެސް މަޖިލީހަުކން އެކަން ެއގޮތަށް 

ނިންމާފަކާއެއް ނޯންނާނެ އެީއ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެްއގެ ގޮުތަގއި. އެހެންނަމަވެސް، ގިނަ 

ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންވެސް އެގޮތަށް ާތއީުދ ކުރާ ކަުމގަިއވަންޏާ 

އެގޮޮަަތކަްށ ތާއީދުނުކުރާނަމެކޭ އަިދއެއް ނުދަންނަވަން.  އަޅުަގނުޑވެސް

އެހެންނަމަވެސް އަދި ފަހުން ވާނެ ގޮެތއް ނޭންެގ ދަންނަވާަކށެއް. އެހެްނވީމާ، ދެން 

ނޑިަތކަށް އިތުރު  އެހެން މެބަރުންވެސް މިހާރު ވިދާޅުިވ ފަދައިން ހުސްވެަފިއވާ ގޮ

ނޑުމެން ކަހަލަ ނިކަމެތި ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރާ ކަމަށް ވެއްިޖއްޔާމުން ދެ ން އަުޅގަ

މެންބަރުން ހުށަހަޅާ އެއްެޗއް ފަހަރެއްގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ސިުކނޑިފުޅަށް 

ނޑު ތ.  ވަނުމަކީ ތަންކޮޅެއް ދަތިފުުޅކަމަކަށް ނުވާނަމަ ޢަފީފުގެ ނަން އަޅުގަ



ނުޑ ހުށަހަޅަން. ދެން،  އަތޮޅުގެ ފަރާތުން މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ންނަމަވެސް ތިޢިއްޒަތްެތރި އެހެން މެންބަރުން އެގޮޮަތަށް ނިންމަވައިފި އެހެ

ނޑުގެ ހަމައެއްވެސް މަްއސަލަެއއް ނެތް. ޢަފީފަކީ ހަމަ  ކަމުގަިއވަންޏާ އަުޅގަ

ކުރިންވެސް ިމކޮމިޓީަގއި ހިމެނި ވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅަކަށްވާީތވެ އެގޮތަްށ 

ނޑު ތ. އަތޮުޅެގ ފަރާތުން މެންބަރެއްގެ  ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމުަގއިެވއްޖިްއޔާ އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ހުންނާނީ ޢަފީފު ަކމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ.  ދެން، އެހެން 

ޢިއްޒަތްތެރި ތިން މެންބަރުން އެއަްށ އިޢުތިރާޟް ުނކުރަްއވާ ކަުމގަިއ ެވއްޖިްއޔާ، 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

އްާޔ. އާެދ، ައޅުަގނުޑ ހަމަ މެންބަރުންގެ ހަނދުމަފުޅު އާކޮށްލުުމގެ ގޮތުން ޝުކުރި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަވނަ ޖަލްސާގައި ާޚއްަޞ  25ދަންނަވާލާނަން. ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމުގަިއ މާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅޭ 

ނޑަެއޅުން. މިފާސްކުރައްވާަފއި  އިޞްލުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަ

ފާސްކުރެްއވުމުގެ )ބ( ގައި ިމވަނީ ެއއްެވސް އިޞްލާެޙއް ފާސްނުވެ އަދި ަޤވާއިުދ 

ކޮމިޓީން އެކުަލވާލި ޑްރާފްުޓގަިއވާ ގޮތްވެސް ފާސްުނވެްއޖެނަމަ އެމާއްދާއަކާމެދު 

ޓީއަްށ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށްފަހު އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ގަވާއިދު ކޮމި

 78މެންބަރުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ތަނެްއގައި  :8ފޮނުވުން. މިމަޖިލީހުގައި 

މެންބަރުން ވޯޓުދެއްަވއިގެން ާފސްވެފައި އޮތް ގޮތެއް. އެހެންވީމާ، ަގވާއިދު ފާްސވެ 

ނިމެންދެން  މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމަވާފައި. އެހެންވީމާ، ހަމަ މިކަންތައް ކުިރއަށް 

ނޑު ފުރުޞަތު ގެންދެވޭތޯ މަަސއް ކަތް ކުރަުމން މިގެންދަނީ. އާދެ، ދެން އަުޅގަ

 މިއަރުވަނީ މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބަށް. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މިހާރުމި ހުށަހެޅިގެން  މާލޭ މެންަބރު ުމޙަންަމދު 



ޔާލު ތަފާތުެވގެން މިއުޅޭ މައްސަަލގައި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އުޅޭ ނުވަތަ ޚި ޝިހާބު ާވހަކަެދއްކެުވން:

ކޮންމެވެސް ގޮެތއް މިމަޖިލީހުން ނިންމަވައިގެން ކުރިއަށް ދާން. އެއީ ބައެއް ތަފާތު 

ޚިޔާލުތައް މިތަނުގައި އެބަުއޭޅހެން ހީވަނީ. ދެން، ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ބޮޑު ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ތިވިދާޅުވި މައްސަަލއަކީ ސީާދ މިކަމަމާ މާ 

ނޑަށް ފެންނަނީ މިތަނުން މިއަދު ގޮެތއް  އަޅުަގނަޑކަށްވެްސ ނުފެންނާތީ އަުޅގަ

ނިންމަން އަނެއްާކވެސް ަގާވއިދު ހެދުމުގެ ކަންތައްތަްއ ދާއިމީކޮށް ަގވާއިުދގެ 

ނޑުމެން ކަންތައްތައް މުޅިން ނިމެންދެން ބާއްވާނީތޯ. އަދި ހަމަ ގަާވއިދު ައޅުގަ 

ދިމާވެއްޖިއްޔާ ހަދާނެ  ފާސްކޮށް ނިންމާ ފަހުންވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެދާނެ. 

ނޑަށް ފެނޭ.  ޮް ކޮންމެެވްސ ގޮތެްއ އޮންނަން ޖެހޭނެކަަމށް އަުޅގަ ގޮތަކާމެދުވެސް

އެހެންވީމާ، ިމވާހަކަތައް ަބެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތަނުގައި ދަްއކަވާީތ 

ހޭ ޮގތުން މިމަޖިލީހުން މިވަގުތު ގޮތެއް ނިންމަަވއިގެްނ އަޅުަގނުޑވެސް މިކަމާބެ

 ކުރިއަށް ގެންެދވިްއޔާ ރަނގަުޅވާނެހެން ހީވާތީ އެވާަހކަ ދަންނަވާލީ، ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަތަކަށް  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު   އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ދަންނަވާލީ މިގަާވއިދު ކޮމިީޓއަށް މެންބަރުން ހޮއްެވވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ަގވާއިދު  :މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން

ނުޑ  ފާސްކުރުމާ ބެހޭ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

ޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެ

ވަނަ  7ތާއީދުކުރަން. ެއއީ ކޮންމެ ގޮެތއްަގއިެވސް ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލިހުގެ 

ޖަލްސާގައި ވަނީ މިގަާވއިދު ފަސްކުރާނެ ގޮތްތަކާމެދު ގޮެތއް ނިންމާފައި. އޭަގއި 

ިނންމާ ގޮތަށް. އެއަކަށް  ވަނީ މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުްނ ގޮސް ަގވާއިދު ފާސްކުރާ

ނޑަށް އެނގިަފެއއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ،  އެްއވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއް އަިއކަމެއް އަުޅގަ

ނުޑ ބޮޑަށް ތާއީުދކުރަން.  އަޙްމަދު ޒާހިރު އެހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 އެހެންނަމަވެސް، ަގވާއިދު ަހދާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހޮއްަވއިގެން ކުިރއަށް 



ނޑުމެން އަތޮޅު ާފދިއްޕޮޅު މެންބަރުންގެ  ގެންދެވެން ނެތްކަުމގަިއވާނަަމ އަުޅގަ

ޢަލީގެ هللا ފަރާތުން އިބްރާހިމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް ހުށަހެޅުއްވި ނަމަށް ޢަބްދު

 .ާޮ ނޑު އިށީންނަން ޝުކުރިއްޔާ  ނަމަށް ތާއީދުކޮށް އަުޅގަ

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތޮަކަށް އެދި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި   هللاމެްނބަރު ަޢބްދު ފާދިއްޮޕޅު  ަރީއސް. އަުޅގަ

މިދަންނަވާލީ ގަވާއިދު ކޮިމޓީއަށް މެންބަރުން ހަމަޖެއްސެވުމާ ބެހޭ ގޮތުން  ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ކުަލވާލަން. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީްނ އޭރު ހޮވާފަިއވަނީ ގަާވއދެއް އެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިަގވާއިދު މިވަނީ މިހާރު ލިބިފައި. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން 

ޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ ކޮމިޓިައށް ހޮވާއިުރގައި ކޮމިޓީއަްށ ހާޒިރުވީ ކޮންބަެއއްތޯ 

ނޑަްށ ހީވަނީ އެކޮމިޓީއަްށ މިހާރުވަނީ  ކުރީަގއި ހާޒިުރވީ ކޮންބަެއއްތޯ. މިހާރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައޭ. އެހެންވީމާ، އަލުްނ ކޮމިޓީއަކަށް ެއވާހަކަ ގަާވއިދެ ޮުގަ އް އަޅު

ނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ  ދައްކާއިުރ އަުޅަގނޑުމެން ޮކމިޓީއެއް ޮހވަިއގެން ނޫނީ ައޅުގަ

ހަމަޖެހޭނެ އުސޫލެއް ހެންނެއް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ 

 ދަންނަވަން. 

 

 ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނުޑވެސް  އަޮައްސަލާމްޢަޮަލަިއކުމް.  ންަބރު ދެކުުނބުރީ މެ  އަިރއަތޮޅު

 މިއިޝާރާތްކޮށްޮްލީ މިހާރު މިބަހުސް ކުރެވެމުންދާ އިޝޫއަށް އެްއޗެއް  ުޙަސއިން ިއބްރާީހމް  އިލްޔާސް

ޢިއްޒަތްތެިރ ދަންނަވާލަން އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އަދި ދާދި އެއް ކަހަލަ  ސްޕީކަރ އެދެއްެކވި ވާަހކަފުަޅށް އަޅުގަ

ނޑަށް ދަންނަވާލަން މިޖެހުނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވާހަކަެއއް އަުޅގަ

މުޙަންމަދު ޝިހާބު އެވިދާޅުެވ ދެއްވި ވާހަކަަތކަށް ޢިއްޒަްތތެރި ރިޔާސަތުން ދާދި 

ވިދާޅުވެ ދެްއވި ނަންފުޅުތައް އަޅުަގނޑު މިލިސްޓުން އުނިކޮށްލިއިުރ ދެންމެއަކު ތި

ވަރަަކށް މެންބަރުން ޤާނޫނީ  21އަޅުަގނޑަށް ާބކީ މިހާރު މިކޮމިޓީގައި 



ހައިސިއްޔަާތ ެއކީަގއި ތިބިަކމަށް އަޅުަގނޑަށް މިފާހަގަޮކށްލެވުނީ. އެހެންވީާމ، 

މިީޓެއއް ހޮވަން. ކޮމިީޓއެްއ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ބޮޑަށް ަލފާކުރެވެނީ އަލުން މިކޮ

މެންބަރުްނގެ ކޮމިީޓއެއް އަލުން  36ބާއްަވވަން ފެނިވަަޑިއގަންނަަވންޏާ އަލުން 

އިންތިޚާބު ކުރައްވަން. ަގާވިއދުގެ ކަންތައްތައް ނިމެންދެން އެކޮމިޓީއެއް  އޮންނަ 

ތުެގ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، މިވާހަކަ ދަންނަވާލުން އަުޅަގނޑު އެދުނު ފުރުޞަ

ނޑު މަޤްޞަދަކީ. ދެން، މިހާރު ރިޔާސަތުން  އަޅުަގނޑަށް އެަބ  މައިގަ

އޮޅުންެވސްއަރާ. ކިަތއް މެންބަރުންތޯ މިހާރު އާކުރައްވަން ިތމަސައްކަތް ކުރަްއވަނީ. 

މިހާރު ކޮމިޓީގައި ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުން ތިއްެބވީ ކިތައް މެންބަރުން ކަމެއްވެސް 

ނަޑކަށް ވަރަށް ސާ ފުކޮށެއް ނޭގުނު ދެންމެ ތިވިދާޅުވި އެްއޗަކުންނެްއ. އަދި އަުޅގަ

އެހެންވީމާ އެދެަބއި ސާުފކޮށްލަ ދެއްވާަފއި ތަންކޮެޅއް ަމގު ރީތިކޮްށ ކުިރއަްށ 

ދެވޭނެކަހަޮަލަ ގޮތަކަށް ެގންގޮސް ދެްއވުން ައޅުަގނޑުމެން މީގެ ބޭނުމަކީ 

 މިފުރުޞަތުގައި. ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކުރިފުޅު މަތީަގއި ަގވާއިުދ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ  ެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ލިސްޓެއް އޭަގއި ފާހަަގ ކުރެވިަފއި އެހެރީ މިހާރު މަޖިލީހުގައި 

އަޮތޅުެގ  4ހިމެނިވަޑައިނުގަންަނވާ މެންބަރުން. އެހެންވީމާ ހަމަގައިމުވެސް އެ

ނޑުމެން ބޭނުންވާނެ. ދެން ތިރީގައި ރޮނގު ދަމާފަިއ މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަ 

ފާހަގަކުރެވިަފއި ވަނީ އެމެންަބރުން މަޖިލީހުގައި މިހާރު ތިްއބެވި ނަމަވެްސ ކުރިްނ 

ތިއްބެވި ާދއިރާނޫން އެހެން ދާއިރާަގއި އެބޭފުޅުން ތިއްެބިވކަން. އެހެންނަމަވެްސ 

ހަިއސިއްޔަަތކުން ަވޑަިއގެން  އަްއޑުއަތޮުޅގެ މެންބަރު ހަަމ އެދާއިާރއިން އެހެން

އެއިންެނވީ. އެހެންނަމަވެްސ މާލޭގެ މެންބަރު އަދި ދ. ައތޮޅުގެ މެންބަރު، ލ. 

އަތޮޅުެގ މެންބަރު، މިބޭބޭފުޅުން މިހާރު މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގެންފަިއ ތިބީ 

ން މުޅިން އެހެން ދާއިރާއަކުން. އެހެންވީމާ އެދާއިރާތަކުން ައނެއްކާ ހަމަ މެންބަރު 

ބޭފުޅުން ހަމަގައިމުވެސް މުޅިން ހަމަ އަލަށްވެސް  7ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ 



އަޅުަގނޑުމެން ހޮވަްނ އެަބޖެހޭ. ދެން މިތިއްބެވި ޭބފުޅުންނަކީ ކުރިންވެްސ 

ދެންނެވިހެން އެދާއިރާއިން އަލުން އިންތިޚާބުވެ ަވޑަިއެގން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. 

ނޑުމެން ރައްޔިތުން  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އުމުރު ހުސްެވގެން އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އެމެންބަރުން ވަކިވެ ވަަޑއިގެންެނވީމާ އަލުން ހުާވކުރަްއވާ މިމަޖިލީހަށް 

ވަަޑއިގަތުމުން އަލުން ހުވާުކރައްވާ. އެހެންވީމާ އެމެންބަރުން ކޮމިޓީގަިއ ތިއްެބިވ 

ނޑުމެ ން އެބޭފުޅުްނ ނަމަވެސް އުޞޫެލއްެގ ގޮތުން މިހާރު އެބޭފުޅުންނަކީވެސް އަުޅގަ

އެތާނަގއި ތިއްބެވުން އަލުްނ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްލަން ޖެހޭނެ ކަމެއްހެން ހީވާތީ 

އެވާހަކަ މިދެންނެީވ. ދެން އޭގެ ތެެރއިން މިހާރު ބައެއް ބޭފުޅުން އަލުްނ 

އެނަންފުޅުތައް އެހުށަހަުޅއްވަީނ. އެހެންވީމާ މިކޮންމެގޮެތއްަގއިވެސް ހަމަ މުޅިްނ 

ެވސް ައލުން ހަމަ ލިސްޓެއް ފުރިހަމަ ކުރައްަވއިގެްނ އަލުން ހޮއްަވވަން

ބަދަލުކުރައްވަްނވެސް މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފިްއޔާ ެއގޮތަކަްށ ގެންދެވިދާނެ. އެކަަމުކ 

ކޮމިޓީއެއްނެތި ކުިރއަށް ެގންދާކަށެއް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާދެވިފަިއ 

ާކއި ެއއްގޮތަށް ޢަމަލު ތިބިހިސާބުން ފާސްކުރެވިފަިއ ހުރި ފާސްކުރެއްވުން ތަ

ކުރަމުން ދާކަޮަމަށްވަންޏާ ކޮމިޓީއެއް ނެތި ގެންދިއުން ެއއީ ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެްސ 

ނަޑަކށެއް ނުވިސްނޭ. އެހެްނވީމާ އެވާހަކަ މިދަންނަވާލީ.  ކުރެވޭނެ ކަމެކޭ އަުޅގަ

 .އާދެ، ދެން މިފުރުޞަތު އަރުަވނީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒު

 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެިދ ދަންނަވާލީ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 ޢިއްޒަތްތެރިމެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޝައުޤީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅްއވުމަށް ތާއީދު   މެންަބރު ޢަލީ ފާއިޒު 

ްއ މާްއދާއަކުން މާއްާދއަކުްނ ކުރުމަށް. އާދެ، އެީއ ަގާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕގެ މާއްދާތަ  ވާހަޮަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހަޅާ އެފާސްކުރުމަށް އަހަމުން ގެންދިއުމަށް. އާދެ، މިހާރު ވާހަޮަކަ ދެކެވެމުްނ 

މިދާ ގަވާއިދު ކޮމިޓީަގއި ތިއްަބވާފައި އެބޭފުޅުްނގެ ގޮީޑގައި މިހާރު ވަޑަިއގެން ނެތް 

ނޑަށް ހީ  ވާގޮުތގަިއ ބޭފުޅުންނާއި ދޭތެރޭގައި މިހާރު މިދެއްކޭ ވާހަކާަގއި ައުޅގަ

އެކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް ގެންދިުއން ކޮންމެހެން ދަތިވާވަރަކަށް އެކަން ޮގސްފަެއއްނެތް. 



އަދި ެއކިގޮްތގޮތުން އެޮގޑި ބަދަލުވެ އެހެންނަމަވެްސ ހަމަ ކައިީރަގއި ތިއްެބިވ 

އެހެން ގޮީޑގައި ތިބެ ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް ތިއްެބވި ބޭފުޅުންވެްސ މިހާރު އެބަ ތިއްބެވި. 

ންވީމާ ެއއްހިސާބެްއގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މުގޯލި އަޅާލަ ައޅާލާ ތިބުމުެގ އެހެ

ނޑަށް ީހވަީނ ޑޮކްޓަރ ަޝއުޤީ ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް ާމއްދާައކުން  ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ދާންފަށައިފިކަމަށް ވަންޏާ މިއެއްހިސާބެއްަގިއ  މާއްދާއަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެފންނަން ފައްޓާނޭ. ވީމާ  ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރިއަށް ދެވޭގޮތް އަުޅގަ

ޑޮކްޓަރ ަޝއުޤީގެ ހުށަހެުޅމަށް ތާއިދުކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިހޯދީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ މިހާރު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 މައްސަލަިއާގ ރިޔާސަތަށް މިކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން  މިޖެހިގެން މިއުޅޭ ޙަސަން ޢަފީފް 

ހޮވަން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާަކމަށް ޤަބޫލުކުރެވެންޏާ ެއކަމައިގެްނ ކުިރއަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ނޫނިއްޔާ މިކޮމިޓީ އަލުން ހޮއްަވވަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވަންާޏ 

ށޭ. ނޫނިްއޔާ ހުްސވަގުުތ ތަެކއް މިކަމަްށ އަލުން ެއގޮތަށް ކުރިއަށް ވަަޑއިގަންަނވާ

އަލުން ބަހުސްކުރަން މެންބަރުންނަށް ނުދެއްވާ މިގޮތަށް މިރިޔާސަތުން ކަންތަްއ 

 ގެންދަވަން ައޅުަގނޑު ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ށް އަތޮޅު ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، ައޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ މަދުވެފަިއާވ ގޮިޑގޮިޑއަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަތޮޅުގެ ގޮިޑއަށް އެބޭފުޅުްނ ހިމެނުއްވުން ހޮއްވެވުން ެއދެމޭ. އަދި އެބޭފުޅުން 

އެދާއިާރއަކުން ނޫން ާދއިރާައުކން މިހާރު ވަަޑއިގެްނ ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންވެސް ާދއިރާ 

ރެޕްރެޒެންޓްކުރުމަށްޓަކަިއ ެއދާއިރާގެ ބޭފުަޅކު އެތަނަށް ލާފައި އެބަދަުލކުރަްނ 

ނޑު މިދަންނަވަނީ. މިހާރު އެޖެންޑާގައި  އެބަޖެހެއޭ. އެކަންަތއް ކޮށްެދްއވާށޭ އަުޅގަ

ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ދޫކޮށްލާަފއި ގަާވއިދު ފާސްކުރަްނ ކުިރއަށް ގެންދަން އެކަްނ 

ހިނގަމުން އެބަދެއޭ އަދި ެއައށް ތާއީދު ލިބެމުން އަުޑއިވެުމން އެބަދެއޭ. އެކަމަުކ 



ފަށަިއގަނެފައި ހަމަ ޖެހޭނީ ކޮމިޓީއަށް މިދާން. ގަާވއިދު ފާސްކުރުުމގެ ކަންަތއް 

އެހެންވީމާ އެންމެ ުކޑަމިނުން މިބައި ނިންމަވާލަ ދެއްވާަފއި ކުރިއަށް ވަަޑއިގަތުމަީކ 

އަޅުަގނުޑގެ ހަޮަމަ ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރި އެދުމެއް. އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު 

ންމަދު މަޖުދީ މިއަރުވަނީ އަރިއަޮތޅު އުތުުރބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

 އިބްރާހީމަށް. 

 

 ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެިދ ދަންނަވަލީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު 

 ހެޅުމެއް ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަ މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

ބޭފުޅުން ތާއީދު ކުރައްވަމުން ދާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުއްވިތޯ ސުވާލު ކޮްށލަންވެގެން. އަދި ހަމަ 

ކްޓަރ މަޙުމޫދު ޝައުޤީ ހުށަހެޅުމެއް އެާއއެުކގައި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑޮ

 ހުށަހެޅުއްވިތޯ ުސވާލުކޮށްލަންެވގެން. ދެްއވި ފުރުޞަތަޮަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ކުރިން ދ. އަޮތުޅގެ ޮގނޑި  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

ނޑި ަތމްސީލު ކުރަ މެންަބރު ުމޙަންަމދު   މުންދިޔަ މެންބަރު މުޙަންމަދު ކޮމިޓީގައި އިންނެވި ގޮ

ޝިހާބު މިހާރު މާލޭގެ ގޮޑިއަށް އިންތިޚާބު ވެފައި ވާީތ ދ.އަތޮޅުގެ ކޮމިޓީައްށ  ރިޔާޟް ވާހަަކދެއްެކވުްނ:

ނޑު ފުރުޞަތަކަްށ  އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނާޝިދުގެ ނަން ހުށަހަޅަންވެގެން ައޅުގަ

ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޝައުޤީ  މިއެދުނީ. އަދިހަމަ އެއާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އަދި ހުށަހެޅުމެއް ނޭޅުއްވިކަުމގައި ވިއަސް އެމަނިކުފާނު އެދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަްށ 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ތާއީދު ކުރާވާހަކަ ހަމަ ަގާވއިދުެގ ދެލިކޮޕީ މާއްދާއަކުްނ 

ނޑަްށވެްސ ވަރަށް ފެންނަވާހަކަ.  މާއްދާއަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަ

 ކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝު
 



 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ގަާވއިދު ހަދާކޮމިޓީއަށް   ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު 

 ފުވައްމުލަުކގެ ފަރާތުން މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީގެ  ނަންފުޅު އަޅުަގނޑު  މުޙަްނމަދު ވަޖީހު 

 ކުރިއްޔާ. ހުށަހަޅަން. ޝު އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް  ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ދަންނަވާލީ ގަާވއިދު ހަދާކޮމިޓީން ފ. އަތޮޅުން ހުސްވެފަިއވާ ގޮިޑއަށް  މެންަބރު ޢަްބދުލްޣަފޫރު 

 ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދު ހަމްޒާެގ ނަން އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑުެވސް  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ ކޮމިޓީއެއް ހެދުމާ ބެހޭގޮތުން މިކުރެވެމުންދާ  މެންަބރު ޢަްބދުލްުމޙުސިން 

ނޑުމެންނަށް ފާސްކުރެވިފައި ޮއތް ގަާވއިދުަގއި އެބައޮްތ  މަޝްވަރާއަށް މިހާރު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ޢަބްދު އަުޅގަ

ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. އެއީ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަިއގެން އިޞްލާޙެއް ދާްނ 

އޮތީ ކޮމިީޓއަށް. އެހެްނވެ ެއމާއްދާއާ ދޭތެރޭަގއި އިތުރަށް ބަހުސްކުރާނެ ޖާގަެއްއ 

. އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިއްޖެްއޔާ ކޮމިޓީައކަްށ އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ އޮްތހެންނެއް

ގޮްސގެން އިޞްލާޙު ކުރަްނ އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ ކޮިމޓީއެއް އޮންނަންޖެހޭ. 

ނުޑ އދ. ގެފަރާތުން މިހުށަހަޅަނީ ކުރިންވެސް  މިހެންވާއިރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތޮުޅ ތަމްސީލު ކުރަްއވަމުން ގެންަދާވ ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ. 

 ރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކު

 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަގވާއިދު ކޮމިީޓގެ މެންބަރަކަށް ގއ.   ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ 

 އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަދުނާން ޙަލީމްގެ ނަން  މެންަބރު ުމޙަންަމދު 

 . އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ސަލީމް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނުޑގެ ހިތަށްވަނީ އަޅުަގނޑު  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު   ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ



ތާއީދު ކޮށްލާނީ މާލޭގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު އެވިދާުޅިވ  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ކަށް. އެްއޗަކަާށއި އަދި އ. އަޮތޅުން އިލިޔާސް ޙުަސއިން އެވިދާުޅވާ ެއްއޗަ

އަޅުަގނޑަްށ ހީާވގޮތުން ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލުފުޅު މިހާރު މިހުރީ ކުރިން ޮއްތ 

ކޮމިޓީ ކޮންމެހެން ނުބޭއްވުަމށް. އަދި ބައެއް ބޭފުޅުން ެދކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތުން 

ނުޑ  އެކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް ނިމިފައިވަނީ. ުނވަތަ ުއވިފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

މިހާރު ހިނގަމުން މިދާ ކޮމިޓީ މުޅިން ނެތްއެއްެޗއް ކަމަށް ބަލާފަިއ، ހިތަށްވަންނަނީ 

ނުވަތަ ުއވާލާފައި އަލުން ހަމަ ކޮމިޓީގެ ގަާވއިދެއް ހެނދުމަށްޓަކައި ހޮވާލަން. 

ވަގުީތގޮތުން އެކޮމިޓީ ބާްއވާީނ ަގވާއިދު ހަދާނިމެންދެން. ދެން ނަންތަކެއް މިހާރު 

. އެހެންެވއްޖެއްޔާ ަނން ހުށަހެޅުމަށް ވަރަށް ހުށަހެޅެމުން ދާތަން މިހާރު އެބަފެނޭ

ނޑަށް ފެންނަނީ. ގިނަބޭފުޅުން  އެއްބަސްެވ  ފަސޭހަވެގެން ދާނެކަމަށް ައޅުގަ

ވަަޑއިގަންަނވާ ނަންތަކެއް ައންނަކަމަށް ވަންޏާ. ކޮންމެހެން އަލުން ކޮމިޓީއެްއ 

ހޮވާކަށެއްނޫން.  ހޮވާލުމުގެ މާނައަކީ މިހާރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނޫން ބަޔަކު ކޮންމެހެން

މިހާރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަޮަށްވެސް ހަމަ ތިއްެބވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު 

ނޑަށް ފެނޭ.  މިހިނގަމުންދާ ކޮމިޓީ  އުވާލާފައި އަލުން ކޮމިޓީއެއް ހޮވާަލން އަޅުގަ

އެއީ އެްއވާހަަކއެްއަގއި އަުތެވްއޖެ މިތަނަށް ހާޒިރުވެ ަވޑަިއެގން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރވެ 

ަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުންނަކީ ކޮބައިޯތވެސް ބަލާލަޮަންވެްސ ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ ވަ

އެކަހަޮަލަ ކަންތަކަްށވެސް ިވސްނާލަން ފަސޭހަވާނެ ކަންނޭނގެ އަލުން ކޮމިޓިެއްއ 

ހޮވާލެވުނިްއޔާ. އެހެްނވީމާ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލުމެްއގެ ގޮތުަގއި މިހުށަހަޅާލަނީ 

އަލުން ކޮމިޓީއެއް ޮހވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ،  މިހާރު އޮތް ކޮމިޓީ އުވާލާފައި

 ޢިއްޒަތްތެޮި ރައީސް. 

 

 

ނޑުމެން   މާލޭ މެންަބރު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިފާއިުތވި ދެތިން ޖަލްސާއެްއގައި އަުޅގަ

 ދެން ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތެއް ިނމޭތޯ ކެތްޮްތެރި ކަމާއެކީ ައޅުަގނޑުެވސް   އިްބރާހީމް އިްސމާޢީލް



މަޑުކޮށްލައިފިން ެއއްެޗއް ނުަދންނަވާ. ނުދަންނަވާ ވޭތޯ މިެބލީ. އެހެންނަޮަމަވެސް  :ވާހަކަެދއްެކވުން

ނޑަށް ހީނުވާތީ އެްއޗެކޭ ދަންނަވާލަން  މީގެ ކޮޅެއް މަެގއް ފެންނަހެން އަޅުގަ

ނޑަށް އަދި އާކަެމއް މިފަދަ  މިތެދުވީ ދެން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ފަހަރާ ދެމައްސަލަ ޫނނީ ތިންމައްސަލައަކަްށ ޖަލްސާތަކުގެ ކޮމިޓީ ަވގުތުަގއި ެއއް

ބަހުސް ކުރަމުން ގެންދިއުން މިއީ. އަޅުަގނޑަށް ހީާވޮގތުން ފަހަރަކު ކަމެއް 

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަމުން ގެންދިޔަޮަްއޔާ ކޮންމެވެސް އެއްދިމާައކަށް ދެވޭީނ. 

ަޔުކ މިހާރު މިވަގުތުެވސް އެއްަބޔަކު މެންބަރުންގެ ނަން ުހށަހަޅަނީ. އަނެއްބަ

މެންބަރުންގެ ދާއިރާ ހުންނަންވީ ގޮާތއިމެދު ސުވާލު އުފެދެނީ. އަނެއްބަަޔކު އަިދ 

ކޮމިޓީ އޮންނަންވީތޯ ުނވަތަ ނުއޮންނަންވީތޯ ވެްސ ސުވާުލ އުފެދެމުންދަނީ. ދެން 

ނޑުމެން މިހާރު އަޅުަގނޑަށް އެބަފެނޭ މިހާރު މިވަގުތުެވްސ މިތަނުން އަޅުގަ

ބަހުޮުސް ހިނގަމުންދާތަން. ދެން މިގޮތަކަްށ  4މިމަޖިލީހުގައި ެއއްފަހަރާ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ކުަރން ވަރަށްދަތި އިނގޭތޯ. 

ނުޑމެންނަށް މަސައްކަތް  ނޑު ިމއިލްތިމާސްކުރަނީ އަުޅގަ މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ

ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މަޖިލީސް ގެންގޮސްެދއްވާށޭ. ކޮންމެވެސް ކަމަކަްށ 

ޝާރާތްކޮށް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ވަރަށްގިނަ ަފހަރު މެންބަރުންނަށް އިޮި

އިލްތިމާސް ކުަރއްަވއިފި މިަކން ރަނގަޅަށް ގެންޮގސްދޭށޭ. ރަނގަޅަށް ގެންޮގްސ 

ނުޑވެސް ެއއިލްތިމާސްަގއި ބަިއވެރިވަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ދެއްވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  މާއްާދގަިއ  ވަނަ ::ޤާނުނުއަސާީސެގ އެހެންނަމަވެސް ދެން އަުޅގަ

ޮެވެްސ  އެބުނާ ބުނުމެއްގެ ދަށުން ަމނިކުފާނު މިހާރު މަޖިލީސް ހިންގެވޭ ކޮންމެ

ގޮތެއް ާރއްަވވަން ވެއްޖެެހން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޮމިޓީ އޮންނާނީތޯ 

ނުއޮންނާނީތޯ. މިމައްސަލަ މިހާރު އޮތް ކޮމިޓީގެ ޞައްަޙަކމާމެދު ސުވާލު އުފެދި 

ޅުން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިއްޖެ. ދެން އެހެންވީމާ އެކަން ނުނިންމާ ހުށަހެ

އަޅުަގނޑުމެން ދެން ކިހިނެއްޯތ އެއަށް މެންބަރުން ހޮވުމުގެ ކަންތަކަިއގެން ކުިރއަްށ 

ދާނީ. އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަީނ މަޖިލީހުން ވޯޓެއް ނަގަިއގެްނ ނިންމާ ވާހަކައެއްނޫން 



އީސް، ނަމަވެސް އެގޮތަށް ނިންމަަވއިފި ކޮންމެހެން. އަދި ޢިއްޒަތްެތރި ރަ

ކަމަށްވަންޏާ ދެން އެމައުޮުޟޫގައި މެންބަރުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނުދެއްވާ. އޭރުން އެކަން ިނމިގެން ފަހަތަށް ލާފައި ދެން އެހެން ކަމަކަިއގެން 

އިުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ދެވޭނީ. އެހެންވީމާ މިހާރު މިމަޖިލީހުގައި އިންނަ

ނޑުމެންނަށް އަޑުއެަބިއޭވ  އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ުސވާލު އެަބ އުފެދޭ އިުރއިރުކޮޅާ އަުޅގަ

ނޑަކަްށ  މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތާއި ޢިްއަޒތުގެ ވާހަކަ. މިމަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް އަުޅގަ

ނޑަށްވެސް ާތއީދު ކުރެޭވ  މިހާރަކު ނުފެނޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ކޮމިީޓއެްއެގ ގޮުތގައި ެނގި ކޮމިޓީެއއް އެކޮމިޓީައކީ. އެކޮމިީޓއާ ގޮތުަގއި ވަގުީތ 

ނޑުމެން ކޮމިީޓއެްއ  ޙަވާލުވި މަސަްއކަތް ނިމުނީމާ އެކޮމިޓީ އުވުނީ. ދެން އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ކަމަށްވަންޏާ އެގޮަތށް ނިންމައިގެން އަެނއްާކެވސް ކޮމިޓީެއއް ހޮވަްނ 

ނުޑ އެހެންވީމާ މަނިކުފާނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ޮަގަޮަކަްށ  ތަކުރާރުކޮށް ފަށްފަށުން މިއިލްތިމާސް ދަންނަވަން ކޮންމެވެސް އެއްޮެމަ

ނޑުމެންނަށް  މަޖލީހުގެ ޖަލްސާތައް ގެންދަވާ އެކޮންމެެވސް ކޮެޅއްަގއި އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ފަހިކޮށްދެއްވާށޭ. ޝުުކރިއްޔާ.  ޖެއްސޭނެ މަގެއް އަުޅގަ

 

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނޑު މަސައްކަތް މިކުރަނީ ހަމަ ތިޔަވިދާޅުވި ގޮތަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު މިދަންނަވަނީ އެޖެންާޑގަިއ މިޮއތީ ަގވާއިދު ކޮމީޓިއަްށ  ގެންދެވޭތީ އަުޅގަ

މެންބަރުން ހަމަޖެއްސެވުން. މިތާނގައި ކޮމިޓީ ބާްއވަންޯތ ނުވަތަ ނޫންތޯ ވާހަކަ 

އްނެތް. އެހެްނނަމަވެސް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެވާހަފުޅު ދައްކާނެ ތަނެ

އެދައްަކވަނީ. ދެން ހަމަ އެއްޮްބޭފުޅަކު ވިދާޅުވާ އިރަށް ޫނނޭ ތިޔަހެން ހަދައިގެން 

ނޑު ެއހެން ދެންނެވީމާ އެވީ  ނުވާނެ. ތިޔަވާހަކަ ނުދަްއކާށޭ. ދެން އެފަހަރު އަޅުގަ

ނޑު މިތާނގަިއ އެބޭފުޅެ ނުޑ އަނެއްކާ އަުޅގަ ްއގެ ޙައްޤު ނިުގޅަިއގަތީކަމަށް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ވީާހވެްސ ރަނގަަޅކަށް ދާނެގޮެތއް ީހާވގޮތެްއ ދަންނަވަިއގެން 

ނޑު މިެއދެނީ ހަމަ އަދިވެސް  އެގޮތަށް ގެންދެވޭތޯ މިުއޅެނީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ



ނުޑ ހަމަ މިހާރުވެސް މެންބަރުން ހުށަހަޅުއް ވަމުން މިއެދެނީ. ދެން އަޅުގަ

އެގެންަދވަނީ ައޅުަގނޑު މިަދންނަވާގޮތް ޤަބޫލުފުުޅކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު އެހުށަހެުޅއްވީާމ 

މެންބަރުން ތާއީދުކުރެއްވީމާ ެއނިމުނީ. ކޮމިޓީ ނުއޮންނާނެ ވާހަކަ ވިދާުޅވާ އިުރގަިއ 

ނޑުމެން ވަކި ހަމަތަކަކުން ޮހވާފައި. ެދން އަޅުަގނޑު އަނެްއކާ  ކޮމިޓީ މިއޮތީ އަުޅގަ

ސަަލއެްއގެ ގޮތަށް ތިަޔބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް ދަންނަވަންވީ ކޮމިޓީ ބާއްވާނީތޯ އާމައް

ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ އެއީ އަެނއްކާ އެޖެންޑާ ައނެއްކާ މިހާރު އިތުރު  

މައްސަލަެއއް ނިކުތީ. އެެއޖެންޑާ އެހެން އޮއްވާ ެއޖެންޑާ އެހެންގޮތްގޮތަްށ 

ހަމަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން. އާދެ، ގެންދަވަން މަސަްއކަތް ކުަރއްވަީނވެސް 

އަޅުަގނުޑ ހަމަ އެްއވެސް އެްއޗެއް ނުދަންަނވާ ވޭޯތ މަސައްކަތް ކުރަން ހަަމ 

ކެތްތެރި ކަމާއެީކގައި ގެްނދެވޭތޯ މިއުޅޭނީ. ދެން ފަށްފަށުން މިދަންނަވަނީ 

ނުޑ ހަމަގައިުމވެސް   އެޖެންޑާަގއި އޮްތގޮތަށް ކުިރައށް ގެންގޮސް ެދްއވާށޭ. އަުޅގަ

އެޖެންޑާަގއި ތިންމައްސަލަ ެއއްފަހަރާ ލިޔެފައި ތިންމައްސަލައަށް ވާހަކަ ދައްާކކަްށ 

ނުދަންނަވަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުގަެއއް. އާދެ، މާޅޮސްމަޑުލު 

 އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.

 

 ްތތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު މާޭލގެ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަ މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އެވިދާުޅވި ވިާދޅުވުމަކަށް  މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

ނޑުމެން ކުރީަގިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ައޅުގަ ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ. އަުޅގަ

ވާއިދު ހަދާ ކޮމިޓީއަކީ ކޮންމެހެން ނިންމައިގެން ތިބީވެސް ފަހަރެއްަގއިެވސް ގަ 

ހަމައެކަޮަނި ވަގުތީ ކޮމިިޓެއއް އެގޮަތކަށެއްނޫން. ަގާވިއދު އެކުލަވާލާ ނުވަތަ 

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުން ގަވާއިދު ެއކަލަާވ 

ރިއަްށ ލުމުގައި ކޮންމެވެސް ޑްރާފްެޓއް ދެލިކޮޕީއެއް ބަލާލާނޭ ލިޔުމެއް އޮެވގެން ކު

ގެންދިއުމަށްޓަަކއި ަގވާއިުދ ކޮމިޓީއެއް އުފައްާދ އެކޮމިޓީއަށް ފޮނުވީ. 

ނުޑ ދެކޭގޮުތގައި ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް ތިޔަ ވިދާުޅިވ  އެހެންކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަ



ފަދައިން އަދިވެްސ ހަމަ މިހާރު އެކުަލވާލެވިަފއި އޮތް ކޮމިޓީ އެބައޮތް. އަދި އޭެގ 

ނޑުމެންގެ މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކުން ވަނީ ކުރީ ދުވަެހއްަގިއ  އިތުރުން އަުޅގަ

ނުޑވެސް ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި އެކޮމިީޓ  ފާސްވެސް ކުެރވިފައި. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

އެބައޮތް. ދެްނ ދަންނަވާލާ ިހތްވަނީ މިހާރު އޮްތ ކޮމިޓީަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުްނެގ 

ިއސިއްޔަތުން އެްއވެްސ ތެރެއިން ބަެއއް ބޭފުޅުންނަީކ އެބޭފުޅުންގެ މަޤާުމގެ ހަ

އުނިއިތުރުކަެމއް ނުއަންނަ ޭބފުޅުން. އެހެންވީމާ ައޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތގައި އެކޮމިީޓ 

އުވާލުމަކީ އެބޭފުޅުންނަްށވެސް ކުރެވޭ ބޭއިންސާފެއް. ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީސް އަލަށް 

އެކުަލވާލުމާއި ގުިޅގެން އެމެންބަރުކަމުން ވަިކވެ ވަަޑއިގަންަނވާ ނުވަަތ 

އިރާއިން އަނެއް ާދއިރާައށް ބަދަލުވުމާއި ގުިޅގެން ެއައންނަ ބަދަލަކާ ގުިޅގެްނ އެއްދާ 

މެންބަރަކު ނުވަތަ މެންބަރުންތަކެްއގެ ނަންތައް މިތަނަށް ހުށަހެޅި ނުވަތަ ތާއީދުލިބި 

ހޮވުމަކީ ެއއީ މުޅިން އެހެން މައްސަލަެއއް. އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުެގ ިއޒުނަާއިއ 

ުކރަނީ މިހާރު ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިތުރުން ބާީކ  އެކު ައޅުަގނޑު ޤަސްދު

ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ ނަންތަްއ ހުށަހަޅާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއގޮތުން ހދ. 

އަތޮޅުގެ މެންބަރު ހދ. އަތޮުޅން ހުށަހަޅާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުްނ ހދ. އަތޮޅު މެންބަރު 

ތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި ގެ ަނންފުޅު ހުށަހަޅާލަން. ރ. އަهللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

ނޑު ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މެންބަރެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ޝަހީދު ޒަީކގެ ނަންފުޅު ހުށަހަޅާލަން. ޅ.އަތޮުޅގެ މެންބަެރއްގެ ގޮތުން އެއަޮތޅުެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙުގެ ނަން ހުށަހަޅާލަން. އދ. 

ރެއްގެ ގޮތުން އދ. ގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީގެ ނަންފުޅު މެންބަ

ހުށަހަޅާލަން. މ. އަތޮޅު މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން މ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު 

އަނީސާ އަޙްމަދުގެ ނަން ހުށަހަޅާލަން. ފ. އަތޮޅަށް މުޅިން މަދުވެފައިާވ 

ރު އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދު މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން މިހާރު އެއަތޮޅުގެ މެންބަ

ހަމްޒާގެ ނަން ހުށަހަޅާލަން. ދ. އަތޮޅުން މަދުވެފަިއާވ މެންބަރުގެ ބަދަލުގަިއ 

އަޙްމަދު ޝިޔާމް މުޙަންމަދުެގ ނަން ހުށަހަޅާލަން. ތ. ައތޮޅުގަިއ ކުިރގަިއވެްސ 



ހުންނެވި މެންބަރު ހަމަ މިހާރުވެސް އެމެންބަރު ޙަސަން ޢަީފފްގެ ނަން ައޅުަގނުޑ 

ޅާލަން. ލ. އަތޮޅުގެ މެންބަރަކަށް ކުރިން ހުންނެވި ޢިއްޒަތްތެރިޔާ ވަިކެވ ހުށަހަ

ވަަޑއިގެންަފއި ވާތީ ެއއަތޮުޅެގ އިތުރު މެންބަރެއްގެ ގޮތުްނ އިލިޔާސް އިބްރާހީމްެގ 

ނުޑ ހުށަހަޅާލަން. ގއ. ގެ މެންބަރުކަމުން ކުރިން ހުންނެވި ބޭފުާޅ  ނަންފުޅު އަުޅގަ

ނުޑ  ވަިކވެ ަވޑަިއގެންފައި ވާތީ ެއއަތޮޅުގެ މެންބަރު ޢަދުނާން ޙަލީމްގެ ނަން އަުޅގަ

ހުށަހަޅާލަން. ގދ. ގެ ކުރީެގ މެންބަރު ވަިކވެ ަވޑަިއގެންަފއި ވާީތވެ އެމެންބަރުެގ 

ނޑު ޒާހިރު އާދަމްގެ ނަން ހުށަހަޅާލަން. ޏ. މެންބަރު ވަކިެވ  ބަދަލުގައި އަުޅގަ

އަޮތޅުގެ އަެނއް މެންބަރު ވަަޑއިގެންަފއި ވާީތވެ އެެމންބަރުގެ ބަދަލުގައި އެ 

ނޑު ހުށަހަޅާލަން. ސ. އަތޮޅުެގ  މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީގެ ނަންފުޅު އަޅުގަ

މެންބަރަކަށް ސ. އަތޮޅުގެ މިހާރުގެވެސް މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ނަންފުޅު 

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. މާޭލގެ ކުީރގެ މެންބަރު ަވކިެވ ވަަޑއިގެންަފއި ވާީތވެ 

ބަރުގެ ބަދަލުގައި މުަޙންމަދު ޝިހާބުގެ ނަންފުޅު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. އެމެން

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމއީ މިހާރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ އިތުރުން މިއަިއ އުިނ 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ެއކިެއކި ދާއިރާތަކުން ހޮވަންޖެހޭނޭ  އިތުރާއި ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށް ދެންނެިވއްޖެ. ނަންތައް. މެންބަރުން ކޮންމެ ދާއި ރާއަކުްނވެސް ނަމެއް އަުޅގަ

ދެން މިއަށް ތާއީދު ލިިބއްެޖއި ވިްއޔާ ރިާޔސަތަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަްށ 

 ކުރިއަށް ގެންަދވަންވީ. ުޝކުިރއްޔާ.

 

ނޑު ދަންަނވަން ުއޅުނު ވާހަކަ  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނުޑެގ އަޚް ރ.  ާޝހިދު هللا ޢަބްދު  އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭެނވަރަށްުވރެ މާފުރިހަމަކޮށް އަޅުގަ

އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު އެދެއްެކވީ. ޢަލީ ވަހީދު އެހުށަހެޅުްއިވ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ފެންނަނީ ޢަލީ  ނަންތަކަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަން ކޮންމެސްގޮތަކަްށ  ވަހީދު އެދެްއެކވި މަަގީކ އަުޅގަ

ހައްލުކުރެވިދާނެ މަެގއްކަުމަގއި. އެހެންވީމާ އެނަންފުޅުތަކަށް ތާއީދުކޮށްލުމުެގ 



ފުރުޞަތު ޙާޞިލުކޮށްލުމަށް މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ 

 ރައީސް. 

 

ނޑު މިފުރުޞަތު ބޭނުންކުރާނީ މާލޭގެ  ަބރު ެމން ދެކުުނބުރީ އަިރއަތޮޅު  އައްސަލާްމއަލައިކުމް. އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާތިފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް   ުޙަސއިން އިލްޔާސް

ަގިއ ތާއީދުކުރަން. އަދި ދާދި ދެންމެއަކު ަގވާއިދު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތު އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅުނު ބައެއް ހުށަހެޅުމާއިމެދުވެސް އެްއޗެއް ދަންަނވަން. ެއއީ އެނަންަތއް 

ހުށަހެޅުނު އިރުަގއިވެްސ ދ. އަތޮޅުން އެއަތޮުޅގެ މެންބަރުްނގެ ތެރެއިްނ މިދެންނެވި 

ބޭފުޅުންވަނީ ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވާަފއި. އެހެްނވީމާ އަޅުަގނޑު ހިތަށްައާރ 

އި ުނހިމެނޭ ބޭފުޅަކު މިދެންނެވީ މެންބަރުން ގޮތުގައި އެއަތޮުޅަގއި އެދާއިާރގަ

ބޭފުޅަކު ސަޖެސްޓްކުރުމަްށުވރެ އައުޮުާލކަން ބޮުޑވެެގންވާނީ އެާދއިރާއަކުްނ 

ނުޑ  އެދާއިާރއެްއގެ މެންބަރުންގެ މި ނޮމިނޭޝަން އައުން ނޫންބާއޭވެސް އަުޅގަ

ހުށަހެޅުއްިވ  ހިތަށްއަރާ އިނގޭތޯ. ހަމަ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަްނވެގެން. ޢާތިފް

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުާރވާހަަކ ދަންނަވާލަން ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ޮުުބރީ  ތިލަދުންމަތީ ނޑަށް ލިބިފައިވާ ކަރުދާުހގައި ަޤވާއިދު   އުތުރު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ންނާކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އޭގެ ތަިރ ޖައްސަވާފަިއވާ ބަެއއް މެންބަރު މުިޢއްޒު  މެންަބރު ައޙްަމދު

ތިރީގައި ރޮނގުބުރިެއއް ދަންމަވާފަިއވާ ބަެއއް މެންބަރުން ެއބަތިއްބެވި. އޭގެތެެރއިްނ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބައެއް މެންބަރުންނަކީ ކުރީަގިއވެސް ުހވާކުަރއްވާަފއި ތިބި ެމންބަރުން ރައްޔިތުންެގ 

ނަްށ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ހުވާ. ދެން އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނގެ އަނެއްކާ އެބޭފުޅުން

ނުޑ  އިތުރު އެންޑޯސްމަންެޓއް ބޭނުންވަނީ ކިހިނެއް ެވގެންަކން. މިހެން އަޅުގަ

މިދެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގައި މިހާރު މާލޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްަޞ 

މެންބަރުން ތިއްބެވިކަމެްއ، ނުތިއްބަާވކަމެއް ނޭނގެ.   3 މަޖިލީހުގެ މާލޭގެ

 ންނަ ކަރުދާހުން ފެންނަނީ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި އޮ



އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައިހެްނ 

އެއިންަނވަނީ އެބޭފުޅާ ހުާވުކރެއްިވކަމަކަށްނުވޭ ަރއްޔިތުްނގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ. 

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއްުނކުރަން ހުވާކުަރްއވަން ޖެ ނުޑ ދެން އަުޅގަ ހޭނެކަމަކަށްވެސް. އަުޅގަ

ދަންނަވަން މިއުޅޭ ެއއްަޗީކ އެހެންވެއްިޖއްޔާ ީކްއވެގެްނތޯއޭ މިސާލަކަށް ހދ. 

އާ ދިމާލުގައި ތަރިއެްއ ޖައްސަވާފައި އަލުން هللا މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

އެންޑޯސްމަންޓެއް ބޭނުންވާކަަމށް ތިދެކެވަޑަިއގަންނަވަނީ. ިއބްރާހީމް އިސްމާޢީލަށް 

 ކުރަްއވާ މިޖަލްސާަގއި ބައިވެިރވެ ަވޑަިއގެންެނވެންޏާ ޝުކުރިއްާޔ.  ހުވާނު

 

ނޑު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ މިހާރު މި މައުޟޫޢުގަިއ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ދަންނަާވލާފައި ދެން އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުީރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަޙްމަދަށް. 

 

 

ނޑު ފުރުޞަަތަކށް އެދުނީ ، `  އުތުުރބުރީ  ނިލަންެދއަތޮޅު  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ އަުޅގަ

 އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި އަޅުަގނޑުމެންގެ  ިއބްާރހީމް ައޙްަމދު  މެންަބރު

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ  އަނެއް މެންބަރު ހަމްޒާެގ ނަންފުޅު. އެނަންފުޅަށް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތާއީދުކުރާވާަހކަ އާދެ ދެން ިމހާރު ޢަލީ ވަހީދު ކުރީފަހަރުެވސް ހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް 

ނޑުމެންެގ  ލިސްޓު ހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި ާއދެ މިއޮތީ ކޮންމެސްކަހަލަ ގޮަތކަށް އަުޅގަ

ުޑ ތެރެއިން މިހުށަހެޅޭ ނަންތަކާއިވެސް ޚިލާފުވި ފަދައިން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނ

ނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަަތށްޓަކައި ުޝކުރިްއޔާ.  އެވާހަކަ ަދއްާކކަށްނެތިން. ައޅުގަ

 އައްސަލާްމއަލައިކުމް 

 

 ވަބަަރކާތު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް هللا އައްސަލާމްޢަޮަލަިއކުމް ވަރަޙްަމތު ދެކުނުުބރީ  ނިލަންެދއަތޮޅު

 ރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަދި މިޢިއްޒަތްތެ  ޢަްބދުއްލަޠީފް މެންަބރު



ޝުކުރުއަދާކުރަން. އާދެ ޝަްއކެއްނެތް ައޅުަގނޑުމެން މިވާަހކަދައްކަމުން ގެންދަނީ  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންގެ އަޞްުލ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިގަާވއިުދ އަވަހަށް ފާސްކޮށްގެން ައޅުގަ

ސް ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަްށ މައުޮުޟޫޢު އާއި ދިމާލަށް ދެވޭތޯބަލަން. ކޮންމެއަކަ

ނޑު ދަޮަންނަާވނީ މިމައްސަލަ މިގޮތަށް  މެންބަރުން ހޮވުމުގައި ކުރިންވެސް އަުޅގަ

ނެގުނޭ. ވީމާ ދެންމެ ރ. އަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އެހުށަހެޅުްއވި 

ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ދ. އަތޮުޅގެ ަގވާއިދު ހަދާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއަށް 

ޙަންމަދު ޝިޔާމުޮު، އަޙްމަދު ޝިޔާމުެގ ނަން ހުށަހެޅުއްވިެއވެ. އަލްފާޟިލް މު

ނޑުމެން ބަލަމުން ގެންދާނީ ބަލަމުން  އަޅުަގނޑުމެން ޝަްއކެއްނެްތ އަޅުގަ

ގެންދާއިރު ައޅުަގނޑުމެްނ ވިސްނަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެންގެ މިޖަލްސާއަްށ 

އްކަތްޕުޅާއި އަދި އެމެންބަރުން ވަޑަިއގަންނަަވިއގެން އެމެންބަރުންގެ އަޞްުލ މަސަ

ގެ ަވގުތާއި އަދި އެމެންބަރުންނަށް ވަޑަިއގެންނެވޭ އަދަާދިއ އެމެންބަރުން

އެހުރިހާގޮތެްއގެ މަްއޗަށް އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ. އެގޮތުންބަލާއިުރ 

މެންބަރުންވެްސ   3މެންބަރުން ތިއްބަާވއިރު ެއއް  5އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދ. އަޮތޅުގެ 

 3އިގެން ެނތް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިތިބަ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މިހާރު ޙާޟިރވެވަޑަ 

މެންބަރަކުވަނީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަުދ  2މެންބަރުން. އެހެންވީމާ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

ނާޝިދުގެ ނަން ހުށަހަޅުއްވާފައި. އާދެ ޝައްެކއްނެތް މިހާރުވެސް މިޖަލްސާގެ 

ފާޟިްލ އަޙްމަދު ނާޝިދަކީ އެިކއެކި ކަންަތއްތައް ެބއްލެިވ ކަމުގަިއވިަޔސް އަލް

ލީހުގެ ކަންަތއްތަުކގަިއ މިމަޖިލީހަށް ވަރަށްގިނައިން ވަަޑއިގަންަނވާ އަދި މިމަޖި

ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅެއް. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމަކީ އެމަނިކުފާނުެގ 

ާވގޮތުެގ މަސައްކަތްޕުޅު އެހެން އަމިއްަލ ޕްރައިވެޓް ގޮްތގޮތުންހުރި ހާލަތާއި ެއއްގޮތް 

މަތިން މަޖިލީހުގެ ވަރަށްިގނަ ކަންތައްތަކުަގއި ހާލަތު ނިޔާކުރާ ހަމައަށް 

ނޑުމެންގެ ައތޮޅުން ޢައްޔަންކުރަްނވާ  ބައިވެިރވަަޑއިނުގެންެނވޭ ބޭފުެޅއް. އާދެ އަުޅގަ

ބޭފުޅެއްގެ ނަން ެއއީ ހަމައެަކނި އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއިްނ ހަމަޖެހެންވާނެކަމެއް. 

ނޑުމެންގެޮެ ައތޮޅުން ބަހައްޓަންޖެހޭނޭ ހަމައެކަނި މަޖި ލީހުގެ މެންބަރަކަށް އަުޅގަ



ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މާރަނގަުޅކަމަކަްށ  މެންބަރެއް ހޮވިވަަޑއިގަތުމަީކ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަތޮުޅގެ މެންބަރެއް ަގވާއިުދ  ނުވެވެްސ ހިނަގއިދާނެ. އެެހންވީމާ އަުޅގަ

ނަން ައޅުަގނުޑމެންގެ މެންބަރުންނަށް ހަދާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްކަުމގައި  ހުން

މެންބަރުން މިހާރު ޙާޟިރުވެ ތިއްބެވީ. އެހެންވީާމ  3ޖިލީހުގެ ފެންނަނީ ޚާއްޞަ މަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޝިުދ ގެ ނަން. އެހެންވީމާ 

ނޑުމެްނގެ ދ. އަތޮުޅގެ ގަ  ާވއިދު ޢަލީ ވަހީދު ހުށަހެޅުއްވި ނަުމގެތެރެއިން އަުޅގަ

ހަދާ ކޮމިޓީގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެން ހުންނެވުން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނާޝިދުެގ 

ނޑު ތާީއދުކުރަން. އެހެންވީމާ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ނަމަށް އަޅުގަ

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 

 

 ޅުަގނުޑވެސް ` ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ އަ  މެްނބަރު އަްޙމަދު  ފާދިއްޮޕޅު

ނޑުެމންނަށް އަންަގވާފަިއއޮީތ  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލީ މިހާރު ރިޔާސަތުން އަުޅގަ

ންބަރުންގެ މެދުގަިއ ކޮންމެ އަތޮޅަކުންެވސް ަގވާިއދު ކޮމިޓީއަށް އެއަތޮެޅްއގެޮެ މެ

އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް  ވާހަކަދަްއކަަވިއގެން ކޮންމެްސ ބޭފުޅަކު ޚިޔާލުކުާރގޮތަކަށް.

ނޑުމެން  5އަޅުަގނޑުމެްނވެސް މިހާރު ފާދިއްޕޮޅުގެ  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ޢަލީ ގެ ނަން. އެީއ ކުީރގެ ަގވާއިުދ هللا މިހާރު ހުށަހަޅައިގެން ުއޅެނީ ޢަބްދު

ޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ކޮމިޓީގައި ބަިއވެިރވެލެްއވި އަ

ނުޑވަނީ ެއނަމަށް ތާއީދުކޮށްފައި.  މުޙަންމަދު ޞާލިޙް ހުށަހެޅުއްވި ނަމެއް. އަުޅގަ

ދެން އޭގެފަހުން ރ. އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަްނތަކެއް ހުށަހަޅުްއަވއިގެްނ 

އެގެންދާ ގެންދެވުމަކީ ައޅުަގނޑަކަށް ހިެޔއްނުވޭ މާރަނަގޅު ގޮތެއްހެންނެއް. ެއީއ 

ނަށް އަްނގަވާަފއިާވގޮތާއި ޚިލާުފގޮތަކަްށ މިހާރު ރިޔާސަތުން އަުޅަގނޑުމެން

ކަންނޭނގެ ރ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވއިގެންޮް ެއއުުޅއްވަނީ. 



އެހެންވީމާ ރިޔާސަތުްނ ކުރިްނވެސް ގެންދަވަން ނިންަމވާފަޮއތް ގޮތަކަްށ ގެންަދވަން 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ުޝުކރިއްޔާ. 

 

 ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.  މެްނބަރު  އުތުުރުބރީ އަިރއަތޮޅު

 އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ދެސުވާެލއްގެ ވާަހކަ މަްޖދީ ިއބްރާީހމް  މުޙަްނމަދު

ނޑު މިފަހަރު ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ ބައެއް ކަންކަމާިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަރިސްކޮށްލަން. އަުޅގަ

ށަހެޅުންތަކަށް ތާއީދުލިބެމުން ދާތީއާއިއެކު. އަޅުަގނުޑެވސް ކަމެއް ހުށަހަޅާލަން ހު

ނޑު ދެ ކަމެއް ހުށަހަޅާލަން. އެއްކަމަީކ މިމަޖިލީހުގައި ދެންމެ  ބޭނުންވެގެން. އަުޅގަ

ޚިޔާލުކުރުންތަކެއް ފާުޅކުރެިވެގންދިޔަ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރ ޑރ. މަޙްމޫދު 

ނޑުެވސް ވަރަށް މަރުޙަބާ ކިޔާކަެމއް. ޝައުޤީ އެފާޅުކުރެ ްއވި ާފޅުުކރުމަކީ އަުޅގަ

އެހެންކަމަށް ވުމާިއއެކު ެދލިކޮޕީގެ މާއްދާަތއް، މާްއދާއަކުން މާއްދާައކުްނ 

ފާސްކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ަމިއޒާންތަކުަގއި ެއްއވެސް ފަންނުތަކުގައި ބަނދަރުތަުކަގއި ކަންކަންމަތީގަ އާއި 

ޙަޤީޤަތެއް ނެތްކަންކަމަށް ނެތްކަމެއްަގއި ކުށެއްނެތް އެތަކެއް ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑު ޤަބޫލުނުކުރާ  ވެރިންނަށް މިމަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ ބައްދަލުކުރުންތަކުން ައޅުގަ

ރައްދުކުރުމަކުން ރައްުދކުަރމުންދާއަޑު ިއވެމުންދާތީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް 

ހުގެ ބައްދަލުކުރުންތަްއ ރަސްމީކޮށް ބޭްއވުމަށާއި ުނރަސްމީ ބައްދަލުވުމެްއ މިމަޖިލީ

ނޑު ުހށަހަޅާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެިރ  ނުބޭއްވުމަށް އަުޅގަ

 މެންބަރުން ގަނެލަނީޔޭ ކިޔަިއެގން..

 

ލާގަިއ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރ މިހާރު ހުށަހެޅެމުންދާ މައްސަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން. ޤަާވއިދުގެ ވާަހކަ ައޅުަގނޑުމެން މިދައްކަނީ. އެހެންވީާމ 

ނޑުމެން މިދައްކަނީ. އެހެްނވީމާ  އެކަމުަގއި އަދި ކޮމިޓީ ގެންިދއުމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 އެހެންގެންދެވުން ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން. 



 

 އިޙްތިރާމްކުރަން މެްނބަރު  އުތުުރުބރީ އަިރއަތޮޅު
 މަްޖދީ ިއބްރާީހމް  މުޙަްނމަދު

 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 އަދި ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް ުކރިއަށްގެންަދވާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ

 

 ބައްލަވާ މިމަޖިލީހުގައި މިަވގުުތ ކަންހިނގަން އެޖެންޑާެއްއެވސް  ެމންަބރު އަްޙަމދު  މުލަކަތޮޅު

ނަޑއެޅިފައި އެބައޮތް. އަެނއްކާ އެޖެންާޑއާ ޚިލާފަށްދާ ކަންތައްތައް ރިޔާސަތުްނ  ޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:ޝަފީ ކަ

ހުއްޓަވަމުންެވސް އެބަގެންަދވާ. މިވަގުތު ވާހަކަެދއްެކވުމުގެ ުފރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގެން 

ތް ވާހަކަދަްއކަވަމުން ގެންަދވާ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅާ އެޖެންޑާއާ ޚިލާފަށް މިއޮ

ވާހަކަދަްއކަވަމުން ގެންދަވަނީ. އެހެންވީމާ ެއކަން ހުއްުޓވުވާެދއްވުން އެދެން. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑު އެވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިފިން. އަޅުަގނޑު ދެންނެވީާމ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ އަުޅގަ

ރައްާވ ެއވާހަަކ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުވެސް އެކަމަށް ޤަބޫލުކު

ނުޑމެން އެޖެންޑާގައި އޮތް  ދެން މިހާރު ކުރިއަށް ނުގެންދަވާނެހެން މިހާރު. އަޅުގަ

 މައްސަލައަށް ވާަހކަފުޅުދެއްެކުވން ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން. 

 

  އަޅުަގނޑު އެވާަހކަާއއިގެން ުކރިއަށްދާކަށްޮް ނެތިން. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު މެްނބަރު  އުތުުރުބރީ އަިރއަތޮޅު

ނޑު މަރުޙަބާ ކިޔަން.  މަްޖދީ ިއބްރާީހމް  މުޙަްނމަދު  އެކުެރއްވި އިޝާރާތަށްވެސް ސިގުނަލަށް އަުޅގަ



އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ މިހުށަހެޅުން މިގެނެސްދިން ަސބަބު ކޮންމެސްވަރަކަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އިްއވާލަން ފުރުޞަތެއް.. 

 

ނޑު ނޭދެން އިނޭގތޯ މިހާރަކު. މިހާރު ނޫން އެހެންވެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ސް ހައްަދވަްނ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެދެނީ ުކރިއަށް..

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް މަރުޙަބާ.  މެްނބަރު  އުތުުރުބރީ އަިރއަތޮޅު
 މަްޖދީ ިއބްރާީހމް  މުޙަްނމަދު

 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ަގވާއިދު ކޮމިޓީ ފުރިހަމަ ކުރެްއވުމުގެ  ީނސާ ެމންަބރު އަ މުލަކަތޮޅު

ގޮތުން ރ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަްށ  އަްޙމަދު ވާހަކަެދއްކެުވން:

ނުޑ ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ މިގަާވއިދު ކޮމި ޓީ މިހާރު އިޙްތިރާމް ކުރަމުންވެްސ ައުޅގަ

އެކުަލވާލެވިފަިއ މިއޮތީ އާދަިއގެ އެހެން ކޮމިޓީތަާކއި ތަްނކޮޅެްއ ތަފާތު ގޮތަކަޭށ 

އަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ. އެީއ މިމަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ދާއިރާައކުން ބޭފުޅަުކ 

ހިމެނޭގޮތަށް ގަާވއިދު ކޮމިޓީ އެކުަލވާލެވިފައި އޮތީމާ ައޅުަގނޑަށް ފެންނަގޮތުަގިއ 

އިާރއެްއގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފެނިގެން އެދާއިާރއެއް ތަމްޞީލުކުރުމަްށ އެދާ

ކޮމިޓީގައި ަވކި މެންބަރަކު ހުންނަވަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތަގިއ 

އެކަމަށް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުންވެސް އިޙްތިރާމް ކުރަްއާވނެ، ކުރަްއވަން ޖެހޭނެ. 

ނޑު ދަންނަ ވާލަން ބޭނުންވަނީ މ. އަތޮޅުެގ ފަރާތުން މިގަވާއިުދ އެހެންވެ އަުޅގަ

ނޑުެގ ބަދަލުަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކޮމިޓީގަިއ މިހާރުހުރި މެންބަރ އަުޅގަ

އަޙްމަދު ސުލެއިމާނުގެ ނަންފުޅު މިހާރުވަނީ ހުށަހެޅިފައޭ. މިމަޖިލީހުން އެއާއި 

ރު ދަންނަވާލާނީ ޚިލާފުގޮތަކަށް ނުނިންމަވާނަމަ އަދިވެްސ ައޅުަގނޑު ެއއްފަހަ



އަޅުަގނޑުމެން މ. އަތޮުޅގެ ެމންބަރުން އެދެނީ ަގވާއިުދ ކޮިމޓީގަިއ މިހާރު އަޙްމަދު 

 ސުލެއިމާނު ހިމަނުއްވައިެދއްުވމޭ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 މްޢަޮަލަިއކުމް. އާދެ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެިދ ދަންނަވާލީ އައްސަލާ ެމންަބރު އަްޙަމދު  މުލަކަތޮޅު

ނޑުމެން އަތޮޅު މުލަކަތޮޅުގަިއ  ކެވުްނ:ޝަފީޤް ވާހަަކެދއް ނަޑއެޅުމުަގއި އަުޅގަ ގަާވއިދު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ކަ

މެންބަރުންނާ ވާހަކަ  5ކުރީަގއިހުންނެވި މެންބަރު އަނީސާ އަޙްމަދު އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންެގ އަތޮޅުން އެކޮމިޓީަގއި ހިމަނާނެ މެންބަރެއްގެ ނަން  ދައްކަވާަފއި އަުޅގަ

އްގެ މަިތން އެކަން ފާހަގަވެްސ ން ހުށަހަޅައިފީމު. އަދި އަނީސާ ދެފަހަރެއަޅުަގނޑުމެ

ކުރަްއވައިފި. އެގޮތުން މުލަަކތޮޅުގެ މެންބަރެްއގެ ގޮުތަގިއ ގަާވއިދު  ކޮމިީޓގަިއ 

އަޙްމަދު ސުލެއިމާނުގެ ނަން ހުށަހެޅުމަށް އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ައޅުަގނުޑ 

 ިއނގޭތޯ.  ތާއީދުކުރާވާަހކަ ދަންނަވަން

 

ނޑު ގިަނ ނަންތަކެއް   އުތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު  އައްސަލާމްޢަޮަލަިއކުމް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ހުށަހަޅާލީ ފަހަރެއްގައިެވސް ެއއަތޮޅެްއގެ ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުން ވަކިން  ޢަލީ ވަީޙދު  މެންަބރު

ޅު ކުރަްއވާފަިއވާނަމަ ެއއަށް ާތއީުދ ކޮންމެހެން މިބޭފުޅަކު  ނަންގޮވަްނ ޚިޔާލުފު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުކުރުމުގެ ރޫޙެްއގަެއއް ނޫން. އެހެންޮެކަމުން އެންމެ ފުރަތަމައިނުންވެސް 

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާހިތްއޮީތ އެއަޮތޅެްއގެ ބޭފުޅުން އެައތޮޅަކަށް ވަކި ާޚއްަޞ 

ނޑު ާތއީދުކު ރުމަްށ ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންފުޅުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ދ. އަތޮޅަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންފުޅު ައނބުރާގެނެސް އަޙްމަދު  އަދި އަުޅގަ

ނުޑގެ ހުށަހެޅުން ބަދަލުކޮށް. އަދި ޅ. އަތޮޅުގެ މެންބަރެްއެގ  ނާޝިދަށް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅި ނަންފުޅު އަނބުރާގެނެސް ޢަބްދު ޢަލީ އަށް هللا ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ަގނުޑ ހުށަހެޅި ނަން ައނބުރާގެނެސް އަޙްމަުދ ބަދަލުކޮށް އަދި މ. އަތޮޅަށް އަޅު

ސުލެއިމާނަށް ބަދަލުކުރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވަރަށް ިއޚްލާސްތެރި ކަމާއިެއކު 

ނޑު މިނަންތައް ހުށަހެޅުމުގައި ބަލާފައިހުރީ އެމެންބަރަކު ކުރިން  ދަންނަވަން. އަޅުގަ



ނބުރި އަލުން މިހޮާވ ހިޮިމެނިވަޑަިއގެންފައި ވާކަުމގަިއވާނަމަ އެމެންބަރަުކ އެ 

ނޑުގެ ވަިކ  ކޮމިޓީގަިއވެސް ހިމެނުމަށް ބާރުއަޅާގޮތަށް. ފަހަރެްއގަިއވެްސ އަޅުގަ

އަމިއްލަ ޚިޔާެލއް އަދި ނޫީނ ވަކި އަމިއްލަ އެޖެންޑާެއްއ އޮެވގެން އެއަށް ވަިކ 

ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތަކަެށއްނޫން. ފަހަރެއްގަިއވެސް އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ކުރާ 

ކުްނވެސް ނޫން. ނުވަތަ އެހެން ބޭފުޅުންނަށްވުރެން ކުރިން ވަިކ ގޮތަ ބޭއިޙްތިރާމްގެ

ނަންތަކެއް ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތަުކންނެއްވެސް ނޫން. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް ަބއްލަވާަލއްާވ 

ނޑުމެްނ މިވާހަކަ ދެެކވެމުންޮް މިަދނީ ހަމަ މި ކުޑަުކޑަ  26;21 ވަނީ. އަުޅގަ

ނޑު  ހިތަށްއެރީ ީމގެކުރީ ފަހަރު އެންމެ ފުރަތަމަ މައްސަލަިއގައި. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ނޑުމެން އެކުަލވާލިގޮތަށް. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެީރ  މިކޮމިޓީ ހޮވުމުގަިއވެސް އަުޅގަ

ދެން މިހާރު ބާކީހުރިޮި ނަންތަކަށް އެަކކު ތެދުެވގެން ނަންތަކެއްޮް ހުށަހަޅާލުމުގަިއ 

ން ތިއްބެވި އެހެްނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށާއި އަިދ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެވަޑަިއގެ

މެންބަރުންނަށް ފަސޭހަފުޅުވާނެހެން. ފަހަރެއްގަިއވެސް ހީފުުޅނުކުރައްަވްއޗޭ ެއްއވެސް 

މެންބަރަކު އަޅުަގނޑު ކޮްނމެހެން އެހެން އަތޮޅަކަށް މާބޮޑަށް އިންޓަރފިއަރ 

ނޑު ނަންތަކެއް ހުށަހަޅާލީކަމަށް. އެގޮތަްށ ހީފުޅުކުރައްވާކަުމގަިއ  ވާންެވގެން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ވާ ނަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް މަޢާފުެއދެން. ދެން ހަމަ އެއާިއއެކު ައޅުގަ

ހަމަ ކުރިއެޭކވެސް އެއްފަަދއިްނ މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަދި ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑު ުހށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ނާއިބު ރައީްސވެސް މިކޮމިޓީަގއި ތިއްަބވާގޮތަށް އަުޅގަ

 

އާދެ މިހާތަނަށް މައުޟޫޢުގައި ވާހަކަދައްކަން އެިދވަަޑިއގެންފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނ  ކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑަށް މިހާރު އެަބފެނޭ އިތުރު ދެ ބޭފުޅަކު  މިހާރު ދެން އިތުރު ބޭފުޅަކު. އާދެ އަުޅގަ

 އެދިަވޑަިއގަންނަވާތަން.

 

 ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ އަުޅގަ މެންަބރު ައޙްަމދު  މާލޭ



މިމަޖިލީހުގެ ނެތް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ނަން އެބަ ހުށަހެޅެއޭ. މިހާރު މަޖިލީހުގައި  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން: 

އެބޭފުޅަކު އިންަނވައިފި ކަމުަގއިވަންޏާ ތަނާޒިލް ވުމުގެ ފުުރޞަތު އެބޭފުޅަކަށްޮއވޭ. 

ކަށް އެފުުރޞަތު ނޯވެދާތީ އެީއ އެހެންނަމަވެސް ނެތި ހުށަހެޅުނީމާ އެބޭފުޅަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވިދާެނ ކަމެއްތޯ ުނވަތަ އެބޭފުޅަަކށް އެފުރުޞަތު ނުދީ 

ގަދަކަމުން ކޮމިޓީއަށް ގެެނވިދާނެތޯއޭ. ެއކަހަލަ ސުާވލެއް ހިތަށް ވަންނާތީ 

އަޅުަގނޑު އެވާހަކަ ދަންނަވާަލންވެގެން މިފުރުޞަތުގެ ބޭުނންކޮށްލާނީ ޝުކުރިއްާޔ 

 ޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއް

 

އާދެ މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އެކުރެްއެވވީ ހަމަ ރަނގަޅު ުސވާލެއް. ދެްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހެންނަމަވެސް އެބޭފުޅަކު ވަަޑއިގެްނ ނެތުމުން އެީއ އެބޭފުޅަކަށް މަޖިލީހުން 

ވަާފނެކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޙަވާލުކުރާކަެމއް ނުކުރުްއވަފާެނކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރުއް

ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކަށްވުެރ ބޮޑަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުްނ 

އަދާކުރަްއވަންޖެހޭ ކޮންމެކަމެއް އަދާކުރުްއވަން ތިްއބެވި ބޭފުޅުންކަމުގަިއ 

ޤަބޫލުކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންަތއް ކުިރއަށް ގެންިދއުން ރަނގަުޅވާނެހެން 

ދެން ވަކިެވވަަޑިއގަންނަވަން ބޭނުންފުޅިއްާޔ އެބޭފުޅަކަށް ހަމަ ހީވަނީ. 

 ވަިކވެަވޑައިންަނވަން ހުށަހެޅުްއވޭނެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. 

 

ނޑު މިފުރުޞަުތެގ ބޭނުންކުރަނީ  هللاަޢބްދު  މެްނބަރު ފެލިދެއަޮތޅުޮު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ޚް ރ. އަޮތޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވި އަޅުަގނުޑގެ އަ ޝާހިދު ާވހަކަެދއްކެުވން:

ނުޑވަނީ ތާއީދުކޮށްފައި. މިހާރު އެލިސްަޓށް ބައެއް ބަދަލުތައް  ލިސްޓަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ައނެއްކާެވސް ދަންނަވަންއޮތީ ދެންމެ އޭނަ އެދެއްކެިވ  ގެންނަަވއިފި. އަުޅގަ

ނޑަށް ދެންނެވޭނެ ވަރަ ްށވުެރ މާފުރިހަމަ ޢިބާރާތުން ވާހަކަފުޅުތަަކކީވެްސ އަުޅގަ

ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަެކކޭ. ެއހެންވީމާ އޭނަ އެދެއްެކވި ހުރިހާ ވާހަކަފުޅުތަކަށާިއ 



އެގެންެނވި ބަދަލުތަކަށް، ިއޞްލާޙުތަކަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 

ނޑަށްީހވަނީ ރ. ައތޮޅު މެންބަރު ުމޙަންަމދު  ރުެމންބަ  ކޮޅުމަޑުލު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަހީދު މިހާރު އެއޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ލިސްޓެއްހެްނ  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަްއޗަްށ ހުށަހަޅުއްވާފައި. އަދި ވ. އަތޮޅު މެންބަުރ 

ޝާހިދު އެއަށް ތާއީދުކުރަްއވާފައި. އެހެންވީމާ ދެން هللا ބްދުއަޮަލްފާޟިލް ޢަ

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން ކޮމިޓީގެ ވަުގުތ  ކޮމިޓީގެ ަވގުތު ދިގުނުކުރަްއވާ އަުޅގަ

ނިންމަވާފައި ޯވޓަކަށް އެްއސެވުމަށް. އެހެންނޫނިްއޔާ ިމކަން ހަމަ މިހެންދާނީ 

ކަްނދާނީ ފާސްނުވެގޮތަކަށް. ދަމުންދަމުންގޮސް ތިން ހަތަރުދުވަސް ވަންދެްނވެސް މި

އެހެންވީމާ މިކަން ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށްޓަަކއި އަުޅަގނޑު ވަރަށްބޮޑަްށއެދެން 

ކޮމިޓީގެ ަވގުތު ނިންމާލަދެއްވާފައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ވޯޓަކަށް އެއްެސވުްނ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑު ދެން ކޮމިޓީ ަވގުތު ނިމުނީޭއ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ުޅގަ

ނުދެންނެވިއަސް މިހާރު މި މައުޟޫޢުގައި ވާަހކަދައްަކވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނ 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ އެދިަވޑަިއެގންފައިވެސް އިތުރު ބޭފުޅަުކ ނެތުމާއެކީާގއި ދެން 

ން އިތުރަށް ވާހަކަ އިތުރު ަނންފުޅެއް ހުށަހަޅާކަހަލަ ގޮެތއް ނެތީިވއްޔާ ދެ

ނޑުމެްނ  ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތްކަމަށް ދަންނަވާލާނަން. ދެންމިހާރު އަޅުގަ

ވޯޓަށް ދެންނެވުމަށްޓަކައި ިއދާރީ މޭޒުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންތަކާއި އަދި 

އެފާސްކުރާ ފާސްކުރުން ޮއންނާނެގޮތް ތިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާން. ދެން 

ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. ދެން މިފުރުޞަތުގައި  އޭގެފަހުަގއި ދެން ައޅުަގނޑު 



ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ބައެއް ބޭފުޅުން ހަމަ ގަވާއިުދ ކަންތައް ކުރިއަށް 

ގެންދެވުމަށް އެދިަވޑަިއގަންަނވަިއގެން ހަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މާއްާދއަކުްނ 

ޙަޤީޤަތުގައި  މާއްދާއަކުން ގެންދެވުމަށް ުހށަހަޅުއްވަމުން އެބަގެންދަާވ. ދެން ހަމަ

މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅާއި ެއްއގޮތަށް ރިާޔސަތުންވެސް މަސަްއކަތް 

ކުރަމުންދަނީ ހަމަ އެގޮތަްށދެވޭތޯ. ެއކަމު އެހެން ފަށައިގެންފަ ދިމާވެދާެނ 

ކަންތައްތަާކއި ދޭތެރޭގައި ހަަމ ކުރިން ވިސްނާނުލާ ދުއްވަިއގެންފިއްޔާ އަނެއްާކވެްސ 

ނޑެްއަގއި އަަޅއިގެންފަ ެވއްޓެންޖެހިދާނެތީ އެހެންނުވެ ވޭތޯ ބަލަން ކޮންމެސް ގާ ގަ

ހަމަ މަސައްކަތްކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މިއަދު ހަމަ 

އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިމަސަްއކަތަިއގެން ކުރިއަށްެދވޭނެ. 

ހުށަހެުޅނު ނަންފުޅުތައް. އާދެ،  އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ުކޑަ އިރުކޮެޅއްެގ ތެރޭަގއި

މިހާރު ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތަަކށް އެ ދިަޔއީ ެއއީ އަތޮޅުތަުކެގ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު 

ދައްކަވާަލްއވާފައި އެ ހުށަހެުޅއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށްވެސް އިްޙތިރާމުކުރައްާވ، މިހާރު 

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި އޮތް ލިސްޓު ދަންނަ ވާލީމަ އެ ލިސްޓު އެއް ލިސްެޓއް އަުޅގަ

ތިބޭފުޅުން ފާސްކޮށްދެއްަވއިިފއްޔާ މިހިސާބުން ހަމަ އެަކންތައްވެސް އެ ނިމުނީ. 

ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެެޖންޑާއާިއގެން ކުރިއަށް ެދވޭނެ. އެޖެންޑާަގއި ދެން އޮތް 

ނޑެްއ  ނަންބަރަކީވެސް އެހާ ގިނަ ހުރަސްތަކެއް އޮންނާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

. ހަމަ ވަރަށް ކުރު ޮގތަކަށް ގެންެދވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ެއއަށް ދިއުުމެގ ނުދެކެން

ނޑުމެން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. މިހާރު  ކުރިން އަުޅގަ

އެ ގޮތް އެ ދަންނަވާލަނީ. އިާދރީ މޭޒުން އެ އިއްވާަލްއވަނީ މިހާރު އޮތްގޮތް. އިދާރީ 

 ވޯޓަްށ ދަންނަވާނެ ގޮތް. މޭޒުން އެ ދަންނަވާލަނީ

 
 

އާދެ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުީރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާ  އިާދރީމޭުޒން ިއއްެވވުން:

ޝާހިދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ هللا ފެލިދެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު



ެގ މެންބަރުންގެ ގޮތުގަިއ މެންބަރުނގެ ނަންފުޅު ގަވާއިދު ކޮމިޓީ  25އަންނަނިވި 

 ހަމަޖެއްސެވުމަށް.

 

 މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބް            .2

 هللاހދ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު           .3

 ރ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީ            .4

 ޢަލީ هللا އްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުޅ. އަތޮުޅގެ ޢި           .5

 އދ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ           .6

 މ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސުލައިމާން           .7

 ފ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހަމްޒާ            .8

 އްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ދ. އަތޮޅު ޢި           .9

 ތ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް            .:

 ލ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމް       .21

 ގއ. ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަދުނާން ޙަލީމް         .22

 ރު ޢާދަމް ގދ. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޒާހި        .23

 ޏ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް ދީދީ        .24

 ސ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަްތތެޮެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް        .25

 
 

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލަނީ ރ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އެހެްނވީމާ، މިހާރު އަުޅގަ

ޝާހިދު هللا ހުށަހަޅުއްވާ، ވ.ައތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދުމެންބަރު 

މެންބަރުން ހިމެނިގެން ރައްޔިތުންގެ ާޚއްަޞ  25ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އެ 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އުިނވެފަިއވާ  36މަޖިލީހުގައި މިހާރު އޮތް ގަާވިއދު ކޮމިޓީގެ 

ންނާއި އަުލން ތަސްދީޤުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންނާއި ދާއިރާ ބަދަލުވެފަިއވާ މެންބަރު

މެންބަރުންެގ  36މެންބަރުންނާއެކު  25މެންބަރުންގެ ބަދަލުގައި މި ދެންނެވި 



ގަާވއިދު ކޮމިީޓ ހަމަޖެއްސުން. އެހެންވީމާ އެގޮތަްށ ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ 

 ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. 

 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ

 
ނޑުގެ ހުށަހެޅުމުަގއި ފަހުން ޢިއް މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 އިތުރުކޮށްލާފަިއވާނެ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ަޢއްބާސް  މެންަބރު ޢަޮަލީ ވަީޙދު 

އިބްރާހީމާ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ނާއިބު ަރއީްސ ޝާހީން ޙަމީދުގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ބޭފުޅުންނާއެކު ޖުމްލަ އެކުލަވާލެވިަފއިވަނީ.ނަންފުޅުވެސް. އެހެންވީާމ، އެ ދެ

 
އާދެ، ކުރިން ކޮމިޓީ ފާސްކޮށްފައި އޮތްއިރު އޮތީ ެއގޮތަށް އެ ކޮމިޓީ ހަމަޖެހިފައި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެކަމަކު ިމއަދު ައޅުަގނުޑމެން މި ނިންމަނީ ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުންާދ 

ނަޑއެިޅެގން އެހެން ނުދެންނެވީ. މެންބަރުންގެ ކަންތައް. އަުޅަގނޑު އެތަ ންކޮޅު ކަ

އާދެ، ކުރިންވެސް ދެންނެިވހެން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

މެންބަރުންެގ ތެރެއިން އުނިވެަފއިވާ މެންބަރުންނާ ދާއިރާ  36ކޮމިޓީގެ 

ބަދަލުވެފައިވާ މެންބަރުންނާ އަލުން ތަސްދީޤުކުރަންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ބަދަލުގައި 

މެންބަރުން ގަާވއިދު ކޮމިީޓ  36މެންބަރުން ހިމަނައިގެން  25ކުރިން ދެންނެވި 

 ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 
 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަލީ ވަޙީދުޮު. މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: 

 ޝާހިދު.هللا ފެލިދެއަތޮޅު މެންބަރު ޢަބްދު  މެންބަރު: ތާއީދުކުރެްއވި
 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:



 

 93 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 84 ވޯޓު ދެްއވީ:

 :      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 

 

ވީމާ، މިމައްސަލަ މިގޮަތށް ފާސްވީ. އާދެ، ދެން އެެޖންޑާގެ ދެން އެޖެންާޑެގ އެހެން ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ދަންނަވާލާނީ  ދެން އޮތް ނަންބަރަށް ދިއުމުގެ ކުރިން، ދެން ައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގަިއ މިއޮތް ރަްއޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

ނިންމަވަންދެން ިދމާވާ މައްސަލަތަުކގަިއ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް 

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް މަޖިލީހުން ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް ދަންނަވަނީ ދެން މި 

އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދެނީ ތިބޭފުޅުންގެ ހަމަ އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކީަގއި އަދި 

ެތްއ އެުކވެރިކަމާ އެީކގައި ވަރަސް ދިގު ބަހުސަކަށް ވަަޑއިނުގެން ހަމަ ކޮންމެސް ގޮ

ނޑުމެން މި  ވިދާޅުވެ ެދްއވުން. އާދެ. ެދން އިންޓަވަްލގެ ަވގުތުކޮޅަްށފަހު އަޅުގަ

މަޢުޟޫގައި ބަހުސްކުރަން ަފށާނީ. އެހެންވީމާ، އިންޓަވަްލެގ ވަގުުތަގއި ތިބޭފުޅުން 

ކޮންމެސް ގޮތަކަށް އަމިއްލަުފޅަށްވެސް ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްަލްއވަިއގެން މިކަމާ ދޭތެރޭ 

ިއގަންނަާވއިުރ ޚިޔާލުފުޅު ެއއްގޮްތ ކޮށްލަްއވާނެ ކަމަށް ހީކުރަން. ޖަލްސާއަށް ަވޑަ

މިނެުޓގެ ހުްސވަުގތުކޮޅެއް ތިބޭފުޅުންނަްށ  41އާދެ، މިހާތަނުން މިހާރު މި 

ނޑުމެން ބައްދަލުވާނީ   ޖަހާިއރު. 22އަރުވަނީ. އާދެ، ދެން އަުޅގަ

  

 ]ށް 22.11ން  21.41އިންޓަވަލް [

 



ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނަންބަރު )ނ( : އެޖެންޑާގެ ދެވަނަޮަ    .5

ގަވާއިދު ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވަންދެން، ދިމާވާ 

 މައްސަލަތަކުގައި، ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް މަޖިލީހުން ނިންމެވުން.

 

ށްގެންދަން ފައްޓާނަން. އާދެ މިނެޓުގެ މެދުކަޑާލުމަކަްށފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަޮަ 41 ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިހާރު ދެން ޖަލްސާގައި ވާހަކަދަްއކަން އޮތީ އެޖެންާޑގެ )ނ( ގައި މިވާ 

ނަންބަރަށް. އާދެ އެ ނަްނބަރުގައި ިމވަނީ ރަްއޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީާއމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވަންދެން ދިމާވާ 

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮޮަތެއް މަޖިލީހުން ނިންމެވުން. އާދެ، މީަގއި ވަރަށް  މައްސަލަތަކުަގއި

ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މިހާރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދެއް ނެތުމާއެުކ، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަންތަްއތައް މިގެންދެވޭ ގޮެތއް، ެއީއ މަޖިލީހުން ޤަބޫލުކުރާ 

ނޑައެޅިަފއި އޮތުން، ެއއީ ރަނގަޅުކަމެޮެްއކަމުަގިއ  ހަމަޖެހޭ ގޮތެއްކަމަށް ކަ

ފެންނާތީ. ފަހަރެއްގައިވެސް ިމހާރު ހުށަހަޅިފައިއޮތް ގަވާއިުދެގ ދެލިކޮޕީ އެއޮތްގޮތަށް 

ފާސްކުރަން، އެހެނެއްނޫން. ނަމަވެސް އެ ަގާވއިދުގެ ދެިލކޮޕީަގއި މިހާރު އެހެރަ 

ަވއިފިއްޔާ އެގޮތަށް ގޮތާ ެއއްގޮތަްށވެސް ގެންިދުއން އެއީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއް

ކުރެވިދާނެކަމެްއކަމަށްވާީތ، ޮކންމެވެސް މިގެންދާނެ ުއޫސލެއް، އެ މަޖިލީހުން 

ނިންމަވާފައި ރިޔާސަތަށް ަމގުދައްަކވާަފއި ބޭްއވުން ަރނގަޅުކަޮަމަްށވާތީ، މި 

ނޑުމެންނަށް  ނަންބަރު މިއޮތީ. އާދެ މި ވަކިގޮތަކަށް ނިންމަވާލަދެްއވައިިފއްޔާ އަުޅގަ

ދާން ވަރަްށ ފަސޭހަާވނެ. އާދެ މިކަމަށް މިހާރު އަޅުަގނުޑ މިފުރުޞަތު  ކުރިއަށް

ހުޅުވާލާފައި އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އާދެ އެންމެ 

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދަށް.

 

ޮަށް މިއެދުނީ ޝުކުރިއްޔާ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު  ނޑު ފުރުޞަތަކަ  ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

 މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި މިއޮތީ  އެޖެންޑާގެ )ނ( އާބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް  ރިޔާޒު ރަީޝދު 



ނޑުކަްނ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަްށ އެނގޭ އަުޅގަ އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

އިރުެވސް ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ިމކަން މިގޮތަށް މިކަން ހުށަހަޅާ

ނޑަްށ  ގަބޫލުނުކުރަްއވާނެކަްނވެސް. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

ފެނޭ )ނ( އަދި )ރ( މި ޮއތްގޮތަށް ބާްއަވވާފައި ދެލިކޮީޕއަށް ަވޑަިއގަންނަވަްނ، 

ނުޑ އެކަންެޏއްނޫން ކަްނނޭނގެ މިކަންކުރަން  އިނގޭތޯ. ހަމަެއކަނި އަޮަުޅގަ

ފެނިވަޑަިއގަންނަވަީނކީވެްސ، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ކަމެްއ އަަވސްކުރަން ބޭނުން 

ހަމަޔަގީނުންވެސް ލަަދކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަަކއި އަޅުަގނުޑ އެހާބޮޑަްށ 

ނޑުގެ ވަރަށްގާްތ  މިވާހަކަދައްކަީނ، އިނގޭތޯ. އެއީ ކުރީުދވަހެްއގަިއވެސް ައޅުގަ

ޗަށް މި މަޖިލިހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައިެގ ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވެއްޖެ މަހެްއެގ މައް

 ވާހަކަ. ައޅުަގނޑު ވަރަށް އާޭދހާއެކު ދަންނަވަން ެއވާހަކަނުަދއްކަން.

 

 އެޖެންޑާަގއި ާވކަންތަކާ ބެހޭޮގތުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ވަަރށް ބޮޑަށް އެދެން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ތްތެރި ަރީއސް. އެހެންވީމާ، އެއީ އިނގޭޯތ. ދެން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ދިެގއް ނުކުރާނަން. ރައީސް ބޭނުންގޮތަަކށް ކުރިއަށް  ރިޔާޒު ރަީޝދު 

 ގެންދަވާ. ވާހަކަެދއްެކވުން:
 

ނޑު ހިތަށް ައރަނީ   ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ އަުޅގަ

 މަގުދަޮައްަކވަންވާނީ ިރޔާސަުތންނޭ. އަޮަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ރިޔާސަތަށް  ައޙްަމދު ޝަީހދު  މެންަބރު

މަގުދައްކާ ގޮތަކަށް އޮތުމަްށވުރެ ެއގޮތްކަންނޭނގެ މީަގއި ހަލުިއވެގެންދާނީ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޞަ އަޅުަގނޑު ހިތަްށއަރަނީ މިހާރު އެޖެންޑާަގއި މިއޮތްަމއްސަަލ ރައްޔިތުންެގ ޚާއް

މަޖިލީހުން ގަވާއިުދގެ ެދަވނަ ދެލިކޮޕީއާމެދު ގޮެތްއ ނިންމަވަންދެޮެން މި 

ނޑަށް ހީވަނީ މީގައި އެންމެ މުހިންމު  މައްސަލަތަކުަގއި އަމަލުކުރާެނގޮތެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް އެީއ ކޮންގޮެތއްކަން އެނގިފަިއއޮތުންހެން. ދެން  ކަމަކަށްވާނީ އަުޅގަ



ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ މީގައި މަގުކުުރކުރުމުގެ ގޮތު  ން އަޅުގަ

ނޑަޮަޮަށް މިހާރު ލިެޔވި ޭއަގއި އޮތް އެްއޗެއް އެްނގޭ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ  އަޮަުޅގަ

ނޑުތަެކއް ގެްނގުޅުނީމާ ރަނގަޅުވާނޭ. ެއްއގޮތަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެ  މިންގަ

ރުމަށްޓަކައި މިހާރު އޮންނަ ަގވާއިުދ، އަެނއްގޮަތކީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް އަަމލުކު

އެކުަލވާލެވިފަިއވާޮާ ދެލިކޮީޕަގއިވާ ގޮތަށް ެއއާބެހޭ ބައިަތކަށް އަމަލުކުރެްއވުން. 

މިހެން ދަންނަވާއިރު އަޅުަގނޑަޮަށް ހީވަނީ މީގައި ގޮތެއް ފާސްކުރުން މާރަނގަޅު 

ނޑުމެން ފާސްކުަރން އޮތް ދެލިކޮޕީއަކަށް  ނުވެދާނެހެން. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދަތިވެދާނެ އަމަ ލުކުރަން މިހާރު ފާސްކޮށްފިއްޔާ ފަހަރުގައި އަުޅގަ

މިހާރު އެއަޮަށް ވޯޓުދިނުން. ހަމަ އެހެންމެ އިޢުތިރާޟެއް އޮތްޯތވެްސ 

އަޅުަގނަޑކަށްޮް ނުފެނޭ. ެއއީ އެ ދެިލކޮޕީަގއި އިޞްާލޙުކުރަންވީ މާއްާދއެްއ 

ނުޑމެންނަށްޮް މިހާރު އި ޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަކަޮަށެްއ އޮތްކަމުަގިއވާނަމަ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  ::ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ.ޮެ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ 

ނުޑމެންނަށް އެއީ ކޮން  ރިޔާސަތަށް ލިބިފައިާވ އިޚްިތޔާރުގެ ދަށުން، އަޮަުޅގަ

ގަާވއިދެްއކަން ކޮން މިންގަޑުތަޮަކެްއކަން އެނޭގގޮތަްށ އެތަނުން ކޮންމެވެސް 

ޚިޔާުރކުރަްއވާަފއި އަމަލުކުރަްއވާނެ ގޮތަކަްށ އިޢުލާންކުރަްއަވއިގެން  އެއްމިންަގޑެއް 

ނޑު  ކުރިއަށް ގެންދެވުން ރަނގަުޅވާނެހެން. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 މިހާރު ބަހުސް ކުރިއަޮަށް ފެށިވަިއވާ މަޢުޟޫޢުގައި ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން.  ންަބރު ިއބްރާީހމް އަފީފު މެ

ނޑު ތާއިުދކުރަން.  ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ ދެންމެ ޑޮކްޓަރ ޝަހީދު އެވިދާުޅވި ވާހަކަތަކަްށވެސް ައޅުގަ

އަށް ގެންދިއުން އެހެންމަވެސް މިމަޖިލީހުން ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ފާސްކޮްށެގން ކުރި

ނޑު ގޮޮަތެއް ހުށަހަޅާލަން. ެއީއ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ  ރަނގަޅުވާނެތީ އަުޅގަ

ޮަނަ ދެލިކޮޕީއާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވަންދެން  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ެދވަ



ދިމާވާ މައްސަލަތަކުަގއި އަމަލުކުރާނެ ގޮޮަތެއް ަކނޑަައޅާނީ މަޖިލީހުގެ 

ނޑައެޅުމުން އޭރުން ރިއާސަަތށް މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ރިޔާސަތުންނޭ. މިގޮތަށް  ކަ

 36ކަންތައްތައް ގެންދާނެ ގޮެތްއގެ އުސޫެލއް ަކނަޑއެޅުމުެގ ގޮތުން މިހާރު 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފަިއއޮތް ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަްށ ގެންދިއުމަކީ އެކަމަށް 

ކުރުމުން މިހާރު ހުރަސްއެޅޭނެ އެްއވެސް ަސބަބެއްނޫން. އަދި އެގޮތަށް ފާސް

ގަާވއިދުަގއި ނެޮެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމެވުމަށްވެސް މިގޮތަްށ 

ނިންމެވުމުން ފަސޭހަވާނެކަމަށް ފެންނާތީ، މި ހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން 

 ޝުކުރިއްާޔ.
 

 

ނޑަްށވެސް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ )ނ( ބެޮެހޭގޮތުން އަޮަ ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   ުޅގަ

 ފެންނަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންމިކުރީ.  އިްބރާހީމް މުޙަްނމަދު ޞާިލޙް 

ވަނަ މާއްދާއިން މަޖިލީހުގެ  3:އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަނީ ޤާޮާނޫނުއަސާސީގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަައޅައި ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް. އޭގެ ދާއި ާރގެ ތެރޭން ރައިސްގެ ވާޖިބުތައް ކަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީން ެއކުލަވާަލއްވާަފއި މިވާ ޑްރާފްޓް  ލިބިދޭ ބާރުގެ އިތުރަށް އަޮަުޅގަ

ގަާވއިދު ަގއިޑެންަސކަށް ބަްއލަވަިއގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަންތައްތައް ކުިރއަށް 

ގެންދެވުން. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޑޮކްޓަރ ޝަހީދު 

އިން، ަގވާިއދު ވަގުީތގޮތުން ޢަމަލުުކރުމަށް ފާސްކުރާކަށް ވިދާޅުިވ ފަދަ

ޮެއްެވސް  ނަޑކަޮަޮަށް ނުފެނޭ. އެީއ ަގވާއިާދ ބެހޭގޮތުްނ އިޞްލާޙުތަކެ އަޮަުޅގަ

ވަރަޮަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރުމާއެކީަގއި އަދި ަގވާއިުދ 

ވެސް ޚިޔާުލ ތަފާތުވެފައިހުރި ވަރަްށ ކޮމިޓީގަިއ ަގާވއިދު ެއކުލަވާަލމުން ދިޔައިރުަގއި 

ގިނަ މާއްދާތަކެއް ޭއގައި ހުުރމާއެކީަގއި އެފާސްނުކުަރއްވާ ރިޔާސަތުން އެގޮތަށްޮް 

 ނިންމަވައިގެން ކުިރއަޮަޮަށް ެގންދެވުން ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން، ޝުކުިރއްޔާ.
 

 ވަރަށް ޮބޑަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 



ނުޑ އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން މިބޭނުންވީ މިހާރު  އިްބރާހީމް ަޝރީފް   ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

ގަާވއިދެއް ފާސްކުރުމަށްޓަަކިއ ގަވާއިެދއް ނެހެދިގެން ފާސްކުރަން ހަދާނެގޮތެއް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވޭނެ ކިތަންމެ ނެތިގެން ބަހުސްކުރާތާ އެތަޮައްދުވަހެްއވީ. މިކަން ހައްލުކުރެ 

ނޑުމެންެގ ކުރިމަތީގައި އެބައޮތް. ެއއްގޮެތއް ައޅުަގނޑުމެން  ގޮތްތަެކއް އަުޅގަ

ފާސްވެސްކޮށްފީމު. ެއއީ މާްއދާއަކުން މާއްދާައކުން އިްޞލާޙުތައް ހުށަހަޅަމުން 

ހުށަހަޅަމުން ފާސްކުރަމުން ގޮސް  ނިންމުން. އެނޫންގޮތަކަޮަށް މިކަންކުރުމުގެ 

 ::ތެރި ަރީއސް އޮތްކަަމކަށް ވަނީިވއްާޔ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަތިތަކެއް ޢިްއޒަތް

ވަނަ މާއްދާ މިބުނަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް 

ހިންގުމާ މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންުމމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ 

ރު ރައީސަށް ލިބިގެންވާކަމަށް. ޖަލްސާތައް ބާއްަވއި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާ

އެހެންކަމަށް ީވއިރު، މަޖިލީހުެގ ރައީސް ޖަލްސާތައް ާބްއވާ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް 

ގަާވއިދު ފާސްވުމުން ހިންގަވަމުން ގެންދިއުމަށް އަޅުަގނޑު ަރއީސަށް 

އިލްތިމާސްކޮށް ދަންނަވަން. މިގޮތުން ކަންތައްތައް ހިންަގވައި ޖަލްސާތައް ބާްއވާ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ހި މެންބަުރން އެކުަލވާލާފައި ހުރި  36ންގަވަމުން ދާއިުރ، އަުޅގަ

ދެލިކޮޕީއާ ެއްއގޮތަށް އަމަުލކުރަމުން ގެންދިއުމަށްވެްސ އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ަގވާއިދު އަދި މާ ފުރިހަމަނޫން ކަމުގަިއވިޔަްސ، މި 

ންބަރަކު އެބޭފުޅުންނަށް ހެއްދެވުނު އެންމެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ 36މަޖިލީހުގެ 

ނޑު ނުދަންނަވަން މިއީ  ރަނގަޅަކަށް ހައްދަވާަފއި އޮްތ ދެލިކޮޕީއެއް މިއީ. އަުޅގަ

އެންމެމޮޅު ދެލިކޮޕީއެކޭ. ެއީއ އެްއވެސް ދެލިކޮީޕއެއް ހެޭދނީ އެ ކޮމިޓީެއްއގައި 

ޮައެްއގެ ޤާބިުލކަމާއި ުކޅަދާނަކަން ތަންދިންވަރަކު ން. އެހެންެވގެން ބައިވެިރވި ބަ

އެމަޖިލިސް އެކޮމިީޓގެ މެންބަރުން އެހާ ޤާބިލުނޫންކަމުން މިހާމޮޅު ދެލިކޮޕީ ހެދިފައި 

 36ނެތީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި މިއޮތް ކޮޕީައކީ ެއ 

ނޑު ދަންނަވާނީ.  މީހުން އެމީހުންނަށް ވީވަރަކުން ހެއްދެވި ކޮީޕއެކޭ ައޅުގަ

ވީމާ، މިއަޮަށް ަގވާއިެދއް ފާސްކުރުމަޮަށް ޢަމަލުކުރުމަކަށް އެހާ ދެރައެއްެޗއް އެހެން



ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ގަބޫެލއްނުކުރެޭވ. ގަޮަާވއިދު ހެދުމުގައި ދިމާވެދާނެ ހުރިހާ 

މައްސަލަތަކެއް މީަގއި ެއކިެއކި މާއްދާތަކުން ކަވަރުކުރާނެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް، 

ުގނުކުރައްާވ ރަްއޔިތުންެގ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ ވޯޓަށް ނާްއސަާވ ބަހުސް ދި

ނިންމުމަށްޓަކައި އެއަށް ުކރަމުންދިޔަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ހަމަ މި 

ނޑުެމނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާެނ ކަމާމެދު އެއްވެސް  ބޭނުންކޮށްގެން އަުޅގަ

ނޑު ޢިލްތިމާސް ނޑުމެން އަުޅގަ ކުރަނީ ޝައްެކއްނެތް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގައި މަޖިލިސް ހިންގާ  ::ޢިއްޒަތްތެރި ރައިސަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ޖަލްސާތައް ބަލަހައްޓައި ރެިގއުލޭޓްކޮށް ވޯޓަށް އައްަސަވިއ ހެއްދެވުމަށް ލިބިފައިވާ 

 9އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން މިކަން ކޮށްދެއްވާށޭ. މިހާހިސާބަށް 

ޒަތްތެރި ރައީސް ހިންގަވަމުްނ މަސްދުވަސްީވއިުރގަިއވެސް މަޖިލީހުގެ ޢިއް

ގެ ދަށުން ރައީސަޮަށް ލިބިގެންވާ ިއޚްތިޔާރުގެ ދަށުންނޭ.  ::ގެންދަވަނީ، 

އެހެންވީމާ، މި ގަާވއިދު ފާސްކުރުމަށްވެސް އެ އިޚްތިާޔރުގެ ބޭނުންކުރެްއވޭނޭ. 

ވޯޓުެވސް ެއއްެސވޭނޭ. ތާިއދުވެސް ހޯއްދެވޭނޭ. އެްއގޮަތކަށްވެސް މަުގއޮިޅގެން 

ގަވާއިުދގައި ހުރި އެިކއެކި މާއްދާތަކަޮަށް ރިާއޔަތްކުރަްއވަިއގެން ޭއގަިއާވ  ނުދާނޭ މި 

ނޑު ހުށަހަޅަން ެއީއ  ގޮތުގެމަތިން ކަންތައްަތއް ގެންދަވަނިކޮށް. އެހެންވީާމ، އަޮަުޅގަ

ފާސްކުރަން ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހުށަހަޅުއްާވ އެއްެޗއްކަމަްށވާނަމަ، 

ޮަާކ ނުލައި، ހަމަ ފާސްކޮށްގެން ގެންދިއުން. އަ  ނޑަށް ރަނގަީޅ ވޯޓަ ެގ  ::ޅުގަ

ދަށުން މި އުޞޫލަކަށް ބަލައިގެން ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއްސ މަޖިލީހުގެ ކަންތައް 

ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުގެ ކަްނތައް ކުރިއަޮަށް ގެންދިއުން. ގަާވއިދު ފާސްވީމާ 

ނޑުމެން އެ ަގވާިއދާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ ަމތިން ޤާނޫނުއަސާސީ  އަޮަުޅގަ

ކުރުޮުމުގެ ކަންަތއް ުކރިއަށް ގެންެދވޭނެ. އެހެންޫނނިއްޔާ އަނެއްާކވެްސ ފާސް

ބަހުސްކޮށްކޮށް ބަހުސްކޮށްކޮްށ ގަާވއިދެްއ ހަދަން ގަާވއިުދ ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ. އެ 

ގަާވއިދު ހެދުމަށްޓަކަިއ  ގަާވއިދު ހަދާނީ ކިހިނެއްޯތ، ވާހަކަޮަަދއްކާދަްއކާ 

 އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭނީ، ޝުުކރިއްޔާ.



 

ނޑު  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ މިއަދު އެޖެންޑާކުެރވިފަިއވާ )ނ( އާ  މެންަބރު ައޙްަމދު ޢާދިލް 

ނޑަށް ފެްނނަ ޚިޔާލެއް ދަންަނވާލަން. މިގޮތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ރަްއޔިތުންގެ  ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ ދެވަަނ ދެލިކޮޕީއާމެުދ މަޖިލީހުން ގޮތެއް 

ނިންމަވަންދެން، ދިމާވާ މައްސަލަތަކުަގއި އަމަލުކުާރނެގޮތެއް މަޖިލީހުން 

ނަޑށް ހީވަނީ މައްސަލައެްއ  ނިންމެވުމަށް މިއޮތީ މީގައި ހުށަހަޅުއްވާފައި. އަޮަުޅގަ

ސަލައާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަަދއްކަން ނޫނީ ގޮތެްއ ދިމާނުވާހާ ހިނދަކު، އެމައް

ނިންމުމަކީ ވަރަޮަށް އުނދަޫގ ކަމެއްހެން. ކިހިނެއްތޯ ޑޮކްަޓރަށް ބޭހެއް ލިޔެދެވޭނީ 

ނޑަްށ ފެންނަނީ މިމާއްދާއަީކ އަނެްއކާ ވަރަްށ ފުޅާ  ބަލިނުވަންޏާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 5ދުވަްސ  4ފުުޅން މާއްދާއެއް އިނގޭތޯ. ވާހަަކދައްކަވަން ބޭނުފުުޅވާ ބޭ

ނޑަށް  ދުވަސްެވސް މިމާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަެދއްެކވިދާނެ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޮްދާއަކުން ފާސްކޮްށ މި  ފެންނަނީ މި މާއްދާ ގިރާކޮްށ ސީދާ މާއްދާައކުން މާއް

ދެލިކޮޕީ ފާސްކޮށްލުން، އިނޭގތޯ. އެގޮތުން ކޮޅުމަޑުލު ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޒު 

ނޑު ތާއިދުކުރާ ވާހަަކވެސް ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ،  ރަޝީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް އަިދވެސް ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ މިގޮތަށް މާއްދާއަކުން މާއްދާައކުން 

ރިޔާސަތުން ހަމަ މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނޭ. އެހެންވީާމ، އިތުރަށް ބަހުސްގެ 

ތަކަށް ނުަހއްދަަވއި، ސިދާ މަގުްނ ވަގުތު ިދގުކޮށް ކަފިކަފިެވގެންދާ ގޮ

ނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެކޭ.  ވަަޑއިގަންަނވައި މިކަން ނިންމަވާލަދެއްވުަމކީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

ނޑު މިދަންނަވަނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު އެްއޗެއް ދަްނނަވާލާނަން އިނގޭތޯ. ެއއީ ައޅުގަ އާދެ އަުޅގަ

އިދު ފާސްކުރާނެ ގޮތަކާެމދަކުއެއްނޫން. އެކަން މިހާރުަވނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ގަވާ 

ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިންމަވާފައި މާއްދާއަުކން މާއްދާއަކުން، އަިދ 



މާއްދާއެއް ހުށަހެޅީމާ އިޞްާލޙު ހުށަހެޅުން. އިޞްލާޙަށްފަހު އެއަށް ޯވޓަށް އެހުން. 

ޗެއް ވަނީ ނިންމަވާފައި. އެަކމަކު އެހެންދާއިރުަގއި އެދާނެ ތަރުތީބު، ހުރިހާ އެއް

ޮެއްޮް ކަންަތއްތައް އޭެގ ތެރޭަގއި،  މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަންތައްަތްއ އެބަހުރި ބައެ

ގަާވއިދެޮެްއ ނެތެއްނޫންހެއްޭޔ، އެހެން ވިާދޅުވެަފއި ެއިކގޮތްޮގތަށް ގެންދެޭވ ކަހަޮަލަ 

ޢަމަލުކުރާނީ. އެ ހަމަ އެ ކަންތައްތައް. ެއކަހަލަ ކަންތަކުަގއި ކިހިނެއްތޯ 

ސާފުކޮށްލަން ހަމަ ބޭނުންވަނީ. އެްއގޮތަކަށްެވސް ަގވާިއދު ފާސްކުރަންވެގެްނ 

ނޑުމެން  ކޮންމެހެން އެ ގަާވއިދު ފާސްުކރަން ގޮޮަތެއް ނިންމާކަށްނޫން މިހާރު އަޅުގަ

މިއުޅެނީކީ. ދެން ދަންނަވަން އޮތް ވާހަަކއަކީ އަދި ޭއގައި ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުެގ 

ނޑުމެން ކޯ ޮެއްެވސް ވަނީ ިމހާރު އަުޅގަ ރަމްގެ އަދަދުވެްސ ހުރިހާ ެއއްޗެ

ނުޑ  ނިންމިފައި. އެއަކު އެްއވެްސ އޮޅުމެްއވެސްނެތް. ދެން އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ މިހާރު މިއޮތް މައްސަލާަގއި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާލަްއވާފަިއ 

ނަޑއެިޅގެްނ ހުށަނާޅުއްާވ،  ހުށަހެޅުމެްއ ހުށަހަޅައި ތާއީދުލިބި ހުށަހެޅުމެއް ކަ

އެކަހަލަ ގޮަތކަށް ނުދާކަމަްށވަންޏާ، ވޯޓަށްވެްސ ނާހާ މެންބަރުން އިޢުތިރާޟް 

ނޑުމެންނަްށ ކުރިއަްށގެންދެވިދާނެ.  ނުކުރައްވަންޏާ އެނުކުަރއްާވގޮތަކަށް އަުޅގަ

ގިނަ  އެހެންނަމަވެސް މިމަޢުޟޫޢުަގއި މަޖިލީހުގަިއ ވާހަކަަދއްކާަލއި، މަޖިލީހުގެ

ބޭފުޅުންގެ ެއއްބަސްެވވަަޑިއގަުތން އޮތްގޮތެއް ހަމަ ހޯދާލަން ބޭނުންވާތީ، މިވާހަކަ 

މިދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ މިަކން ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެްއގެ ޮގތަށް އަިއސް ާތއީދުލިބި 

އެއަށް ވޯޓަްށ ައއްަސވަން ބޭނުންފުޅުވާޮާގޮަތކަށް ެމންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅ 

ށްވަންޏާ، އެގޮތަްށވެސް މިކަން ނިންމާލެވިދާނެ. ހަމަ ވީހާވެސް ނުގެންގުުޅްއވާ ކަމަ

ނުޑެގވެްސ  ކުޑަ ވަގުުތކޮޅެްއގެ ތެޭރގަިއ އެކަން ނިންމަވާލެްއވުން، އެއީ އަުޅގަ

އެދުމަކީ. އާދެ އެހެންނަމަެވސް ފަށްފަށުން މިދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ 

ލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވަންދެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ދެވަަނ ދެލިކޮޕީއާމެދު މަޖި

ދިމާވާ މައްސަލަތަުކގަިއ، އެީއ ަގވާއިދު ފާސްކުރުުމގެ މަްއސަލައެއްނޫން. އެހެން 



ދިމާވާ ކަންތައްތަުކގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް މަޖިލީހުން ނިންމަވާލަ ދެއްވާަފއި އޮތުން 

 އެއީ ހަމަ އެދޭކަމެކޭ.

  

ނޑު މިފުރުޞަތުގައި އެންމެ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން ނެތްނަމަެވސް އެޖެންޑާގެ  ޙުެސއިން ަރޝީދު ަޙސަން   ފުރަތަމަ ބޭނުންވަނީ އެޖެންޑާަގއި ކަ

)ށ( ގެ ދަށުން ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނު   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އުްނމީދުކުރަން، އަޅުަގނުޑ ހޮވުނު މެންބަރުންނަށް މަރުޙަ ބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ނޑު  މި މަރުޙަބާ ދެންނެވުމާ ގުިޅގެން އެޖެންާޑއިން ބޭުރވާހަކަެއއް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި )ނ(  ދައްކަިއގެން އިށީންނަން ނުޖެހޭނެކަމަށް. އާދެ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިވާހަކަދަްއކަނީ ިމގަާވއިދު ފާްސކުރު މުގަިއ އާމެދު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތިތަެކއް ކުރިމަިތވެދާނެތީ. ައދި ކުރިމަތިވެދާނެތީ 

ކަންތައްތަެކއް ކުރަންެވގެން އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުަރނީ. އަޅުަގނޑު އެބަ 

ނޑުމެން ފާސްކުރިއަްސ އަިދެވސް އިތުރު ދަތިަތއް  ހިތަށްއަރާ މިގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑަ  ::ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުރިމަތިވާނޭ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ބާުރ 

ބޭނުންކުރައްަވއިގެްނ މިމަޖިލިސް ކުރިއަްށގެންދެވުމަްށ، ިއނގޭތޯ. ައޅުަގނަޑކަށް 

ލީހަށް ހިއެއްނުވޭ ިމަގވާއިދު ފާސްުކރުމުގެ ކުރިން އަދި ެއގަާވިއދުގެ ދަށުން މަޖި

ދިމާވާ ހުރިހާކަމެއް ގަާވއިުދ ފާސްކުރިނަމަވެސް މަޖިލީހުގައި ދިމާވާ ހުރިހާ 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ނިންމެނޭހެންނެއް. އެއީ  ކަމަކާމެދު ގޮތްތަކެއް ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއެނެގނީ އެކަމަކާމެދު ގޮެތއް  ކޮންމެކަމެއްެވސް ކުރިމަތިވީާމ އަުޅގަ

ނ ވަނަ  ::ޑަށް ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނިންމަން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

މާއްދާގެ ދަށުން މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތަށް ލިބޭ ބާރުެގ ދަށުން މި މަޖިލީހުގެ 

ނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް  ޖަލްސާތަކުގެ ކަންތައް ކުރިައށްގެންދެވުން. ދެން އަދި ައުޅގަ

ގޮތުން އެދެން އެޖެންޑާ ަކނަޑއަުޅއްާވއިރުަގއި ވަރަށް ވިްސނަވާފައި ޢަމަލީ



އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިންގޭގޮަތށް ތަންފީޒުކުރެވޭ ގޮތަްށ މީގެފަހުން އެޖެންޑާ 

ނަޑއަުޅއްަވިއގެން ކުރިއަްށެގންދެވުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.   ކަ

 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށްއެދި ދަންނަާވލީ އެޖެންޑާގެ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަުޅގަ

 މިހާރު ވާހަކަ ދެކެވެމުންމިދާ ޕޮއިންޓާ ބެހޭގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމުގެ  އަްޙމަދު ޝަީފޤު 

ބޭނުމުގައި. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ހިތަށްވަންނަީނ ސުވާލެއް. ިރޔާސަތުން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށްލަެދއްިވއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރވެރިވާނަން. ައޅުަގނުޑ 

ނަނީ އެޖެންޑާގައި މިގޮތަށް މިކަން ހިމަނައިގެން މިކަމާބެހޭގޮތުން ހިތަށް މިވަން

ބަހުސްކޮށް ވާހަކަދައްކާ ގޮެތްއ ނިންމަން މިވިސްނަވަނީ އެޮކންކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް 

މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ބައްަލވާފައިތޯ. ަގާވއިދު ފާސްކުރަމުން ދާއިރުގައި 

ލަ ކަންތައްަތކެއް ފެންމަތިވެގެން ައއިްސ އަޅުަގނޑުމެން ަޙއްލުކުރަންޖެހެނީ ކޮންކަހަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގާވިއދަށް ފާސްކުރަމަށް ކުރެވޭ މަސަްއކަތަށް 

ހުރަސްއެޅިދާނެކަމަށް ބައްަލވާފައިތޯ، ިމކަމާ ބެހޭޮގތުން ވާހަކަދައްކަން 

ވިސްނިފައިމިއޮތީ. މިުސވާުލެގ ޖަވާބު ލިބުނީމާ މިކަމާ ބެހޭގޮތުން އެްއޗެއް 

ނގޭނީ. ެއއީ ަކންތައްތަކެއް ނޭނގި ކަމަކާމެުދ ވާހަކަދަްއކާކަްށވެސް ދަންނަވަން އެ

ނޑަށް ފުރުޞަތެއް  ގޮތްތަެކއް ނިންމާކަށްވެސް ނޭނގޭނެ ކަންނޭނގެ. އަދި ައޅުގަ

 ދެއްިވއްޔާ ރަނަގޅު އިނގޭތޯ މީގެ ޖަވާބުގެ ފަހުަގއި.

 

ށް ޖަވާބުނުދީ ވޭތޯ ަހމަ މަސައްކަތްކުރަމުން މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަުފަޅށް ވަރަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިއަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ސީދާ ސުވާލުކުެރއްވީމާ ދަްނނަވާލާނަން. އުސޫލެްއގެ 

ގޮތުން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޗުއްޓީއަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާނެ ގޮެތއް، 

ނޑަެއޅިފަ އެއް ނެތް. ރަށުން ޗުއްީޓއަށް އެދިަވޑަިއގަންނަަވން ޖެހޭނެކަމެއްވެސް ކަ

ބޭރަށް ވަޑަިއގަންނަވާ ކަެމއް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އަންަގވާކަެށއް ނުޖެހޭ. 



އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ޖަލްސާއަށް ސަލާން ފޮނުއްވަްނ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާެނ 

ކަމެއްެވސް، މިކަހަލަ ެއއްެވސް ކަމެއްެވސް ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް. މި ގަވާއިުދެގ 

ނީ ިމކަހަލަ ކަންތައްަތއް. ދެްނ ކޮންމެވެްސ ބޭފުޅަކު މައްސަލަިއގަިއ މިއުޅެ

ވަަޑއިގެން ވީތަެނއް ނޭނގުނީމާ ބަލާލީމާ ދެން އެބޭފުޅަކު ވިދާުޅވާނީ ގަާވއިދެްއ 

ނޯވެެއއްނޫންހެއްޔޭ. ިމކަހަލަ ކަންތައް ދިމާވަނީ. ދެން އަިދ މިއަށްވުެރ އާދަިއގެ 

ނަވާަލން މިއުޅެނީ މިކަހަލަ ކަންތައްެވސް އެބަހުރި ދިމާެވފައި. އެހެންވީމާ ދަން

ކަންތައްތަްއ މިހެން ދިމާވާތީ މިބާވަތުގެ ކަންތައް ގަާވއިދު ފާސްކުރުުމެގ 

ކަންތަކުަގއި ަވކިގޮެތއް ހޯދާަކށެއްނޫން މިއުޅެނީކީ. ެއކަްނ ހަމަ ހިތްޕުޅުގެއަޑިން 

ށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ. ަގވާއިުދގެ ކަންތައް ގެންދާނެގޮތެއް ވަރަ

ރަނގަޅަށް އޮތީ މަޖިލީހުން ނިމިފައި. އެކަންތަަކިއގެން ކުިރައށްވެސް ދެވިދާނެ. ދެން 

މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާަވނީ މީވަރަށް އެންމެ އާދަިއެގ ކަމެއް މިދަންނަވާލީ، 

ޗުއްީޓގެ މައްސަލަ. ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުެވވަަޑއިގަތުުމގެ، ސަލާން ފޮނުވުން 

 ހަލަ ކަންތައްތައް. ީމގައި އެހެންވީާމ އެކަންތައްަތއް...ކިހިނެއްތޯ އޮންނާނީ، މިކަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީއާެމދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވަންދެން ދިމާވާ  ޙަސަން ޢަފީފް 

ސަލަތަކުަގއި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮތެއް މަޖިލީހުން ނިންމުމާ ބެހޭގޮތުން މިހާރު މައް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަާލގަިއ އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަ ޚިޔާލެއް ައޅުަގނުޑ 

ދަންނަވާލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެންމެ ތިޔަ ފާހަގަކުެރއްވި ކަންަތއްތަްއ، 

ނޑު އާދެ އެއީ އިދާރީގޮތުން ިދމާވެދާނެ މައް ސަލަތަކެއް ަކމަށްވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީާވގޮތުަގއި މިކަްނތައްތަކަށް ރިޔާސަތުން  ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންމަވެސް ައޅުގަ

ގޮތެއް ނިންމެވޭނޭ. މިހާުރވެސް މަޖިލިސްތަކުގެ ަގވާއިދުތަެކއް އެބައޮތް 

މިކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެަކންތައްތައް ގެންދެވީާމ 

ނގަޅުވާނެ. ދެން މިނޫންކަމެއް އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ އެއްގޮަތކަށްވެސް ނޭނޭގ ރަ



ނޑަށް  މައްސަލަ ދިމާވީމާ ނޫނީ ދެން އެއަްށގޮތެއް ނިންމޭނެގޮތެއް. ެއހެންވީމާ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސަށް ލިބޭ  ::ފެންނަގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

އްަތއް ކުރިައށްގެންދަވާ މިަގވާއިުދ އިޚްތިޔާުރގެ މަތިން މިޖަލްސާގެ ކަންތަ

ނޑުމެްނގެ އަޞްލު މަަސއްކަތަިއގެން ައވަހަށް  ފާސްވަންދެން ފާސްކޮށް އަުޅގަ

ކުރިއަށްދެވޭެނގޮތެއް ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް ހައްދަވައިދެްއުވން އެއީ އަޅުަގނުޑގެ 

 އެންމެ ބޮޑު އެދުމަކީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނޑު ާމގިނަ ވާހަަކއެއް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ނުދައްކާނަން. ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް އެވިދާޅުވި ވިދާޅުވުން  މުޙަްނމަދު ަޝރީފް 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށްލާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ހަމައެކަނި. ޝުުކރިއްޔާ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

މ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އެދިވަޑަިއގެްނފައި އޮތް އެުސވާލަށް އާދެ،  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ޖަވާބު ދެންނެވުމަށްފަހު އަދި ަވގުތުކޮަޅކަށް. އެެހންވީމާ ބޭނުންފުޅިއްޔާ 

 އެަވގުތުޮކޅުގެ ބޭނުންފުޅުކުެރްއވުން އެންމެ ރަނގަޅު.

 

ނޑަކަށް ޤަބޫލެްއ ނުކުރެވޭ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު   ދެއްވި ޖަވާބާ މެދުަގއި ވިސްާނލާއިރު އަުޅގަ

 ގަާވއިދު ފާސްކުރުމަށްޓަކާ ވަުގތީގޮތުން ކަންތައްތަެކއް ކުރާޭނ އިތުރު  އަްޙމަދު ޝަީފޤް 

ނޑައަާޅކަށެއް. މިހާުރވެސް ގަާވއިދު ފާސްކުރުމަށްޓަަކިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ކަންތައްތަެކއް ފާސްކޮށް ކަ

ނޑު ދެކެން. ދެްނ ކަން ނަޑއަޅާ ނިމިފަިއވާކަމަށް ައޅުގަ ތައްތަްއ ކުރާނެ ގޮތްތައް ކަ

ނުޑގެ އަތުަގއި މިއޮްތ ަގާވއިދު  މިހާރު ދެލިކޮޕީއެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ނިޑއެްއ  ފާސްވުކަމުަގއި ިވއަސް ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން ތިިވދާޅުވާ ލަޑުދަ

ންގެ މަޖިލީހުގަިއވެސް ރަްއޔިތުންެގ ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެއީ ރަްއޔިތު

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައިެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގަތުމުަގއާިއ، 

ވަަޑއިނުގެން ހުންނެވުމުަގއާިއ ފުރައިގެން ވަަޑިއގަތުމުަގއާއި އަދި އަންަގާވ 



ނުޑމެންގެ ތެރޭ ަގއި ކަން ނުލެއްވުމުަގިއވެސް ސަލާމް ުބނުމުގަިއވެސް. މިއީ އަުޅގަ

ހިނގަމުން އަންނަގޮތް. ފެށުނީންސުރެވެސް. ބަިއވަރު ޮގޑި ހުސްކޮށް ހުއްޓަްސ 

މައްސަލަެއއްނޫން. ެއކަމާ ސުވާލުކުރާ ަބޔަުކވެސް ޫނޅޭ. އަދި ލަުދގަންނަ 

ބަޔަކުެވސް ނޫޅޭ. އަދި މެންބަރަކުވެސް ެއްއވެސް ެއއްެޗއް ހިތަކަށްވެސް ނާރާ. 

އި އެޅިފައި އޮތްކަމެްއވެސް އެއަށް ޖަވާބު ދާރީވާްނ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަެކއް ބޮލުގަ

ޖެހޭކަމެއްވެސް ތިމާގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރަން ޖެހޭނެކަމެއްވެސް އެކަން މާބޮުޑ 

ނޑުމެން މިގަވާއިދު ފާސްކުރިއަސް ެއކަން  ކަމަކަށެއް ނުހައްދަވާ. އެހެންީވމާ އަޅުގަ

ނޑު ދެކެނީ. އެހެން  ވީމާ އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ އޮންނާނީ އެގޮތަށްކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ަވގުތުތަެކއް އެކަންކަުމގައި ނަގާާލކަށެއް. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ 

ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަގވާއިދު ާފސްކުރަމުން ގެންދަން. 

އަޅުަގނޑު އެކަމަށް ހުށަހަޅަން. އެކަމަށް ތާއީދު ލިބުނިއްޔާ ރަނގަޅު. 

 ޢަލަިއކުމް.އައްސަލާމް

 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ފާހަަގޮކށްލަން   މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

ބޭނުންވާ ހަމަ ދެ ޕޮއިންޓެްއ ނުވަތަ ދެތިން ޕޮއިންޓެއް މިއޮތީ. އެއްވަަހކަައކީ  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނުޑެވސް ހިތައްއަރަނީ ަގވާއިެދއް  ފާސްކުރެވެންދެން މިތަނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އޅުގަ

ހުށަހެޅިފައިވާ ދެލިކޮޕީގަިއވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެއީ ގަިއޑެންސެއް ކަމަްށ 

ބައްލަަވއިގެން ނުވަތަ އެހެްނ ގަވާއިެދއް ނެތުމާއި އެުކަގއި ޢަމަލުކުރެވެން އޮތް 

 ހަމައެކަނި އެްއޗަކީ އެީއކަމަށް ވާތީ އޭގެ ދަށުން ކަްނތައްތައް ކުަރއްވަމުން 

ގެންދެވުން. އެހެންނަމަވެްސ އެއީ މަޖިލީހުގެ ރަިއަސށް ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާ 

އިޚްތިޔާރެްއގެ ދަށުން ކުރަްއވާ ކަމެއްކަމަށް ހެނދުން. އެހެންނަމަވެސް އެހެން 

ހަނދަންބަލާއިރު އެޖެންޑާއާއި އެބަ ޚިލާފުވާންޖެހޭ އެގޮތަށް ހަދައިފިއްޔާ. އެޖެންާޑެގ 

ޔިތުންެގ ޚާއްޞަމަޖިލީުހގެ ގަާވއިުދގެ ދެވަަނ )ނ( ަގއި މިއޮންނަނީ ރައް

ދެލިކޮޕީއާއި މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވަންދެން ިދމާވާ މައްސަލަަތކުަގިއ 



ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް މަޖިލީހުން ނިންމަވަން. މަޖިލީހުން އެވަރުގެ ގޮތެްއ 

ނޑަްށ ފެންނަނީ އަނެއްާކވެްސ ވޯޓަކަްށ އަަހއިގެ ން. ނިންމޭނެކަމަށް އަޅުގަ

އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެއިޚްތިޔާރު ދޫކޮށްލެޭވކަަހލަ ގޮތަކަށްނޫން މިހާރު 

މިވީކީ. ދެން މަޖިލީހުން ގޮތެއް އަދި ނިންމިއަސް ނުވަތަ އެނިންމާ ގޮތަކީ ވަގުީތ 

ނޑުމެން ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއާއި މެދު ގޮތެްއ  ގަާވއިދެްއގެ ގޮތުން ނުވަަތ އަޅުގަ

ނޑު ނިމެންދެން ބޭނުންކުރާ ނެ އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ބަލަން އޮތީ ޮކންއެްއޗެއްތޯ އަުޅގަ

ދެންމެ ވިސްނާލިއިރު އޭރުން އަޅުަގނޑުމެން ދާންޖެހޭ ގަވާއިުދގައި މިއޮންނަނީ. 

ގަާވއިދުަގއި ނެތްކަމެއް ދިމާުވން. )ހ( މިގަވާއިުދގައި ބަާޔންކޮށްފައި ނުވާކަމެްއ 

ތެއް ަކނޑަައޅާީނ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެްއގައި ަޢމަލުކުރާނެގޮ

ނޑުމެން މީއްޗަްށ ޢަމަލު ކުރަންފެށިއަްސ  ގޮތެްއގެ މަތިންނެވެ. އަެނއްާކވެސް އަުޅގަ

ހަމަ މަޖިލީހުން އަނެއްކާެވްސ ގޮތެއް ނިންމަން މިޖެހެނީ. އެކަން އަޅުަގނޑުމެން 

ެތއްހެްނ ކުރަމުން މިހާރުވެސް މިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ ވަާށވަށާ ދުވާކަހަލަ ގޮ

އަޅުަގނޑަށް ިހވަނީ ވާންިމއުޅެނީ އަެނއްާކވެސް. ައޅުަގނޑުމެން ަވގުތީގޮތުްނ 

ޢަމަލުކުރާ އެއްަޗކީ މިަގވާިއދުގެ ދެލިކޮޕީކަމަށް ބަލައިގަަތސް ދެންވެސް ޢަމަލު 

ކުރެވެން އޮްތގޮތަކީ ހަމަ މަޖިލީހުން ނިންމަވާގޮތަކަށް އެކަެމއް ފާސްކުރަންޖެހުން. 

ންޓް ފާހަގަކޮށްލުމަށްޓަަކއި ައޅުަގނުޑ މިފުރުޞަތު މިހޯދީ. އެހެންވީމާ އެޮޕއި

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

ނޑު އޭރު ދެން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، މ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލަްށ އަުޅގަ

ގައި މައްސަލަަތއް އެރުވި ޖަވާބަްށވުރެ އަދި ިއތުރަށްވެސް މިަގވާއިުދގެ ަސބަބު

ނޑު. މިހާރު  ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކެއް އެަބހުރި. ޚާއްޞަކޮށް ދަންނަވާލާނަން އަޅުގަ

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާނެގޮތެއް. އެއަށް ާތއީދު ބޭނުންވޭތޯ. މިހާރު ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާ 

 ނަގާނެގޮތް. މިހާރުެވސް ނަްނގަވަމުން އެބަގެންަދވާ. އެހެންނަމަވެސް ޭއަގއިވެސް 

ގަާވއިދެްއ ނެތީިވއްާޔ ކޮންމެކަމެްއގަިއވެްސ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާެއްއ 



އެދިަވޑަިއގެންނެވިދާނެ. އެހެންވީމާ ެއކަހަޮަލަ ކަންތައްތަެކއް ހަމަ އުޅޭތީ ހަަމ 

ޙަޤީޤަތުގަިއވެސް ތެދަށް ދަްނނަވާނަޮަމަ މީގަިއ ހަމަ ގޮެތއް ނިންމަވަިއ ދެްއވުން 

ބަރު ވިދާުޅވިހެން ހަމަ ަގވާއިުދގަިއ ނެތްކަމެްއ އެީއ ދެންމެ މާލޭގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެން

ދިމާވިއަސް ހަމަ ނިންމަންއޮތީމަޖިލީހުން. އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުންވެސް ަގވާއިާދކާ 

ނުޑމެން ދާނެ ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ބައެއް ޢިއްޒަތްތެިރ  ހަމައަށް ނުގޮސް އަޅުގަ

އި ޭއގެ އުޞޫލުތަކަްށ މެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ. ިމހާރު އެޑްރާފްޓްަގއި އޮްތގޮތުގަ 

ބަލައިގެން މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ގެންދާނީއޭ. އެކަހަލަ ގޮތަކަްށވެސް މިތަނުން 

ވިދާޅުވީމާ ެއގޮތަށް ހަމަ ކުރިއަށްދާން ފަސޭހަވާެނކަމަށް ހަޮަމަ ހީވާީތ 

ދަންނަވާލައިގެން އުޅޭނީދެން. ދެން ގިނަ ބޭފުޅުން ވާަހކަ ަދއްަކވާފައި ކުރިންވެްސ 

ިކގޮތަކަްށ ިނންމަވާ ހުށަހަޅުއްާވ ތާއީުދ ލިބި އެކަހަޮަލަ ގޮތަކަށް ވިދާޅުވިހެން ވަ

ނުދާކަމަށް ވަންޏާ ދެން ވާހަކަ ދައްަކވާ ބޭފުޅުން އެއަްށާވހަކަ ދައްކަވާނެ އިތުރު 

ނުޑމެންނަށް ކޮންމެވެސް  ބޭފުޅަކު ނެތީިވއްާޔ އެިހސާބުން ދެން އަުޅގަ

ވެސް ެއާވހަކަ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އެހެންގޮތަކަްށވެސް ވޭތޯ ބެލިދާނެ. ދެން އެހެންނަމަ

ދަންނަވާފައި ހަމަގައިުމވެސް ޮއންނާނީ. ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުުބރީގެ މެންބަރު ޢަދުނާން 

ނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާނީ.  ޙަލީމަށް އަޅުގަ

 

 އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވާހަކަަދއްކަމުން މިދާ މައްސަލައަކީ   ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ 

ނޑު ކުރީުދވަހުގެ ޖަލްސާަގއިވެސް  ން މެންަބރު ޢަދުނާ   އެޖެންޑާއިން އުިނކޮށްލެވޭތޯ ައޅުގަ

ވަރަށްބޮޑަށް މަސަްއކަތްކުރި ަމއްސަލަެއއް. އަދި އޭގެ ފަހުން ރައީސާ  ޙަލީމް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނޑަށް ދެންނެވުނު ވާހަކަތަުކގެ ތެރޭަގއިވެސް ިމވާހަކަތައް  ބައްދަލުކޮށްވެސް އަުޅގަ

ންނާނީ. އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ ހުށަހެޅުންތައް ނުނިއްޔާ ދެންނެވިފައި އޮ

ވާހަކަ ދެްއކެމުން ދިޔަ ދެއްކުުމގެ ތެރޭަގއި ދެތިން ހަތަރު ބޭފުޅަކު ދާދި 

އެްއގޮތަކަށް ވަހަކަފުޅުދަްއކަަވިއފި. އެވާހަކަފުޅުަތއް ެއއްކުެރިވގެން ރަނގަޅު ގޮތެއް 

ވަނީ ތަންކޮެޅއް ކުުރކޮށް މައްސަލަ ނެރެވިއްޖެކަމަްށވަންޏާ، އަުޅަގނޑަށް ހީ



ނަޑށް އޭގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅުނު ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ  ނިންމާލެވިދާނެހެން. އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސްކޮށް ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ވިދިގެން 

ހުގެ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މަޖިލީ ::ދިމާވާ މައްސަލަތަުކގައި ޤާނޫުނއަސާީސގެ 

ރައީސަށް ލިބިގެްނވާ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ކަންތަްއތައް ކުރިއަށް 

ޮަކަ ދަންނަވަން.  ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުަށހެޅުންތަކަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދުނު މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް   އިރު ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

މިތާ ބައެއްވާހަކަ ސުވާުލގެ ޮގތުގައި ަބއެއް މެންބަރުން މިހާރު ވިދާޅުެވއްޖެ. ދެން   އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑވެސް ތަކުރާުރކޮށް ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް، 

ނޑަައޅަން އަނެ ްއކާ މިގަާވއިދުގެ ކަންަތއްތައް ނިެމންދެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަން އެބަޖެހޭ ދެން  އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސް ކުރާިއރުގައި އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ެއއްހިސާބަކުން ަފށައިގެންކަން ކުރިއަށް ދެވޭނީ. އެހެންވީމާ މިފަދަ 

މަޖިލީސްތައް މިރާއްޖޭގަިއވެްސ އަލެއްނޫން. އަދި ރަްއޔިތުންެގ ޚާއްޞަމަޖިލީހުގެ 

މީގެ ކުރީަގއިވެސް ހިނގާ. އަދި ިމހާރުވެސް ރައްޔިތުްނގެ ނަމުގައި މަޖިލީސްވެސް 

މަޖިލީހުގެ ނަމުގައިވެސް އެބަ ހިންގަމު. އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން މިއުޅޭ އެްއޗަކީ 

ބައެއްކަހަލަ ކަްނކަމަޮަކީ ބުއްީދގެ އުޞޫލުން ހަމަޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ އަުޅަގނޑުމެން 

ގެންނޭ ދެން ވަކި ާޚއްޞަ އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކޮްށގެން ެއހިސާބުން ފަށައި

ނޑުމެން ހަޮަމަ  ނޑަައޅަންޖެހޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ ކަންތައްތަެކއް ކަ

ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް އަންނައިުރގައި ިމތާ ބޭރުގައި އޮންނަ 

ހާޒިރީއެްއަގއި ސޮިއވެްސކުރަން. އެްއވެސް މީހަކު އިންކާެރްއވެސް ނުކުރޭ. އެކަމަކު 

ާވއިދެއްނެތް ޮސއިކުރަން ޖެހޭނެއެކޭ. ެއކަމަކު ޢާންމު އުޫޞލުގެ ދަށުން ގަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކޮށް އުޭޅގޮތަކީ  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން މިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަ

މިބާވަތުގެ މަޖިލީސްތަކަށް ޖަލްސާތަކަށް އަންނައިުރގައިޮް ާހިޒރުވިކަން އަްނގާލުމަށް 



ކަމެއްކަމަށް. އެހެޮްނވީމާ ދަންނަވަން މިއުޅޭ  ސޮއިކުރުން ެއީއވެސް ކުރަންެޖހޭ

ނޑުމެްނގެ ބުއްީދގެ އުޞޫުލން ދެކޮޅު ނުހަދާ  އެްއޗަކީ މިހެން އެބަހުއްޓޭ އަުޅގަ

ކުރިއަށް ދާނެކަންތައްަތއް. ދެން ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް މައްަސލަތަކެއް އުފެދުނު 

ނޑުމެން މިހާރު ޙައްލު ކޮށްފީމު. މިސާލަކަ ށް ަގވާއިުދގެ ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލާނީ ކިހިނެއްތޯ. ވޯޓު ނަގާނީ  މާއްދާއެއް ފާްސވާނެކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމިފައި.  ކިހިނެއްތޯ. މިކަންކަން އެހެރީ މިހާރު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދގެ ޖަލްސާގައި ނިންމައިފީމު ވާަހކަދަްއކާކަށް ަވކި ަވގުތެއް 

ނަޑއަޅާނެކަެމއް ނެތޭ. ފު ރުޞަތުގެ ޢަދަދުވެސް ކޮންމެހެން ވަކި ޢަދަދަކަށް ކަ

ހަޮަމަޖައްސާނެކަމެއްނެތޭ. ޖަލްސާ ހިންގުމާ ދިމާއަށް އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭ 

ނޑު ކަންތައްަތއް މިހާރު އެހެރީ ނިމިފައި. ދެން އިދާރީގޮތުން ތިޔަވިދާުޅވި  މައިގަ

ނޑު ހިތުން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެްއވެ ސް މެންބަރަކު ކަންތައްތައް. އަުޅގަ

އިންކާރެޮެއް ުނކުރަްއވާނެ ޚާްއޞަމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ަވކިގޮަތކަށް ނިމެންދެން. 

މިސާލަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ަގވާއިުދގައި މިހާރުެވސް މަޖިލީހުން ޢަމަލު 

ކުރަމުންދާގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމުގައި އެައކު މައްސަަލއެއް އޮްތކަޮަމަކަށް 

. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅެނީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ

ގިނަ ަވގުތުތަެކއް އަެނއްާކވެްސ ހޭދަކުރަންޖެހޭވަރުގެ ކަންތަްއތަކެއް ދެން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުނިމިއެއް ނެތޭ މިހާރަކު ގަވާއިާދއިގެން ކުރިއަށް ނުދެޭވވަރުެގ. 

ހެން ފަހަރަކު ތަންކޮޅެއް އޮތުުމގެ އެހެންވީމާ ދެން ވަކި ާޚއްޞަަކމެއް އޮތިްއޔާ މި

ބަދަލުގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަަތށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް. ދެން މަޖިލީހަށް 

ޑިރެކްޝަނެއް ބޭނުންފުުޅވާ ަވކި ކަންތައްތަެކއް އޮިތއްޔާ ިމެވނި ކަމެއްަގއި ޢަމަލު 

ތަށް ކުރަން ފެންނަގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުެރއްވީމާ މަޖިލީހުން އަޅުަގނުޑގެ ހި

ވަންނަނީ ޖަވާބެއް އަުރވަން ަފސޭހަވާނެއޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ައނެއްކާެވސް 

އަޅުަގނޑުމެން ެއކިމީހުން ވަިކވަކިން ެއކި ކަންތައް ހިތަށް ެގނެސްގެން 

މިވެނިކަމެއް އޮންނަްނވީ ކިހިނެއްބާ. ެއވެނިކަމެއް އޮންނަންވީ ކިހިނެއްބާއޭ. 



ން މެންބަރެއްގެ ިހތަށް ވަންނާނީއަީކއެއް. އަޅުަގނުޑގެ ހިތަށް ވަންނަކަެމއްނޫން އެހެ

އެހެންވީމާ އަނެްއާކވެސް ހަމަ ވަގުތުަތކެއް ގެއްލި ިދގުދެމިެގން ދާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް މިމަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ސިޓީ ފުލުސް 

އެާއގުިޅގެން  އޮފީހަށްވެސް މަޖިލީހުން ފޮނުއްވައިފީމު މަޖިލީސްގެ ރަީއސް.

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ސުވާުލވެސް 

ކޮށްފި. އެައކީެއއްެވސް ަގވާއިެދއްގެ ދަށުން ކޮށްފައި ހުރި ކަްނތަކެއްނޫން. އިނގޭތޯ. 

ނޑު މިދަންނަވަނީ ބުއްދީގެ ުއޞޫލުން އެބަހުއްޓޭ ޤަބޫލުކުރާ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އްތަެކއް. ނުކުރާ ކަންަތްއތަކެއް. ދެން ެއއާ ޚިލާފަށް ދަންޏާ އެވާހަކަެއއް ކަންތަ

ނަޑކަށް ހަޮަމަ އެްއގޮތަކަްށވެސް  އެމެންބަރަކު ދަންނަވާނޭ. އެެހންވީމާ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެގެން ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މިއުޅެނީ. ައނެއްކާ ައޅުަގނޑުމެން 

ޗެއް ސާފުުނވާގޮތަށް އޮތް އެޖެންޑާ ައއިޓަމަކަށް އެއްޖަލްސާ ދެޖަލްސާ މިހާ ވަިކއެއް 

ނޑު ހުަށހަޅަން މިހާރު  ވާހަކަ ދަްއކަން ގިނަ ަވގުތުތަެކއް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ތިވިދާޅުާވކަހަލަ އިދާރީ ކަންަތއްތައް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މިހާރު ޢަމަލު 

ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި  ކުރަމުންދާގޮތް އެއީ ގޮތްކަމަށް ބައްލަަވއިގެން ަރއްޔިތުންގެ

އެއޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢަމަލު ކުރެވިދާނެ ގޮެތއްކަމަށް ބަލައިގެން އަޅުަގނޑުމެން 

ކުރިއަށް ދާންިވއްޔޭ. އަވަހަޮަްށ ގަާވއިދު ނިންމީމައޭ ދެންވެްސ މިކަހަލަ 

މައްސަލަތަކުން ެއއްކިާބވެގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ކުރިައށް ދެވޭނީ. 

ނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ. ޝުކުިރއްޔާ. ޢިއްޒަތްތެ  ރި ރައީސް. އެއީ އަުޅގަ

 

 `. އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ޖަލްސާގައި ވާހަކަ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ދެއްކެމުންދާ ނުކުތާއާބެހޭ ގޮުތން ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން  މެންަބރު ޝާހީން 

ބޭނުންވީ އޭގެ ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ ބައެއް މެންބަރުން ދެއްކި ވާހަކަފުޅުަގއި ކަމެްއ  ޙަީމދު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ދިމާނުވަނީސް އެކަމާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެްއ ނިންމަން ެއނގޭނީ ކިހިނެއްޯތއާިއ 

މިކަމާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްަކން އެނގޭނީ ކިހިނެއްތޯާއއި. އެއީ ދަިތކަމެއް ކަމަްށ 



ކަމަށް މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ަދއްަކވާފައި. އަޅުަގނޑަްށ ނުވަތަ ވާނެކަެމއް ނޫން

ދެންނެވޭނީ އަޅުަގނޑަށް ިވސްނޭ ގޮތުންވެއްިޖއްޔާ މިހާރު ރައްޔިތުންގެ ޚާްއަޞ 

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ އެކުލެވިފައި މިއޮީތެވސް ހަމަ އެގޮތުގެ މަތިން 

ައކުން ިވސްނަވަިއގެން ކުިރއަްށ ެމންބަރުންގެ ކޮމިޓީ 36ނުވަތަ ެއގޮތަކަށް 

އޮތްތާނަގއި ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކާ ކަންތައް ޢަމަލުުކރަން ފެންނަ ނުވަތަ 

ނޑުމެންނަށް  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތްތަކާބެޭހ ގޮތުން ވިސްަނވާފައި. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ނުކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން ެއއީކީ. މިިއކީ އަދި ދުވަހަުކވެސް ދިމާނުވާ ކަހަލަ

ނޑުމެން ޖަލްސާތަކުގަިއ  ކުރިމަތިނުވާ ބައްެޔއްގެ ވާަހކައެކޭ ނޫން. މިއީ އަުޅގަ

މިކަހަލަ މަޖިލިސްތަކުގައި ދިމާވެދާނެކަން ވިސްނޭ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ޢަމަލުކުރަން 

ފެންނަކަމަށް ނުވަތަ ޢަމަލު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަހަލަ ކަންތައް މިހުންނަނީ. 

ްށ ހީަވނީ އެގޮތުްނ އެަދއްަކވާ ާވހަކަފުޅަކީ މާރަނގަުޅ އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑަ

ނޑަށް ވިސްނޭ ގޮތުން ވެއްޖިްއޔާ މިހާރު މި  ވާހަކައަށް ުނވެދާނެހެން. އަޅުގަ

އެޖެންޑާަގއި މިއައިޓަމަކީ އަދި ކޮންމެހެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެގޮތް 

ނޑައަުޅްއވަިއގެްނ ގެންދަވަ ނީީކ ނޫން. ބޭނުންފުޅުވެގެން އެކަމަށް ގޮތެއް ކަ

އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭ ގޮުތން ވެއްޖިްއޔާ ރިޔާސަުތަގއި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު 

އިންނެވިކަުމގަިއވިަޔސް އެޖަްލސާއަކާ އަދި މަޖިލީހުގެ ކަްނތައް ގެންދާނެ ގޮތުެގ 

މަގެއް ފެންނަން އޮތިްއޔާ ިލޔެވި ފެންނަން އޮތިްއޔާ ރިާޔސަތަށް ފަސޭހަފުޅުވާނެ. 

ނޑަށް ހަމައެއާެއކު ރިޔާސަތަށް މެ ންބަރުންގެ އެއްބާރުން ލިބޭނެ މިންވަރުެވސް އަުޅގަ

ހީވަނީ މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމަވާނެހެން. އެއީ ލިޔެފައި ފެންނަން އޮތްގޮތަކަށް ކުިރއަްށ 

ނޑު  ގެންދެވޭނެ ކަމަްށވަންޏާ. މީގެ ކުީރގެ ޖަލްާސއެްއގަިއވެސް އަުޅގަ

ލަވާެލވިފަިއވާ ދެވަަނ އިޝާރާތްކޮށްލައިފިން ައޅުަގނޑަށްެވސް ފެނޭ މިހާރު އެކު

ދެލިކޮޕީއަކީ ވަގުތީ ގޮތުން ނަމަވެސް މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުން. ޭއގެ މާނައަީކ 

ކޮންމެހެން މިޑްރާފްޓް ފާސްކޮށް މީގައި އޮތްގޮތަށް މިހާރު އަކުރުން އަކުރަްށ 

ބަލައިގެން ޭއަގއި ހުރި ބަެއއް ހުސްތަންކޮޅުޮކޅާ ެއކީަގިއ ފާސްކުރާ ވާހަަކއެްއ 



ސްތަންކޮޅުކޮޅުެވސް ހުރިކަން އަޅުަގނޑަށް އެނގިުހރެ އަޅުަގނޑު އެވާަހކަ ނޫން. ހު

ނޑު ެދންނެވިހެން މަސައްކަތް  އެދުވަހުެވސް ދެންނެވީ. މީގެ މާނައަކީ ދެންމެ އަޅުގަ

 ،ްޮ ކުރިއަށް ގެންިދއުމުަގއި ސާފުކޮށް ލިޔެފައި ފެންނަން އޮތް އެްއޗެއް

އި މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭރުން ޮއންނާނެ. ދެންމެގަ

ނޑުމެންނާ  ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ފަދައިން ަބއެއް ކަހަލަ ކަންތައްަތއް މިހާރު އަޅުގަ

ކުރިމަތިވެގެން ެއއަށް ގޮތެްއ ނިންމައިފިން. އަދިވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގިއ 

ށް ކަންތައްތަެކއް ދިމާވެދާނެ. ދިމާވެއްޖިްއޔާ ެއއަށް ގޮްތތަކެއް ނިންމާނެކަމަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް ެއިވދާޅުވީ. ނިންމިދާނެކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެއަްށވުރެ 

ފަސޭހަގޮތަކީ ައޅުަގނޑަްށވެްސ ވިސްނޭ ގޮތުންެވއްޖިއްޔާ ީމގައި ޖުމްލަ ގޮެތްއގަިއ 

މިހިރަ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން އެީކގައި ނިންމާލުން، މިވަގުތަށް ެއގޮްތ 

އެންމެ ފުރަތަމައިނުންވެސް މިކަން ކުެރވުނުނަމަ މީގެ ކުރީަގިއ ޤަބޫލުކުރުން. މިއީ 

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމި ބަެއއް ކަންތައްތަކާމެދު ވާހަކަ ދަްއަކން މާގިނަ ަވގުތުތަެކއް 

ނޑުވަުޅގަިއވެްސ އެބައޮތް ެއގޮތަްށ  ހޭދަކުރާކަށް ނުޖެހުނީސް. އެހެންވީމާ މިދަ

ޢަމަލުޮކށްގެން ަވގުީތގޮތުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢަމަލުުކރެވެން. ެއގޮތަށް

މިބަލައިގަނެ މިަގާވއިދުަގއި އޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުެރއްވުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަްށ 

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަށް ަޤބޫލުކުރާކަން ދެންނެވުން ރަނގަޅުވާނެ. އަުޅގަ

ފް މިވާހަކަިއގައި އިތުުރކޮށްލާނަން މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠި

ވިދާޅުވި ވާހަަކއަީކވެސް ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަަކެއއް. ެއއީ މިހާރު އެކުލަވާެލވިފަިއ 

މިވާ ދެލިކޮޕީ ެއއީ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ަގިއޑެންސެްއގެ ގޮުތަގއި 

ނޑު މިއަދު  ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ެއއީ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއްކަމަށް. އަޅުގަ

ތަކަްށ ވިސްނާާލއިުރވެސް ގިނަ މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްިކ ވާހަކަފުޅު

އަދި ފާސްކުރަން ބޭނުންފުޅު ނުވިކަމުަގއިވީނަަމވެސް ިގނަ ބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅު 

ކުރަްއވާ މިހާރު އެކުލެވިފަިއވާ ދެލިކޮޕީއާއި ެއްއގޮތަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުމަީކ 

ލީހުން މިވަގުތަށް އެންމެ ރަނގަުޅ ކަމެއްކަމަށް. އެީއ އަިދ ކޮންމެހެން މަޖި



ފާސްނުކުރެއްިވޔަސް. އެހެންީވމާ އެިކގޮތްތަށްވެްސ ހަމަ ެއއްވާހަަކެއއް ކަންނޭނެގ 

މިދެއްކެނީ ފާސްކޮށްގެންތޯ މިއަށް ޢަމަލުކުރާނީ ނުވަތަ ފާސްނުކޮށްތޯ މިއަށް 

ޢަމަލުކުރާނީ. އެހެންވީމާ މިކަން އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވިަފއި އޮތީމާ މިވާހަަކވެްސ 

ނޑަށް ިވސްނޭ އެްއޗަކީ މިހާރު އޮްތ ދެލިކޮޕީއާ ެއއްގޮތަްށ ދަންނަވާލީ. އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންގޮްސ ދެްއވުމަށް އަދި އެެދއްވޭނެ ގޮތަކަށް މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންވެސް 

 ވިސްނަވާ ެދއްވުމަށް. ުޝކުިރއްޔާ. 

 

ނޑުެވސް  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ   ފުރުޞަތަކަށް ޢައްސަލާމްޢަޮަލައިކުމް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 އެދި މިދަންނަވާލީ މިއަދުގެ ިމޖަލްސާގެ އެޖެންާޑގެ ދެވަނަ ަނންބަރުގެ )ނ(  މެންަބރު ޢަލީ މުޙަްނމަދު 

ގައި ބަހުސްކުެރވެމުންމިދާ އަިއޓަމާބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ދަްނނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ޢަމަލު ކުރަމުން ވަަނ  ::މިދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރައީސް. މިހާރު އަޅުގަ

މާއްދާއިން މަނިކުފާނަށް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް މިޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ 

ގޮތާބެހޭ ވަރަށް ފުރިހަމަ އިޙްތިޔާރު ލިބިގެންވޭ. އެޮެހެންީވމާ އެއިޚްތިޔާރުގެ ދަށުްނ 

ަގނުޑ މަނިކުފާނަށް މިޖަލްސާ ވަރަށް ފުރިހަމަޮައަށްޮް ބެލެހެއްޓެިވދާނެކަމަށް އަޅު

ނޑުެވްސ ދެކޭގޮތުަގއި )ނ( ަގއި ސާފުކުރުމަށް ނޫނީ ގޮތެއް  ޤަބޫލު ކުރަން. އަޅުގަ

ނިންމުމަށް ދިވާޅުވެފަިއވާ ަކންތައްތަކަކީ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ފަސޭހަފުޅު ވާނޭ 

ކަންތައްތަެކއް ކަުމގަިއ ދެކެްނ. ހަމައެހެޮެންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ކުރެްއވި 

ފާނު ނުީސދާކޮށް ނަމަވެސް ޖަވާެބއް ެދއްވަމުން ވިދާޅުވި ޭއގެ ސުވާލަކަށް މަނިކު

ތެރޭގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިނުގެންެނވުނީމާ 

ޢަމަލުކުރާނެގޮތަކާއި އަދި ިމޖަލްސާގައި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭނެ ގޮތަާކއި ތާއީުދ 

ންމެވުމަށް. ލިބޭނެގޮތަކާއި އަދި ވޯުޓ ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ގޮތެއް ނި

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނުޑވެސް ދަންނަވާނީ މިމަޖިލީހަށް ވަރަށް ކުރީކޮޅުަގއި އަުޅގަ

ވަނީ ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ވަރަށް ތަނަވަސް ޚިޔާލުފުޅާ އެއްކޮްށ 

ގަާވއިދެއް އެކުަލވާލުމަށް ކޮިމޓީއަކަށް ފޮނުވާަފއި. ކޮމިީޓއަަކށް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން 



ވަިއގެން މިވަނީ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއެއް މިމަޖިލީހަށް ގެނެސްފައި. ައޅުަގނުޑ ފޮނު

ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެްނ ގަާވއިދު ެއކަލަވާލުމަްށ ނެގި ކޮމިޓީައކީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތަނުން ނެގުނު ހަމަ އެންމެ ރަނގަުޅ އެްއކޮމިޓީއޭ. އެކޮންމެ 

ވާފަިއވަނީ ވަރަްށ ތަނަވަސްކޮށް ވަރަްށ މެންބަރަކުވެސް އެކޮމިީޓގައި ިޚޔާލުފުޅު ދެއް

މިނިވަންކަމާ އެއްކޮށް. އެހެންަކމާ އެއްކޮށް މިވަނީ ޢިއްޒަތްެތރި މަނިކުފާނު އައިޓަމް 

ނަންބަރު ދޭއްަގއި )ނ( ަގއި ވިދާޅުވެަފއިާވ ހުރިހާ ކަމެްއ ގާތްަގނޑަކަްށ އެަބއޮތް 

ނޑުެވސް ދަންނަވާނީ ގަާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕގައި ހިމެނިފައި. އެހެންކަމާއެކު އަުޅގަ 

ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަްށގިނަ މެންބަރުން ހަމަ ފާޅުކުރެއްވިހެން މިގަާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕއަށް 

ނުރަސްމީގޮތުން ނަމަވެސް ބަލައިގަތުމަކީ މަނިކުފާނަށް ކަންތައްތައް ކުރަްއވަްނ 

 ފަސޭހަފުޅުވާނެ ގޮތެކޭ. އަދި އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންނަށްވެސް މިކަންތަކަިއގެން 

ކުރިއަށްދާނެ ސާފުސީދާ މަގެއް ފެނުނީއޭ. ހަމަ މިމަޖިލީހުގެ ރޫޙު ހުރިގޮތަކުން 

އަޅުަގނަޑކަށްވެްސ ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ ވޯަޓކަްށ އައްަސަވއިގެްނ 

މިފާސްވެދާނެކަމަކަށް. އެހެްނނަމަވެސް މީަގއި މިހުރި މުހިންމު ކަންތައްތައް 

ރަނގަޅު ގޮުތގަިއ. އަދި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަންަތްއތައް ބަލއިގަެނވިދާނެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަމަިއގެްނ ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ަގއިްޑލައިންސެްއގެ ގޮތުަގިއ 

ނޑަްށ ފެންނާތީ އެވާހަކަ  ބަލައިގެން ކުިރއަށް ގެްނދެވިދާނެކަމަށް އަުޅގަ

ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި އަިދ އެހެންމެ ވަރަށްގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން 

ނޑުމެންނަށް ަގާވއިދާ  އިފި ވާހަކަދަްއކަވަ  މި ވޭތުވެދިޔަ ޖަލްސާތަުކަގއި އަުޅގަ

ނަޑކަށް ެއްއވާހަކަތެެކއް. އެހެންކަމާއެުކ ވަރަްށ  ބެހޭގޮތުން މިދެއްކެނީ ހަމަ ާގތްގަ

ގިނަ ަވގުތުތަެކއް ވަނީ ހޭދަެވގެންގޮސްަފއި. ދެން މިހާރު މި އައިޓަްމ، އެޖެންާޑގަިއ 

ތަކަށް ނިންމުމެއް ގެނެސްދެއްވުން އެދި ވަރަްށ މިވާ އައިޓަމަްށވެސް ކޮންމެެވސް ގޮ

ނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވިކަމަށްޓަަކއި،  އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އިށީދެލާނަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 



ނޑު ފުރުޞަތެއް މި ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު   ހޯދާލީ ޢިއްޒަތްތެރި އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ، ައޅުގަ

މެންބަރު އިބްރާހީމް އަފީފުގެ ވާހަަކއަށް ކޮންމެހެން ތާއީދުކުރާކަށް ނޫން.  ޔޫސުފު ނަޢީމް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނުޑ  ނޑަށް އެކަން ކުރަންޖެހިްއޖެ. އެއީ އަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަ

ޅުމެއް ކަމަށް ހުށަހަޅާލަން ގަސްތުކުރި ހުށަހެޅުމަށްވުރެ މާ ރަނގަޅު ހުށަހެ

އަޅުަގނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭީތާއއި، އަދި އެހެން ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ވާހަކަތަްއވެސް ެއގޮތަށް ލެބެމުންދާތީވެ، އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުާރ 

ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން އެގޮތުން، ިރޔާސަތަށް އެ ިއޚްތިޔާރު ދޫކޮށްލާފައި 

ސްލު އަޅުަގނޑުމެން ތާއީދުކުރާ ގޮަތކީ. ދެން ރިޔާސަތުން އޮންނަ އޮތުން، އެއީ އަ

ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަާވިއރުގަިއ، ބޮޑަށް މި ގަާވއިަދށް ބުރަވެވަަޑިއގަތުމަށް 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ުޝުކރިއްޔާ. 

 

 ަގނޑު މި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ައޅު  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު

 އިޝޫަގއި އެޖެންާޑގެ ބޭރުންަނމަވެސް ކުރިން ވާހަކަެދއްކި ެއކަކު.   ފާތިން ޙަީމދު

އެހެންވީމާ، މި އިޝޫ އެެޖންޑާަގއި ހިމަނުއްަވއިގެން ަމޖިލީހަށް ގެންނެވީތީ،  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑު ެއއާމެދު އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން. އޭގައި އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަން ރ. އަތޮޅު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްލއުްސތާޛު ޝާހީން ޙަމީދު 

ދެއްކެވި ވާހަަކއަށް. ދެން އޭގެ އިތުރުން، ައޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން ހިތަށްއެރީ 

އަޅުަގނުޑ އެުދވަހު މި މައްަސލައާ ުގޅޭގޮތުން އެްއެޗއް ދަންނަވާލީ، ކުިރއަށް އޮްތ 

މަކަށްނޫން. އެުދވަުހ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ތާނގައި ަބއްެޔއް ޖެހިދާނެ ކަ

ހިނގަމުންދިޔައިރު، ވަރަށް ަހއިރާީކގެ ގޮުތަގއި ހިނގަމުންދިޔައީ، އެިކ ބޭފުޅުން 

އެކި ވާހަކަަދއްަކވަމުން. އަިދ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑަށް އިންޒާރުކުަރްއވާ ކުިރއަށް ގެްނދަވަން ޖެހިވަަޑއިގެންެނވި. ެދން އޭ ަގއި އަުޅގަ

ވަަނ  26ފާހަގަކޮށްލެވުނީ، މިދެންނެވީ ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

ވަނަ ޖަލްސާގައި ކަންތައްަތއް ދިަޔޮގތޭ، އެއާ ދޭތެޭރގަިއ  27ޖަލްސާއާއި 



އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް ދަންނަާވލަންވެގެން ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމެއް އޭރު ހުށަހެޅީ. 

ނޑު ދަންނަވާލާަނން. އޭގެ ެއއްކަމަީކ، އޭަގއި ދިމާވި ެއއްބައި އި ޫޝތައް އަުޅގަ

ނަޑއެޅުން. ިމއާ ުގޅޭގޮތުން ަބެއްއ  އެޖެންޑާަގއި މަްއސަލަތަކުެގ ތަރުރީބު ކަ

ނޑަައޅުްއވަނީ. އަދި  މެންބަރުން ސުވާލުކުރެއްވި. ކިހިނެއްތޯ މި ތަރުތީބު ކަ

ތޯ އަދި ކޮްނ ރިޔާސަތުން ކޮން އުސޫލަކުްނތޯ އަދި ކޮން ވިސްނުންފުޅުަތކަށްކަށް

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި އޮްތ  ޙައްޤެއް ލިބިަވޑަިއގެންތޯ. މީގައި މިހާރުޮީ އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާގައި އެަބއޮތް މިއާ ގުޭޅގޮތުން ވަރަްށ  22ދެވަނަ ޑްރާފްޓްގެ 

ސަރީޙަކޮށް ެއއްެޗއް ވިާދޅުެވފައި، ޑްރާފްޓިްނގ ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން. ދެން އައި 

ާޑ. އެޖެންޑާގައި ކިހިނެއްތޯ ކަންތައްތައް ހިމެނެނީ އިޝޫައކީ ޖަލްސާގެ އެޖެން

ނުހިމެނެނީ. މިއާ ގުޅޭގޮތުްނވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން ރިާޔސަތާ ސުވާލުކުެރްއވި. 

ނޑުމެން ކުިރމަތީގައި އޮތް ޑްރާފްޓްގެ  ވަނަ ާމއްދާަގއި އޮތް  24މިއީވެްސ އަުޅގަ

ޑާަގއި ނެތް ކަމަކަށް ވާހަކަެއއް. ދެން އަނެއްކާ ުކރިމަތިވި އެއް ިއޝޫައކީ އެެޖން

ވާހަކަދެްއކުން. މިއާ ުގޅޭ ޮގތުންވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން ިއންކާރުކުރަްއވާ ނުވަަތ 

އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަކަކާ ގުޭޅގޮތުންވެސް ިޚޔާލުފާޅުކުރެްއވި. މިީއ 

ވަނަ މާއްާދގައި އޮތް ކަމެއް. ދެ ހުަށހެޅުނީ ޖަލްސާތަކުގައި  25ޑްރާފްޓްގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި އެަބއޮްތ  26ކުމުގެ ުއސޫލުތައް. މި ޑްރާފްޓްގެ ވާހަކަދެއް 

ބަޔާންކުރަްއވާފައި. ދެން ައއި މައްސަަލއަކީ މެންބަރުން ވާހަކަދަްއކަވަމުްނ 

ގެންދަވަނިކޮށް ެއވާހަކަތަްއ ހުއްޓާލުމަށް އެންެގވުން. ިމކަމާ ގުޭޅގޮތުންެވސް 

ްއވިކަމަށް ައނެއްބައި ބޭފުޅުންނަށް އެއްަބއި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަެދްއކެވުން ހުއްުޓވާލެ

 ްޮ ވާހަކަދަްއކަވަން ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށް، މި ކަންތަކާ ގުޭޅގޮތުންވެސް

ރިޔާސަތަށް ވަރަށް ބަދުނާމު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަްށވެސް ިމ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ 

ވަަނ  27ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ގެންދެުވނު. މިކަމުގަިއވެސް އެބައޮތް ޑްރާފްޓްގެ 

މާއްދާގަިއ ެއއްެޗއް ވިދާޅުެވފައި. ދެން ައއި މައްސަަލއަކީ ވާހަކަދެްއކުމަްށ 

ވަަނ  29ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑިއގަތުމާ، ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ާވހަކަ. މި 



މާއްދާގައި އެބައޮތް އެ ޑްރާްފޓްގެ. ދެން އޮތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި އެއާ މެދު 

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި އޮްތ ޑްރާފްޓްގެ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް. މިއީ އަޅު ވަަނ  35ގަ

މާއްދާގައި އެބައޮތް. ިމއީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން އެެޖންޑާަގއި ހިމެނިގެން، 

މިކަންތަކާމެދު ދެންމެ އިސްވެދެންނެވި ދެކަންތައް ހުށަެހޅިގެން މަޝްވަާރވެސް 

ޢިއްޒަްތ ެގއްޭލ  ކުރެވެމުންދިޔަ. ދެން އަިއ ައނެއް އިޫޝއަީކ މަޖިލީހުގެ ަކރާމަތާއި

ގޮތަށް ބަެއއް ބޭފުޅުން ހެދުންފުޅު އެުޅއްވުމާ، މިކަންތަކާ ގުޭޅގޮތުންވެސް ަބެއްއ 

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި. މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ އެުދވަހު އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން 

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި، ައޅުަގނޑުމެްނ ވަރަށް އިތުބާރުކޮށް  ހިތަށްއެރީ މިއީ އަޅުގަ

ހޮވި ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓައކުން ވިސްނުންފުާޅއެީކގަިއ ތައްޔާުރކޮށްަގއިއޮްތ 

ޑްރާފްޓުަގއި އެބަހުއްޓޭ. ީމަގއި ބަެއއް ކަންތައްަތއް ުއނިކޮށްވެސް އެބަހުރި. 

އެކަންތައްަތއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަެދްއކުމުގެ ފުރުޞަތު މިއީ 

ވާއިދު ފާސްކުރުން. އެހެންަނމަވެސް އުސޫީލގޮތުން މާއްދާއަކުން މާއްދާައކުން ގަ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ޖަލްސާަތްއ ހިންގުމުަގއި ކަންަތއްތަކަްށ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮެތއް 

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް އެނގިފަިއއޮތުން ވަރަްށ މުހިންމޭ. މިކަމުގައި 

ްސކުާރ އަޅުަގނުޑ މިދަންނަވަނީ ޖަލްސާ މިހާރު ޑްރާފްޓް ަވގުތީގޮތުން ފާ

ވާހަކަެއއްނޫން. އެހެންނަމަެވސް އަޅުަގނުޑވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރަން މަޖިލީހުގެ 

ރިޔާސަތަށް ލިބިަވޑަިއގެންަފއިާވ ބާރުގެ ދަށުން ަޢމަލުކުރައްވާނެ ގޮެތއް 

ނޑުމެންނަްށ އަންަގަވއިދެްއވަިއގެން  އިޢުލާނުކުރަްއވަިއގެން ނަަމވެސް އަުޅގަ

ގޮތެއް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް ގެންެދވުން. މީގައި ދެ 

ޑރ. ޝަހީދު ހުށަހަޅުްއަވއިފި ދެ ގޮެތއް އޮތްތަުކގައި. ެއއީ މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއއޮތް ދެވަނަ ޑްރާފްޓާ ެއްއގޮތަށް އުސޫީލގޮތުން 

ވާ ކުރިއަށް ގެންދެވުން. ުނަވތަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުަގއި މިހާރު ހިންގަ 

ނޑަށް މިގޮތުން ބުރަވެވެނީ މީގެ ފުރަތަމަ ގޮތް. އެއީ  ގަާވއިދުކަމަށް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެން އިތުބާރުކޮށް 



މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކެއް ަހވާލުކޮްށ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަސައްކަތްތަކެއް ހަވާލުކޮްށ، 

ނ ޑުމެން އެބޭފުޅުންނަށް އިތުބާރުޮުކުރާތީ، އަނެއްކާ ދެވަނަ ފަހަރަށްވެްސ އަޅުގަ

ދެވަނަ ޑްރާފްޓަކަްށވެސް ަތްއޔާރުކޮށްދެްއވުމަށް ހަވާލުކުރަނީ. އަނެްއކާ މިއަުދވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެން އެ ކޮމިީޓެއއް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ފެނި، އަދި ކޮމިޓީގެ 

ޅުްނ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މިާވހަކަދެކެިވގެން މިދިޔައީ. ެއހެންވީމާ، އެބޭފު

ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތް ޑްރާްފޓާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުްނ. އޭަގއި ރިޔާސަތުްނ 

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ނިންމެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެޖެންޑާގައި މިއޮީތ 

މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ މަޖިލީހުން 

ދެއްވުން. ިރޔާސަތުން، ރިޔާސަތަށް ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ ބާރުތަުކގެ މިގޮތަށް ނިންމަވާ

ދަށުން މިހާރު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ިރޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވުމުަގއި އަިދ 

ޖަލްސާ ހިންގެވުމުަގއި މިާހރު ރައްޔިތުްނގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ޢަމަލުކުރަްއވަން ހަމަޖައްސަވަން.  ޑްރާފްޓިންގެގ ދެވަނަ ދެިލޮކޕީއާ ެއްއގޮތަށް

 ޝުކުރިއްާޔ، ދެްއވި ފުރުޞަަތށް. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިފަިއވާ  ::ތާއީދުކުރަްއވާ މަނިކުފާނަށް  ފައިޞަލް ނަީސމް 

އިޚްތިޔާުރގެ ބޭނުން ހިއްޕަވަިއގެން ަގވާއިދު މާއްާދއަކުން މާއްދާއަކުްނ  :ވާހަކަެދއްެކވުން

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިހާ ގިނަ މެންބަރުން މިގޮތަށް  ފާސްކުރުމަށް. ދެން އަޅުގަ

އިޙްތިރާމުކުރަްއވާއިުރ، ނުވަަތ ތާއީދުކުރަްއވާއިުރ، މަނިކުފާނު އެގޮތަށް ގެންަދވަްނ 

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާރުނުކުރަްއވަނީ ކީްއވެގެންތޯ  އޭ. ދެން އަނެއް މައްސަލައަީކ އަޅުގަ

ބަހުސްކުރެވިދާނެ މިހާރު އެޖެންޑާގައި މިއޮތް ކަންތައްަތކަށް. އެހެންނަމަވެްސ 

ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މިގޮތަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ބަހުސްކުރި 

ށް ބަހުސްކުރެވިދާނެ ނަމަވެސް ވޯޓު ަނގާއިރު މިަކމެއް ފާސްނުވޭ. ައޅުަގނޑުމެްނނަ

ތިން ހަތަރު ދުވަސްވަންދެްނެވސް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ މީއީ ހަމަ 



ނޑުމެން މިއުޅެީނ  ބޭނުންކަމެއްބާއޭ މިކަމަށް ބަހުސްކުރުން. ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ގަާވއިދު ފާސްކުރަން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ، އަުޅގަ

ނަންވީ ހަމަ ަގާވއިދު ފާސްކުރަންވީހެން އަުޅަގނޑުމެން މާއްދާައކުން އަވަްސެވގަން

ނޑު ހަމަގައިމުވެސް އެންމެ ުއފާވާނީ މިއަދުވެްސ  މާއްދާއަކުން. އަުޅގަ

 7އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއް މާއްާދ ނަމަވެސް ފާސްވެއްޖިއްާޔ، އަޅުަގނޑު މިހިރީ 

ފައި ނަމަވެސް ގެއަށް ދާން. ޖަހަންދެންވެސް ހުންނަ ގޮތަށް. އެއް މާއްދާ ފާސްކޮށް

 އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލަންެވގެން ފުރުޞަތެއް ހޯދާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އާދެ، ެއޖެންޑާގެ )ނ( ަގއި މިއޮތް ައއިޓަމާމެދު  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ މެްނބަރު 

 ަގނޑަށްެވސް ފެންނަ އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ވާހަކަދެެކވެމުންދާއިރު، އަޅު ޢަބްުދއްަރޝީދު ުޙަސއިން 

މިތެދުވީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ިގނަ ބޭފުޅުން މިއަދު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށްެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް  މިދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަ

ހެއްގަިއ އެބަތާއީދުކުެރވޭ. އާދެ، ޝައްެކއްނެތް، މިފަދަ ބޮޑު މަޖިލީ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު، ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް މުޅިން އެއްގޮތަކަްށ 

ހުރުމަކީ، ެއއީކީ ވާނެކަމެއްޫނން. އެިކއެކި ިޚޔާލުފުޅުތަުކގަިއ ތަފާތުހުރުމަކީ އެީއ 

ހަމަ އެކަން އޮންނާނެ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ކުދިކުދި ތަފާތު ހުންނާނެ މައްސަލައެްއ 

ދާއިރު. އެހެްނވީމާ، ކަންތައްަތއް ކުރާނެ ޢާންމު އުސޫލުތަކެްއ ހުށަހެޅިގެން

ހަމަޖެހިފައި ހުރުމަކީ، އެީއ ކަންތައްތައް ގެންދިޔުމުަގިއ ފަސޭހަވާނެ ގޮތެއް. 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ގަވާއިުދ ފާސްކުރާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން، ގަާވއިދުގެ ކަންަތއް 

ނިންމާފައި. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުްނ މިއޮތީ ގޮތެއް 

އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިދު ާފސްކުރުމުގެ ކަންތަްއ ގެްނދެވިދާނެ. އެހިސާބަްށ 

ނޑުމެންަނށް އެބަޖެހޭ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ކަންތައް  ދަންދެންވެސް އަުޅގަ

ހުެގ ގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެޭހގޮތުން ައދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކަންތަކުގައި މަޖިލީ

ބޭރުން ކަންތައްތައް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުްނވެސް ޮގތްތަކެއް ހަމަޖެހިފައި 



ހުންނަން. ދެން މީގައި ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުްނ 

އެވިދާުޅވި ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ޤާނޫނުއަސާީސގައި ދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުްނ 

ނޑަްށވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ކަން ކުރަްއވާ ގޮތަކަ ްށ ޮއތުމުގެ މައްޗަްށ އަުޅގަ

ތާއީދުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ އެްއވެްސ ކަހަލަ ގަިއޑްަލއިނެއްނެތި، މަޖިލީހުެގ 

ނޑަކަެށއް  ރައީސްގެ އިޚްތިޔާރަށް އެކަްނ މުޅިން ދޫކޮށްލާފައި އޮތުމަަކށެއް އަުޅގަ

ށް ނިންމިއްޖިއްޔާ، ވާެނގޮަތީކ މާބޮޑަކަށް ތާއީެދއްނުކުެރވޭ. ެއހެން އަޅުަގނޑުމެންނަ

ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާގެ ކަންތަކާިއ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި މިހާރު 

މިއަންނަ މައްސަލަތައް ައއުުމގެ ކަންތައް އާދައާ ޚިލާފަށް ބޮޑުެވގެންދާނެ ކަމަށް 

އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެހެން 

ނޑަ  އެޅިފަިއއޮތަސް، ެއ މައްސަލަ އެހެން ުނކުތުމުގެ ފުރުޞަތު މާބޮޑުވާނެ. ކަ

ނޑަްށ ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ގަިއޑްލައިެނއްގެ ދަށުްނ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖަލްސާ ެގންދެވުމުގެ އިޚްތިޔާރު މަޖިލީހުގެ ަރއީސްެގ މަްއޗަްށ 

ަކވާ ބޭފުޅުން އެދައްަކވާ ގޮތަށް ކުިރއަްށ އެރުވުުމގެ މައްޗަށް މިވާހަަކޮަފުޅުދައް

ނޑަށް ތާއީދުކުެރވެނީ. ދެން އެގޮތަށް ބަލައިލާއިުރ،  ގެންދަވަން. ެއގޮތަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރި އޮޕްޝަންތަކަކީ ނުވަތަ ކުިރއަށް ގެންދެވެންހުިރ 

ީއ ގޮތްތަކަީކ، ަރއްޔިތުންެގ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގަިއ ކުރިން އޮތް ަގާވއިދު، އެ

އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިެދއް ކަމުގަިއ ބަލަިއގެން ނޫނިްއޔާ ެއއީ މަނިކުފާުނ 

ގެންގުުޅްއވާ ަގއިޑްަލއިންައަކށް ގެންގުުޅްއވުން. އަނެްއކަްއޗަކީ ރަްއޔިތުންެގ 

މަޖިލީހުގެ މިހާރު ގެންގުުޅއްާވ ަގވާއިދު، ެއއީ ަގވާއިެދއްކަަމށް ބެއްލެވުން. ނުވަަތ 

މެންބަރުން އެކުލަވާލެްއިވ  36ރުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ 36އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ގަާވއިދުގެ އެ އުނިކޮށް ހުރި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްލަްއވަިއގެން، ނޫީނވިްއާޔ 

އެއީ އަސްެލއްކަމަށް ަބއްލަަވިއގެން، އެއަްށ ެއ ަގއިޑްަލއިެނއް ކަމަށް ަބއްލަިއގެން 

މަލުުކރާ ަގވާއިެދއްނޫން. ެއ ގެންދެވުން. އެީއ ކޮންމެހެންނަކުން ެއއީކީ އަދި ޢަ

ދެން ފާސްވާ ގޮތެްއގެ މަިތން ފާސްވަމުންގޮސް ނޫނީ އަދި އަލުން ަގވާއިުދ 



ފާސްވީމާ، އެ ފާްސވާ ގޮަތކަށް ަގވާއިދަށް ޢަމަލުކުަރއްަވމުން ގެންދަވާނީ. ެއ 

ހިސާބަށް ދަންދެން، ގަިއޑްަލއިނަކަށް އެ ޢަމަލުކުރެްއވުން. މިކަހަލަ ކޮންމެވެސް 

މަނިކުފާނުވެސް ަބިއންޑްެވވަަޑއިގަންަނވަިއ، ެއއަްށ ތަބާވެވަަޑިއގަންނަވާ  ގޮތަކަށް

ނުޑމެންގެ ކަންތައްަތއް ހިންަގވަމުން ގެންދެވުން. ެއީއ  އެްއޗެްއގެ މަތީަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތަީކ. އެހެންނޫނީވިްއޔާ، އަުޅަގނޑަކަށް ީހއެއްުނވޭ 

ޖަލްސާއާ ހަަމއަށް ދިޔައިުރ، ކޮންމެ  28އް. އަޅުަގނަޑކަށް ކުރިއަށް ެދވޭނެހެންނެ

ދުވަހަކުެވސް މިހެން އަންނަ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެްއގަިއވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޚިޔާލުތަްއ މިދަނީ މިހެން. މިހެންވާނެ. ެއއީ ވާެނގޮތް. 

އަޅުަގނޑަށް ޤަޮަބޫލުކުެރޭވ ދެން މައްސަލަތައް، މުޅިން ނުނިމެއެކޭވެްސ 

ނޑުމެން މިއަދުވެސް ަވރަށް ބޮޑު ކަމެއްގަިއ އަޅުަގނޑު  ނުދަންނަވަން. ައޅުގަ

ވަރަށް ރީތިކޮށް ކަންތައްަތްއ ނިންމާލައި، ވަރަށް ރަނަގޅު ވޯޓަކުން ކަންަތއް 

ނިންމާލައިފީމު. އެއިން އަުޅަގނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ ެއުކވެރިކަން ފާޅުެވގެން 

މަށް ފަސޭހަެވގެންދާނެ ކަމެްއކަމަށް ހިނގައްޖެ. އެާއއެުކގަިއވެްސ ކަންތައްތަްއ ކުރު

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީަސށް ޖަލްސާ ހިންގުމުގެ 

ނޑުމެން ައރުވާފައި، މަނިކުފާނަށް މިަކމުގައި ގެންދިޔުމުަގއި  އިޚްތިޔާރު އަުޅގަ

 ބައިންޑްވާނެ ގޮތެްއގެ މަތިން އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތު އެރުވުން. ެއގޮތަށް 

އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ ދެންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޑރ. 

 36ފާޠިން ޙަމީދުގެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން، މިހާރު މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްޮްތެރި 

މެންބަރުން މި ނިންމަވާފައިޮއތް، ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ގެނެސްދެްއވާފަިއއޮތް 

ފާނު ގަިއޑްލައިނެްއކަމަށް ަބއްލަަވއިގެން ކުރިއަްށ ދެލިކޮޕީ، ެއއީ އެ، މަނިކު 

ވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތުގެމަތިން، ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދެުވން. އެގޮތަށް އަޅުަގނުޑ 

ނޑު ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.   ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަ

 



މެންބަރުން. ދެން މިހާރު  88ަޑއިގެންިތއްބެވީ އާދެ، ޖަލްސާަގއި މިހާރު ވަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުން ެއބަތިއްބެވި. އަދި ކުރިްނ  5ވާހަކަދަްއކަވަން އަލަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި 

ވާހަކަދެްއކެވި ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން، އެއް ބޭުފޅަކު އަދި އިތުރަްށ 

މިހާރު  އެދިަވޑަިއގެންފަިއއެބަވޭ. ދެްނ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި މައްސަލަިއގައި

އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާނެ ބޭފުޅެއް ނެްތކަމަށްވާނަމަ، މިހާރު 

މިއެދިވަަޑއިގެންަފއިވާ ބޭފުޅުްނނާ ހިސާބުން މިވާހަކަދެއްކުްނ ނިންމާލުން އެންމެ 

ރަނގަޅުވާެނކަމަށް. އާެދ، ިމހެން އަޅުަގނޑު މިދެންނެީވ އަނެްއކާެވސް ހަމަ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ބޭފުޅަކު އެދިަވޑަިއގެން ފާނެތީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަދަބުވެރިކަާމއެކީ ދެން އިުތރު ގޮތްތަެކއް ހުށަނާޅުްއާވ ކަމަށްވާނަމަ، ދެްނ 

ނޑުމެން.. އާދެ، މިހާރު ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅެއް މިލިބުނީ.  މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނުޑ އަލަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެއް. އެހެްނވީމާ، އެބޭފުޅަށްވެ ސް އަުޅގަ

ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަުޅަގނޑު އެދެނީ، އާދެ މިކަމާ ގުިޅގެން އަދި އިތުުރ 

އަތްޕުޅުތައް އުފުލެމުންދާތަން އެބަފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް ިމައދު މި މައްސަލަ ަވކި 

ގޮތަކަށް ނިންމާފައި، ކުރިއަްށ ދާންކަމަށް. ގަާވއިދުެގ މާްއދާއެއް ފާސްކުެރވޭތޯ. 

ވެސް ާފސްކުރެވޭތޯ މަަސއްކަތްކުަރން އަޅުަގނުޑވެްސ އެއްމާއްދާ ނަމަ 

މަސައްކަތްކުރާނަން. އެހެންީވމާ، ދަންނަވަން މިއުޅެނީ މެންބަރުންގެ ވާހަކަެވްސ 

 ވީހާ ޚުލާޞާކުރަްއވާފަިއ، ކުިރއަށް ގެންދެވުން އެދެމޭ. 

 

 ންގެ ެތރެއިން ގިނަ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެ މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

 ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުްނ މިގެންދަވަނީ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ވަރަށް  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޠާިރޤް 

މަތީ އިޚްތިޔާރުތަކާއި ބާރުތަެކއް ލިބިގެންވާ ކަމަށް. އަުޅަގނޑުެވސް ގަބޫލުކުރަން.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނީކީ ަޢއްބާސް އިބްރާހީމްގެ ސަބަބަކީ ައޅުަގނޑުމެްނ މިވާހަކަދަްއކަ

ހައިސިއްޔަަތކުން ލިބިގެްނާވ ބާރުތަކެްއގެ ވާަހކަތަެކްއނޫން. މި މަޖިލީހަށް 

އަޅުަގނޑުމެން އިންތިޚާބުކޮްށފައިހުރި ރައީސަކަށް ލިިބގެްނވާ ބާރުތަުކގެ ވާހަކަ. 



ނުޑ  ::ހަމަމިއާއެކު، ައޅުަގނޑަށް ެދން އަޑުިއވެމުންދަނީ  ެގ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ކުރާ ގޮުތަގއި ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ހާމަވެގެން ޮގސްފަިއއޮތް ގަބޫލުޮު

ގޮތުަގއި ޤާނޫނުައސާސީެގ ާމއްދާެއއް ތަރުޖަމާކުރުމަކީ ޫނނީ ދެނެގަތުމަކީ މި 

މަޖިލީހުގެ ވަރަށް މަދު ބޭފުޅަކަނޫނީ ކުރެޭވވަުރގެ ކަމެއްޫނން. ދެން އަޅުަގނުޑެގ 

ން ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސަށް ިމ ގެ ދަށު ::އުނި ސިުކނިޑއަށް ިވސްނެނީ 

މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ަވރަށް ރަނގަޅަށް ކުރިއަްށ ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް. 

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެްނދެވުމުަގއި ކޮންމެހެން 

ގަާވއިދުތަެކއް ނުހެއްދެވިޔަްސ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަސަްއކަތް ކުރެވިދާނެކަމަްށ 

ޑު ގަބޫލުކުރަން. އެެހންނަމަވެސް، ގަާވއިދެއް ހެޭދތޯ ނޫނީ ގަާވއިދެްއ އަޅުަގނ

ނޑަށް ވިސްނެނީ  ހައްދަވަން މި މަސައްކަތްޕުުޅކުރަްއވާ ސަބަބެއްކަމަށް ައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ އެންމެންގެ އެއްބާރުލުާމއި، އެންމެްނގެ ރުހުމާއި، އެންމެން 

އްަތއް ގެންދެވުމަްށ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ އެދޭގޮެތއްގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ކަންތަ

ބާރުއަޅުްއވާތީ، ނޫނީ އެގޮތަްށ ބޭނުންފުޅުވެލައްވާީތ. ދެން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްާލ 

އަނެއް ނުކުާތއަީކ، މަޖިލީހުެގ ވަރަށް ފުޅާ ނޫނީ ވަރަށް ފުޅާ އަޣްލަބިއްޔަަތކުން 

ައޅުަގނުޑ ، މެންބަރުންގެ ޮކމިޓީއެއް ޮހއްަވވާފައި. އެ ކޮމިޓީން 36އޮތީ 

ދަންނަވާނީ ވަރަށް މިނިވަންޮކށް ވަރަށް އެބޭފުޅަކަށް ވަަރށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ 

ގޮތެްއގެމަތިން ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަިއގެން މިއޮތީ ަގާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕއެްއ 

ތައްޔާރުކޮްށގެން މަޖިލީހަށް ގެނެސްދެްއވާފަިއ. އެ ދެލިކޮޕީއަށް މެންބަރުން 

އް ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުިޅގެން އެ އިޞްލާޙުތަކާމެދުވެްސ ހުށަޮަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަ

ވާހަކަދެްއކަަވއި ވަނީ ގޮތްތަެކއް ނިންމަވާފައި. ައޅުަގނުޑެވސް ގަބޫލުކުރަން ެއ 

ދެލިކޮޕީއަކީ މާފުރިހަމަ ދެލިކޮޕީއެއްނޫްނކަން. ައޅުަގނޑަީކވެސް އެ ކޮމިީޓަގިއ 

ނޑަެއޅިގެްނ މެންބަރެއްގެ ގޮތުން މަސަްއކަތްކުރި މީހެއް. އެހެންނަ މަވެސް ކަ

އަޅުަގނުޑވެސް ެއއާ ޚިޔާުލ ތަފާތުވާ ކަންތައްތައް އެަބހުރި. އެހެންނަމަވެސް 

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ، މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާިއ، 



މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ަގާވއިދު ފާސްވަންދެން ކުިރއަްށ ގެންދިޔުމުަގއި، ެއއީ 

ނޑެްއ ހިނގަންއޮތް މަ ގެއް ކަމަށް ބަލައިގެން މާބޮޑު ގޯްސަކމެއްކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑެވސް ދެކެނީ. ސަބަބަީކ  ނުދެކެން. އެގޮތަްށ ކުިރއަށް ެގންދެވިދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި މި ަވގުތީ ގަާވއިދެްއގެ ގޮތުަގިއ  މަޖިލީހުން އަލުން އަޅުގަ

ޖިލީހުގެ ރަީއސަށް މީަގއި ކޮންމެހެން ފާސްކުރައްާވކަްށނުޖެހޭ. ސަބަބަކީ މަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މެންބަރުންެގ  ހަމަތަކެއް އެބަހުރި ބޭނުންުކރެއްވިދާނެ. އަުޅގަ

ތެރެއިން ައއިސްފަިއއޮތް ގޮތްަތކެއް މި ގަާވއިދުަގިއވެސް މިހުރީ. އެހެންވީމާ، ެއީއ 

ްށ ކޮންމެހެން ފާސްނުކުރެއްވިޔަްސ، ރިޔާސަތުން ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެ ގޮތެއް ކަމަ

ވަނަ ާމއްދާަގއި ިމލިބިފައިވާ ބާރުތަާކއި،  ::އަޅުަގނޑު ެދކެން. ހަމައެހެންމެ، 

އިޚްތިޔާރުތަުކގެ މަތިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެ 

ކަމަށްވެސް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ކޮންމެހެން ގަާވއިދެއް ނެތަސް. 

ނޑުމެްނގެ އެއްބާ ރުލުމާެއއްކޮށް އެންެމ ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯއްަދަވން ކުރައްވާ މަަސއްކަތްޕުުޅގައި އަުޅގަ

ނުޑ އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅުަގނުޑގެ ެއްއވެްސ  ހަމަގައިމުވެސް އަުޅގަ

މައްސަލަެއއްނެތް މިަގވާއިުދ ހިނގަންއޮތް މަެގއްކަމަށް ަބލައިގެން، ދެން މީެގ 

ނަމޫނާއެއްކަމަށް ބައްަލަވއިެގން ކުރިއަށް ގެންދެވުމާމެަދކު. އެހެންނަމަވެްސ 

މިގަާވއިދު ަވގުތީ ަގވާއިެދއްގެ ގޮތުަގއި ފާސްކުރަްއަވއިގެން ގެންދެވުމަީކ 

 އަޅުަގނުޑވެސް މާ ގަބޫުލކުރެޭވ ކަމެއް ނޫންކަން ދަންނަވާލަން ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އައްސަލާމްޢަލައި  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު 

ނޑަްށވެސް މިުފރުޞަތު ދެއްިވކަމަށްޓަަކއި، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ  މޫސާ ނިާޒރު ވާހަަކދެއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

ދަންނަވަން. ބަހުސްކުރެވެުމންމިދާ މައްސަލައިަގއި އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއް 

ނޑަށްވެސް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތަގިއ ދަންނަވާލުމަށް ފުރުޞަތު މިހޯދީ.  އަޅުގަ

ވަނަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުެގ މަތިން ރިޔާސަތަށް  ::ޤާނޫނުއަސާސީގެ 



ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުތަުކގެ ޭބނުންކުރައްަވިއގެން މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދެވުުމެގ 

ނޑުމެން ހުރިހާ  އިޚްތިޔާރު ލިބިަވޑަިއގެންަފއިވޭ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ންބަރުންވެސް މިވާހަކަދަްއކަނީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ ފާސްކޮށް ނިމެންދެން މެ

އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައް ކުިރައށް ގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ. އަޅުަގނޑުެވސް އަުޑއަހަން، 

މިތަނުގައި އިްނއިރުަގއި ަތފާތު ޚިޔާލުތައް އެބަލިބެމުންދޭ. އެހެންނަމަވެސް 

މަޔަޤީނުންވެސް ރިޔާސަތަށް ލިބިގެންާވ ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ގިނަ މެންބަރުން ހަ

އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން އެކަން ވަކިގޮަތކަށް ކުރިއަށް ެގންދަން އެބަހުށަހަޅުއްވާ. 

އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަުތގަިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

ެރްއިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ފާޠިން ޙަމީދު އެހުށަހެޅުއްވި ނުވަތަ އެފާޅުކު

ނޑަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ޚިޔާލެއް. ސަބަބަީކ  ޚިޔާލަކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް 

ނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު މިއޮތީ ިލބިވަަޑއިގެންފަިއ. އަދި  މިހާރު އަޅުގަ

އުސޫލުަތއް ވަރަށް ރަނަގޅަށް  އެބޭފުޅުންނަށް ަގވާއިުދަގއިވާ

ވިސްނިަވޑަިއގެންފަިއވާނެ. ެއހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު މުޅިން ފާސްކޮށް 

ނިމެންދެއްކަ އެއާ އެްއގޮތަްށ ރިޔާސަތުން ޢަމަލުކުރައްވަން ވިސްނާވަަޑިއގަތުމަކީ، 

އަދި ެއގޮތަށް ޯވޓުލަްއވަިއގެން ނުނިންމެވުނުކަމުަގިއ ވިޔަްސ، އެގޮތަްށ 

ސްނާަވޑަިއގެން ެއކަން މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުކުރައްަވއި މެންބަރުންނަށް ވި

ނޑުމެންނަށް ވަކިގޮަތކަށް ޢަމަލުކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ  އެންެގވުމަކީ އަުޅގަ

ކަމެއް. އެހެންނޫނިްއޔާ، ިރޔާސަތުން ދެން ޢަމަލުކުރައްވާނެ ަވކިގޮެތއްނެތި، 

މެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަްށ ޢަމަލުކުރައްވާ ކޮންމެ ގޮތެްއ އަޅުަގނޑު

ނޑަށް ވިސްނޭގޮުތަގއި އެހާ ރަނގަޅުކަމެއްނޫން. ސަބަބަީކ  ބެއްލެވުމަީކ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ އެކިެއކި ޖަލްސާތަކުން ެއކަންކަމުަގއި ތެރޭގަިއ 

ަތ ފެންނަ ބައެއް މެންބަރުންނަށް ގަާވއިދު ރަނގަޅަށް ވިްސނިވަަޑއިނުގެން، ުނވަ

މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރައްވާެނ ގޮތްތައް ރަނަގޅަށް އެނގިަވޑައިުނގަންނަަވއިގެްނ 



ދިމާވާ ެއކިެއކި މައްސަލަަތްއ އެބައާދޭ. އެހެްނވީމާ، މިާހރު މަޖިލީހުގެ މިއޮތް 

ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕގަިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް މިހުރިާހ މައްސަލަތަކެްއ އޮީތ 

އާދެ، އަޅުަގނުޑވެސް މިދަންނަަވންއުޅޭ ވާހަަކއަކީ ހަމަ  ވާހަކަދަްއކައި ނިމިފައި.

ޑރ. ފާޠިން ޙަމީދުވެސް ެއ އިޝާރާތްކުެރއްިވ ގޮތަްށ، އެގޮތަްށ ރިޔާސަތުން 

ނަޑއަުޅއްާވއިރުަގއި، ެއޮގތަށް އިޢުލާނުކުރަްއވަިއގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ކަ

އްވާނީ ނުވަަތ މެންބަރުންނަށް ދެން ރިޔާސަތުން ވަގުތީގޮތުން ދެން ޢަމަލުކުރަ

ބައްލަވާނެ އުސޫެލްއގެ ގޮތުްނ މަޖިލީހުގެ އުސޫލުތައް ހިންގަވާނީ މި ަގވާއިުދގެ 

ނޑުމެން ހުރިހާ  މަތިންނޭ، އެހެން ވިދާޅުވެދެްއވުން. އޭރުން ައޅުގަ

ނޑުމެން ެއންމެންނަށްވެސް އެނޭގ  މެންބަރުންނަށްވެސް ވަރަށް ަފސޭހަވާނެ އަުޅގަ

ލުތައް ދަންނަޮަ ަގވާއިެދއް. ދެން ބައެއް މެންބަރުން ގަާވއިދެްއ މިއޮތީ، ޭއގެ ުއސޫ 

ވިދާޅުެވއްޖެ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ވާހަކަ. ެދން އަޮަޅުަގނޑު ހިތަށް 

ނޑުމެން ހުރިހާ  އަރަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށްވުރެ ައޅުގަ

ހަށް މިހާރު މެންބަރުންވެސް ބޮޑަށް ރަށްޓެހީ އަދި ބޮޑަށް އެނގެީނ މި މަޖިލީ

ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދެލިކޮީޕއޭ. އެހެންވީމަ، އެ ދެލިކޮީޕއަށް ަޢމަލުކުރަން ފަސޭހަވާނެ. 

އެހެންވީމަ، އެ އުސޫލުން ެއކަން އިޢުލާން ކުރަްއވާ ނުަވތަ އެގޮތަށް ެއވާހަަކ 

ވިދާޅުެވ ދެްއވުމަކީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީދުުކރާ ވާހަކަެއއް ކަމަށް 

 ކުރިްއޔާ.ދަންނަވަން. ޝު

 

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިއަދުގެ މި ޖަްލސާގައި  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 އަޅުަގނުޑވެސް މިަވގުތު ފުުރޞަތުގެ ބޭނުން މިކޮށްލަނީ މިހާރު  މެންަބރު ޢަލީ ވަހީދު 

ނޑުގެ ިޚޔާުލ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް މައްސަލައާ ގުޅޭ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ގޮތުން އަޅުގަ

ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ބަެއްއ އެހެން ބޭފުޅުންނެކޭ 

ނޑުމެންނަކަޮަށް އަިދ  ނޑަށްވެްސ ދަންނަވާލަން މިޖެހެނީ އަޅުގަ އެއްފަދައިން އަުޅގަ

ގަާވއިދެްއ ެއކުލަަވއެްއ ނުލެެވއޭ. ގަާވއިދު އެކުަލވާލުމުގެ މަގުމަތީގަޭއ މިއުޅެނީ. 



ހެން ކަޮަމުގަިއވާނަމަ ގަާވިއދެއް އޮތްކަމަށް ބެލޭނެ އެއްެވސް ޤާނޫނީ ހަމައެއް އެ

ނެތޭ. ނަމަވެސް ަގާވއިދު ހެދުމަށް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްާވ 

އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެޭހ ކަންތައްތަްއކޮށް އެހިސާބުްނ ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަްއ 

ތީ ަގވާއިދު ފާސްކުރުުމގެ މައްސަލަ. އެމައްސަަލ މިވަނީ ކޮށް ނިމިފައި. ދެން އޮ

ނޑަށް  މިހާރު ހިނގަމުން މިދަނީ. އެހެންވީމަ، ަގވާއިދު ފާްސވަްނދެންވެސް އަުޅގަ

ހީވަނީ ކޮންމެހެން މިހާރު މިހިނގާ ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކެއް 

ޞަ މަޖިލީހުގެ ނޫން ނުވަތަ އަިދ މީގެ ުކރިން ހިނގާފައިާވ ރަްއޔިތުްނގެ ާޚއް

ޖަލްސާތަކެއްެވސް ނޫން. ނުވަތަ ދެންވެސް އެހެން މިބާވަތުގެ ޖަލްސާތަކެްއވެްސ 

ނޫން މިގޮތަށް މެދުވެރިވެފައިވަނީީކ. އެހެންވީމަ، ަގާވއިދު އަދި ދުނިޔޭގަިއ 

އުފަންނުވެ އެހެންކަުމގަިއާވއިުރ އެ ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރެވޭެނ އެްއވެސް ފުރުޞަެތއް 

އް އެްއވެްސ ގޮެތއް ނެތްކަން ހަމަެއޔަޤީްނ. އެހެން ކަމުން ހަމަ އެްއވެސް އުސޫލެ 

ދާދި ދެންމެޔަކު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދެވި ގިނަ ބޭފުޅުންނެކޭ އެއްފަދައިްނ 

ވަނަ މާއްދާގައި ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސަށް އެބައޮްތ  :ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދުމުގެ ކުރީގައި ަގާވއިދު އެކުލަާވ އިޚްތިޔާރުތަެކއް ދެއްވާަފއި ެއއީ މި ގަވާއިދު ހެ

ނުލެވުނަސް ނޫނިއްޔާ ަގވާިއދު އެކުލަވާ ލެވެންދެންެވސް މި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ކަންތައްތައް އެހެން ގޮަތކަްށ ބުނާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިކަމާބެހޭ ކަންތައްތައް 

ިވއިރުަގިއ ގެންދިއުމަށްޓަަކއި އެޤާނޫނުައސާސީ ެއކުލަވާެލއްިވ ބޭފުޅުން އެކުަލވާ ެލއް

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ  ހުށަހަޅާފައިވާ މާއްދާެއއްގެ ބަެއއް އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާގެދަށުން ރައީސަށް ލިބޭ އެއް އިޚްތިޔާރަީކ  ::މިޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބަަލހައްޓާ ހިންގުން. އެއީ 

ވަނަ ކަމަކަްށ މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަްއ  3އޮތް އިޚްތިޔާެރްއ.  މަނިކުފާނަށް

ނިންމުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކަށް ޭބއްވުުމެގ ކަންތައް އެީއވެްސ 

ވަނަ ަކމަކަށްމިއޮތީ މަޖިލީހުގެ  4މަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންަފިއއޮތް އިޚްތިޔާެރއް. 

ފާނަށް ލިބިވަޑަިއެގންފައިއޮތް އިޚްިތޔާރެއް. ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން. ެއެވސް މަނިކު



ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިމާްއދާގައި އަދި ީމގެ އިތުރުންެވސް ބަެއއް ކުިދ ކުިދ 

ނުޑ ތަރުޖަމާ  ކަންތައްތައް އެބަހުރި. ނަމަެވސް އެތަންތަންކޮޅު ކޮންމެހެން އަުޅގަ

ތެރި ރައީްސ ކޮށްދޭކަށް ނެތީމު. އެއީ ުމޅިން އެހެން ބަޔަކަށްވާީތވެ. ޢިއްޒަތް

ނުކުތާަތކުެގ  4އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ ައޅުަގނޑު ދެންމެ މިދެންނެވި 

މައްޗަށްބަލާއިުރގައި ަގާވއިދު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގަވާއިދު ހަދަން ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ 

މައްސަލާަގއި ކުިރއަށް ނުދާންވި ެއއްެވސް ސަބަބެއްނެތް. އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ 

މައްސަލަ. ަގވާއިަދއިގެން ުކރިއަށްމިދަނީ، ަގވާއިދު  ކުރިއަށް ގަާވއިދު ހެދުމުގެ

ހެދުމައިގެން ކުރިއަށްމިދަީނ ގަާވއިދު ޭއެގޒާތުަގިއ ދުނިޔެއަށް ވުޖޫދަށް 

ނުކުންނަންދެކަ އެހެން ޢިބާރާތަކުން ދަންނަވާނަމަ ޤާނޫނީ އުސޫލަކުން ަގވާއިުދ 

ލްސާ ކުރައަްށ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން ފާސްވަންދެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޖަ

ނުގެންދަވަންވީ ނުވަތަ ނުގެްނދެވެންވީ ެއއްވެްސގޮެތއް އޮްތކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް 

ނުފެނޭ. އެހެންކަމާއިެއކު ަހމަ ކުރީފަހަރުވެސް ދަންނަާވލިފަދައިން މިހާރުވެސް 

ގަިޑއިރަށްވުރެ ުކޑައިުރކޮެޅްއ އިތުރަށް މިހާރު  2މިމައުޟޫޢުގަިއވެސް 

ނޑަށްީހަވނީ މީގެ ޒަމާންތަކެއް ހިނގައިގެންމިދަނީ ޢި އްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑަކަށް މީގެ  ނޑު މި އިާޝރާތްދެނީ ގާތްގަ  36އަކަށް ުނވަތަ  31ކުރީަގއި އަުޅގަ

ޮެ ކުިރއަށް. އޭރު ަރއްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީސް އެއްކޮށްަފއި  އަހަރާއި އޭެގވެސް

ަނވަިއެގން ވަކި ބަހުރުަވއަކުްނ އޮތްއިރު މަދުމަދު ބޭފުޅުންކޮޅެއް ތެދުެވވަަޑއި ގަޮަން

ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވީމާ އޭރު ތިއްބަވާ ބަެއއް އެހެންބޭފުޅުން ތުރުތުރު އަޅައިގެްނ 

ހާސްޮް ެވވަަޑއިންނަަވއިގެްނ އެބޭފުޅުން ގޮތް ދޫކޮްށލައްވާފަިއ ައޅުަގނުޑ 

ނޫނޭ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާޭށ، އެހެން ވިދާޅުާވގޮތަކަްށ ތިއްަބވާނެ ަކހަލަ ބޭފުޅުންނެއް 

މިއަދު މިތިއްބަވަނީީކެއއް. މިއަދު މިތިއްބަވަނީ އަުޅަގނޑުކަހަލަ ނާޤާބިލުޮު 

ބޭފުޅުންނެއްވެސް ނޫނޭ. މިމަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑު ެއަކނިކަންނޭނގެ ނާގާބިލު 

ބޭފުޅަކަށް. މަޢާފްކުރައްވާ ނާޤާބިލު މީހަކަށް މިހުރީ. ދެން މިތިއްބެވީ އެހެން 

ންނެވޭނީ ވަރަށް އެކަށޭނަ ޤާބިލު ބޭފުޅުންނޭ. ކޮންމެބޭފުޅަކީ އަޅުަގނޑަށް ދެ



އެހެންކަމުަގވާއިރު އެއިން ޮކންމެ ބޭފުޅެއްގެ ޚިޔާާލއި ޝުޢޫރާއި އެބޭފުެޅއްެގ 

ވިދާޅުވުާމއި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއި މިހުރިހާ ެއއްެޗއްސަީކ އެއިންޮީ ކޮންެމ 

ބޭފުޅަކުވެސް ހަމަ ޔަޤީނުން އަނެއްބޭފުޅަކަްށ ދޫނުކުރަްއވާނެ ބޭފުޅުން. 

އެހެންކަމުަގއިާވއިރު ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭނީ ހިންގަވާޭށ 

ގަާވއިދު ހައްަދވަމާ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސަށް އިޚްިތޔާުރ އެބައޮތޭ މަނިކުފާނު 

ބޭނުންފުޅު ކަމަކަށްވާނަމަ މިހާރުވެސް މިހާރު ތިހުށަހެޅިފައިހުރި ނަންތައް ދެއްާވ 

ކަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުުމގެ  ފުރުޞަތު ދެއްވާފައި ހަަމ އިޚްތިޔާުރގެ މަތިން އެނަންތަ

ނޑުމެން މި  ފުރަތަމަ މާއްދައިގެންޮް ުކރިއަށްގެންދަމާ ހިންގަވާޭށ. އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި އެބައޮތޭ މާއްާދއަކުން މާއްދާެއއް ގެންދިޔުަމށް ހުށަހެޅިފައި. ދެން 

މަ ހަމަ މިޮެކަހަލަގޮތަކަށް އޭރުން އިތުރު މައްސަަލއެއް ދިމާވެއްޖެ ކަމުަގއި ެވއްޖެނަ

ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގއްލިގެްނ ނުދާނޭ ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް. ދެން ވަރަށް ގިނަ ޭބފުޅުން މިހާރު ވިދާޅުވެއްޖެ ފައިސާ ާއއި ބެހޭގޮތުން 

ވާހަކަ ނުދައްކަން. ުމއްދަާތއި ބެހޭގޮތުން ވާަހކަ ނުދައްކަން. އެހެްނވީމާ 

ނުޑ ބޭނުމެއްނޫން އެވާަހަކ އެބޭފު ޅުންނަށް ކުރާ އިޙްިތރާމްގެގޮތުން އަުޅގަ

ދަންނަވާކަށެއް ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނުޑވެސް ބޭނުްނވަނީ ވީާހވެސް ބޮޑަށް 

އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަެވސް ުކރުކުރުން. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ  މަޖިލީހުެގ އެންމެހާ މެންބަރުން މިކަމަކީ އަުޅގަ

ވިސްނާަވޑަިއގެންނެިވކަމަށް މީދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ިވސްނާ ފިކުރުކުރާކަމެއް. 

މަގުމަތީގަާއއި ަސއިހޮޓާތަުކގަާއއި ޮއޑިދޯނިފަހަރު މަތީގަ އާިއ ތަނތަނުގައި ދެެކޭވ 

ޚާއްަޞ  ވާހަކަެއއް. ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގައި ޚާއްޞަ ޚާއްަޞކޮްށ ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާހަަކފުޅުތައް. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށްވުރެ 

ނޑުެވސް ހިމެނޭ. އެހެންެވ  ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޭއގެތެޭރގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ޢިއްޒަތްތެިރ ރަީއސްގެ އަރިހުން ވަރަްށ ިއޚްލާސްތެރި ކަމާިއއެީކ 

ނޑުމެންނަށް މިގަާވއިދުހެދުމަށް އޮތް އިލްތިމާސް ދަންނަ ވަމުން ވީހާއަވަހަކަށް އަުޅގަ



އެންމެފުރަތަމަ މަރުހަލާއަށް ވާޞިލު ެވވޭނެގޮަތކަށް މަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅު 

ނޑު  ބަދަލުކޮށްލުމަކީ އެއީ ހަމަ ޔަޤީނުން އަޅުަގނޑު ތާއީުދުކރާނެކަމެކޭ. އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ. މަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އެބަހުރީމޭ. 

 

 ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 އަޅުަގނޑު އެޖެންޑާގެ )ނ( ާއ ބެހޭގޮތުން ދެކަމެއް ފާހަގަކޮްށލަން  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

އިދާރީގޮތުން ދިާމާވ ކަންކަމާިއ ބެހޭގޮތުން މިފުރުޞަތުހޯދީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރެްއވި ިއޝާރާތާއި ގުިޅެގން މިމަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމުެގ ލިސްޓެްއ 

ދެއްަވއިފިނަމަ ފާހަގަ ޖަހާލާފައި އަރިްސކޮށްފާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ުތގައި ދިމާާވ މިމަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ހާމަކުރެއްވި ކުރެްއވުމުަގއި ޖަލްސާގެ ަވގު

ގެ  ::ކަންކަމުަގއި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތަކެއް މިމަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން 

ދަށުން ހުށަހަޅާދެއްވާ އެޖެންޑާ ކޮށްދެްއވައިފިނަމަ ފެންނަގޮތް ހާމަކޮށްލަދޭނަން. 

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިމަޖިލީހުން ފާސްނުކުރާހާ ހިނދަކު ޢަމަލުކުރާނޭގޮެތްއ 

ކޮށް ހާމަކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަކަްށ އަޅުަގނެޑއް ނުދެކެން. ޢިއުލާނު ނު

ގެ ދަށުން އެޖެންޑާ ކުރައްވާފަިއވާ )ރ(،  ::ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުފާނު 

 )ބ( މި އެޖެންޑާއިން އުނިކޮްށލެއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ހުށަހަަޅން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނަޑކަށް ހިޔެއްުނޭވ އަޅުަގނަޑކަށް ޝުކުރި ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ މެްނބަރު   އްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނުޑ ހިތަށްއެރީ  މުސްޠަފާ ލުތުފީ   މާ އާވާހަަކއެއް ދެންނެވޭނެހެެނއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ފާތިން ޙަމީދު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދެއްކެވި ވާހަ ކައަށް ާތއީދުކުާރނަމޭ. އެއީ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެދަށުްނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ އެކަށީގެްނވާ ބާރު  ::

ލިބިވަޑަިއގަންަނވާކަމަށް ޖަްލސާތައް ކުިރއަްށގެންދަން ައދި ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި 

ނިޑކޮުޅގެ ހަިއސިްއޔަތުންެވސް ެއކަށީގެްނވާ ބާރު ފުޅުތަެކްއ ލިބިވަަޑިއގަންނަވާކަްނ ގޮ



އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ެއކަށީގެްނވާ ިދުގމުއްދަތަކަށް ގިަނ ބަޔަުކ 

ޖަލްސާކޮށް ވާހަކަދަްއކާ ގޮތްަތކެއް ނިންމާ ހާލަތެއްަގއި ކަްނކަން މުސްތަޤުބަލުގަިއ 

ނޑައެޅިަފއި ގެންދާނެ އުސޫެލއް ޤަބޫލުކުެރވޭ އެންމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ އުސޫ ލެއް ކަ

ނުޑ  އޮތުމަކީ އެއީ ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަތްަމތީގައި ިމއޮތް ދެލިކޮޕީ  އެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަްށެވސް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެީއ  އެއީ ޑރ. ފާތިން ޙަމީދު ވިދާޅުވިފަަދއިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިމެންދެން ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަ އެންމެ  މިފަދަ ގަވާއިެދއް އަުޅގަ

އެކަީށގެންވާ ިލޔުންކަމަށް. އެހެން މިދެންނެވީ ެއއީ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޭއަގ 

ޙިއްޞާާވ ލިޔުމެްއކަމަށްވާތީ. އެހެންވީމާ ެއކަމަށް ތާއީުދކުާރ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން 

ނޑު ނިންމާލީ އިތުރުވާހަކަ ނުދައްކާ ަވގުުތ ސަ ލާމަތް ކުރުމުގެގޮތުން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ޝުކުރިއްާޔ، އާދެ މިހާތަނަށް މިހާރު ވާހަކަ ދެކެވެމުންމިދާ މައުޟޫޢުގައި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ބޭނުންފުުޅވާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓު ނިމުނީ. ދެންއޮތީ ދެވަނަ 

ބޭފުޅުންނަށް  3ބޭފުޅެްއގެ ނަންފުޅު. އެހެންީވމާ އެ  3 ފަހަރަށް އެދިވަަޑިއގެންނެވި

ފުރުޞަތު އަރުވާަފއި ދެން އަޅުަގނުޑ މިމައުޟޫޢުަގއި ާވހަކަ ކުރިއަްށގެންދަން. 

އާދެ އަނެްއކާވެސް ެދވަނަފަހަރަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވި އިުތރު ބޭފުޅެއްގެ އަތްޕުުޅ 

ތުއަުރވާނަން. ދެން އެންމެ އެބަފެނޭ. އެހެންވެ އެބޭފުޅަަކށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަ

ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުަވނީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް 

 ރަޝީދަށް. 
 

ނޑު އަބަދުެވސް ބަލަން  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ރިޔާޟް   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނުޑ މިހިރީ އެޖެންޑާަގއިާވ ގޮތަށް ވާަހކަދެއްކޭ ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ތޯ. އެހެންނަމަވެސް ިމައދު އަުޅގަ

އެޖެންޑާއިން ބޭރުވެ ވަރަްށބޮޑަށް ކަންތައްތައް ކޮންމެއަކަސް ޯގސްވެަފއި. 



އެހެންނަމަވެސް މިކަންމިހެންންޮް ވާންޖެހުނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްެވސް ކަންަތއްތަްއ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅު ަގނުޑ ކުރަްއވާގޮތުންނޭ އަުޅގަ

ފަހަރެއްގަިއވެސް ނެތިން މިކަން ދިގުކުރާކަށް. އަދި އަޅުަގނޑުެވސް ބޭނުންވަނީ 

ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމގެ މަަސއްކަތާިއ ހަމައަށް ދެވޭޯތ 

ބެލުން. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

ތެރި ރައީސަށް ބާރުތަކެއް ލިބިފަިއވަނިކޮށް އަެނއްާކވެްސ ވަިކގޮތަކަށް ޢިްއޒަތް

ނޑަކަށް ނުފެނެއޭ. ދެން  އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް ބަހުސްުކރަން ޖާގައޮތްކަމަކަށް އަުޅގަ

އެޖެންޑާއިން ބޭރަށް ޙަޤީޤަތުގައި ދާން ދިމާވާ މައްސަލަތައް މިދިމާވަނީވެްސ 

ނޑު ދަންނަވާނީ. ބޭނުންވާވަުރގެ ތަފްޞީލު ެއޖެންޑާގަިއވެސް ނެތީމަ އޭ ައޅުގަ

ނޑެއް ނުޖެހޭނަން.  އެހެންނަމަކީއެއް އެމަޅީަގިއ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަނެްއ މިހާރުވެސް ގޮތްތަެކއް ހުށަހެޅިފަިއ 

ނުޑވެސް ަޤބޫލުކުރާ އެްއގޮތަށްވުެރ  އެބަހުރި. އެހުށަހެޅިފައިހުރި ގޮތްތަކުަގއި އަުޅގަ

ގޮތްތައްޮް މިހާރުެވސް ހުށަހެޅިފައިއެބަހުރި. އެހެންަނމަވެސް އަޅުަގނަޑކަށް ގިނަ 

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ަވޑަިއގަންނަވާީނ ކޮން ދިމާއަކަށް 

ކޮންގޮތަކަްށކަމެއް ެއއީ ނޭނގޭ އެއްެޗއް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރުވެސް މައްސަލަެއްއ 

ވާހަަކ ދެއްކުމަީކ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެްނ  ދިމާނުވަނީސް މައްސަލަާއއި ބެހޭގޮތުން

މެންބަރުންވެސް ވިދާުޅވިފަދައިން ދަތި އުނދަގޫކަެމއް. އެހެންކަމަށްވާތީެވ 

އަޅުަގނޑަްށވެސް އެދަތި އިުޙސާސް ކުރެވޭީތވެ ެއވާހަކަ އަޅުަގނޑު ކުރިްނވެްސ 

ޕީއަްށ ދެންނެވީ. އެޖެންޑާަގއިހުރި ބައެއް މާއްދާަތއް އުނިކުރުަމށްފަހުގައި ދެލިކޮ

ވަަޑއިގަތުމަީކ ައޅުަގނޑަށް ެފންނަކަމެކޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބޭންދުމުގެކުރިްނ 

އަޅުަގނޑުބަލާނަން އިށީނެދޭވތޯ. އެގޮތުން ރަނގަޅު ޚިާޔލުތަކެއްެވސް ލިބިގެްނ 

ހިނގައްޖެއް. ެއގޮތުން މާލޭެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލުވެސް 

ލަެއއް ދިމާވެއްޖެކަުމގައި ެވއްޖިްއޔާ މިހާރުވެސް ރައްޔިތުްނެގ ވިދާޅުެވއްޖެ. މައްސަ

މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ަގވާއިދާ އެްއގޮތަށް ޢަަމލުކުރާނީއޭ. އެހެންވީމާ 



ގަިއޑެންސެްއގެ ގޮުތގައި ޭއތި ބެލިދާނެޔޭ. އެހެންވީާމ ެއގޮތުން ައޅުަގނުޑ 

ެދއް ޮކންމެހެން ބޭނުމެއްނޫން ޤަޞްދުކުރަން އޭތި ހުށހަޅާަލން. ދެން މިއަށް ތާއީ

އަޅުަގނެޑއް. އެންމެރަނަގުޅ އެއަށް ތާއީދުކުެރްއވިޔަސް. ދެންހަމަ އެއާއިއެުކ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ހަމަ މިވާހަކަ މާގިނައިން މިދެއްކެނީ މިކަން 

އަވަްސކުރަން ބޭނުންވާލެްއ ބޮޑުކަމުން އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ސް ައޅުަގނަޑށް އެނގޭ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ވަރަށްބޮޑަްށ އެްއގޮތަކަްށވެ

ބޭނުންފުޅުވާކަން މިކަން ައަވސްކުރުމަށް އެހެންެވގެން ޙަީޤޤަތުގަިއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި 

ރައީސަށްެވސް މިގޯސްމިހެދެނީ. އެއީ ކަެމއް ައަވސްކުރަން މާބޮޑަށް 

މެކަމެއްަގިއ ބޭނުންވެއްޖެކަމުަގއި ެވއްޖިއްޔާ ައވަސްކުރަން ކުެރވޭ ކޮން

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެފަހުރި މައްސަލަތައް  ލަސްވާތަންވެސް އާދޭ. ެއޮގތުން އަޅުގަ

މިހާރަކު މަދެއްނޫން. ހަމައެއާިއއެކު ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް އެޖެންޑާއިން ބޭުރ 

ނުޑގެ އަބުާރ  ނޑުާވނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ އަުޅގަ ނުވުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

އްސަށް ވަރަށް ގިނަ ގޮތްޮގތް ހެދިއިރުގަިއވެްސ އަޅުަގނުޑގެ ނަމާއި މިއެްއޗެ 

އަންަގއިންނުބުނެ މިހާތަނަށްވެސް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ 

ވަނަ ޖަްލސާއޭ ައޅުަގނޑު ހަނދާންަވނީ. އެޖަލްސާަގއިވެްސ  25ބޭނުންވޭ 

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްވަނީ މިަތނުން ބޭރަށްދިޔަމީހުންގެ ލިސްޓުގަިއވެސް އަުޅގަ

ނޑު  ނޑުގެ ނަން އަުޅގަ ނަންވެސް ހުށަހަޅާފައި. އާެދ ނޯޓުކުރައްވާަފއިވޭ އަުޅގަ

ނުކުމެގެންދިޔަކަމަށް. ެއކަމު އަޅުަގނޑު ދެރަެއއްނުޭވ އެހެންއޮތަޮަސްވެްސ. 

ނުޑ  އެހެންނަމަވެސް އެކަްނވެސް ެއހެންވީމާވެސް އެޖެންާޑއިން ބޭރުވެދާނެތީވެ އަުޅގަ

ދާހަމައަށް. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލާގަިއ އެވާހަަކވެސް ނުދަްއކަން މިއަ

ނޑަކަށް ޭނނގޭ ހަމަޔަޤީނުންވެސް  އަޅުަގނޑުދާނެ ދިމާލެއްވެްސ ނެތް. އަޅުގަ

ދޮރު ބަންދުވެފަހުރިއްޔަކާެއއް އަޅުަގނަޑކަށް ނުކެރޭނެ  3ކުރިމަތިން ހުޅުވިފައިހުރީ 

ނޑަކަށް ނޭނގެ އެ  ދުވެފައި ހުންނަ ޮދރު ބަން 3މިތަނަށް ވަންނާކަށެއް. ެއއީ ައޅުގަ

ނޑަށް ވަެދވޭނެކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ގަިޑއެްއގައި މިތަނަށް ައުޅގަ



ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ މިހާ ދިގު ވަގުތު އަޅުަގނޑަށް ެދއްވީީތެވ 

ނޑު މިަގވާއިުދ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުިރއަްށއޮތް ތަނުަގއިވެސް ައޅުގަ

ނޑަށް ޢިއްޒަ ތްތެރި ަރއީސަށް ެދވެންއޮތް ފުރުޞަތެއްީދ އަވަްސކުރުމަށްޓަަކއި އަުޅގަ

ނުޑ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސާ ަބއްދަލުކުރާނަން.  އަދި ބޭނުންފުޅު ކޮންމެދިމާއަުކން އަުޅގަ

ނުޑ  ކޮށްފައި މިކަންޮް އަވަްސކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަެތއް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަްށބޮޑަށް ބޭނުންވޭ މިކަން ައވަ  ސްކުރަން. ޝުކުިރއްާޔ ކޮށްދޭނަން. އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ާވހަކަފުޅުގައި ޔައުިމއްާޔގަިއ އޮތް ކުށެްއގެ އަިދ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަްށ  ކުށެއްކަމަށް ވަީނވިްއޔާ ކުެށްއގެ ވާހަކަެއއް އިޝާރާތްކޮށްަލއްަވއިފި. އަުޅގަ

ރިހަށް ފޮނުވަނީ އެަޔުއމިއްޔާއަށް އިޞްލާޙެްއ ހީވަނީ ޔައުމިްއޔާ މެންބަރުން އަ

ބޭނުންފުޅިއްޔާ އިދާރާއަށް ައންގަވާަލއްަވިއގެން އެކަން ރަނގަޅުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު 

އެރުވުުމގެގޮތުން. ަޔއުމިއްާޔ ފާސްކުރަނީ މެންބަރުންގެ އަތުން އެއިޞްލާުޙ 

އް ނެތީމާ ހުންނަ ލިބުމަށްފަހު ދެން މިތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން. އެހެީރވެސް ގަާވއިދެ

މައްސަލަ. އެކަންތައްަތއް ހިނގާނެގޮްތވެސް ހަމަ ގަވާިއދެއް އޮެވއްޖިއްާޔިވއްާޔ 

ނޑު ހަމަ ވީހާވެސްބޮޑަށް މިކަން އަވަްސކުރުމަށް  ހަމަޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ ދެން އަޅުގަ

 މަސައްކަތްކުރާ އެކަން ެއްއގޮަތކަށްވެސް ަޝއްކުނުކުެރްއވުން އެދެން. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ މިމައްސަލަާއއި ބެހޭގޮތުން  ަބރު ޙަަސން ކޮޅުމަޑުލު ެމން

ނޑު ވާހަަކ  ޢަފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ: އަޅުަގނޑު ެދވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ރިޔާސަތުން ކަމެއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ . ކުރިއަށް ގެންދިޔުުމގެކުރިން ައޅުގަ

ނޑު ޔަޤީންކުރަން. އާދެ މިމައްސަލާގައި  އެއަށް ޖަވާބެއް ދެްއވާނެކަަމށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާގޮުތގަިއ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ކޮންމެހެން ވޯޓަކަށް ދާކަށް 

ބޭނުންމެއްނުވެޔޭ. އެހެންަނމަވެސް މިމައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން 



މެވުން މިއޮތީ. އެހެންވީމާ މި ޢަމަލުކުރައްވާެނގޮތެއް މަިޖލީހުން ނިން

ވޯޓަކަށްުނގޮސްތޯ ނިންމަވާީނ ނޫނީ ވޯޓަކުންތޯ ިމކަންތައް ނިންމަވާނީ އެގޮެތްއ 

 އަޅުަގނޑު ސާުފކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.

 

ނަޑއެިޅގެން ަވކިގޮެތއް ހުށަހަޅުްއވާ ތާއީުދ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ދެންެނިވން ކަ އާދެ، އަުޅގަ

ޓަށް ދަންނަާވނަމޭ. އެހެން ނުވެއްޖީިވއްާޔ ވޯޓަކަށްުނގޮސް ދެން ލިބިއްޖިއްޔާ ވޯ

ނިންމާލާނިއްޔޭ. އެއީ ފުރަތަމަކޮޅުަގއި ހުށަހެޅުމުންދިޔައީ ޚިޔާލުތަކެއް. ނަމަެވްސ 

ނޑު ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފަިއ ގޮތްތަކެއް އެބަހުރި.  މިހާރު އަޅުގަ

 އޮތީ. އެހެންވީމާ ހަމަ ވޯޓަށް ދާން ޤަޞްދުކޮށްފަ

 

 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ މިމައްސަާލގަިއ މިގަާވއިދު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙަަސން 

ނޑުމެން ގޮތްތަެކއް މިހާރު މިމަޖިލީހަށް ނިންމާފަވެސް އެބައޮތް.  ޢަފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ: ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ

ތުން ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންަނާވ އެހެންނަމަވެސް ެއގޮތްތަަކކީެވސް އަދި ރިާޔސަ

ގޮތަކަށްނުޭވ މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެްނދިއުމުގައި ދިާމވެދާނެ 

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުަގއި ނިންމިފައި އޮތް ގޮތްތަކެއްކަަމށް. މީއެކަމަކު މިހާރު 

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ބޭނުންފުޅުވަނީ ދެންވެސް މިކަހަލަ މައްސަލައެްއ 

މާވެއްޖިްއޔާ ދެން ޢަމަލުކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ އާދެ މިގަާވއިދު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ ދި

ގަާވއިދެއް ފާްސކުރުމުަގއި ަގއިޑެންެސއްގެ ގޮުތގައި މަޖިީލހުގެ ރައީސް ަބއްލަވާީނ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ިމ  ކޯްއޗެއްތޯ. އާދެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މައްސަލާަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއ  މަޖިލީހުގެ މި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސްކުރަްނ އަެނއްކާ އަުޅގަ

ނޑަްށ ހިޔެއްުނވޭ މާ ހަމަޖެހޭ  ގަިއޑެންސެްއގެ ގޮުތގައި ބަަލންވެއްޖިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށް  އުސޫލަކަްށވާނެހެންނެއް. މިހުށަހެޅުން މިގޮތަށް އައީމާ އަޅުގަ

ހެޅުމަކަށް އަނެއްާކ ކުއްލިައކަށްއެރީ ކުރީުދވަހު މިތާނގައި ހުށަހެޅި ހުށަ

މިނުސީދާގޮތުން އެތަންފީޒު ކުރުމަށް އުޅޭގޮތެއް ބާއޭ މީ. އާދެ އެއީ މި ގަާވއިުދ 



މިހާރު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅީ. އެހެންނަމަވެސް އެދުވަހު އެކަންަތްއ 

ކުރިއަށްނުދިަޔއީ ކުރިން އެެހންގޮތަކަށް މި މައްސަލަ ނިމިފައިއޮތީމާ. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންވާ ރައީސް . ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސްކުރަން އަުޅގަ

ނަޑެއޅިފައި ހުރިގޮތްަތއްތަްއ  ނަޑއެިޅފައި ނެތިއްޔާނޫނީ ކަ ގޮތެއް މިތާނގައި ކަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށް ފާސްކޮށްފައިހުރި ގޮތްޮްތައްތައް އެ ފުރިހަމަ 

ހޭނީ އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ އެހެން ނުވާކަމަށްވަންޏާ ައޅުަގނޑުެމން ދެން ބަލަންޖެ 

ޮްކާ  މިޖިލީސްތަކުގައި ކަންތަްއކުަރނީ ކިހިނެއްތޯ. މިަގާވއިދު ފާސްކުރަން އަނެއެ

ނޑަކަށް ހިެޔއްނުޭވ  މިގަާވއިދަށް ނުސީދާގޮތެްއަގިއވެސް ޢަމަލުކުރަން ެއއީ ައޅުގަ

ޭއގެ  އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކަށް ވާނެހެންނެއް. އެހެންެވއްޖިއްޔާ

ނޑުމެންނަްށ ފާސްނުކުރެވޭ ގަާވއިދަކަްށ ޢަމަލުކުރެވެމުންދަނީޔޭ.  މާނައަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލާލިއިރުަގިއ އެބަހުރި ރައްޔިތުންގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިގޮތަްށ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން ދާއެއްޗެއް ެއއީ.  މަޖިލީހެއްގެ ގަާވއިދުތައް އެަބހުރި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ގައިޑެންެސއްެގގޮުތގައި ނެގިދާނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ  އެވެސް ހަމަ އަުޅގަ

ނުޑެގ އަޚް ރިޔާޒު ރަޝީދު  ނުޑ މިމައްސަލާގައި އަުޅގަ ރައީސް އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްގޮތަށް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިަދީކ ރައްޔިތުން މިަގވާއިދު 

ސަތުން ގައިޑެންެސްއގެގޮުތގައި ނޫނިއްޔާ ބައްަލާވ ފާސްކުރުމުގައި މިމަޖިލީސްގެ ރިޔާ

ބެއްލެވުމުެގގޮުތގައި މިމަޖިލީހުން ޤަބޫލުކުރާ އެއްެޗއްެގގޮުތަގއި ފާސްކޮށް ހުށަހަޅާ 

ނޑު ާތއީުދކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ   ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

ވަޑަިއގެންފި. އެހެންވީމާ އާދެ، މިހާތަނުން އަނެއްކާ އަލަށް މެންބަރަކު އެދި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އަޅުަގނޑު އެބޭފުޅަކަށް  ިއްސކަންދޭނަން. 

 

ނޑު ފުރުަޞތަކަށްއެދި  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ އަުޅގަ

 ދަންނަވާލީ މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުންމިދާ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ )ނ( މި  މެންަބރު ޢަލީ ފާއިޒު 



އަކުުރގެ ކަންތައް ގޮަތކަްށ ނިމެންދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާނުލައްވާ  ވުން:ވާހަކަެދއްކެ 

 ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ށަހެޅި ހުށަހެޅުމުން ދާތި އެއްކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑު ހު މެންަބރު ިއބްރާިހމް ޢަފީފް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ފާތިން ޙަމީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން ައނބުރާ ގެންދަން. އަދި ެދވަނަ ކަމަކަށް ދެންެމ 

ތެރި މެންބަރ ޢަލީ ފާއިްޒ ހުށަހެޅި އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ބ. އަތޮުޅެގ އަނެްއ ޢިްއޒަތް

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[ 

 

ނޑު ވަރަށް ައވަހަށް ވާހަކަަދއްާކ ނިންމާލާނަން.  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނޑު ެއއްެޗއް މެންަބރު ައޙްަމދު ޝަީހދު   ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ރ. އަތޮުޅެގ މެންބަރު  އާދެ އަުޅގަ

ވިދާޅުވި ފާސްުނކުރާ ަގާވއިދަަކށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ެއއްެވސްަކހަލަ ޤާނޫނީ އުސޫލެއް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުީމ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްނޫން އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަްށ  ނޯންނާނޭ. ދެން އަޅުގަ

ންތައް ކުާރގޮތް ފެނިފައި ހުރީމައި މިތާ ކޮންމެސްވަރަކަށް ަބއެއް ތަްނތާނގައި ކަ

ދަންނަވާލާނަމޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއ ވަރަށްބޮޑު ޤާނޫނީ އުސޫެލއްެގ މައްޗަްށ ބިނާެވގެން 

އާދަކާދަިއގެ މަްއޗަށް ބިނާެވގެން ކުރާކަެމއް މީ. ވަރަްށ ގިނަ ބައިނަލްއަްޤވާމީ 

ކޮށްފައި އޮންނަ ތަންތާނގައި ކަންތައްކުާރގޮެތއްމީ. ެއކަމަކަބެހޭ ބަަޔކު ޑްރާފްޓް

ގަާވއިދުތަަކކަށްޮް ތަންފީޒުުކރުން. އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގެ 

ވަނަ މާއްާދ ބައްލަވާލެްއވީމާެވސް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާނެ އެހެން  45ގަާވއިދުގެ 

ހުންނަ ކަމަކާބެހޭ ބަޔަކު އެުކލަވާލާފައި ހުންނަ ޑްރާފްޓަްށ ޢަމަލުކުރުމަކީ ކަމަީކ 

ނޑުމެން ކުރާ ކަމެްއކަމަ ނޑު ކުރިން ދެންނެިވ ވާހަކަ އަުޅގަ ށް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ



ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުގެ ކުރިްނ ދިމާވާ މައްސަލަތަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމުގައި ބަލާނެ 

ގަިއޑަންސެއް ނުވަތަ މިންަގނޑަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ެއ ކުލަވާލާފައި އޮްތ 

މަލުކުރުމަކީ ހަމަ އެކަށީގެްނވާ ކަެމކޭ. ކޮމިޓީއަކުން އެކުަލވާލާފައި ޮއތް ޑްރާފްޓަށް ޢަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ިއނގޭ ޓްރާންސްޕޭރަންޓް  ދެން މީގައި މުހިންމުވާ ކަމަީކ އަުޅގަ

ނޑަީކ. ހަމަ އެާއ  ނޑުމެންގެ ކަންތައްަތއް ބަލާނެ މިންގަ ގޮތެްއގައި ކޮބަިއކަން އަުޅގަ

ނޑެއްކަން އެ ހެްނވީމާ، އެްއކޮށް ކޮންސިސްޓްވޭ ިމއީ އެޕްލަިއކުރާނެ މިންގަ

އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވަންޖެހެނީ މިއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ާޤނޫނީ އުސޫލުތަކެްއގެ 

 މައްޗަށް ބިނާވެފައި އޮތް ވާަހަކއެކޭ. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

ނުޑވެސް ދަންނަާވލަން އުޅުނީ  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ގެ ޖަލްސާގެ ވަގުތު ކުަޑކޮށް ދިގު ކޮށްލަްއަވއިގެން )ނ( ގައި މިއަދު މެންަބރު ައދުނާން ޙަލީމް 

މިވާހަމަދައްކަމުން ގެންދާ މައްސަލަ ނިމެންދެން ކުރިއަށް ެގންގޮސް ދެއްވަން. ދެން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑަށް ވުރެ ކުރީަގިއ މިހާރު އެ މައްސަަލ ހުށަހެޅި އެ މަްއސަލައަްށ 

އިތުރަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާނަން، )ނ(  ތާއީދުވެސް ލިބިަފއިވާީތ ެއއަށް 

ނޑުެމން މިހާރު ވާހަކަދައްކަމުން ެގންދާ މައްސަލަ ގޮތަކަްށ  ގަިއވާ މަްއސަލަ އަުޅގަ

 ނިމެންދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންގޮސް ެދއްވަން. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 އާދެ، އަޅުަގނޑުެވސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  މާލޭ މެންަބރު ުމޙަންަމދު 

ތާއީދުކޮށްލަން ބޭނުންވީ ބ.އަޮތޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒް ހުށަހެޅުއްިވ  ޝިހާބް ާވހަކަެދއްކެުވން:

ކަންތަކާ ބެހޭގޮތުން. އާެދ، އެއީ މި މަޖިލިސް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ކުރިއަްށ 

މާ ލައްވަން. އާދެ، ގެންގޮސް މި ކަންތައް ނިްނމާ ލައްވަންދެން މަޖިލިސް ދަން

ނަޑކަށް ތިން ގަިޑއިރު މިތާނގައި ތިބެފައި ެއ  މިއަދުވެސް ައޅުަގނޑުމެން ާގތް ގަ

ގޮތްގޮތަށް ވާަހކަދައްކާ ބަހުްސކޮށްފައި ދާއިރު އެްއވެސް ަކމެއް ނުނިމި މިތަނުން 

ނޑު ބޭނުމެއް ނެތް. އެހެންވީާމ، އެއް ިފޔަަވޅުވެްސ  ދާކަށް ހަމަ ގައިމު އަުޅގަ



އެޅޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ިމއަދު ކޮންެމސް ގޮެތއް މިކަމާބެހޭ ކުރިއަށް 

ގޮތުން ނިންމާ ލެްއވިއްޖެްއޔާ. އާދެ، ފުތަމައިނުން ބަހުްސުކރި މައްސަލަވެްސ ަވކި 

ގޮތަކަށް ނުނިމުނު. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައަށް ކޮންމެސް ގޮތެއް ނިންމިއްޖެްއޔާ 

ނޑުމެންނަށް ގެއަ ށް ދެވޭނީ ކޮންމެސް ގޮތެއް ނިންމާފައި. ހަމަ ގައިމު އަުޅގަ

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އެކަމަްށ ތާއީދުކޮށްލަން އިނގޭތޯ. ުޝކުރިއްޔާ.

 

 `. ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ. އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ފުުރޞަކަށް ބޭނުންވީ  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާއިޒް ެއ ހުށަހެޅުއްވި  ބ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެންަބރު ޢަްބދުއްލަތީފް 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރުމުެގ ގޮތުން. އާދެ، ެއގޮތަށް ތާއީދުކުރުމަށް ފުރުޞަތު  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިނެޓުގެ މަސައްކަެތއް  4.41ހޯދީ ކޮންމެއަކަސް މިއަދުެވސް އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން މިތަނުން ވަިކެވެގން ދާއިރު އެްއވެްސ  މިތަނުގައި ކުރުމަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަިކވުމަކީ ެއީއ އަޅުަގނޑު ހިތުން  ކަމެއް ނުނިންމާ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ަވރަށް ބޭ އިޚްތިރާމް ކަމަކަށްވާތީ ދެން އޭގެ އިތުރުްނ 

ނޑު ާތއީދުކުރަްނ ތ.އަތޮޅުގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޔާޒް ރަޝީދު  އަދި އަުޅގަ

ޅުއްވާ ތ.އަތޮުޅގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަފީފް އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހަ

ނޑު ާތއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން.  ހުށަހެޅުއްވުމަށްވެސް އަުޅގަ

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

ސަލަ ވަިކ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، މިހާރު މި ޖަލްސާ މިއަދު )ނ( ގައި މިވާ މައް ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދަވަްނ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަްށ ބައެްއ މެންބަރުން 

ހުށަހަޅުއްވާ އަދި އެ މެންބަރުންނަށް ތާއީދުވެސް ކުަރއްަވިއފި. ދެން އެހެންވީމަ، 

ޮުރަން. ކުރިއަށް މިއޮްތ  ނުޑ ޤަސްދުކު އެގޮތަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް އަުޅގަ

އެކަާމމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައިގެްނ ކުރިއަށް ގެންދަވަްނ މިނެޓު ތެރޭގައި  6

ނިންމަވައިފިއްޔާ މި މައްސަލަ ނިމެންދެން ކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެން ނޫނީވިއްޔާ 



ދެން ހަމަޖެހިފައި އޮތްގޮތަށް އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ ނިންމާލަން އާދެ، ހަމަ 

ނޑު ހަމަ ދަ  ންނަވާލަން މިއުޅެނީ.  އެއަށް ވޯޓަށް ޤަސްދުކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަ

 

 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 

ނުޑ މިހާރު ވޯަޓށް ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ ބ.އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒް ހުށަހަޅުްއވާ ހަމަ ެއއަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ކުރައްވާަފއިާވ މައްސަލައަކަށް ެއީއ މިހާރު އެޖެންޑާގަިއ ޢަފީފް ތާއީދު

އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަުމން މިދާ އެޖެންޑާގެ )ނ( ގައިވާ ރަްއޔިތުންެގ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ ދެވަނަ ދެިލކޮޕީއާމެުދ މަޖިލީހުން ގޮތެއް 

ލީހުން ނިންމަވަންދެން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް މަޖި

ނިންމެވުންޮް. މި އައިޓަމް ނިމެންދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ަވގުތު ކުރިއަށް ިދގުކޮށް 

އެ އަޓަމް ނިމެންދެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް. ެއހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު ދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 
 ސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީޮީ މެންބަރު އަލީ ފާޢިޒް.މާޅޮ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: 

 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީޮީ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަފީފް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: 

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 75 ވޯޓު ދެްއވީ:

 21      ވޯޓު ނުދެްއވާ:



_____________________________________________________________ 

 

ވީމާ، އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްވީ އެޖެންާޑގެ )ނ( ނިމެންދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެންދަވަން. އެހެންވީމާ، ިމހާރު އެދިވަަޑިއގެންފަިއވާ ޭބފުޅުންނަށް އަޅުަގނުޑ 

 ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް.ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ެއއީ މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއް 

 

 އާދެ، އެޖެންާޑގެ )ނ( އާބެހޭ ގޮތުން ދެކެވެމުންދާ ވާހަަކއަްށ އަދިވެސް  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ކުޑަ އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާތީވެ ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދެންނެވީ. ދެކެވެމުންދާ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނޑު ވާހަކައަްށ ވިސް ނާާލއިރުަގއި ިވސްނޭ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. ޖަވާބުަގއި އަުޅގަ

ވަނަ  95ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ރިޔާސަތުގައި އިންަނވާ ބޭފުޅަކު ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނީޑަގިއ  ނޑުމެން މި ގޮ މާއްދާ އޮތްކަން ހަނދުމަ ނައްތާލައިފި ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ދާ އޮތްކަންވެސް ހަނދާނެއް ނުހުންނާނެ ވަނަ މާއް ::އިނދެގެން ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.
 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ މިހާރު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަުޅގަ

 ހުށަހެޅިފައިވާ ެއއް ހުށަހެޅުން އެއީ ަރއްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ  ރަޝީދު ޙަސަން 

ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕާއމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވަންދެން ދިމާވާ  އްެކވުން:ވާހަކަދެ 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ  ::މައްސަލަތައް ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިަވަޑއިގަންަނވާ އިޚްިތޔާރުެގ ދަށުން މިހާރު ހުށަހެޅެމުން 

ގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގަިއާވ މިއަންނަނީ ރައްޔިތުން

އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތަށް ަރްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ނިންމަމުން 

ނޑަށް ހަމަަގއިމުވެްސ  ނޑު ހުށަހަޅަނީ މީގައި އަުޅގަ ގެންދެވުން. ދެން މީގައި އަުޅގަ

ްށ، އެ ދެލިކޮޕީއެއީ ަވގުީތ ދިމާވާ ދައްޗަކީ މަޖިލީހުން ހަދާފައި އޮތް ދެލިކޮޕީއަކަ

ގޮތުން ނަމަވެސް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުކަމަށް ނޫނީ ގައިޑްލައިންކަމަށް ނޫނިއްާޔ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ދެން އެއަްށ  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްކަމަށް އަުޅގަ



އިޞްލާހު ހުށަހަޅާ އެއާމެދު މިދެންނެވީ ވާހަކަދައްކަްނ ދަތިވާ މައްސަލަ. 

 ::ވީމަ، މީގެ ކޮންޕްރޮމައިެޒއްގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ހިތްވޭ މިގޮތަށް އެހެން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަާވ 

އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގަިއާވ އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮތަށް 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިންމަވަމުން ގެްނދިޔުމަށް. އޭރުން އެީއ  ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްެގ ވާަހަކފުޅުގަިއ ރައީްސ ވިދާުޅެވއްޖައީމު ބޮޑަށް ދިމާވަީނ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  އިދާރީ މައްސަލަތައް ކަމަށް. ައޅުގަ

ންމާނެގޮތާ ގެންާދނެ ގޮތްތައް އޮތީ ވަރަށް ގަާވއިދުަގއި މިކަހަލަ އިދާރީ ކަންކަން ނި

ނޑައަޅާަފވެސްެމ. އެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑު ިމ ދެންނެވީ މަޖިލީހުން  ރަނގަޅަށް ކަ

ވަކި ގޮެތއް ނިންމެވުމުގައި ިމއަދު ދަތިވެދާނެ މިހާރު މި ހުށަހެޅުން މިއޮތް ގޮތަށް 

ހިތްވޭ މި  މި ދެންނެވީ ވޯޓަށް އަހައިެގން. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާ

ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާނެއޭ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގިއވާ ުއސޫލުތަކާ ެއއްގޮތަށް ަރއްޔިތުްނެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސަށް  ::ރައީސް ކަންތައްތައް ނިންމެުވމުގެ ބަދަލުގައި 

ބާރުގެ ދަށުޮުން ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއާވ ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ 

އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތަށް ކަންތަްއތައް ނިންމެވުމަށް ގެންދިޔުމަށް އެހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ 

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އަދި އެހެން ބޭފުޅުން މިގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަޮަމަ 

 ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުަގނޑު އެއަށް ާތއީދުވެސް ކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަލުން މިހާރު މިއޮތީ އެޖެންޑާގެ މި ނަންބަރު އާދެ،  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 )ނ( އާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަެދްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފަިއ. އަޅުަގނޑުމެން  މެންަބރު އަލީ ަވޙީދު 

މަތިން ވަިކ ގޮެތއް ނިންމެދެން ަވގުުތ މިހާރު މިތިބީ މި )ނ( ގަިއވާ ގޮތުެގ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދިގުކުރަން ފާސްކޮށް ނިމިފަިއ. ނަގާނީ ކިތައް ގަިޑއިރު ކަމެއް ދަންނަވަންެވސް 

ނޭނގެ ފަހަރެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ފާސްކުރަންޖެހޭނެ ބާއޭވެސް ހިތައް އަރާ. 



ޅެްއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެން ކުރިން އަޅުަގނޑު ވާހަކަދެްއކިއިުރވެސް ތަންކޮ

ނުޑވެސް ބަެއއް ވާހަކަތައް ދޫކޮށްލާފައި އިށީނީ.  ކުރުކޮށްލަންެވގެން އަުޅގަ

އެހެންވުމާެއކު ދެން މިހާރު ިލބިފައި އޮްތ ފުރުޞަތުަގއި ިހތައް އަރަީނ ތަންކޮެޅއް 

ހަމަޖެހިލައިގެން ވާހަކަދަްއކާާލނީއޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ ފުރުޞަތުަގއި 

ވާ ބައެއް ވާަހކަތައް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވާ ނުލެވި 

ނޑުމެން މި ޖަލްސާ ހިންގާ ގޮތުެގ އެޖެންޑާ ކުރެިވގެން  މިހާރު އަޅުގަ

މިއަންނަނީއަކީ ގަާވއިދުަގއި ިލޔެފައި އޮތް ގޮތަކަށް ުނވަތަ ގަާވއިދެއް ިލޔެިވގެނެްއ 

ނޑުމެން މެންބަރުންނަށް މި ފޮނުއްވެ ނީީކ ަގވާއިެދްއ ނޫން. ޔައުމިްއޔާލިޔެ އަުޅގަ

އޮެވގެން ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްާވ ގޮތުެގ މަތިންނެއް ނޫން. ހާޒިރީގަިއ ސޮިއކުރުމުެގ 

ކަންތައް ކޮންމެސް އެހެން ބޭފުޅަކު ފާހަގަކުރަްއވައިފި ެއހެންވީމަ، އަޅުަގނުޑ 

އެވާހަަކ ދޫކޮށްލާނަން. ވާަހކަދައްކަންވީާމ، މެންބަރުން ކޮޅަްށތެދުވެ ވާަހކަދައްކަީނީކ 

މިނެޓު  41;2މެހެން ލިޔެފައި ފާސްވެފައި އޮތް ަގާވއިދެްއގެ މައްަޗަކށް ނޫން. ކޮން

،  111،2ވުމުން އިންޓަވަލް މިވަީނކީ ަގވާއިުދގައި އޮެވގެެނއް ނޫން. މި ގޮތުން 

ނުޑ  111،3 ކަންަތއް ކިޔަން އެބަހުރި  ކިޔަން ބޭނުންވެއްިޖއްޔާ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑު ކުރިންދެންނެވި ގޮތުގެަމއްޗަށް އަިދވެްސ ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކައަީކ  އަޅުގަ

ބާރުލާ ހަމަ އެވާހަަކ ތަކުާރރުކޮށް ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް މީން ެއްއވެްސ 

މިސާލެއްވެސް ކުރީފަހަރު ަދއްކާ މިނުދަންނަވާލެވުނީީތވެ ދަންނަވާލާހިތުން. ދެން 

ެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިާދއި ޢިއްޒަތަތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ރައްޔިތުން 

އެްއގޮތަށް ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ގެްނދިޔުމާއި ބެހޭގޮތުންވެްސ 

ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރިން ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާ. ައޅުަގނޑު އެްއވެސް ބޭފުެޅއްެގ 

ނޑު ދަންނަވާ ދެންނެވުމެްއގަެއްއ ެއއިން ބޭފުޅެްއގެ   ވާހަކަފުޅަކަްށ އަުޅގަ

ހިތްހަމަޖެހިވަޑައި ނުގެންނެޭވކަހަލަގޮތަކަށް ވާހަކަދެްއކިއްެޖނަމަ މަޢާފަށް އެދެން. 

އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ފަހަރުަގިއ ޤާނޫނުއަސާސީާއވެްސ 

ޚިލާފުވާގޮތް މެުދވެރިވެދާނެ. އެީއ ރަްއޔިތުންގެޮެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ އަދަާދިއ 



 3ލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަީކ އެއީ އެްއވަރުގެ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖި

އަދަދެްއވެސް ނޫން. ައޅުަގނޑު މީަގއި އަދި މިފުރުޞަުތަގއި މާބޮޑު މިސާލުތަެކއް 

ނުޑ ދަންނަވާލާހިތްވަނީ ހަމަ ޔަޤީނޭ ފުށުއަރާކަހަލަ  ނުގެންނާނަން. އަޅުގަ

ން އެއްކޮޅަށްަކްށ މެންބަރު 37މައްސަލަތަކެއް ނުކުންނާނޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ވޯޓުދެްއވައިިފއްޔާ ހުރިހާކަމެްއ ނިމޭނެ. ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. 

އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑަށްހީވަީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިަގާވއިދު ހެދުމައިގެން ކުިރއަސް 

ނުދެވިގެން މިއުޅެނީ އަނެއްާކ ކޮންވައްތަެރއްގެ ާއވައްތަެރްއގެ ބުނަންވެސް ނޭނޭގ 

ޔަންެވސް ނޭނގޭ ކަހަލަ ކަމެއް މެދުވެިރެވގެންބާަވއޭ. ެއކަން ދެނެވަަޑިއ ކި

ގަންނަވާނެ ބޭފުޅަުކ އިްނނެވިކަމުަގއި ވާނަމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކަްނ 

ހާމަކޮށްލަދެއްވާ މިކަމައިގެްނ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮަތކަށް ވިސްނާަވޑަިއގެްނ 

ނުޑ މިހިރީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ހުށަހެޅުއްިވޔަސް ެއގޮތަކަްށ  ކީއްތޯ. ހަމަަގއިމު އަުޅގަ

ދޫކޮށްލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޖަލްސާގެ ަވގުތު ިދގުކޮްށ ވާހަކަދަްއކާނެ ަވގުުތ 

ދިގުކޮށް މައުޟޫޢުތައް އިުތރުކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ ކަމެއް ނިންމޭނީ 

ްނ އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ ކޮންމެސްވަރަކަށް ެއއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ދޫކޮްށގެ

ކޮންމެސްވަރަކަށް ހަމްދަރުދީ އެއްބަަޔކު އަނެއްބަަޔކަްށ ވެގެން. މީޤައުމީ 

މައްސަލަެއއްކަމަށް ބައްލަާވ އަމިއްލަގޮާތއި އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން ަވކިގޮަތކަްށ 

ގެންދަވަން ަބއެްއ ބޭފުޅުން ަޤޞްދުފުޅު ކުރަްއވާފަިއ ވާނަމަ ވިސްނާަވޑައިންަނވާފަިއ 

ކަށް ބަދަލުކުރައްވާ އެހެންބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވުމަްށ އެގޮަތކަށް ކޮންމެސްވަރަ 

ކޮންމެސްވަރަކަްށ އިޙްތިރާމްުކރައްާވ މިޤައުމީ މައްސަަލއެްއގަިއ އަމިއްލަފުުޅގޮެތްއ 

 ނުވަތަ އަމިއްލަފުޅު ގްރޫޕެްއގެ ބޭނުންފުޅެއްގައި 

 

މަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަަކފުޅުގައި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އުނިކަމެއް ނާންނާނެގޮތަްށ އިޝާރާތްކުަރއްވާ ވާހަަކފުޅު ދެއްެކވުން ެއީއ 

ނޑު ވަަރށް އަދަބުވެރިކަމާިއެއުކ  އެްއގޮތަކަްށވެސް އެެދވޭކަެމއްނޫން. އެހެންވެ އަުޅގަ



ްއޗެއް ވިދާުޅވަން އެދެން ދެން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިއޮތް މައްސަާލގައި އިތުަރށް އެ

 ބޭނުންފުޅުނޫނިއްޔާ ދެން ވާހަަކފުޅު ކުރުކޮށްލަްއވަން. 

 

ނޑުގެ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއީސް ތިހެން ވިދާޅުވުމާ ގުިޅގެން ައޅުގަ

  ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަން. އަުޅަގނޑު އިށީނުމުެގކުރިން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް މެންަބރު ޢަލީ ވަހީދު 

އަޅުަގނޑު ދެންެނވީވެްސ ނަމައޭ. އެހެން ހީފުޅު ނުކުރަްއވަްއޗޭ. އެހެްނވީމާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފަހަރެއްގަިއވެސް ވަކި ބޭފުަޅކު އެގޮަތކަށް ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވިކަމަކަށް ެއްއވެސް 

ނޑާ ދޭތެރޭ ހިއްބަރު ނުކުރެވޭކަހަލަ ދިވެހިބަހުެގ  ބޭފުޅަކަށް ހަމަޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަ

ބާރާތެއް އަޅުަގނޑު ބޭނުންކުރީ ނަމައޭ. އެހެންވީމާ އޭެގ މާނައަކީ ފަހަރެއްަގިއ ޢި

ނޑު ޤަބޫލުުކރަނީކީނޫން. އަޅުަގނުޑ  އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ތަފާތުކުެރްއވިކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ދެންނެވީ އެހެންކަމުަގިއވާނަމަ ނަމަވެސް ހިންަގވާށޭ ެދއްތޯއޭ އަުޅގަ

ިއސް މިކަން ނިންމެވޭތޯ ބައްލަވަން. ޢިއްޒަތްެތިރ އެއްބަސް ެވވޭެނގޮތަކަށް އަ

ނޑަށް ތިހެން ވިދާޅުވުާމއި ގުިޅގެން ކޮންމެހެން  ރައީސް ދެން އަޅުަގނޑު ައޅުގަ

އަޅުަގނަޑކީ ވަރަށް ކުރީގެ ޖަލްސާތަކުގަިއވެސް އެޮެހެްނ އަދި ރައީސް އެހެން 

ނުޑ ވިދާޅުވުމުން ކޮންމެހެން ވާހަކަދެއްކުން ހުއްޓާލާފަ އިށީންނަ މީހެ އްނޫން. އަޅުގަ

އަމިއްލަ ނަފްސުގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިާދއި ޚިލާފަށް ނުދާކަމަށް ފެންނަންޏާ. 

ނޑުވެސް އަިދ މިފުރުޞަތުގައި އަދި  އެހެންވީމާ ދެންމެ ތިހެން ވިދާޅުވީމާ އަުޅގަ

ކުރިންވެސް ދެންެނވިން މާގިަނ ވާހަަކއެްއ ދައްާކކަށް އަދި ަޤޞްދެއްނުކުރަމޭ. އަިދ 

ނޑު މަޑުކޮްށލާނިއްޔޭ. އެހެްނވީމާ އެހެންބޭފުޅު ންނަށް ފްލޯރ ދީފައި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑު ދެންނެވީ ނަމައޭ އެގޮތަްސ ބައެއް ފަހަރު ފަހަރު 

ރިޔާސަތުން ކަންތަްއކުރަްއާވނަމަ ވާނެގޮތަކީ ަބއެްއ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑަށް ދަތިފުޅުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި ޖަލްސާގައި ވާހަ ަކދައްކަން. އަުޅގަ

ައކަށް އަހަރުކުރިްއސުރެން ފަށައިގެން މިތާއެތެޭރގަިއ  31ވެގެންިމއުޅޭ ގޮަތކީ 

މިގޮތަށް މިގޮތަށް ވާހަކަދަްއކާ މީހަކަށްވާތީ މާބޮޑު ައސަރެއްނުހުރޭ ބައްލަވާ. 



ޮްގޮތަކަްށވެސް ރިާޔސަުތން ތިގޮތަށް ގެަނއުމަކުން އެީއކީެއއް ައޅުަގނޑަށް  އެއެ

ޖޯށެއް އަންނަނީ، ޯފރިއެއް އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ާވގޮތަކީ ަބއެްއ  އިތުރު

ނުޑ  ބޭފުޅުން ބައްލަާވ ހަމވާގޮަތކީ ަވގުތުންޮް އިށީންދެަވޑަިއގަންނަވާނެ. އަުޅގަ

މިކަހަލަ މިސާލުތައް ހުންނާނެ ކުރީ ޒަމާންތަކުަގއިެވސް ެގނެސްދީފައި. ޢިްއޒަތްތެރި 

އަދި މިހާތަނަށް ރައީސް ތިގެންަދވާގޮްތ ރައީސް. ައޅުަގނޑު ވަރަްށ އުފާވޭ 

ފަހަރުގައި ދެން އަޅުަގނުޑމެން ކަހަލަ ވަކި ވަކި މެންބަރުންނަށް ހިތްހަމަ 

ނުޖެހޭކަހަލަގޮތަކަށް ކަމެއް ނުކުރެއްެވއެކޭނޫން. ޖުމްލަގޮެތއްަގއި އަދި ތިގެންަދާވ 

ނ ނޑު ވަރަށްޮބޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭއޭ އަދި ރައީސަށް އަުޅގަ ުޑ ގޮތަށް އަުޅގަ

 އިޙްތިރާމްވެސް ކުރަން ުޝކުިރއްޔާ. 

 

އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ، އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށްވެސް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ޖަލްސާެގ ވަގުތު ދިުގކޮށްގެން  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން އަޅުގަ

މާ އެއިތުރުެވގެން މިދާވަގުުތ މިގެންދަނީ މައްސަލައެއް ނިންމާލަން. އެހެންވީ

ނުޑމެން ދައްކާވާހަކަ ވީހާވެސް ަމއުޟޫޢުއަށް ވީހާވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަުޅގަ

ޚުލާސާގޮތެްއގަިއ ގެންެނުވން އެއީ އެދެިވގެންާވަކމެއް. ދެން މިހާރު 

އެދިަވޑަިއގެންފަިއވަނީ ހަމަ އެންމެ މެންބަރެއް. އެއީ ތ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެިރ 

މުޙަންމަދު ޝަރީފް އެހެންވީމާ ައޅުަގނުޑ އޭަނއަށް ފުރުޞަތު އަުރވާފަިއ  މެންބަރު

ނުޑ  ދެން މި މައުޟޫޢުގައި ވާހަަކ ދެއްކުން މިހާތަނުން ހުއްާޓލަންކަމަށް. އަުޅގަ

 ެޮ ބަލާލާނަން އެއްވެސް ބޭފުޅަުކ އިތުރަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަްނ އެދިވަަޑއިގެން އާދެ

ންނަވާކަމަކަށް ފާހަގަކުެރވިފަާކއެއް ނެތް. އެހެންވީމާ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އެދިަވޑަިއގަ 

ދެން މިހާރު އިތުރަޮަށް ފުރުޞަތުއެރުވުން މިހާހިސާބުން ހުއްޓާލާފަ ތ. އަތޮޅުގެ 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.   ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރ މުޙަންމަދު ޝަރީފަށް އަޅުގަ

 

ނޑު ިމއަދުގެ އެޖެންޑާގެ )ނ( ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ގަ



ނޑު ހުށަހަޅާލާނީ  މުޙަްނމަދު ަޝރީފް   ގައި )ނ( އާ ބެހޭގޮތުން މިދެކެވެމުންދާ ވާހަާކގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަްޚ ތ. ައތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙުސެއިްނ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޅުްއވުމަށް ތާއީދުުކރުމުގެގޮތުން ައޅުަގނުޑ ރަޝީދު ދެންމެ އެހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ހުށަހެ

ނޑުމެންގެ މި ގަާވއިުދގެ  އެކަމަށް ތާއީދުކުރަން. ދެްނ އަޅުަގނޑަށްހީވަނީ އަުޅގަ

ދެލިކޮޕީ، ދެލިކޮޕީާއއި ދެލިޮކޕީ ނުނިމެނީސް މިގަވާއިެދްއގެ ގޮތުަގއި ދެލިކޮީޕ 

ނޑުމެން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޢަމަލުކުރާނެ  ގޮތެއް މިދެލިކޮޕީ ނުނިމެނީސް އަޅުގަ

ނުޑވެސް ޤަބޫެލއް ނުކުެރވޭ. އެހެްނވެ  ބޭނުންކޮށްގެން ކުެރވޭނެކަމަަކށެއް އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޮއވޭ އެހެންވީާމ  އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދެްއ އަުޅގަ

އެ ގަިއޑްލައިްނއެްއގެ ގޮުތގަިއ ބޭނުންފުޅުކުރައްވަިއގެން ރިޔާސަތުން ގެންދެވިްއާޔ 

ނޑުމެްނެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރަ ނގަޅުވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނަޑށް ފެންނާތީ، އަޅުގަ

ނޑު ތާއީުދކުރާ  އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ަރީޝދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަްށ އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

ނޑު ތިބޭފުުޅންނަށް އިދާރީ މޭޒު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ން މިދަންނަވާ ދެނީ މިހާރު މިހާރު އަޅުގަ

މިމައްސަލައިަގއި ހުށަހެޅިފަިއވާ ދެގޮތް. ެއއަދި މިހާރު އޭގެ ޕްރިންޓް ައއުޓެއް 

ތިބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް ވަރަްށ ައވަހަށް ފޮނުވާެވސް ލެވޭެނ. އެހެންވީމާ، އެެދގޮތް 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއވާލަދެްއވުްނ އަޅުަގނޑު އެދެން މިހާރު. 

 

 
 

އާދެ، ފުރަތަމަ ގޮަތކީ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާތިން ޙަމީދު  އްުވން:އިާދރީމޭުޒން އި 

ހުށަހަޅުއްވާ ފެލިދެއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ 

ގޮތް. ހުށަހެޅުްއވުމަކީ ަރްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިުދގެ ދެވަނަ 

ދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވަންދެްނ ދިމާވާ މައްސަލަތަްއ ދެލިކޮޕީއާމެ



ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ަރއްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ  ::ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ރައީސަށް ލިބިވަަޑިއގަންނަވާ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ތަްށ ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްަޞ ގަާވއިދުެގ  ދެވަނަ ދެލިކޮީޕަގއިވާ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮޮަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިންމަވަމުން ގެންދެވުން. ދެވަނަ ހުށަހެޅުއްވުަމކީ ކޮޅުމަޑުުލގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިާޔޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވ ކޮޅުމަޑުލުެގ ޢިްއޒަތްތެރި 

ވުުމގަިއ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް ތާއީދު ކުރައްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުްއވުމެްއ. އެހުށަހެޅުއް

ވަނީ ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ެދލިކޮޕީއާމެދު މަޖިލީހުން 

ވަނަ މާއްދާެގ  ::ގޮތެއް ނިންމަވަންދެން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުަގއި ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ދަށުން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިވަަޑިއގަންނަވާ އިޚްިތޔާރުެގ 

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ަގއިޑްަލއިންެއއްެގ ގޮތުގައި ކަންތައްަތްއ ދަށުން ރަ

ނިންމެވުމުގައި ަރއްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ބޭނުން ކުރައްވަމުްނ 

 ގެންދެވުން. 

 

 

ނޑު މިމައްސަލައިަގއި ހުށަހެޅިފަިއވާ ދެގޮތަށް ވޯޓަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ށް އާދެ، މިހާރު އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ. ވޯަޓށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިްނ އަޅުަގނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންގެ އަރިހުގައި ަދންނަވާލަން މިފަހަރުގެ މިވޯޓުގަިއވެސް އެބޭފުޅަކަްށ 

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ެއއް ފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރަށް ލެއްިވއަސް އެންމެ 

ލަިއގެ ާބވަތުން. އަިދ ހުށަހެޅިފައިާވ ގޮުތގެ ަމއިަގނުޑ ރަނގަޅޭ. އެީއ މިމައްސަ

އުސޫލު ހަމަ ގާތްަގނަޑކަށް މުޅިން އެްއގޮތަކަށް މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުން 

ކޮންމެވެސް ގޮތެއް މިކަުމަގއިވެސް  ނިމޭތޯ ބެލުމަށްޓަކާ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ންނަވާލާފައި ވޯޓަށް ދެގޮތަށްވެސް ވޯޓުެދްއވިއަްސ އެންމެ ރަނގަޅޭ އެހެން ދަ

ނުޑ އެންމެ ުފރަތަމަ ދަންނަވާލާނަން  ދަންނަވާލަން. އާދެ، އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޚާއްޞާ މޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވަންދެން ދިމާވާ 



މައްސަލަތަކުަގއި ޢަމަލުުކރާނެ ގޮތެްއ ނިންމެުވމުގެ މައްސަަލއިަގއި 

ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާތިން ޙަމީދު ހުށަހަޅުއްވާ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރަ

ފެލިދެއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ތާއީދުުކރައްވާަފއިވާ ގޮތް. އެއީ 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕއާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  ::އަސާސީގެ ނިންމަވަންދެން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޤާނޫނު

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިިބވަަޑއިގަންަނވާ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެިލކޮޕީަގއިާވ އުސޫލުަތކާ 

ވުން. އެްއގޮޮަތަށް ަރއްޔިތުންެގ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިްނމަވަމުން ގެންދެ

 އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ެދއްުވން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 
އާދެ، ދެންމެ ނެގުުނ ވޯުޓެގ ނަތީޖާ ދަންނަވާލާނަން. ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުަގިއ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވަންދެ

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމެުވމަށް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތް. އާދެ، އެީއ  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާތިން ޙަމީދު ހުށަހަޅުއްާވ 

ފެލިދެއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ތާއީދުކުރެއްިވ ގޮތް. ދެްނ 

 ޑު އިތުރަކަެށއް ެއގޮެތއް ދަންނަވަެއއް ނުލާނަން.  އަޅުަގނ

 
 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 86 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 53 ވޯޓު ދެްއވީ:

 43 ވޯޓު ނުދެްއވާ:



_____________________________________________________________ 

 

މިގޮެތއް މަޖިލީހުން ފާހެއްނުވި. ދެން، ހުށަެހޅިފައިާވ ދެވަނަ ގޮތަށް އެހެންވީމާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، ދެވަނަ ގޮތް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަީނ 

ކޮޅުމަޑުލުެގ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އަދި އެއަްށ ތާއީދު 

ރު ޙަސަން ޢަފީފު. އެގޮތްވެސް ކުރަްއވާފަިއވަނީ ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، އެއީ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ދެވަނަ ެދލިކޮޕީއާމެދު މަޖިލީހުން 

ވަނަ   ::ގޮތެއް ނިންަމވަންދެން ދިމާވާ މައްސަލަަތކުަގއި ޤާނޫުނއަސާީސގެ 

 މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ

އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ަގިއޑްލައިންެއްއގެ ގޮުތަގއި 

ކަންތައްތައް ނިންމެވުމުަގއި ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބޭނުން 

ކުރަްއވަމުން ގެންދެވުން. ވީމާ، މިގޮތަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެްއވުްނ 

 އެދެން. 

 

 ]ވުން ވޯޓުދެއް [

 
އާދެ، ދެންމެ ދަންނަވާލެުވނުޮު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، އަުޅަގނޑުމެން ވޯޓަށް ދެންނެވުުމެގ މައްސަލައަކީ ާޚއްޞަ 

މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީާއމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވަންދެން ދިމާވާ 

މައްސަލަތަކާމެދު ގޮެތއް ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންިދުއން. އާދެ، މިފަހަރު 

އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓަށް ދެްނނެވީ ކޮޅުަމޑުލުގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް 

ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްިވ ގޮތް. ައދި އެއަްށ ކޮޅުމަޑުުލގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

 ޢަފީފު ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ގޮްތ. 

 



 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 86 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 61 ވޯޓު ދެްއވީ:

 35 ވޯޓު ނުދެްއވާ:
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ނިގެންވާ ވަރަށް މަތީ އާދެ، ކޮންމެައކަސް މިދެގޮތަްށ ބަލާއިރުވެސް ދެގޮުތގައިމެ ިހމެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބަހާއެއް އެަބއޮތް. ެއއީ ަރއްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ެދވަނަ 

ދެލިކޮޕީއާމެދު މަޖިލިހުން ގޮތެއް ނިންަމވަންދެން ދިމާވާ މައްސަލަތަުކަގއި 

ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  ::ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ތިޔާުރެގ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ގެންދިއުން. އެހެންވީާމ، ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ އިޚް

މިބަހާ ބޭނުންކޮށްގެން އޭެގ ފަހުން ދެން، މިހިރަ ކަންތައްތަްއވެސް އެއީ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި ހިމެނިފައިވާ ޮގތްވެސް އަދި މިހާރު 

ކަންތައްތަްއވެސް އުސޫަލކަށް  އެކުަލވާލެވިފަިއވާ ަގާވއިދުގެ ެދލިކޮޕީގައި ހިމެނިފައިވާ

ނޑު ގެންދާނެ  ބަލައިގެން މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް އޮތް ތާނގަިއ އަުޅގަ

ވާހަކަ ތިޔަ ިޢއްޒަތްތެރިންނަްށ ދަންނަވާލަން. އާދެ، ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް 

 :ާވ ާއދީއްތަ ދުވަހު. އާދެ، މިއަްނނަ އާދީއްތަ ުދވަހު  28އޮންނާނީ މިމަހުގެ 

ޖަހާއިރު މިމާލަމުގައި. އެހެންވީމާ، އެޖަލްސާ އެގޮތަްށ އޮންނާނެ ވާހަކަ 

 ދަންނަވާލަމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ މިހާތަނަށް ނިންމާލާނަން. 

 ޖަލްސަ ނިމުނީ.
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