
 އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން   

 

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

 ޖަލްސާ ފެށުނީ. .وااله وهن وصحبه

 

މެދު ވަނަ މާއްދާއާ  22އެޖެންޑާގެ ދެވަނަ ނަންބަރު: ގަވާއިދުގެ                .2

 ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން.

 

ވަނަ ޖަލްސާއަށް  24` ޖަލްސާ ފެށުނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަަޑއިގެންެނވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރްޚަބާ ދަންނަވަން. 

މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބަކީ ގަާވއިދުެގ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް

ވަނަ މާއްދާއާއި ދޭެތރޭގައި ބަޙުސްކުރަމުން މިެގންދަނީ ކުރީދުވަހު  22

ވަނަ މާއްދާ ވަކި ގޮތަކަށް ފާސްނުވެގެން އަލުްނ  22ޖަލްސާގައި ައޅުަގނޑުމެން 

ބަޙުސް ފެއްޓިފައި. މިބަޙުސްގަިއ ވާަހކަދައްކަްނ ފެށިފައިވަނީ މިހާުރ 

ކަން އެިދވަަޑިއެގން އެދުވަހު އެދިަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުްނ ވާހަކަދައް 

އެދިަވޑަިއގެންނެވި ތަރުތީުބން. އެދުވަހު ނިންމާލަމުން ދެންނެވިފައިވާނީ 

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކުމަށް  އެތަރުތީބުން އަުޅގަ

އަުޅޑުމެން  ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެްނދާނަން. ކުރީގަިއވެްސ ދެންނެވިހެން

މަސައްކަތްކުރަނީ މިމާއްދާ ފާސްނުވެގެން. ދެންމައްދާާއއި ބެހޭގޮތުން 

ނަޑކޮށްލާފައި ކުރިއަށް ގެންދެޭވތޯ. ދެން މިހާރު  ވާހަކަދަްއކަވާ ަވގުތު ކު

މިނެޓްވީމައި ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާނަން،  3އެހެންވީމާ، ޢުސޫލެއްގެ ގޮުތން 

ެދއްވުްނއެދޭ ވާހަކަ ަދންނަވާލާނަން. އާދެ، މިނެޓްވީަމއި ދެންހުއްޓަވާ  5އަދި 

އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން. 



އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކޮޅުމަޑުލު ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިްނ 

 ރަޝީދު ޙަސަނަށް.

  

ނޑުމެން ހުށަހެޅި މާއްދާ އައްސަލާމްޢަލައި  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން   ކުމް. އާދެ، ުކރީ ދުވަހު އަުޅގަ

ވޯޓަށް ހުށަހެޅި މާއްދާ މިއޮތީވަކިގޮތަކަށް ފާސްނުެވ، ދެން މިމާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުްނ  ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ދެކެވޭ ވާހަކަިއަގއި މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި މިދެކެވުނީ ިމމާއްދާގައި ަހވަލާމިދޭ 

ކަމެްއ  2ހިމެނޭ ކަންތަްއތަކާއި ބެހޭގޮތުން. ޖަދުވަުލަގއި ހިމެނޭ  ޖަދުވަލުގައި

އުނިކޮށްލުމަށް ހިމެނޭގޮތުން  އަޅުަގނުޑވާނީ ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި. 

ނޑުދެންެނވިން މިޖަދުވަލުގައި ހިމެނޭ  ވަނަ މާއްދާއާިއ  22އެދުވަހުެވސް އަުޅގަ

ނުޑ ބޭނުންވާ ސަބަބު 25 . ެއއީ މީަގިއ ވަނަ ާމއްދާ އުނިކޮށްަލން އަުޅގަ

މިބުނަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަދައްކަނިކޮށް ޖަލްސާއިން ބޭރަށް ނިކުތުން އެއީ 

މަޖިލީހުގައި ކުރުން އެކަީށގެްނނުވާ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި. ހަމަ އެފަދައިން މެންބަރަކު 

ވާހަކަދެްއކުމަށްފަހު ވާހަކަދަްއކައި ނިމުމާއި އެުކއެީކގަިއ މަޖިލިސް ދޫކޮށްދިއުން. 

ވެސް މަޖިލީހުގައި ކުރަން އެކަީށގެންނުވާ ކަެމއްކަމަށް. މިދެކަންތަކަށް ބަލާއިުރ މި

ނޑުެމން ބަދަލު ކުރުމަކުން  މިދެކަންތަކަކީ ކުރުން އެކަީށެގންވާ ކަމެްއކަމަށް އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް އެްއވެސް ހުރަހެއްއެޅޭނެ ކަމަކަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެްއ 

ލީހުެގ ރައީސް ވާހަކަަދއްަކވަނިކޮްށ ޖަލްސާއިން ބޭރަށް ނުކުރަން. އެހެނީ މަޖި

ނޑުމެްނ  މީހަކު ނިކުތުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ކަމަށް މާނަކުރެވޭ މާއްާދއެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިކުންނައިުރ މިހާރު ހަމައެކަނި  ފާސްކޮށްފިން، އެއީ މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ކުތުން އެއީ ހުއްދަ ކުރަންމިޖެހޭ ކަމަކީ އިޝާރާތެއް ކޮށްލުމަށްފަހު ބޭރަށްނި 

ކަމެއް. މިަގާވއިދު މިދެންނެވީ ކުރުން އެކަީށގެންވާ ަކމެއްކަމަށް ދެކޭކަމެްއ. 

ނޑުެމންނަށް ދޭހަވާކަމަީކ  ނޑުމެން ފާްސކޮށްފީމު، މީގެން އަުޅގަ އެމާއްދާ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަ ަދއްަކވަނިކޮްށވެސް އިޝާރާްތޮކށްލާފައި މެންބަރަކަށް 

ކަމަށް. އެހެންަކމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަދައްަކވަނިކޮްށ ނިކުމެވިދާނެ



ޖަލްސާއިންބޭރަށް ނިކުތުން ެއއީ ެއކަށީގެންުނވާ ކަމެއްކަމަްށ މިތަނުގައި ިލޔުމަީކ 

ނޑުމެން މިފާސްކުރި ފާސްކުރުމަށްފަހު މިތާ އޮތުން އެކަށީގެންުނާވ  މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ދެެކނީ. ދެން  ނަ ނަންބަރު އެއީ މެންބަރަކު ވަ 25ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

ވާހަކަދެްއކުމަށްފަހު ވާހަކަދަްއކާ ނިމުމާ އިއެީކަގއި މަޖިލިސް ދޫކޮށްދިއުން. 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ާމއްދާ ފާސްކުރި އިުރގައި އާދެ، މަިޖލީހުގައި ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރަކު ނިކުންނަންވެއްޖިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ރައީސަްށ ނޫނީ ރިޔާސަތަށް 

ލުމަށްފަހު ނިކުތުން އެއީ އެކަށީގެްނވާ ކަމެއް، ޙުއްދަކަެމްއ  ތްކޮށް އިޝާރާ

ނޑުމެން މިތިީބ ފާސްކޮށްގެން ހަމައެހެން ކަމާއިެއކު މެންބަރަކު  ކަމަށް އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކާ ނިމުމަށްފަހު ވާހަކަދަްއކާ ނިމުމާއި އެުކއެީކގައި މަޖިލިްސ 

ން ޖެހޭނެކަމަކީ ޖަލްސާގެ ދޫކޮށްލާފައި ދެވިދާނެ. ހަމައެކަނި އޭނަކުަރްއވަ

ރިޔާސަތަށް އިޝާރާތް ކޮށްާލފައި ދިއުން. އެހެންވީމާ، ުކރިން އަޅުަގނޑުމެން 

ފާސްކުރި ފާސްކުރުން ެއއީަވރަށް ރަގަނޅު އަޣްލަބިްއޔަތެްއ ވަރަށްބޮޑު ތާއީެދްއ 

ލިބިގެން ފާސްކުރި ފާސްކުރުމަކަށް ވުމާިއއެކު ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި 

ަވނަ މާއްދާ މިހާރު އޮތުމުެގ ެއއްވެްސ ބޭނުމެއްނެތް.  25ާމއްދާާއއި  ވަނަ 22

މުޅި ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވާނަމަ މީގައި އެބަހުރި ކުރީަގިއ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންވެސް ފާހަގަކުރެްއިވ ކުރުމަށްވުރެ މި ޖަދުވަލުަގއި ހިމެނުމަށްވުރެ، 

ނަަމވެސް އެކަްނތައް ތަކާމެދު ވާހަަކ ނުހިމެނުން ރަގަނޅު ބައެއް ކަނަތައްތައް. 

ދައްކާކަށް ައޅުަގނޑު ަވގުތު ނަގަެއއްނުލާނަން. އަޅުަގނޑު ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވަން 

ބެނުންވާ އެްއޗަކީ މި މުޅި ގަާވއިދަށް ބަލާއިރުަގއިވެްސ މީގައި މުޅިންހެން 

މަ ލިޔެފައި މިހިރީ ނުކުރަންީވ ކަންތައްތަްއ، ކޮްށގެންނުާވނޭ ކަންތައްތައް ހަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް މީަގއި މިަގވާއިުދގެ ސަބަބުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށ ލިބޭ 

އިމްތިޔާޒު ތަެކއްގެ ނޫނީ ޙައްޤުތަކެްއގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ގަވާއިދު ކޮމިޓީްނ 

އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރަްށވާއިުރަގއި މިޑްރާފްޓް އަލުން ިރަވއިްޒ ކުރަށްވާ އިރުަގިއ 



ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އާދެ، މިކަމުގެ މަްއޗަށް ސަ މާލުކަން ދެެެއްވުން އަުޅގަ

 މިކޯޑަކީ މިަގާވއިދަކީ ..

 

 މިނެޓަށް ވެއްޖެ އިނގޭތޯ. 3 ރިޔާސަތުްނވާހަަކދެއްެކވުން:

 

 އާދެ، މިނިންމާލަނީ އިނގޭތޯ. މީގެބޭނުމަކަށް ވާންޖެހެނީ މިމަޖިލީހުގެ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން 

ޖަލްސާތައް ވީހާ ރީތިކޮށް ސްމޫތުކޮށް ގެންދެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސެވުން. އެކަމުަގިއ  އްެކވުން:ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަަކދެ

ކަމެއްވާނަމަ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންގެ ހައްޤުތަާކއި އެމީހުންގެ ބޭނުނަތަކަށްެވސް 

ރިޢާޔަތްކޮށް އެމީހުންގެ ބޭުނންތައް ހިމެނެންޖެހޭނެ، އެމީހުންގެ ހައްޤުތަްއވެްސ 

ނެ. ހަމައެކަނި މަނާކަންތައްތަުކގެ ލިްސޓެއްެވސްނޫން މީގަިއ ހިމެނެންޖެހޭ 

އޮންނަންވީ އެމީހުންނަށް ހުއްދަ އެމިހުންނަށް ދިނުން ލާޒިމް ހައްޤުތައްެވްސ 

 މީގައި ހިމެނެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ަރއީްސދެއްވި އަގުހުރި ފުރުޞަތަށްޓަަކއި ވަރަށް  `. ޢިއްޒަތްތެރި ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ  މެންަބރު 

 ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާެދ، ޝައްެކއްނެތް އަުޅަގނޑުެމން މިތެދުވީ  ޢަބްުދއްލަތީފު މުަޙންަމދު 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ުހރުން އެކަށީގެންުނވާ ކަންަތއްތަކާބެހޭ ޖަދުވަލާިއ  22 ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޔާލު ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި. ަޝއްެކއްނެތް ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނުޑެގ ޚި

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވަރަށް ާޤބިލުކަމާއެކު މި މަތިވެރި މަޖިލީހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރައްޔިތުން އިްސކޮށްފައި ތިބިބައެއް. ހަމައެފަދައިްނ މި މަޖިލީހުގައި 

ނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިތއްބެވި އެން މެ ކަމަށް މިއެކުލެިވގެންވަނީ އަުޅގަ

އެކަީށގެންވާ ޤާބިލު ތަޢުލީމީ އަދި ދުރުވިސްނޭ އަދި ޢުސްތާޒުންނާއި ޕީ.އެްޗ.ީޑ 

ޑޮކްޓަރުންނާއި އެފަދަ ާޤބިލު މީހުންނޭ. އެހެން ކަމަށް ވުާމއިެއކު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިފަދަ ގަާވއިދު ތަކުަގއި ޔޫކޭޖީ، އެލްޭކޖީ، ޕްރީސްކޫލް ފަދަ 

ތަކެއް ލިޔެފައި އަޅުަގނޑުމެންގެ މިަގވާއިުދ  ކުދިންނަށް ލިބޭކަހަލަ ގަވާިއދުެު



ތަކުަގއި އޮތުމަކީ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނުޑމެންގެ މިމަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެްނގެ  މެންބަރުންގެ އުނި ކަމާއި އަިދ ތަޞައްރަފެއްެް ނެތްކަމާއި އަދި އަުޅގަ

ޤަދަރާއި ޝަރަފަށް އުނިަކންެްލިބޭ ކަމެކޭ.  ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެްނެގ 

ޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ޙސައިން ރަޝީދު ވިދާުޅވިފަދައިން މިގަާވއިދުަގިއ ޢިއް

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަކާއި އަދި  ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ހިމެނިފައި އަުޅގަ

ނޑު މިސާލެއްގެ ގޮުތގައި ދަންނަވަލާނަން  ކުރަންނުޖެހޭ ކަންތައް. އަޅުގަ

ލުމަށް ފަހުގައި ރައީްސެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުން ރައީސަށް އިޝާރާތް ކޮށް

އިޝާރާތެއް ލިބުމަށްފަހުަގިއ ބޭރަށް ދިއުން. އާެދ، ފަހަރެއްގައި ބޭފުަޅކު 

ވަަޑއިގެންފާނެ ފާޚާނާއަްށެވސް އަދި އެހެން ކަެމްއ ޖެހިގެންނަމަވެސް. 

ނޑުެުމެްނެގ މި މަޖިލީހުގެެެ  ނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވަޑަިއގެންފައި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގަިއ  މެންބަރުން އެހެން ނިކުމެ 

މިޖަލްސާގައި ަބއިވެިރެވވަޑަިއ ނުގަނެވެްސ އެަބވަަޑއިގަނޭ. އެކަމު އެފަދަ ކަމެްއ 

ކުރުން އެކަށީގެންުނވާ ކަންތަްއތަކެްއގެ ލިސްޓުަގއި ލިޔެފައެްއ ނުވޭ. މިސާލަކަށް 

ގެން ަވޑަިއގެންފަިއ   މިދެންނެވީ ފާޚާނާއަށް ގޮސްަލން މެންބަރަކު ހުއްދަ ނަަގއި 

ބޭރަށް ވަޑަިއގެންނަވަްނވީ ެއކަމަކު އެކަހަލަ މާއްދާެއއް މީގައި ލިޔެފަެއއްނުޭވ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް. މެންބަރަކު މިޖަލްސާގައި ަބިއވެރިނުވެ ބޭރަްށ 

ެައެްއނުވޭ. މިހުންނަނީ  ވަަޑއގެންެނވުމަކީެި ކޮށްގެްނ ނުވާނެކަމަށް ލިޔެފަ

ތައް. އާދެ، ަޝއްެކއްނެތް މިޢިްއޒަތްތެރި މެމްބަރުން މަތާކުންތާކުން ނުޖެހޭކަން

މިތަނުގައި ކޯލާފުޅި ގެނެްސެގން އެހިތްޕަވަެއއް ނުހައްަދާއނެ. އަދި މިތަނުަގއި 

އާފަތިހާއި ނޫސްތައް ގެނެްސެގން ނުކިއުްއވާނެ. އެއަްށވުރެ ގަދަރު އުފުިލގެންާވ 

ނަާވނީ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންމީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަަރށްބޮޑަށް ވިސްަނއިަވޑަިއގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިމ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ މިކަމަށް ތަޞައްރަފު ނުފުދޭބައެއް ކަމާއި އަދި 

މެންބަރުންގެ ޤަދަރާއި ޙުރުމަތަށް އުނިކަންލިބޭ ގޮތަށް ޖަދުވަލުގެ މާއްދާތަްއ 



ނޑުމެންނަީކ ޤަދަރާއި ޝަރަުފ އިތުރުކުރު މަށްޓަަކއި އެހެންނަހައްދަވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކީވެސް ެއފަދަ މެންބަރުންނޭ.  ލިބިގެންވާ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނ މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތަށް ޤަދަރާއި އުނިކަންލިޭބ 

ލީހުގައި ފުޅިާއިއ ފަދަކަމެއް ނުކުރާނެއޭ އެްއވެސްބަެއއް ބެފުެޅއް. މި މަޖި

ޑޮންޑޮން ފުޅިާއއި މެޓާޕެކެާޓއި ެއއްޗެހި ގެނެްސގެން ަފރިއެއް ނުުކޅަްއވާނޭ. 

އެހެންވީމާ، އެފަދަ އެްއޗެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަގވާއިުދަގއި އޮތުމަކީ މިމަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ އުނިކަންލިބޭ އަދި އެމީހުންެގ ޝަރަފާއި ޤަދަރަށް 

ރާމް ލިބޭކަމެއް. އާދެ، ޝައްެކއްނެތް އެފަދަ އެއިަޓމެއްަގއި ހަމައެކަިނ ބޭއިޚްތި

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އެްއެވސް މެންބަރަކު ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ އެްއވެްސ 

ޖަލްސާއެްއގައި މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތާއި އަދިެއއްެވސް މެންބަރެއްގެ ޝަރަފާިއ 

އްދަްއކާ ައދި، އެފަދަ އެއްވެްސ ޤަދަރަށް އުނިކަންލިބޭފަދަ އަދަބާއި ޚިލާފު ވާހަކައެ

ޢަމަލެއް ކޮށްގެންުނވާނެ. ހަމައެކަނި މިވަރަށް އޮތުމުންވެސް ައޅުަގނުޑ 

ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެންފަދަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފުދޭ. 

ނޑު ަހމަ އެކަނި ިމވާހަކަދަންނަވާލާނީ. ައޅުަގނުޑ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އައިޓަެމއްގެ މަްއޗަްށ  28ދުވަލައި މެދު ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެއޭ. ކޮންމެއަކަސް މިޖަ

ހަމައަށްވެސް ެގންދެވިދާނެ. އެބަހުރި  52މިޖަދުވަލު މިހިމެނިގެންވަނީ. މީގައި 

ގެންދެވިދާނެ ކިތަންމެގޮތް ަތެކއްވެްސ. އެހެންވީމާ، ިޢއްޒަްތތެރި ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީ 

ނޑު ވަރަށް އެދި ދަންނަވަން އަ ނުޑމެންގެ މިމަޖިލީހުގެ އަށް އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑުމެންނަީކ  މެންބަރުންގެ ކަރާމަތާއި ޤަދަަރށް އުނިކަންނުލިބޭ ފަދަގޮތަކަށް. އަުޅގަ

ނަޑކަށް ޕްީރސްކޫލް މީހުންނެއްނޫން  ޔޫކޭޖީ މީހުންނެއްނޫން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވަރަށް ަޤދަރާއި ޢިއްޒަތް ލިބިގެންވާ މަތިވެރި މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން ފަދަ  ތަޞައްރަފު ފުދޭގޮތެްއގަިއ މެންބަރުން. އެ ހެންވީމާ، ައޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަގވާއިދުަތއް އެކުަލވާފައި ބެހެއްޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.

  



 މިނެޓަށްވެއްެޖއިގޭތޯ  3 ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ޝުކުރިއްާޔ. ަވއްޞަލާމްޢަލަިއކުމް. ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 
 ޢަްބދުއްލަތީފް ުމޙަްނމަދު މެންަބރު 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

މެންބަރުން. ދެން  74އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާޔަށް ވަޑަިއގެން ތިއްބެވީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްަކވާ ވާަހކަފުުޅ 

މަވެސް މަޖިލީސް ތަކުގެ އަޅުަގނޑުމެން ހިތުގެ އަޑިްނ ޤަބޫލުކުރަން، އެހެންނަ

ގަާވއިދު މި މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދު ކޮމިޓީ އެކުލަވާ ލަްއވާފަިއ މިވަނީވެސް ބޭރުެގ 

މިކަހަލަ މަޖިލިސްތަކުގެ ގަވާިއދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަތއް ބަލައިގެްނ 

އެތަންތާނގެ ަގާވއިދު ތަކުަގއިހުރި މާއްދާތަކެއް ލާފައި. އެލް.ކޭ.ީޖ  

ނުވަތަ ޔޫ.ކޭ.ޖީ ުކދިންގެ  ގަާވއިދެއް ހަދާފަިއ އެއްެޗއް ބަލަިއގެން  ކުދިންގެ

ހަދާފައިވާ އެްއެޗއްނޫން މިއީއަީކއެއް. އާދި ޙަޤީޤަތުަގިއ ދަންނަވަނީ ނަމަ 

ނޑައެިޅގެން  މިދެންނެވި ގަާވއިދު ތަުކގައި މިކަންަތއްތައް ހުީރހަމަ ކަ

ފައި ހުރީވެސް. ކޮށްގެންނުވާނޭ ކަންަތއްތަްއ ކަމުގައި ެއގޮތަށް ިލޔެ

އެހެންނަމަވެސް އެަބއިެވްސ ލުއިކޮށްފައި އެކަީށގެންުނވާނޭ ކަންތަްއކަމުަގއި 

އަޅުަގނޑުމެން ގަާވއިދުަގިއ ހިމަނާފައި މިވަނީ. ދެން އެހެން ނަމަވެްސ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވަންޏާ ހަމައެއިން ެއއްވެްސ 

މެއް ކޮށްގެންނުވާެނއޭ. އެހެންބުނީމާ ދެން އެްއޗެއްނެތި އަދަބާއި ޚިާލފުކަ

ރިޔާސަތުަގއި އިންނަ މީހަުކ އެކަން ނިންމާނީ. ެއގޮަތށްވެސް ބޭްއވިދާނެ، 

އެހެންނަމަވެސް ވީހާވެސް ބޮަޑށް ހަމަ މެންބަރުންނަށް އެބޭފުޅުންގެ ކަންތައްަތްއ 

 އޮޅުންފިލައި ވަަޑިއގެންނަވާޭނ ގޮތަށް ޭބއްވުުމގެ މަުޤޞަދުގަިއ ަގާވއިދު

ކޮމިޓީއިން އެހެން ލިޔުްއވީ. އެއީ މިދެންނެވިހެން އިންޑިާއގެ ޕާލަމެންޓް އަދި 



އިނގިރޭިސ ވިލާުތގެ ޕާލަމެްނޓް އެތަންތާނެގ ަގާވއިދު ެބލިއިރު ޭއަގއި ހުރި 

ބައެއް ކަންތައްަތއް ނުވެްސ ހިމަނާ. މިސާލަކަށް ކުއްާތއެއް ކަހަލަ ެއއްެޗްއ 

އެއް ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ގެނެސްގެން ުނވެްސވާނޭ. މިކަހަލަ ބަ

ގެނެސްގެންުނވާނޭ ެއކަހަލަ ވާހަކަެއއް މީަގއި ުނެވސްހިމަނާ. ރާއްޖެއަށް 

އެކަީށގެންވާ ގޮތަށް މިކަންތަްއ މީގައި ހިމަނާފައި މިހުރީ. ެއހެންވީމާ، ދަންނަވަން 

މިއުޅޭެއއްަޗކީ އެްއގޮތަކަްށެވސް ވިސްނާނުލާ މެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރަށް 

ކަމެއް އަންނާނޭ ގޮތަކަށް ޚިޔާލުކޮށްގެން ކޮމިޓީން ކުރެްއވިކަމެއްނޫނޭ. އާދެ، އުނި

ނޑު ދަންނަވާލާނީ، އެއީ ެއވާހަކަ ތަންކޮޅެއް ތަންކޮޅެްއ  މިހާވަރަށް އަޅުގަ

ގިނައިން  ދެްއެކވެމުންދާތީ. ދެންމިއާއި ދޭތެރޭަގއި ޚިޔާލުުފޅު ވީހާެވސް ކުރުކޮްށ 

ެައިފައި ތަކުރާރުުނކުރަްއވަ އި ކުރިއަށް ގެންދިއުން ެއދޭވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެއްވަ

ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކޮުޅމަޑުލު ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

 ޝުެުކުރިްއއާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނުޑވެސް ފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ރިޔާޟް 

ެް  ކެުވން:ރަޝީދު ާވހަކަެދއް  ޖަދުވަލުގައި ހުރި ބަެއއް ަކންތައްތަކާއި ދޭތެޭރގައި އަުޅަގނޑަށްެވސް އެކަން

ނޑު  ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީވެ އެވާހަކަ ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް ދަންނަވާާލނަން.  އަޅުގަ

ނޫން އެއަށްވުރެމާ ގިނަ ޕޮއިންޓްތައްވެްސ  3 2 2ދަންނަވަން އޮތީ  

ކޮންމެހެން  މިޖަދުވަލަކީ ައޅުަގނުޑ އަޅުަގނޑަށް ކަމުނުދޭ. އެހެންވީމާ، 

ދެކޭގޮުތގައި އޮންނަން ބޭނުން އެްއޗެްއވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެން ނަގާަފއި އޮްތ ކޮމިޓީން ޖަދުވަލެއް ައޅުަގނޑުމެންނާއި ހަމައަްށ 

ފޮނުވީމައި މީގައި ހުރި ރަނގަޅު ކަންތައްަތކާއި ދޭތެޭރގަިއ ވިސްނާފައި މީަގިއ 

މެން ޤަބޫލުނުކުރާ ކަންތައްތައް އަލުން އަނބުާރ ފޮނުވުމަކީ ނެތް އަޅުަގނޑު

ނޑު މިައށް ބޮޑަށް ބަލައިލިއިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމެއްނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަެކްއވޭ. ޭއގެތެރެަގއި ޤާނޫނުއަސާސީްނ އަޅުގަ



ަތްއވެސްެް މިޖަދުވަލުން ލިބިގެންވާ ޙައްޤުަތކެްއވެްސޭވެޭ، އެކަމަކު އެ ޚައްޤު

ނޑުމެން އަތުން އެއީީމގެ  ވަނަ މާްއދާ. އެހެންވީމާ، އޭެގ  7ނިގުޅަިއގަެނވޭ އަުޅގަ

ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ބާރުތަކެއްެވސް އެަބ 

ނޑުދަންނަވާނީ ވަަރށް ދެރަ ކަމެކޭއެއީ،  ނިގުޅަިއގަެނވޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެއްކޭނެ ކަންތައްތަކަާކއި ނުދެްއކޭެނ މި މަޖި ލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑަެއޅި ެއގެން އެަބއޮްތ  ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ކަ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން ަގާވއިދު  އެހެންވީމައި ޤާނޫނުއަސާީސާއއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

ސް، އެކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ހަދަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ އެއާއެްއކޮށް ދެންމެ ރައީސް  ވިސްނަވާެނކަމަށް އަުޅގަ

ވިދާޅުެވއްޖެ ބޭރުގެ ކަންތައްަތކުގެ ވާަހކަ. ބޭރުގައި ކަންަތއްތައް ހިނާގގޮތަްށ 

ވަކި ކަންަތއްތަެކއްތޯ ގެންދަްނޖެހޭނީ އަނެއްބައި ކަންތައްަތްއ އެންމެ ރަނގަޅުތޯ 

ގޮތެއްިވއަސް. ެއވާހަަކ ކޮންމެހެން މަޖިލީހުގައި ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް.  ކޮންމެ

އެހެންވީމާ، ަބއެއް ކަންތަްއތައް ެއގޮތަށްދިޔަ ކަމުަގިއ ވިައސްެވސް ގިަނ 

ކަންތައްތައް ހުންނަނީ ބޭރުެގ ކަންތައްތައް ހުންނަ ގޮތަަކށެއް ނޫން. އެވާހަަކ 

ނުދެއްެކވިްއޔާ.  ޢިއްޒަތްތެިރ ، އަޅުަގނޑަށް ަރގަނޅީ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެންގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްަޓކައި ައޅުަގނޑުމެްނ  ރައީސަީކ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަީއސް. ދެންހަމަ އެއާ އެްއކޮްށ  އިސްކުަރއްވާަފއި ހުންނަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޙުސައިން ރަޝީދު ވިދީޅުވީ ފަދައިން އަޅުގަ

އެީއވެސް އެްއގޮތަކަްށވެްސ މީގައި އޮންަނކަށް  23، 22ޅުވިފަަދއިން ވިދާ

، 25ެއއް  9މާއްދާއެއެެް ނޫން. ެއއާިއ، ެއކުަގއި  2އަޅުަގނަޑކަށްވެްސ ފެންނަ 

ަގއި  26މިވެސްހަމަ އުިނުކރަން އަޅުަގނޑަށްފެނޭ. ޭއެގ ތެރޭގައި  27، 26

ވަރަށް ސާފުކޮށް  ަގއިެވސް  27ބުނެފައި އިންނައެތި އަެނއްާކ އެބައިނދޭ 

އެބައިނދޭ. އަެނއްާކވެސް އެޮޕެައިންޓެްއގައި ގެނެވިދާނެ ކަްނތައްތައްމީ ެއއިބަރާްތ 

ނޑަްށ ފެނޭ، ދެން ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ  ކުރުމުގަިއވެްސ އަުޅގަ



އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިހޮވާފައިވަ ކޮމިޓީއަީކވެސް ވަރަށް ޤާބިުލ ކޮމިޓީއެއްކަން އަދި 

ގޮތަކުްނ ބެލިއަސްެވސް މިފަދައެްއޗެްއ ތައްޔާރުކުރުުމަގިއ  އެބޭފުޅުންނަކީ ހުރިހާ

ޤާބިލުކަން ލިބިފަވެސް ތިބިބަެއއް. އެހެންނަމަމެސް އިންސާނުންވީމައި ކުރާަބއެްއ 

ކަންތައްތަުކގަިއ ފާޑުިކއުންެވސްެް ހުންނާނެ. ދެންހަމަ އެކަންވަރަްށ ސާފުކޮްށ 

ނޑުމެން އައް  ަޔންކުރިޔަސް ކޮމިޓީން އެނގޭަބއެއް. ދެންހަމަ ކޮމިޓީން އަޅުގަ

ބޭނުންވާ ގޮތަށްވެސް ނޫންކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނާއި ހަމަޔަށް  މީތިއައިެިސްފަިއ 

ނޑުމެންނަށް އިނގޭެއއްަޗކީ ޮކމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  އޮތީ. ެއއީ އެކަން އަުޅގަ

މެންބަރު ގަވާއިދު ހެދި ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އެންމެ ގިނަ ފުރުޞަތު ހޯއްދަވަިއގެްނ 

ވާހަކަދަްއަކމުން ގެންދަވަނީ. އެހެްނވީމާވެްސ، މީންެް  މި ފްލޯރގައި

އިނޭގއެްއޗަކީ ކޮންމެވެސް ަބއެްއގެ ވިސްނުމުަގއި ހުރި ަކންތައްތަކަކީ ބޮޑަްށ 

ނޑަސް ވަރަްށ  ދަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރަށްވާފައި. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

. ދެން އެހެން ބޮޑަށްފެނޭ އަޅުަގނޑު މިދެްނނެވި ކަންތައްަތއް އިޞްލާުޙުކރަން

ނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާއި ދޭތެރޭގައި ވިްސނަވަފައި މިއަށްގޮެތއް 

ނޑު މިދެންނެވި ކަންތައްަތްއ  ނިންމަވާނެކަމަށް އަޅުަގނަޑށްފެނޭ. އަޅުގަ

އިޞްލާހުކުރަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއާއި ދޭތެރޭގަިއ 

ށް ގޮެތއްިނންމަވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް ވިސްނަވާަފއި މިއަ

އަޅުަގނުޑކުރިން ދެންނެވި ކަންތައްތަކަކީ ީމގައި ހިމަާނފައި އޮންނާންޖެހޭނެ 

ނޑަކަްށ އެއްގޮަތކަށްވެސް ޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ. އަެނއްކޮޅުްނ  އެްއޗެްއކަމަކަށް އަުޅގަ

މާދުރުގައި އެްއގޮަތކަށްވެްސ ވަނަ ޖަދުވަލުަގިއ މިއޮންނަނީ ގޮސް  22މީގައި 

މީގައި ބަލާ މީހަކަށް ތަންކޮޅެއް އުދަނޫގވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިއުންނަނީ، 

ނޑަށްފެނޭ. ދެން  އެހެންވީމާ، ެއއާ ދޭތެރޭގަިއެވސް ރަނގަޅަށް ވިސްނާލަން ައޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ ފާހަަގ ކުރަށްވަފަިއ އެަބއޮވޭ ެކސެޓް ރޭޑިއޯ ާއއި  26

ގިނަ އެއްޗެހި ތަކެްއގެ ވާހަކަ. ހަމަ އެބޭނުން ކުރެވޭ  މިހެންގޮސް ވަރަށް

އެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި ފަހުން އައިސް އެބަޮއވޭ އަތްމަތީ ފޯނު. އެހެންވީމާ، އޭތި 



ވެއްދޭ ގޮަތކާއި ނުެވއްދޭ ގޮަތށް އޭތި ރިކޯޑު ކުރެވޭ ގޮަތކާއި މިކަންތަްއވެސް 

ޖެހޭހެން. އެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތަންޮކޅެއް ސާފުކޮށް އޮންނަން އެބަ

ނޫންކަމަށް ވެއްިޖއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން ފަހަރެއްަގއި ގެްނުގޅޭ ފޯނެއް މިތަނުން 

ފެނިގެން މިތަނުން ބޭރުކުރާ ހިސާބަށް ދިއުމަކީ އެކަީށގެންވާކަމެއް. އެހެްނވީމާ،  

އެހާހިސާބުން މިކަމާ ދޭތެރޭގަެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވިސްނާ 

 އަުޅަގނޑު އުންމީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ.  ވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމަށް
 

 `. އާދެ، ޢިްއޒަތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާ ހިތްއޮތީ  ފާދިއްޮފޅުގެ މެންަބރު ުޙސަިއން 

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިލޮބުވެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަމާންތަކެްއވެފަިއވާ  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 އަންނަންއުޅޭ ބޮޑު އިންޤިލާާބމެދުވެރިކަން ހިންގުމުގެ ިނޒާމަށް މި

އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކުމެ ވިސްނާ ފިުކރު ހިންގަންޖެހިފައިވާ 

ނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުގަިއ މީގެކުރިން ބަޙުްސ  ނިޑވަުޅަގއި ައުޅގަ މިނާޒުކު ދަ

ެގ ކުރަމުން އައިގޮތަށް މަދު ޙާލަތެއްަގއި މެނުވީ އެބޭފުޅެްއގެ ގޮތްދޫ ނުކުރެއްވުމު 

ނުޑމެންގެ މިމަސައްކަތް،  އުސޫލުއަިދވެސް ތަރުޙީބު ދެްއވާކަމުަގއި ވަނީނަމަ އަުޅގަ

އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީ އިްޞލާޙުކުރުމުގެ މިމަތިވެރި މަސައްކަތްެް ދިގުދެމިގެްނ 

ހިނގައިދާނެ ގޮްތވުމަކީ ެއަކމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ިގނަގޮތް މެދުވެރިވެދާެނ 

ނޑަށް ަތސަ އްވަުރ ކުެރވޭ ވާހަކަ. އާެދ، މިހެން މިދެންނެވީ، ކަމެއްކަުމގައި އަުޅގަ

ނޑަައޅާ ބައްޓަްނ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެިރކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ވަިކގޮތަކަްށ ކަ

ކުރެވިފަިއއޮްށވާ ހަދާލެވޭ ހަަމ ަވގުތީ ގަާވއިދެްއގެ ދަށުްނ މިހާރު އަދި އަލަްށ 

ކާތްތެރިވާން ފެށުމުން އަޅުަގނޑުމެން މިތަޖުރިބާ ކުރަންއުޅޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހަރަ 

ފަހަރުގައި ހަމަ ވަރަށް ހިތި ތަޖުރިބާތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކަމަށްޓަކައި. 

ނޑު ޤަޫބލުކުރާގޮުތގައި ޚާއްަޞ  އާދެ، އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަެތރި ރައީސް، އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަކީ ޤާނޫުނއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތައް 

ަގނޑުމެން ވަންނަން އޮްތެް ދޮރާށި. އާދެ، އެހެންކަމަށް ެާނަމަ، އެދޮރާށިން އަޅު



ވަދެވޭ ވަރަްށވުރެ ދޮރާށި ހަނިވުމަކީ ނުވަތަ އެދޮރާށީގެ ކުރިމަތީގަިއ 

ކަށިބޯގަސްތަެކއް ނޫީނ ހުރަސްތަކެއް ހުރުމަީކ ެއކަމުެގ ސަބަބުން ަވގުތުތަކެްއ 

ޖެހިދާނެ ކަމެްއކަމުގަިއ ައޅުަގނޑަށް  ބޭކާރުވެ އެތަެކއް ތަކުލީފުތަަކާކ ކުރިމަތިލާން

ނޑުމެން ެއހާ އަވަސް އަރަިއގަނެގެން ކޮންމެގޮތެއް ވަރިހަމަ  ފެންނާތީ އަޅުގަ

ކޮށްލާފައި ަގވާއިުދވީމާ ހަމަ ފާސްކޮށްލާގޮތައް ދޫކޮށްލުމަީކެވސް ވެގެްނވާނެގޮެތްއ 

ފަދަ އަދި ނޫންކަމުގައި. އާދެ، މިހެން މިދެންނެވީ، މިަގވާއިުދގެ ެދަވނަ މާއްދާ 

ވަނަ މާއްދާފަދަ މާއްދާތައް އެގޮަތއް ހަަމ  22މިހާރު މިބަޙުސްކުރެވެމުންދާ 

ނޑުމެްނގެ އަސްުލ  ފާސްކޮށްލައިގެން ކުރިމަިތވެާދނެ މަސައްސަލަތަކަކީ އަުޅގަ

މަސައްކަތް އަވަްސވުުމގެ ަބދަލުގައި ހީނުކުރާފަދަ މައްަސލަތަކަކާ އަިދ އިތުުރ 

އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި ުކރިމަތިވެދާނެ ކަމެއްކަން  ލަސްވުންތަެކއް ޤާނޫނުއަާސސީ

މާޒީގެ ތަޖުރިބާއިން ައޅުަގނޑުމެނަށްވަނީ ހާމަވެފައި. އާދެ، އެހެންކަމުްނ 

ވަނަ މާއްާދއަށް ެއމާއްދާގެ ޖަދުވަުލަގއި  22އަޅުަގނުޑ މިފުރުޞަތު ހޯދީ، 

ރި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންަތއްތަުކގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ވަރަްށ ގިނަ ޢިްއޒަތްތެ

ވަަނ ނަންބަރާ  22މެންބަރުން އެ ދެމާއްދާއަާކ މެދު ވާހަކަފުެުޅު ަދއްަކވާފަިއާވ 

ވަނަ ނަންބަރު އުނިކޮށްލަން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ފަދައިން އެދެމާއްދާ  25

އުނިކޮށްލެްއވި ކޮށްލެްއވުމަކަްށ ހުށަހެޅުއްވި ހުށހެޅުއްވުަމށް ކޮށްފައިވާ ތާއީދު 

އްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމަ މިނޭވާަގއި މިޖަދުވަލުެގ ތަކުރާރު ކޮށްލުމަށްޓަކައި. ޢި

ނޑު އެހެން ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނެކޭ  ބައެއް އެހެން ނަންބަރުތަކާެވސް އަޅުގަ

އެއްފަދައިން ހިތްހަމަނުޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށްލަން. މިގޮތުން އަޅުަގނޑު އެންމެ 

ބަރުގަިއ ވަނަ ނަން 28ވަނަ ނަންބަރަށް. އާދެ،  28ފުރަތަމަ ބަލައިލާނީ 

މިއޮންނަނީ ހިނގާ ނިމިފައިވާ ނުވަތަ ހިނގަމުންދާަކމަކަށް ޢިޝާރާތްކޮށް 

ވާހަކަދެްއކުމުަގއި ެއކަމެއް ހިނގާފައިާވގޮތެއް ަބޔާން ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރަށް 

ނޑު ވަރަްށ  ޖަޒުބާތާ އިެިޙްސާސް ދެއްކުަމށް މަސައްކަތްކުރުން. އާދެ، މިއީ އަުޅގަ

ހެއްގެ ވާހަކަެއްއގައި ޖަޒްބާާތ އިޙްސާސްނެތްކަމަށް އަޅަިއގަންނަ ތަންކޮޅެްއ. މީ



ވާނަމަ، ެއއިންކުރާނެ މާބޮުޑ މަންފާއެއް ނޯންނާނެ. ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މުޢާސަލާތުެގ 

އެންމެ މަތީގެ އެއްކުންނުކަުމގައި ައޅުަގނޑަށް ދެންނެވިާދނެ. އޭގަ އަސަެރއް، 

 ށްވާނަަމ، ެއވާހަކަައކީ ެއއީ،.ޖަޒުބާތެއް މީހަކު ެއއަށް ދަމައިގަންނަ ބާރެއް ނެތްކަމަ

 

 މިނެޓަށް ވެއްޖެ އިނގޭތޯ.  3މިހާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށްއެދެން. އެހެންކަމަށް ވާނަމަ، އަުޅަގނޑު  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ޙުަސއިން 

 ތުރަށް ހޭދަކުރާކަށް ނެތިން. އެްއގޮތަކަްށވެސް އެންމެ މިނިެޓއްވެސް އި އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ ާމއްދާވެސް އުނިކޮށްލަން ުހށަހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ  28އަޅުަގނޑު  

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މިނެޓު ވީމަ  3އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ކަފުުޅުކރިއަށް ގެންެދވިޔަްސ ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަނީ. މިނެޓު ވަންދެން ވާހަ

އެންމެ ރަނގަޅު. ދެން ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަދްނާން 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޙަލީމަށް އަޅުގަ

 

ނޑަީކވެސް ކުރީުދވަހުގެ ޖަލްސާަގއި  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ   ޝުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާއާ ގުޭޅގޮތުން ތައްޔާރުކުރެަފއިވާ ޖަދުވަލަށް ބައެއް  22 ން ޙަލީމް މެންަބރު ައދްނާ

ނޑު އެދުވަުހ  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިޞްލާޙު ގެެނވުމާބެހޭގޮތުްނ ވާހަކަދެްއކި ެއއް މެންބަރު. އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ވާހަކަދަްއކާފަިއ އޮންނާނީ ޖަދުވަލުގެ  ަވނަ އައިޓަމްަގއި ނުވަަތ  23ކަ

މާއްދާގައި ހާމަުކރަން މަސައްކަތްކޮށްފަިއވާ އެްއޗަާކއި ބެހޭގޮތުން  ވަނަ 23

އަޅުަގނޑަށް ައޅުަގނުޑގެ ޮކށިވިސްނުމަށް އެްއވެސް ެއްއޗެއް ނުވިސްނޭީތވެ. 

އަޅުަގނޑަށް ފަހުަގއި އެހެްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުެވސް އެކަމާ ބެހޭގޮތުްނ 

ނޑަށް ލިބުނު ވާހަކަ ކޮެޅއްކަމުަގިއ  އެދުވަހު ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި. އެީއ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުެދކެން. އާދެ، މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓުންެް މެންބަރުންނަށް ލިޔުން 



ބެހުމަށް ނުވާގޮތަށް ޢާންމުކޮށް އެއްެވސް ބާވަތެްއގެ ިލޔުމެއް މަޖިލިސްކުރާ 

މާލަމުގައި ބެހުން. އަުޅަގނުޑމެންގެ މިަގވާއިދަީކ ވަރަށް ސާދާ ތިލަ ޢިބާރާތުން 

ޔަމުންގެންދާ ގަާވއިދަކަށް ާވތީވެ، މިޢިބާރާތްވެސް މިއަްށުވރެ ތިލަކޮށް ލިޔެވިދާނެ ލި

ނޑު ޝަްއކެއްނުކުރަން. އެހެންވީާމ، ެއ ގަވާއިދު ކޮމިީޓގަިއ  ކަމާމެދުގައި އަުޅގަ

ވަނަފަހަރަށް މި ޑްރާފްޓްގެ މަސައްކަތް ކުެރޭވއިރު،  3ދެވަނަ ފަހަރަށް ނުވަތަ 

ނޑު ދެކެން. އާދެ، މިއައިޓަމާ މެދުގައި ވިސްނަ ވާ ވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމާމެދު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ކުރިން ވާހަކަެދއްެކވި ގިނަ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިްނ، 

މިޖަދުވަލުގައި އުނިކުރަންެޖހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތަކެްއ އެބަހުރި. 

ގެ އެހެންނަމަވެސް، ގަާވއިުދ ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް ިނންމާ ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑުމެން ވަނުން މިހާރު މިވަނީ މަޖުބޫރުވެފައި. އެީއ، ރާއްޖޭެގ  މަސައްކަތައް އަުޅގަ

ސިޔާސީ މަޞްރަޙަށް އަންަނ ބަދަލުތަކާއެުކގަ ހުރިހާ ަކންތައްތަކެއް ހަމަަޔކަށް 

އަޅުަވިއގެން ނޫނިއްޔާ ަޤއުމުެގ މުސްތަޤްބަލް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ރަނގަޅުގޮެތއްަގ 

ނޑަށް ނުފެންނާތީވެ. އާެދ، އެހެންކަމަށްވާތީެވ އާރާސްތުކުެރވޭނެކަމަކަ ށް އަުޅގަ

މިގަާވއިދުގެ ޖަދުވަުލގެ ކޮންެމ ފޮޅުވަތަކުން ކޮންމެ ލަފުޒަުކން ކޮންމެ އަކުރަކުން 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެއްކުުމެގ ބަދަލުގައި މުޙިންމުކަންދެވޭ ނުވަތަ އަުޅގަ

ނޑުމެ ން ވާހަކަަތއް މިސްރާބުކުރަމުން އަޅަިއގަންނަ ދެތިން ދިމާލަކަށް އަުޅގަ

ނޑަްށވުރެ  ެްވަނީ އަުޅގަ މިގެންދަނީ. އޭގެތެރޭަގިއވެސް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލާ ހިތް

ވަނަ  22ކުރިން ވާހަކަދެއްެކވި ޢިއްޒަްތތެރި ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްކެިވ ފަދައިން 

ރަށް ނަންބަރުގައި ބުނާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަަދއްަކވަނިކޮްށ ޖަލްސާއިން ބޭ

ނުކުތުން. އަދި މެންބަރަކު ާވހަކަދެއްކުމަށްފަހު އަދި ވާހަަކދައްކާ ނިމުމާއެުކަގިއ 

ޖަލްސާއިން ބޭރަށް ނުކުންނަން ޖެހިގެން ބޭރަށް ނުކުންނަންޖެހުން. ކެސެޓް 

ރެކޯޑަރު ފަދަ ރެކޯޑްކުެރވޭ ަތކެތި ވެއްދުުމގެ މައްސަލަ. ައދި، ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން 

ޖަޒްބާާތ އިޙްސާސްަތއްދެއްކޭފަދަ ގޮެތއްަގއި ވާހަކަދަްއކަން ވާހަކަެއއް ަދއްާކއިރު 

މަސައްކަތްކުރުން. އާދެ، ބައެއް ބޭފުޅުްނ ވާހަކަަދްއކަާވއިރު މަސަްއކަތް 



ނުކުރެއްިވކަމަށް ިވޔަސް ިއޙްސާސާ ޖަޒްބާތުދެއްކޭނެ. އަނެއްބައި ބޭފުޅުްނ 

މައްސަލަެއއް ޖަޒުބާުތ  ދައްކަވަން އުުޅއްިވޔަސް ނުދެްއކޭނެ. އެހެންވީމާ، މިހެންއޮތް

ނޑަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ބަެއއް މުނާސަބު ތަކުަގިއ  ދެއްކެވުުމގެ މައްސަަލއަކީ. ައޅުގަ

ވާހަކަދަްއކާއިރު ޖަޒުބާތު ދައްކަން. އެހެންނަމަވެސް، ަބއެއް މުނާސަބަތުތަކުަގ 

ނޑަށް ޖަޒުބާެތއްުނދެއްކޭ. އެީއ، އެވާހަ ަކ ވާހަކަދަްއކާއިރު ެއއްގޮަތކަށްެވސް އަުޅގަ

ދެއްކެޭވގޮތުން ައޅުަގނޑަށް އެވާހަަކިއގެ ތެރެއަށް ވަެދވިޮއންނަގޮތަކުން ާވގޮތެއް. 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެނޭ މީގެކުރިން ވާހަކަދެްއެކިވ  ބޭފުޅަކު ވާހަަކޔަށް 

ޖަވާބުދެއްވުުމގެ ގޮތުން ރަީއސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅގަިއ ހިމެނުއްވި، ބޭރުެގ 

ލަާވއިުރގަިއ ކުއްާތވެސް ެވއްދުން ހުއްަދކުރަްއވާފައި އެބަޮއވޭ. ގަާވއިދުތަކަށް ަބއް

ނޑުމެން ހަމައެަކނި ނަން އަޑުއަހާ ެއއްެޗއް. އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭ  އެީއ، އަުޅގަ

އެްއޗެއްނޫން އެއީ. ރާއްޭޖެގ ަގވާއިުދގެ ތެޭރގައި  ކުއްތާ ުނވެއްދޭެނއެކޭ 

ޅުަގނުޑމެން ވިސްނާކަށްވެްސ އެހެންލިޔާކަށް ނުޖެހޭނެ. އަދި، އެއާ ދޭތެރޭަގއި އަ 

ނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ އެީއ މިތަނުގަ ބޭރުގެ  ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނުޑ  ކަންތައްތައް ހުންނަގޮތޭ ިކޔަިއގެން ދައްކަްނވީ ވާހަަކއެއްހެން. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެން ބޭރުަގއި ހުރިހާކަމެއް މި ކުރަނީކީ ބޭރުގަހުރި ގޮތަކަެށއްނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ހުރިގޮތައް ކުރާކަށް ުނވެސްެޖހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރަްނޖެހޭނީ އަޅުގަ

ކުރިންވެސް ފާހަގަ ކުރަްނމުންއައި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަގާފަާތ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކު ރާ އުސޫލުތަުކގެ މައްަޗއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އާދަކާދަޔާ ައދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ޭއެގވާހަަކ   އެހެންވީމާ، ެއއުސޫލުތަކަްށ ބަލާއިރު ކުއްތާައކީ އަުޅގަ

އެްއވެސްތަނެްއގަ ދަްއކަންޖެހޭނެ ވާހަކަެއއްނޫން. އާދެ، މީ ހަމައެކަނި އަޅުަގނުޑ 

ފާހަގަ ކުރަން ހުރިތަންތަނަކީ. އަޅުަގނަޑކީ ަގވާއިދު ކޮިމޓީގެ މިހާރު ހިމެނޭ 

ށް ވާތީެވ، އިތުރު މަްއސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ަގާވއިދު ކޮމިޓީގަ ވާހަކަދަްއކަްނ މީހަކަ



ނޑަށް ލިބިެޮފިއވާ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލަން.  ޤަސްތުކުރާތީވެ މިހާހިސާބުން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  

 

 ތު ދޫޮކށްލައިފިން.ޝުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުަގނުޑގެ ފުރުޞަ އައްުޑއަޮތޅުގެ މެންަބރު 
 އިްބރާހީމް ޠާިހޜް 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ޝުކުރިއްާޔ. ދެން، އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮތީ ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މޫސާމަނިކު، ޖަލްސާގެ މިތަންވަޅު ވަަޑއިގެން ނެތީމަ ދެން އެފުރުޞަތު އަުރވާީނ 

 ނުބުރީގެ މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒަށް.މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު

 

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައޮތް  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ މެްނބަެަރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ަދއްާކކަށެއް ނެތިން. ެއއީ، މާ މުޙިންމު  ޢަލީ ފާއިޒް ވާހަކަެދއްެކވުން: ޤަދަރާ ޢިއްޒަތެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ  22ނޑަށް ލިބިފަނުވާތީ. އާދެ، ކޮންމެައކަްސ އެްއޗެްއކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ައޅައިގަެނގެން މިއުޅޭ ހުރިހާ ެއއްަޗކަށް  ޖަދަވަލުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ހިތައް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އަންނަން  އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލުމުން ައޅުގަ

ސްކޫލުަގއި އުޅުނު ގެ އަހަރު ތަކުގެ ތެޭރގައި އަޅުަގނޑުމެްނ  62އުޅޭ ެއއްަޗކީ 

ދައުރު. އާދެ، އޭގެ ބަހުުރވަިއން ދަންނަވަނީ ނަމަ ފޯމުދޭ ދުވަސް. މިދުވަހަކީ 

ކުލާސް އެީކަގއި ސަފުހަދާފައި ދާގޮތައް ހޯލްތެރެއަށް ވަންނާނީ. ދެން، 

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެއިރު ެއބޭފުޅަކު ފެނުނީމަ ބިރުން ތުރުތުރުެުއަޅާ ވަރަށް 

ންގެ އިޙްތިރާމުވެސް އޮތް. އަދި، ިމހާރުވެސް އިޙްތިރާމު އެބޭފުޅަކަށް ައޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި  ނުޑމެންގެ ބޭފުޅަކު އަުޅގަ އޮތް. މިތަނުންވެސް އަުޅގަ

އެއިުރވެސް ުއޅުްއވި. އެހެން ތަފާތު މަޤާމެއްގައި. ސްޓޭޖް މައްަޗއް 



ކިބަ ބަލަން. ހުއްޓިވަަޑިއގެންފައި އަމުރު ައންނާނީ، ކުރިއަށް ހުންނަ ކުްއޖާގެ ފުއް

ނޑުމެން ެއއިރު ތިބޭ ގޮތަކީ. އެހެްނވީމާ، މިހާރުވެސް   މިއީ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް މި އިޙްާސސް މިކުރެވެނީ ޒަމާން ތަޙުޒީބު ބަދަލުވަމުން  

އައިސްަފއިާވގޮަތއް ތަންދިނުމުގެ ބަދަލުަގއި ވަިކ ގޮަތކަށް އަޅުަގނޑުމެން ފިއްާތ 

 ނޫނުގައި.ހިފެހެއްޓުމުގެ ރޫޙު ފެންނަގޮތައް މިޤާ

 

ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފްކުރަްއވާ ިއނގޭތޯ. މައިކް ސިްސޓަމުގެ ަމއްސަލަެއއް ޖެހިއްޖެ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހެންވީމާ، އިހަށް ކުޑަ ިއރުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލާފައި އަލުްނ ތެދުވެ ވަޑަިއގަތުްނ 

 އެދެން.

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 އާދެ، ބ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވާހަކަ ކުރިއަށް ެގންދެވޭތޯ ބައްލަވާ.   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

  

 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ މިޖަޒްބާތު ކުޑަކޮށް ވަދެއްޖެްއޔާ ސިސްަޓމް  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ މެްނބަެަރު 

ޅުަގނޑު މާދިުގ ފެއިލްާވގޮތަްއވެސް ވަނީ ަކންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް، އަ ޢަލީ ފާއިޒް ވާަހދެއްެކވުން:

ވާހަކަެއއް އިތުރަށް ދަންަނވާކަށް ނެތް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅެނީ، 

އަޅުަގނޑުމެްނވެސްެް ބޮޑެިތވެ ތަސައްރަފު ފުދިފަިއ ތިބޭ ޙާލަތުގައި 

ނޑުމެން ހަމަ ކުރާނީ  އަޅުަގނޑުމެްނވެސް ގޯސް ަކންތައްތަކެއް ނުކުރާނަމޭ. އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޫދދެއްވަން މަސައްކަްތ ، ޒިންމާދާރު ގޮތުގަޭއ. އެހެންީވމާ

 ކުރަްއވާށޭ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ވަނަ މާއްާދގެ ޖަދަލުގަިއވާ ބަެއއް  22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 ކަަތއް ކަންތައްތަކާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅަގނޑުެވސް ބަެއއް ފާހަގަކުެރވިަފއި ވާހަ  މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 



ެެވުން: ނޑު ދަންނަވާލާިހތްވޭ ސުލޫކީ ނުވަަތ  ވާހަކަެދއްކެ ދަންނަވާލާން. އޭގެ ކުރިްނެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަގައިމުވެސް ނުކުރާނެ ކަންތައްތަްއ  ނޑުތަކުން ައޅުގަ އަޚުލާގީ މިންގަ

ނުޑ  އެބަހުއްޓޭ ފާހަަގ ކުެރވިފަިއ ނެތްކަމަށް ިވޔަސް ހަމަަގއިމުވެްސ އަުޅގަ

ނުޑ  ނުކުރާނަމޭ ނޑު އެްއޗެްއކާން ވެްއގެނަމަ އަުޅގަ އެފަދަ ކަންތައްތަކެއް. އަުޅގަ

އަމިއްލަ ގޮތުން އަމިއްަލއަްށ ތެދުވެލާފައި މަޖިލިސްގެ ރައީސްގެ ިއޒްނަާޔއެުކ 

ނުޑ  ބޭރަށް ނުކުންނަނީ ކޮންމެހެން ކާކަށްނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ގެން އެތެރެއަށް ވަންނާނީ. ކާންބޭނުންނަމަ ބޭރުން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ަކއި

ނޑަށް ހީވަނީ މީގެތެރޭގަިއ  އެހެންވީމާ، މިފަދަ ވިސްނުންތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އެންމެނަށްވެސް ފަސޭހަފުޅު ވާނެކަމަށް ފެނެޔޭ.  ގެންގުެޅވޭނަމަ އަުޅގަ

ނޑަށްެވސް ފާހަަގ  ދެން، މީގަިއ ޖަދުވަލުަގއި ފާަހގަކުެރވޭ ކަންަތއް ތަުކަގއި ައޅުގަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި އެިލޔުްއވާފައި އިންނަ ލިޔުްއވުމުަގިއ  23، ކުރެވިފައި 

މަޖިލިހުގައި ސެކްރެޓޭރިައޓުން މެންބަރުންނަށް ލިޔުން ބެހުން ނުވާގޮަތއް ޢާންމުކޮށް 

އެްއވެސް ާބވަތެްއގެ ލިޔުމެްއ މަޖިލިސްކުރާ މާލަމުގައި ބެހުން. މި ޖުމުލައިގަިއ 

ތަ އޭަގއި ބުނާ އެއްެޗއް ސާފުނުާވ. އެބައުޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ޮއޅުންތަކެއް ނުވަ

އެައއްވުރެ މާރީިތކޮށް ސާފުާވނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭިރއަޓުްނ 

މެންބަރުންނަށް ބަހާ ލިޔުންފިޔަވާ ޢާންމުކޮށް އެއްެވްސ ބާވަތެއްގެ ލިޔުން 

މަޖިލީހުގެ ހޯލުގައި ުނވަަތ މާލަމުގައި ބެހުން. އެފަަދގޮތަކަށް އަިއއްސިނަމަ 

ންކޮޅެއް ސާފުވެަލއްވާެނކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ދެންހަމަ މިއާއެުކގަ އަދި އިތުރަްށ ތަ

ފާހަގަކުރެވޭ ެއއްކަަމކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަފުޅު ަދއްަކާވ ވަގުތެްއގަ މަޖިލިސް 

ދޫކުރައްވާ ުނވަތަ މަޖިލިހުން ބޭރަށް ނުކުމެވަޑަިއގަތުމަކީ ެއދެވިގެްނވާ ކަމެއްނޫން 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަބުުނއްާވ  25ކުަރއްވާަފއި އޮތްއިރު، ހަމަ ކަމުގައި ފާަހގަ 

މެންބަރަކު ވާހަކަ ެދއްެކުވމަށްފަހު ވާހަކަދައްަކއި ިނމުމާއެކީަގއި މަޖިލިސް 

ނަޑކަށް ހިެއއްުނޭވ  ދޫކޮށްފައި ދިއުމަށް. އެހެންީވމާ، މިދޭތެރޭ ދެމެދުގައި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ  ފަޅިސުކުންތެްއވެސް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެހެން.



މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވާހަަކފުޅު ދައްަކވާ ނިމިަވޑަިއގަްނނަވާއިރަށް އެބޭފުޅަކަްށ 

ޝުކުރު އަދާކުަރއްވާ ވާހަަކފުޅު ވައްަޓވާ. އެހެންކަމަށް ވަންޏާމުން، މިދޭތެރެ 

. ދެމެދުގައި ނިކުމެަވޑަިއގަންަނވާނެ ަވގުތަކީ ކޮަބއިކަން ފާހަގައެއް ނުކުެރްއވޭ

އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަެަންތަްއތަކަށް ރިޔާެއއް ކުރަްއވާނެކަަމށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދު 

ނޑު ފާހަަގކުރާ އަނެއްކަަމކަށްއޮތީ  ކުރަން މި ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއިން. ދެން އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގައި އެބަބުނޭ ކެސެޓް ރެކޯޑަށް ުނވަތަ ޓޭޕް ރެކޯޑަށް ނުވަަތ  26

ނުަވތަ އަޑު ރެޯކޑްކެެރވިފަިއވާެނ އެްއވެސް އެްއޗެއް.  ކެމެރާ ނުވަތަ މަންޒަރު

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސވެސް ގެްނގުޅުްއވަނީ ހަމަ މީޑީއާ 

ފޯނެއްހެން. އޭތި ގެންނަާވކަމުގައި ވަނީިވއްޔާމުން ައުޑވެްސ އަދި މަންޒަރުވެްސ 

ހުރި. އެހެންވީމާ، ރެކޯޑް ކުެރވޭނެ. އަދި، ެއނޫން ކަންތައްވެސް ކުެރއްެވން

މިމާއްދާގައި މަޖިލިހުގެ ަރީއސްގެ ހުއްދަ ލިިބގެންވާކަެމޭކ، އެތަން އަންަނއިރު، 

އެބަޔަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެ އިމްތިޔާޒް ލިބިެގންވެޔޭ އެފަދަ ތަކެތި 

ނުވަތަ އެމާނަކުރާ ުނވަަތ ޭއގެތެރޭަގއި ހުއްދަކުާރ ތަކެއްެޗއް ކަމަށްވާނަމަ 

ވާހަކަ މިއަްށގެަނއުން. އެހެންވީމާ، މިކަހަަލ ބައެއް ކަންަތއްތަްއ އެތަކެީތގެ 

އެބަހުރި އިނގޭތޯ ފާހަަގޮކށްެްލަން ބޭނުންވާ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާުޙ 

ނޑު ވަަރށް އުއްމީދުކުރަން ކޮމޓީގެ ފަރާތުން މިދެންނެވި  ގެންނަާވއިރު އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ބައެއް ކަންަތއްތަކަށް ވިސްަނވާ ާވޑަިއގަންނަވާނެކަމަށް . ެދން އަޅުގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް ައޅުަގނޑަަކށް ހަމަގައިމުވެސް ދެން ވަަރށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ބޭފުޅުން މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގަ ބަެއއްމާއްދާތައް އުނިކުރަން ވިދާޅުެވްއގެ. 

ނޑުެވސް ޤަބޫލުކުރަން މީގައި ދުނިޔޭގެ ޕާލިމެންޓްރީ  އަޅުަގނަޑކަށް އަުޅގަ

ތަކަށް ބައްލަވާަފިއ ތައްޔާރު ކުރަްއވާފައޮތް އެްއޗަކަްށވެފައި މީެގ ޕްރެކްޓިސް

ނޑުމެންނަށް މީގެ ސަބަބުން އުޅެން އުނދަގޫ ނުވާނެ ކަހަލަ  ތެރޭގައި އުޅގަ

ކަންތައްތަކެޭކ ހުރީ. އެހެންީވމާ، މީގައި ާމއްދާތަކެއް ުއނިކުރުމަށްވުރެ ބޮޑަްށ 

ނޑަްށ މިމާއްދާތަކަކަށް އިޞްލާީޙ ބަދަލުތަކެއް ގެަނއު ން މުޙިންމުކަމަށް އަުޅގަ



ފާހަގަ ކުރެވެނީ. އެހެްނވީމާ، މިވާހަކަތައް ދަންނަވާލުމަށް ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް 

ނުޑ އުންމީދުކުރަން ކޮމިޓީން މިެދންނެވި ކަންތައްަތކަށް  އަޅުަގނުޑ އެދުނީ. އަުޅގަ

ރު ވިސްނަވާ ވަަޑިއގަންނަވާނެކަަމށް އެހެންމިދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އިތު

ފުރުޞަތެއްނެތް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅާކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާކަށެއް. ެއއީ، 

އަޅުަގނޑުމެން ޗުްއޓީަގއި ހުރި ކަމުގަިއވިޔަސް އަދި އެޫނން ޙާލަތެއްގައި ހުރި 

ނިޑވަުޅގަިއ ޮއތް ހަމައެކަނި ހައްލަީކ  ކަމުގަިއވިަޔސް. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ދަ

ހުށހަޅާފައިވާ މެންބަރަކާ ގުޅިަވޑަިއގެން ެއއަްށ ކޮމިޓީއަށްދިޔުން ނުވަތަ އެަކން 

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތެްއ އޮތުން. އެހެްނވީމާ، މިވާަހކަތައް ދަންނަވާލާްނ 

 ފުރުޞަތައްއެދުނީ. ޝުކުިރއްާޔ. 
 

 ްެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ާފހަގަކޮށްލަން  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު އާޠިފް

ދެތިން ޕޮއިންޓެއް އެބައޮތް. އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން  ބޭނުން ކަެދއްެކވުން:ވާހަ

ބޭނުމީ، ަގވާއިެދއް އަިދ ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާއްާދއެއް ިލޔުނުނަމަވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބެލެވޭނީ އެލިެޔވިފައި އޮންނަ ެއއްަޗަކށޭ. ޢިބާރާތްކުރެވިފަިއ 

ނޑުެމން ބަޙުސް ކުރަމުން އޮންނަ ގޮތުން ދެން ނުކުން  ނަ މާނައަކުން އަޅުގަ

ދިޔައިރު ޚިޔާލު ހުރިގޮތް ެއއީ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހުން ހުށަހެޅޭނެ އެއްެޗއްނޫން 

މީހަކާ ދިމާލައް ބުނާ އިަރުކވެސް. އެހެންވީމާ، މިލިޔެޭވ ެއއްެޗއްެގ މަްއޗަްއ 

ނޑުމެންނަށް މާނައެއް ނެެރވެން އޮންާނނީ. ދެ ނުޑ ބިނާކޮށް އަުޅގަ ން އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އަނެްއ ވާހަކަައކީ މިކަހަލަ ޖަދުވަލެއްަގއި ނުވަތަ ނޭދެޭވ 

ކަންތައްތަެކއް ކުުރވުން އެކަށީގެންުނވާ ކަްނތައްތަކެކޭ ިކޔަިއގެްނ 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުލިެޔޭވނެ ހުރިހާ ވާހަކަެއއް، މީަހކު ކޮށްފާނެ ހުރިހާ 

ނޑު ދެންނެވިފަަދއިން އަދިަބއެްއކަންތައް ވާހަކަެއއް. ކުރިން ދުވަުހވެ  ސް އަުޅގަ

މިދެންނެވީ  ލިޔެފަ ހުއްޓަްސ ޕްރެކްޓިސް ކުެރވޭނެ ގޮތަަކށް ނޫން ހުންނާނީކީ. 

ނޑުމެނަށް މިލިޔެވެނީ ކީކޭތޯކަން ވަަރށް ބޮޑަށް ިވސްނާލަން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



އި ވިސްނާލިަޔްސ އެބަޖެހޭ. މިހާރު މިހާރަށް ކުރީދުވަހާ ހަމައަށް ފާސްކުެރވިފަ

މިތަނުން ކޮންމެވެސް ފާޑެއްގެ ވައްތަެރއް ޖައްސާލާފަ ހަމަ މަނިކުފާނާ 

ދިމާލައްވެސް ކޮންމެވެސް ފާެޑއްގެ ވައްތަެރއް ޖައްސާލާފަިއ އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ 

ނުކުތުމުގެ ހުއްދަ މިއޮތީ ދެވިފައި. ދެން، އެކަމަކު ނުކުންނަން މިޖެހެނީ ރައީސް 

ނޑުމެން އަދި ަވއްތަރެއްނޫން ވާހަކަނުދައްަކވާ ވަގު ެތްއގަ. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ވިޔަސް ހަމަ ޢިޝާރާތް ކޮށްލާފައި ނުކުންނައިުރވެްސ ރައީސް ވާހަކަފުުޅ 

ދައްކަމުން ގެންދަވަނީ. ވަރަްށ ދުރުންވެސް ބައެއް ބޭބޭފުޅުްނ އެބަ ވަަޑިއގަންނަވާ. 

ޓާލަންވެސް މަޖުބޫރު އެހެންވީމާ، ެއަވގުތު ކޮޅަްށ ރައީސް ވާހަކަދެްއކުން ހުއް

ކުރުވާކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެނަށް މީތި މި ފާސްކުރެވެނީ. މިކަހަލަ 

ކަންތައްތަެކއް ކަންތައްތަެކއް މިކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، ޙޤީޤަތުަގިއ 

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިލިެޔވެނީ ކީކޭތޯކަން އަުޅގަ

ންމު ކަމެއް ކަުމގަިއވާތީ ިގނަބޭފުޅުން ވަަޑއިގެްނ ދެން އަދި ހަމަ ވަރަްށ މުހި

ދޮރާއި ހަމައިަގއި ހުއްޓިަވޑަިއގެން ހުންނަވަނީ މަނިކުފާނު އިޝާރާތެްއ 

ކޮށްލައްވަންދެން. އެވާހަަކވެްސ އަލުން އެނބުރި މިތަނަށް ވަންނަނީ ކިހިނެއްތޯ.. 

ނޑު ދަން ނަވާ އެްއޗަީކ އެވާހަަކވެސް ލިޔެަފއެއްނެތް މިޔަކު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިހުރިހާ އެއްޗެއް ިމޔަކު ުނލިޔެވޭނޭ. އަދި ކަންތައްަތްއ ކުރެވޭނެ ގޮތެްއވެސް 

ނޑު ިޚެިޔާލަށް ނުގެެނވޭނެ  ނުޑ ބަެއއް ކަންތައްތަކީ އަުޅގަ ނެތޭ. އަުޅގަ

ކަންތައްތައް އެކަމަކު އަބަުދ އަބަދު މަޖިލީހުން ފެންނަ ކަންތައްތަްއވެސް މީެގ 

ދެންމެއަުކވެސް ައޅުަގނޑު ދުށިން ަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުްނ  ތެރޭގައި އެބަހުރި. ދާދި

މިދޭތެރެއިން ވެދެވަަޑއި ނުގެންނެިވގެން ތާށިެވގެން އުއްުޅވަނިކޮްށވެްސ 

އެވާހަަކވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ލިޔަން ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ކޮންމެ ދުވަހަުކ 

ނަން ވާއިރު އަެނކަުކ ކަހަލަގޮތަކަށް ހިނާގކަންތައް މިހިރީ އިނގޭތޯ. އެަކކު ވަން 

ތަންދޭންޖެހޭނެ ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް އެކަހަލަ ތަންކޮޅެްއެވސް ލިޔެފަ ހުންނަނަމަ. 

ެައަީކ ެއއީ ހުރިހައި އެްއޗެްއ  އެހެންވީމާ، އަދިވެްސ ދަންނަަވން ބޭނުންވާެު ވާހަކަ



ނޑުމެންނަަކށް. މިހުރިހާ ކަމެއް މީގައި ހިމަނާލެވޭ ކަހަލަ  ނުލިޔެވޭނޭ އަުޅގަ

ސްެސއްނޫން މީކީ. ެއހެންވިމާ، މެންބަރުން މިކަމާއިމެދު ވިސްަނވަިއގެން އެްއޗި

ކަންކަން ކުރަްނވަންވީ ކަންތައްތަކެްއ މަނާ ކުރުމުގެ ރޫުހގައި ިލޔެވިަފއި ހުިރ 

ލިޔުންތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ދެްނ ބޮޑަށް މާނަކުރެވެނީ. ދެްނ ދަންނަވަންތޯ ޖަޒުބާތު 

ެއކްސްޓްރާ ޓެެރްސޓިއަލް ފާުޑގެ ގޮތަކަށް ނުލައި ސްޓާރވޯޒް ުނވަތަ ޮކންމެވެސް 

ވާހަކަދަްއކާލީ ވަރަށް އަދަާބިއ ޚިލާފު ކަމަކަށްެް ވާނެ މިާތނގައި މޮނަރ  ޓޯން 

އަކުން ވާހަކަދަްއކާ ލައިިފއްޔާ. އެހެންވީމާ، އެހެރީެވސް ލިޔުން ރަަގުޅ 

ނޑަ ހީވަނީ. އެހެްނވީމަ އަޅުަގނޑުމެން ިމ  އެްއޗިސްެސއް ނޫންހެން އަޅުގަ

ވްކުރަން ނުވަތަ ހާސިލް ކުރަން މިއުޅޭ މަޤުސަދަކީ ޮކބާބާއޭ. މިހެން ހިތަން އެޗީ 

އަރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިމާއްާދތައް ޢިބާރާތް ެވގެން މިދަނީ. އެހެންެވގެން ެއވާހަަކ 

 ފާހަގަ ކޮއްލަން ައޅުަގނޑު ޭބނުންވަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

 އްޒަތްތެރި ރައީްސ، އާދެ ިމއަދު އިްއޔެ މި ައއިސް ވާހަަކ ދެއްކެވި ޢި ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ މެްނބަރު 

 ގިނަބޭފުޅުން ހަމަ ހުރިހައި ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވީ މިޖަދުވަލު  ޢަބްުދއްަރޝީދު ުޙަސއިން 

އިޞްލާޚު ކުރުމުގެ ަމއްޗަްށ ނުވަތަ މިޖަދުވަލާއި ނުާލ ކުރިައއް ދިއުމުެގ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހެންވިމާ، ދެން އަޅުަގނޑަްސ މިހާރު ބުރަވެެވނީ އިހަށްެް ަވގުުތ މައްޗަށް. 

ނޑުެގ އަމިއްލަ ޚިޔާުލގަިއ  ނަގައި ނުލައި ކުރިއަށް ިދއުުމގެ މަްއޗަށް ދެން އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ އެއްެޗްއ ދަންނަވާއިރުގައި ދެންނެވޭީނ އަޅުގަ

ން މިޔާއިގެން ކުިރއަށްދާން މިޖަދުވަލުގައި އޮތް ގޮތް ެއންމެ ރަނގަޅޭ. ދެ

އަޅުަގނޑަށްފެނޭ. ސަބަބަީކ މިއީ މަޖިލިސްގެ އިާދރާއިން ވަރަށް ބޮުޑ 

ދިރާސާތަކެއް ކުރަްއވާ އެަތއް ސުވާލުތަެކއް ތައްޔާރު ކުަރއްަވއި އެ ސުވާލުތަަކްށ 

ބޭފުޅަކު މުޅި ރާއްެޖ  25މި މަޖިލީސްގެ މުޅި މަޖިލީސް ތަމްސީލުވާ ގޮަތއް 

ދެންެނވިަޔސް އެންމެ ރަަގޅުވާެނ ހައްަދވަިއގެން އެބޭފުޅުން  ތަމްސީލުވާ ގޮތަށޭ

ކުރެްއވި މަސަްއކަތްޕުޅުތަކަްށ އެކުެލވުނު ަގވާއިެދއްެެ މީ. އެހެންވީމާ، ދެްނ 



އަޅުަގނުޑ މެންނަށް ކަމުނުދާ ކަމަށް ވަންޏާ ޫދކޮށްލާފަިއ ކުރިއަްށ ދަމާތޯ. 

ރޭ. އެ ހުންނަނީ މިކަހަލަ އަޅުަގޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ހު

މަޖިލިސްތަކުގައި އެހުންނަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ އަޚުލާޤީ ނުވަތަ އަދަބީ 

މިންގަޑުތަެކއް ހިފެހެއްޓުމުގެ މުހިންމު ކަމަށްޓަކައި ކޮށްފައި ހުންނަ ކަމެއް. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިހާރުވެސް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައިެވސް މިގަވާއިުދގެ ހަމަ 

ނަޑއެިޅގެން ކޮށްގެންނުވާެނ ކަންތައްތަކޭ ކިޔާފައި އޮްނނަ ބައެއް އެބަޮއވޭ.  ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ަގިއ  23މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ ހަމަ އެ ަގވާއިުދގެެެ 

މިއޮންނަނީ މެންބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދަނިކޮއް ެމންބަރަކާއި ރިޔާސަާތއި 

ކަމެއް ކަމަށް. އެހާ  ދެމެދުން ހުރަސް ކުރުމަކީވެސް އެއީ ކޮށްގެންުނވާނެ

ހިސާބައްވެސް ކަންތައްތައް ެއބަހުރޭ ކަންތައްތައް ހިފެހެއްިޓފައި. މިހެން ހުންނާތީ 

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ މިކަންކަން ރަނގަޅު ކަމަށް އެބަ ޤަބޫލުުކރެވޭ. ެއއީ ދެން ހަަމ 

އަޅުަގނޑަށް ވިސްޭނގޮތުަގިއ ހުރިހާއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްާތިއ 

ބޭފުޅުންގެ ކަރާމަތާއި މަޖިިލސްތަކުެގ ކަރާމަތް ހިފެހެއްުޓމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެ

ނޑުެމންނަށް ރީތިކޮއް މި މަޖިލީހުގެ އަދަބާއި ހުރުމަތް  ކަމަށް އެކަންކަން އަުޅގަ

ހިފަހައްޓައިގެން ގެންެދވޭެނކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނަޑށް ހިވަނީ ހަމަ 

ކުރިއަށްދާންވީެހން. ަވގުތު ނަެަަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން މިަޔ ޖަދުވަާލ ނުލާ ހަމަ

ނުލާ. އިްއޔެ ައޅުަގނުޑ މިތާގައި ަރއްޔިތުން ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަިއ 

ކުޑަަވގުުތކޮޅުގެ ތެޭރަގއިވެްސ މަޖިލީސްގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރިޔާސަތުްނ 

އިޝާރާތްޮކއް ލެްއވި މަޖިިލސްގަިއ ވާަހކަ ދެްއކުމުަގިއ މާތްބަހުން ވާހަކަ 

ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމުގެ މަްއޗަށް އިޝާރާްތ ކުރަްއވާ ދެްއކެިވ ދެއްކުމުގަ 

ނޑަށް ަވރަށް ކަމުދިޔަ ރިޔާސަތުން އެޮކއްލެވި އިޝާރާތް.  ވާހަކަފުޅުެެ އަުޅގަ

އެްއވެސް ބޭ ފުޅަކު އެްއޗެްއ ވިދާޅުެވގެންނެނޫން އަހެންނަމަވެސް ރިޔާސަތުްނ 

ނޑަ ިވސްނޭ އެކަން އިޝާރާތް ކޮށްަލއްވާަފއި ޖަލްސާ ކުިރއަށް ގެންދެ ްއީވ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންުގޅެންޖެހޭނެ ުއސޫލުތަކެއް އެހެންވީމަ  ގޮތުަގއި އެހުންނަނީ އަުޅގަ



އަޅުަގނޑަށް ެއގޮތްަތއް ފެނޭ އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ ވަގުތު 

ނަގާލާކަށެއް. ވާހަކަޮކޅު  ދެއްކެވި ގިނަބޭފުޅުންނަށް އެގޮތް ފެނިަވޑަިއ 

ަގނޑުމެްނެގ މަސްލަހަތަށް އެގޮަތއް އޮތްަކމަށް ވަންޏާ ައވަހަށް ގަންނަވަންޏާ އަޅު

ނޑަށް ފެންނަނީ  ނޑު ެއގޮތަްއ ތާޢީދު ކުރަން އެހެންވީމަ އަޅުގަ ކުރިއަށްދާވީ.އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ބަހުޘް ދިގު ނުކޮށް ދެން އޮތް މާއްދާއަށް ދިއުމަށްަޓކައި ައވަހަށް އަުޅގަ

ދާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ޢިއްޒަތްތެިރ ކޮމިޓީއަށް މިމައްދާ ގެންގޮްސފަ މިމާއް

 ރައީސް. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

އާދެ މިހާރު ވާހަކަ ދައްކަވަްނ އެދިވަަޑއިގެންނެފަިއވާ ބޭފުުޅންގެ ތެރެއިން އެންމެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރި  ފަހުން އެދި ވަޑައިގެންފަިއާވ ބޭފުޅަކީ އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެ

 ޖަމީލު.هللا މެންބަރު ފަތުޙު

 

 މިނެޓު އިުރގެ ތެރެއަށް  3ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އާދެ ައނެއްކާެވސް  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު 

މިނެޓަށް ފައްތަިއެގން އެއްެޗއް ދެންނެވޭތޯ. އާދެ، އަޅުަގނޑު ކުރީ  5ނުވަތަ  ަޖމީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ފަތުޙު

އިުރވެްސ އަޅުަގނޑު ކޮންެމވެސް ވަރަަކ ޢިޝާރާތްކޮއްލިން ދުވަހު ވާހަކަދެްއކެވި 

އެންމެ ކުރިއްސުެރވެސް ައޅުަގނޑު މާބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ މަނާކުރެވޭ 

ކަންތައްތަުކގެ ދިގު ލިސްެޓއް އޮންނާކަށެއް. އޭގެ ބަދަުލގައި އެކަހަލަ ކަންތައް 

ހައްަޓއިގެްނ ޕޮޒިޓިވް ތަކުަގއި ތަންކޮޅެއް ޮޕޒިިޓވް ޮގތަކަށް ވިސްނުން ބަ

ކަންތައްތަެކއްގެ ވާހަކަދެްއކުން. އެއީ އަޅުަގނޑު އަބަދުވެސް ކޮންމެހެން މި 

ޖަދުވަލާ ބެހޭގޮތުން ނޫނީ މަޖިލިސްގެ ވާހަކަ ެދއްކުމާ ބެހޭ ގޮތަކުން ކުެށއްނޫން 

އެހެންނަމަވެސް ދެންމެ.  ޢިއްޒަތެރި ރައީްސވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން އަދި ޑްރާފްޓް 

ވި ބޭފުޅުންވެސް ެބއްލެިވ ފަދައިން މިހުންނަނީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހައި ކުރެއް 

ޕާލަމެންޓްރީ ސިސްޓަމުތަކެއްަގއި. އާދެ، ޕާލަމެންޓްރީ ސިްސޓަމެކޭ ބުނާއިރުަގއި 

ހުރިހާ  ޕާލަމެންޓް ތަކެއްގައިެވސް އެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަްށ ގެންދާއިރުަގއި 



އްަތކުގެ ވާހަކަދެްއކުން. ދެން މިހާރު ގެންގުޅޭ އުސޫެލއް ެއއީ ނުކުެރވޭނެ ކަންތަ

އަޅުަގނޑުމެން ިއއްޔެ އެންމެފަހުން ޖަލްސާ އޮތް ދުވަހު މިގެންދިޔަ ގޮތަކީ 

އިސްލާޙުތަކަށް ޯވޓު ނަަގއިގެްނ އިސްލާޙުތަކެއް ފާހެއް ުނވި ދެން އެހެންވީމަ 

ޖަދުވަލަ ވަކިން ިއޞްލާޙުތަކަާކއި އެީކަގއި ވޯަޓކަށް  ބަސްވާ ހިސާބަކަށް 

ޔަ.ނުވަތަ ދިޔަކަުމގައި ވިަޔސް ޖަދުވަލެއް ފާހެއް ނުވި ެދން އެމާއްދާ އަސްލު ނުދި

ވަނަ މާއްދާ ޖަދުަވލާ އެކީަގއި ބާްއވަްނވެސް ފާހެއް ނުވި އެހެްނވީމާ،  22މާއްދާ 

ނޑު  މިހާރު މިދަނީ އެނބުރި ކޮމިޓީއަށް ޑްރާފްޓިންގް ކޮމިޓީއަށް. ދެން އަޅުގަ

ޓިސް މިއޮތްގޮަތކީ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތައްގަޑެ މިހިތަށް އަރަނީ ދެން މީގެ ޕުރެކް

ގޮތުަގއި ތަބާވުމަށްޓަަކއި ނުވަަތ ހަމަ އެނޫންގޮތަކަށް ެއއްގޮަތަކށްވެސް 

ފްލެކްސިބިލިޓީެީ ނިންމައިގެްނ އުޅޭ ޕްރޮސީޖަރެކޭ މިހާރު މިއޮތީ ދެން އެ 

ނޑުމެން ހިތަށްއަރަނީެީ  ޕްރިސީޖަރުގެ ހުއްދަ ކުރާނެބާޭއ ނުކުރާނެބާއޭ. އަުޅގަ

މިހާރު މި ޖަދުވަލެއްގެ ދަށުގަިއ ހުރި ސަބް އައިޓަމްތަކެއް ެއއިޓަމް ތަކުގެ 

ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުްނގެ ެއއްގޮަތކަށްވެސް ހިތްޕުޅުހަމަނުޖެހޭ ނޫނީވިއްޔާ އެބާރު 

ލިބިފައިވާ ގޮާތއި ދޭތެރޭގެ އިުޢތިރާޒް ކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ކުރި މާއްދާތަކެްއވެސް 

ލިޔެފަ އޮތްގޮތް ކިތަންމެ ފަހަރަކު ކިަޔސް އެއިން އެބުނާ އެބަހުރި ހުރި. އަދި އެ

އެްއޗެއް ދޭހަނުވެ ލިޔުނުމީހާ އަށް ދޭހަވެދާނެ ކަން ނޭނގެ ކިޔާމީހާއަށް ދޭހަ 

ނުވިޔަސްެެ އެހެން ހުރި ކަންތައްތަކެްއވެސް އެބަހުރި.ދެން ކޮންމެއަކަސް 

ނުވީމަ އޭގެ އަޅުަގނޑަ ީހވަނީ މިހާރު ހީވަނީ އެންމެ ފަހުން ދުވަހު މި ފާސް

ނޑުމެނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މީ މިއޮތީ އެންމެ ަރގަޅު ގޮތަކަށް  މާނައަކީ އަުޅގަ

ނޫންކަން.ދެން އަނެއްާކވެސް ައބުރާ މި ފޮނުވަނީ އެކޮމިޓީއަްށ އަޅުަގނޑު ހިތަށް 

އަރާ މިހާރު ދެން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފަނަވެސް ނުފޮނުވާ ނަމަެވސް ޢިއްޒަތްތެރި 

ެުޅުއްަވއި ކަުމގައި ވަންޏާ މިޖަދުވަލާ ހަމައަށް މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅު ގެ ންގު

އަންނައިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓު ނެގުުމގައި މިހާރު މިގެްނގުޅޭ ުއސޫލައް 



ވުރެްއވެސް އަދި ޑީޓެއިލްެް ޮކށްގެން އެކަންަތއް ކުިރއަތް ެގންދިޔައިޔާ 

 ހުރި ކިތަންމެ...ކިހިނެއްވާނެބާ ައޅުަގނޑަށް ަލފާކުރެވޭ ގޮުތަގއި ިވއްޔާ ޖަދުަވލުގެ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފްކުރަްއވާތި. މައިކް ސިސްޓަމްގެ ަމއްސަަލއެއް އިނގޭތޯ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:
 

 އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގެންދަާވހާ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު 

ނޑު ހަމަ ހުއްޓާލާ  ކަެދއްެކވުން:ަޖމީލް ވާހަهللا ފަތުޙު ނޑަށް ވާހަކަށް ނުދެއްކޭތީ. އަުޅގަ ފަސޭހަކަމާއި އެކީަގއި އަުޅގަ

ކޮންމެ ފަހަރަކު މިވެސް ހަމަ ހުއްޓެނީ ކަންނޭނެގ ވޮިއސް އެކްިޓވޭޓެްޑ 

ސިސްޓަމަކަށް ވެދާނެ ކަންޭނނގެ. އާދެ، ކޮންމެއަކަސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ 

 ްެ ކުރެޭވކަމަށް ވަންޏާ. ިގނަ މާއްދާތައް މިހިރީ  މިއުޅޭ ެއއްަޗކީ ޑީެޓއިލް

އަޅުަގނޑުމެން އެާއއި ދޭތެރޭގެ މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ނެތް މާއްދާތައް. އެީއ 

އަޅުަގނޑު ހިތުން ހަމަގައިުމވެސް މިހާރު މީގައި ބާްއަވން އެންމެ ރަނގަޅު 

ނޑުމެން އެންމެން. އެހެންނަމަވެސް މުޅި ޖަ ދުވަލަށް ކަންތައްތަެކއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޫނީވިއްޔާ ޖަދުވަުލގެ އައިޓަމަކަށް ެއކަނި ވޯަޓށް އައްސަަވިއގެން 

އެފާސްނުެވއްޖީިވއްޔާ ދެްނ އެޖަދުވަލު އޮތް ގޮތަްއ ފާސްކުރަްނ 

ހުށަހަޅުއްވައިިފއްާޔވެސް ޖަުދވަލް ފާސްނުވެ ހިނާގއިާދނެ. އެއީ އެްއކަލަ 

ށް ޢިއުތިރާޒު ކުރަްއާވ އަޅުަގނޑުމެން ފާސްނުކުރި މާއްދާ އޮެވގެން އޮތީތީ ެއކަމަ

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ މި ޖަދުވަލުގެ   ބެފުޅުން ވޯޓުނުދެއްަވއިގެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މާއްދާއަކުން ާމއްދާއަކުްނ އަކުަރކުން ައކުރަކުްނ ނަމަވެސް ނިންމަމުން 

ނޑމެންނަށް  ގެންގޮްސސި ކަމަށްވަންޏާ އެްނމެ ފަހުން ކަމުނުދާ މާއްދާތަކެއް އަުޅގަ

ެރވޭނެހެން  ބާކީ ކުެރވިއްޖެ ކަމަށްވަނާ އެބާކީ ކުެރވުނު މާއްދާތަކޭ ދެްނ ބާކީ ކު



އެއަށް އިސްލާޙުތަެކއް  ގެންާނނީ. އާދެ އަދި ައޅުަގނޑަށް ިއންޒާރެތް ނުެުކުރަްއާވ 

 ނުވަތަ.....

 

 މިނެޓް ވެއްެޖއް ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން.  3 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ެދއްކެުވން:

 

 މިނެޓު ހަމަެވއްޖެއް، އަޅުަގނޑު އެހެންވެ ައޅުަގނުޑވެސް ވަރަށް  3އާދެ،  މެންަބރު ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

ވަނަ މާއްދާ ަގއި އޮތްެް ކަންތަކުގެ. ޭއގެެވްސ  22ކުރުގޮތަކަށް ދަންަނވާލަން  ަޖމީލް ވާހަކަެދއްެކވުން: هللا ފަތުޙު

ނޑުމެންނަްށ އެނގޭ ެއވެސް ައޅުަގނޑަ ހީވަނީ މުޅިން  މަފްހޫމްެު އަޅުގަ

ކޮއްލުުމގެ ބަދަލުގައި އެ މަފްހޫމް ތަންެްކޮޅެއް ދޭހަވާ ގޮތަކަށް ޭއގެ މާނައަކީ އުނި

ަވނަ މާއްދާ ގައި އޮތް  23ރިޔާސަތަށް ބޭއަދަބީ ނުވާޮގތަކަށް ވާހަކަ.ދެން 

އާއްމުކޮށް ެއްއވެސް ލިޔުމެްއ ބަހާއިގެން ނުވާނޭ އެއަްށ ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ 

ނޑު  އިޞްލާޙެއް އަތުެވއްޖެ ެއެވސް ރަނގަޅަ ސާފު ކުެރެވންވީ. ދެން އަުޅގަ

އެޑިޓޯިރއަލްެް ގޮތުން ައޅަިއގަތް ކަަމކީ  މި ބްެރކެްޓ ތެރޭަގއި އަންނަށް 

ކަންތައްތައް އިސްތިސްނާ ކުރެވޭ ނުކުެރވޭ ކަންތައްަތްއ ލިޔެފައި ހުންނަށް  

އިރުަގއި މިވެނި ކަމެއް ކުރެިވދާނެ ކަމަށް ބުރެކެޓް ތެރޭގަިއ އައުން ެއއީކީ ރީިތ 

ނޑަށް ހީވަީނ  25ަވނަ ނޫނީ  23އްހެންނެއް. ދެން ގޮތެ ވަނަ އެއަްށެވސް އަުޅގަ

ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ އިޢުތިރާޒުެު ކުަރއްވާހެން ވަރަށް ގިނަޭއ 

މިހިން ދަންނަވާ އިރުގަިއ ވާހަކަދެްއކެވި ބޭފުޅުްނގެ ެތރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުން 

މާ، އެހެންެް ހުރި ކަްނތައްތަުކގެ ވާަހކަ އަިދ ކޮމެންޓް ކުރެްއވި ވާހަކަ. ެއހެންވީ

ވަނަ ައކުރާ ބެހޭގޮތުްނ  26ވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުްނވެސް  26އެންމެ ފަހުން 

ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ކުރެްއިވ ކޮމެންޓެއްގައި ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ބައެއް ކަހަލަ 

ނ ޑުމެްނ އެްއޗެތި މިތަނަށް ެވއްދުމެްއ ނޫން ކަންނޭނގެ މަނާުކރަން އަުޅގަ

މިއުޅެނީކީ އެއް. އަޅުަގނޑުެމން މަނާ ކުރަން މިއުޅެނީ އެ ރެކޯޑު ކުރުމުގެ ވާހަަކ 

އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާ ވާހަކަަތކާއި ެއްއޗެހި ރެކޯޑްކުރުުމގެ ކަންތައްާކއި ކިތަންމެ 



ގައި )ހ( )ށ( ނި ގޮތަްއ  26ގޮތް ގޮަތކަށް މީގެ ިދގު ިސންގާ ލިސްޓެްއ 

ކުރެވިދާނެ ކިތަންމެ ެއްއޗެއް. އެހެންވީމާ، މިކަހަަލ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މެންޝަން

ގޮތަކަށް އެޕްރޯެޗއް ގެންެދވިްއޔާ ކިހިނެްއވާނީ. އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެއްބަްސވެޭވ 

 އަކުރުތައް ުޝކުރިްއޔާ.
 

ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންވެސް ަވގުތަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަތްތެރިކޮށް ހިއްތަވައިެގން އެބޭފުޅުންގެ ޝުޢޫރުތަްއ ފާޅުކުރުވާފައި އަިދ ހުރު

އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރާ ގޮތުަގިއ މި މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ގިނަ ބޭފުޅުންގެ 

ނޑުމެން  ނޑަށް މިހާރު ލިބިއްޖެ. ަގވާއިދުެު ކޮިމޓީއެއް އަުޅގަ ޚިޔާލުފުޅު އަުޅގަ

ގޮތައް ވީާހވެސް މެންބަރުންގެ ގިނަ ބޭފުޅުން  މެންބަރުން އެދިވަޑިއގަންނަވާ 

އެއްބަްސވެ ވަަޑއިގަންަނވާެނ ގޮތްތަކަށް އިޞްލާޙު ގެެނވޭތޯ ބަލާނަން. އަދި 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުހޫރިްއޔާގެ މެންބަރު އިޝާރާތް ކޮށްލެއްވި ފަދައިްނ 

ދާނެ. ފާސްކުރުމުގެ ކަންތަްއވެސް ކުރިއަށް އޮތްތާނަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބެލި

ދެން ޢިއްޒތްތެރި މެންބަރުން ދަންނަވާލަން މި މައިކު ސިސްޓަްމގަިއ 

މިމައްސަލަޖެހޭ ގޮތެއް ކަމަށް އިދާރީ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަީނ ދެދުވަހުން ެއއްދުވަުހ 

މައިކުތަްއ ބަދަލުކޮށްލާ މީގެ ަމއިކް ދޭންޖެހޭ ބަދަލު ކުރުމާިއ މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ 

ަޑޮކށް އެކަހަލަ މައްސަލަ އުޅެނިއްޔޭ. ދެން އެހެން ކުރަމުންދާތީ އާއި ކުޑަކު

ނޑުމެްނ  ނަމަވެސް ވީ ވަރަކުން ރަނގަޅު ކޮށްެލވޭތޯ ބައްަލވާނެ. ދެން އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާިއ ގެން ެދން ކުރިއަށް ދާން ބޮަޑ  22މިހާރު އެޖެންޑާގައި އޮތް ގޮތުން 

 22ނުޑ ދެންނެވިން ޤަސްތުކުރެވެނީ. އާދެ މިހެން މި ދެންނެވީ ކުރީ ދުވަހު އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއި މެުދގައި ވާަހކަފުޅު ދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން އަތްޕުުޅ 

އުފުއްލަވާ  ަލއްަވއި އެުދވަުހ އެދިވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު 

ނޑުމި ގެންަދނީ  ވަނަ މާއްދާ  22މިއެރުްއވުނީ. ދެން މިހާރު އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



ވަނަ މާއްދާ އިދާރީ  22ގެ ކަންތައް ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ދެން ފާސްކުރުމު

 މޭޒުން މިހާރު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ދަންނަވާލާނަން.

 

ވަނަ  22ވަނަ ބާބުގެ  3އެޖެންޑާގެ ތިންވަނަެަ ނަންބަރު: ގަވާއިދުގެ    .3

ތެއް މާއްދާއިން ފެށިގެން އެބާބުގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކާމެދު ގޮ 

 ނިންމެވުން.

 

 

ވަަނ މާއްާދ  22ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕގަިއ އޮތް ޮގތަށް [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 
 

ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައރިހަށް މިހުށައެޅުނީ.  22އާދެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުންެް:

ނޑު ދެން މިމާއްދާ ޔާމެދު ވާހަކަދެއްކުމުގެ ަވގުތު ހުޅުވާލަން. ދެން އަޅުގަ

ދަންނަވަން މިހާރު، މިވާހަކަފުޅު ދައްކަާވއިރު މި އިޞްެްލާޙު ހުށަހެެެޅުމަށް 

ދެންނެވިފައިވާ ަވގުތުަގިއ ހުށަހެެެޅިފައިވާ އިޞްެްލާޙާބެހޭގޮތުން 

ޯވޓެްއ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން. ދެން އިސްލާޙު ފާސްނުެވއްޖެނަމަ މާއްދާއަެަށް

ދެންނެވިފައި އަިދ މާއްާދ ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ދެްނ މާއްދާއަެަށް އަލުން 

ބަހުެުސްކުރާނެ ަވގުތު އެބަލިޭބ. އެހެންވީމަ،މިކަުމގެ ދެކޮުޅަގއި ަވގުތު ބޭނުންފުުޅ 

ކުރެްއވުމުގެ ބަދަލުަގއި މިހާރު ފުރަތަމަ މިހުޅުވާލެވޭ ަވގުަތކީ މި އިޞްެްލާޙުގެ 

ކަށް ހައްދަވާފައި ެއގޮތަށް ކުރިޔަްށ ގެންދެވުން އެދެން. ވާހަކަފުޅު ދަްއކަާވ ަވގުތަ

އާދެ، އެްއގޮތަކަްށވެސް ހީފުުޅ ނުކުރެްއވުން އެދެން ވާހަަކދައްކަވާެނ ފުރުޞަތު 

މަދުކުރަން އުޅެނިްއޔޭ. އެަކމަކު ހަމަ އެްއވާހަތަެކއް ަތކުރާރުކޮށް މަޖިލީހުެގ 

މެްއގެ ވަގުުތަގއި އެކަެމއްެގ ގިނަަވގުތުެުތަުކގައި ގެންދިުއމުގެ ބަދަލުގައި ެއކަ



 22ބޭނުން ކުރެވޭގޮތްެް ވޭތޯބުލުމަށް މިހެން މިދަންނަވާލީ. އެހެންވީމަ،މިހާރު މި 

ވަނަ މާއްދާޔާމެދު ވާހަަކ ދެއްކުުމގެ ފުރުޞަެަތު ހުޅުވާލެވިަފއި މިވަީނ 

އެދިަވޑަެަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޢިޝާރާތްކޮށްލެވުންއެދެން. އާެދ  އެންމެ ފުރަތަމަ 

ނުޑ މިފުރުޞަެަތު ައރުވަނީ މުލަކަތޮޅު ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދް އަޅުގަ 

 ޝަފީގަށް.
 

ނޑު  22އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ،  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު   ވަނަ މާއްާދއަެަށް އަުޅގަ

މާއްދަެގ ވަނަ  22އިޞްެްލާޙެެެއްފޮނުވިން. ހުށަހަެަޅާފައި މިވަނީ އެއިޞްލާަޙީކ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

)ށ( އަދި  )ނ( ށް މިދެއަުކރަށް ހުށަހަެަޅާފައި އޮތް އިްޞެްލާޙު. މިއިޞްެްލާުޙ 

ހުށަހަެަޅަން އަޅުަގނޑު ގަސްުތކުރީ ަގާވއިދު މިހާރު އޮްތގޮުތން ވާހަކަދަްއކަވަމުްނ 

މެންބަރުން ގެންދަވާއިުރގައި ރިޔާސަތުން އިންޒާުރކުރަްއވާ ޙާެާލަތެއް އެބައާދޭ. 

އިްނޒާރުކުރަްއވާނެ ޢިެިބާރާތެްއ އެމާއްާދގައި ނެތް.  އެފަދަ ޙާެާލަތެއްަގއި

އެހެންވީމަ، މިހާތަނަށް ކަންކުރެވިފަިއވާ އުސޫެޫލަށް ބަލާއިުރގައި އެކި މެންބަރުން 

ވާހަކަދަްއކަާވ ެއކިފަހަރު ެއފަދަ އިންޒާރު ުނވަތަ ރިާޔސަތުން އަންަގވަްނ 

ރާތްތައް ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ކަންތަްއތައް ެއްއގުމުަގއި ތަާފތު ޢިބާ

ބޭނުންކުރައްވާަފއި ހުންނަނީ. މިގޮތުން ހަމަގައިމުވެްސ އަޅުަގނޑާމެދުަގިއ 

ނޑު ވަރަށް ހިތްހަަމ  ރިޔާސަތުން ބޭނުންކުރެްއވި ޢިބާރާތްތަކާއިމެދު  އަުޅގަ

ނޑާލާ  ެާ،  ކަރާމާތް ކަ ނުޖެހިގެން ދިޔަ ދުވަހެއް ިދޔަ. އެީއ ސުެުލޫާކއި އަޚްލާޤާ

ުދވަހު ރައްދުވީ.އެެއއްނޫން ކަންނޭނގެ އިންޒާެރްއ ވާހަކަާޔއި މިކަހަލަ.އާދެ، އެ

ޢިޝާރާތެއް ކުރަްއވަންޏާ ކުރައްވަންޖެހޭނެ ގޮތެްއވެސް މިގަާވއިދުަގއި މިފަދަ 

ނަޑއެޅިގެްނ ދާއިުރގަިއ އޮންނަްނޖެހޭނެކަމަށް ދެކެން.  ގޮތަކަށް ިމގަާވއިެިދު ކަ

އި އިތުުރކުިރ އެހެންވީމަ،އަޅުަގނޑު މިމާއްާދގެ )ރ( އަށްެް އިންޒާުރގެ ގޮތުގަ 

ޢިބާރާތްކޮޅަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތެވުމަށް 

އެދެން. އެއީ ފުރަތަމަ ދެަވނަ އިންޒާރުަގއި ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ގަވާއިދަްށ 



ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތެވުމަށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު ދަންނަަވން. މި ދެޢިބާރާތްކޮޅު 

ށް އިތުރުކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ. މާގިނަ ވާހަކަެއއް ދައްާކކަށް މިދެއަކުރަ

 ނެތިން ހަމައެކަނި މިއީެީ ބޭނުމަކީ.
 

ނޑުެވސް މާ  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު ޫމސާ   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިެިއްަޒތްތެރި ރައީެީސް. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއަެަށް  22ނަމަވެސް ދިގުވާހަަކއެއް ަދއްކާކަެށއްޫނން. އެހެން ނިޒާރު ާވހަކަެދއްކެުވން:

ނޑު ބޭނުންވާީތެވ  ހުށަހެެެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށްެް އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

އެ ފުރުޞަެަތު ހޯދިން. އާެދ،މި ަގވާއިުދގަިއ ލިޔެފައި ޮއތްގޮތުން މަޖިލީހުގެ 

ރައީސަށް އެފަދަ ޙާލަތެއްަގިއ މެންބަރަށް އިންޒާރުކުރުމަށް ފަސޭހަވެދާނެ ކަމަށް 

އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް ަވކި ޢިެިބާރާތެއް ަގވާއިެިުދަގިއ 

ލިޔުނީމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަްށ އެފަދަ ޙާެާލަތެްއގަިއ ހަމަ އެޢިބާރާތް ވިދާުޅވާްނ 

މަޖުބޫރު ކުރެވެނީ ނޫންބާއޭ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ. ދެން މި އިންޒާރު 

ންބަރަކަށްވެސް އެމެންބަރުގެ ކަރާމާތާިއ ކުރަްއވާއިުރގައި މެންބަރުގެ ކޮންމެ މެ

ޢިއްޒަތަށް ބައްލަަވިއގެން ކުރައްވާނެކަން ައޅުަގނޑުމެންނަްށ އެނގޭ. އެހެންވީމަ، 

އެގޮތަށް އެކަްނކުރިޔަށް ަރއީސް ގެންދަވާީނވެސް އަިދ ގެންދަވަީނވެސް. 

ނޑަެއޅިގެން ވަކި ޢިބާރާތެއް ގަާވިއދުގައި ައޅުަގޑު މެން އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ކަ

ނޑިވަޅެްއގައި ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސަށް އެ  ލިޔެފިކަމަށްވަންޏާެާ އެފަދަ ކޮންމެ ދަ

ޢިބާރާތް އެގޮތައް ވިދާުޅާވން މަޖުބޫރު ކުރެވެނީ ނޫންބާއޭ އަޅުަގނުޑ 

ހިތަށްއަރާތީވެ ެއވާހަކަ ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމަ، 

ކި ޢިބާރާތެްއގެ ގަާވިއެިދުގައި ވަިކގޮތަކަްށ އަޅުަގނޑަށް އެހާބޮޑަކަެށއް ެއގޮތަށް ވަ 

އިންޒާރު ކުރުމުެގގޮތުން ލިޔެފައި ބާއްވަން ނުފެންނާތީވެ އެވާހަކަ ދަންނަވާީލ 

 ޝުކުރިއްާޔ.
 

ނޑު މި  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ މެްނބަރު   ވަނަ  22އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ



ނޑު ބަލައިލިއިރުަގއި ދެން ވަރަށް  ވުން:ޖާިބރު ވާހަަކދެއްކެ هللا ޢަބްދު މާއްދާޔަށް ހުށަހެެެޅިފައިވާ ިއޞްެްލާޙު އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދުުކާރ  ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއްެް. އެހެންވީމަ، މިއިޞްލާޙަެަށް ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން. އެއީ، ވަރަށް ޚުލްޤު ހެޮޔކޮށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ  ވާހަކަ އަުޅގަ

ތަށް ވަރަށް ސާފުސާފުކޮށް ރީތިކޮށް އޮްތ ވަގުެތްއގަިއވެސް ެއއްެޗއް ުބނެލާގޮ

ބަހުރުވަޔަކުން މިއޮތީ. އެހެްނވީމަ، މިކަހަލަ ބަހުރުަވއެއް ރިޔާސަތުން މުޚާތަބް 

ނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ  ކުރަންވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

ެެްއ މިއަށް ތާއީެި ދުކުާރ މިއިޞްެްލާޙަެަކީ ވަރަށް ފުިރހަމައަެަށް އޮތް އިޞްެްލާޙެ

ނުޑ އިށީނދެލަން  ޝުކުރިއްޔާ.  ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

 

 އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އާދެ، މުލަކުއަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިންެް 

ވަރަްށ  އަެަޙްމަދު ޝަފީޤު ހުށަހެެެޅުއްވި އިޞްެްލާޙަެަކީ ައޅުަގނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ރަޝީދު ޙަސަން ވާަހދެއްެކވުން:

ނުޑ ވަރަށްބޮޑަްށ  ރަނގަޅު އިޞްެްލާޙެެެއް. އެެހންވީމަ، އެއިޞްެްލާޙަެަްށ އަުޅގަ

ތާއީެިދުކުރަން. އާދެ، އަޙްމަދް ޝަފީގު ވިދާުޅވެ ދެްއވަެައިފި އޭަނއަެަްށ 

އެއިސްލާޙު ހުށަހަެަޅުްއވަްނ ބޭނުންފުޅުވި މައިަގނުޑ ސަބަބު. އާދެ، 

ރު އެކިގޮަތށް ކަންތައްކުރާކަށް. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއްނުވޭ އިނގޭތޯ ެއކިފަހަ

ނޑުމެން ފާސް ކޮށްފިން.އާދެ،  މީގެ ވަރަށް ރަނގަޅު މިސާެލއް މީގެކުރިން އަުޅގަ

ޖަލްސާތައް ފެށުމާއި ނިންމުމުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ޢިބާރާތް އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ 

ފާސްކޮށްގެން. ެއއީ ޙަމްދު ޞަލަވާތް. އެވެސް މިަތނުގައ ިކޔަންޖެހޭނީ 

ކަށްކަން ައޅުަގނޑުމެްނ މިތިެިެިބީ ފާސްކޮށްގެން. ޭއރުގައި މިމަޖިލީހުގައި ވަިކގޮތަ

ވާހަކަ ދައްަކވާ ބަެއއް ބޭފުޅުން ހަމަ އެއްގޮަތކަށްވެސް ަމޖިލީހުގެ ރައީެީސަށްެް 

ވަކި ޢިބާރާތަކުން ޞަަލވާތް ކިަޔވަން ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ މައްސަލަެއއް ހުށަެއްއ 

ވަަޑެއއް ނުގަންނަވާ ަވކި ޢިބާރާތަކުން ކޮންމެ  ނާޅުއްވާ. އެ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވެ

ދުވަހަކު މަޖިލީހުެްގެ ރަީޢސް މަޖިލީސް ހުޅުވުމުެގ ގޮތުން ވާހަކަފުުޅ 

ދައްކަވަންޖެހޭެޭ ކަމަކާ ދޭެތރޭގަެއއް. ނިންމުމުގެ ގޮތުްނެވސް ވަކި ޢިބާރާތެްއ 



އޮްއާވ  ބޭނުންފުޅުކުރައްވަން ޖެހޭތީ ކަންބޮޑުަވޑައިުނގަންނަވާ އެހެން އެކަންތައް

ެިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރައްވަިއގެން މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ގަވާއި

ރައީސް އޭަނއަށް އިންޒާުރުކރައްވަން ޖެހޭއިުރގައި ވަިކ ޢިބާރާތެއް ބޭނުން 

ނޑު ހިތަށްއަރާ މިވަނީ  ކުރަްއވަން ޖެހޭތީ އެބަ ކަންބޮޑުވެ ަވޑަިއގަންަނވާ. އަުޅގަ

ނޑު ެއކަމަކާ  ނުދައްކާނެ. ކިހިނެއްބާއޭ. ޭއގެ އި ތުރަށް ިއތުރުވާހަކަެއއް  އަުޅގަ

ނޑު  ވަމުންދާގޮތް ހުރިހާބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގިަވޑިިއގަްނނަވާނެ. އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ވިދާޅުވި ފަދައިން. އާދެ،ގއ.ެގ 

هللا ލް ޢަބްދުމެންބަރު އަޅުަގނޑު ހަނދާްނވާގޮތުން އެ މަނިކުފާނަީކ ޮއނަރަބަ

ޖާބިރު ވިދާޅުވި ފަަދއިން ވަަރށް ރަނގަޅުކަެމއް، ތިމާ އެންމެ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ 

ވަގުުތަގއިވެްސ މީހުންނާއި މުޚާތަބުކޮށް ޚުލްޤު ހެޔޮކޮށް ރީތިކޮށް ވާަހަކ 

ދައްކަންޖެހުން. މިމަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން މިުއޅޭ ކޯޑެއް ޭބއްވުުމގެ 

ްނޑަޑަކުން މީހުންނާއިމެދު ކަންތައްކުެރވުން އިނގޭތޯ. ބޭނުމަކީެެވެސް ވަކި ސްޓޭ

އެހެންވީމަ، ެއގޮތުން ބަލާއިރު މި އިޞްެްލާޙަެަކީ މިތަނަށް ހުށަހެެެޅުނު 

ނޑު ދަންނަވާނީ.  އިޞްލާޙުގެ ތެެރއިން އެންެމ ރަނގަޅު އިޞްެްލާހޭ  ައޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ރައީެީސް އިންާޒރު ކުރައްވަން ފުރަތަމަ ވިދާޅުވަން ޖެހޭނީެީ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގަެަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތަވާށޭ. ޭއގެ އިތުރަްށ ޢި

އޭނަގެ ޢާއިލާާޔ ބެހޭގޮތުްނ ނޫނީ އޭނަަޔކީ ނުިކޔަވާުހރި މީހެއްގެ ވާހަަކ 

ދައްކާކަށް ޖެހިަވޑަެއއް ނުގަންނަވާނެ. އެހެން ހައްަދވާކަށް އެމަނިކުފާުނ 

ކަމެއް އެމަިނކުފާނު ކުރެްއވުމުގެ  ޖެހިވަޑަެަެއއްނުގަންަނވާނެ. އަދި އެފަދަ

ސަބަބުން އެކަމާ ޝަުކވާކުރާަކށްވެސް މިގޮތަށް ފާސްކުރީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ 

ނުޖެހޭނެ. ދެން، އެގޮތަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު އިންޒާރު ކުރެއްވީަމވެސް މެންބަުރ 

ރު މި އެަގވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިއްތަވާނަމަ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ދެވަނަ ފަހަ

ވިދާޅުވަނީ. ިޢއްޒަތްތެރިމެންބަރު ގަާވއިެިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތެވުމަްށ 

ނޑު ހިތުން މީ ވަރަށް ރަނގަުޅ  އަދިވެސް އެއްފަހަރު ދަންަނވަމޭ. އަުޅގަ



ނޑުމެން އަމިއްލައަެަށް ލިިބވަަޑއިގަންނަ ޯކޑެްއަގިއ  އުސޫެޫލެއް. އަުޅގަ

ށް ރީތިކޮށް ާވހަކަ ދެއްކުމަށް މި އަޅުަގނޑުމެން އަިމއްލައަށް ޚުލްޤު ހެޔޮކޮ

ޢިބާރާތްކުރެވޭ ލާމިސާލު މިާސލެއްކަމަށް މި ހުށަހެޅުން މި ިއޞްެްލާޙު ވާނެކަމަށް 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން. ައޅުގަޑު އުންމީދު ކުާރގޮތުަގިއ މިކަމާ އިދިކޮޅަްށ 

އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ވާހަަކނުދައްކަާވ މިއިޞްެްލާުޙ މީގެ ގުްޑވިްލގަިއ 

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށްެް އެދެން. ެއކަާމ އިެިލްތިމާސްކުރަން. ފާސްކޮށް ދެއްވުން އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

ެޫލ ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު  ނޑު އުޫސ   ދަންނަވާލީ ެެއްއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީެީސް އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ  ފާސްވާން ންނަގޮތަށްމިއޮ މާއްދާ  ވަނަ 22 ގަވާއިުދގެ މި  ވާހަކަެދއްކެުވން: މުޙަްނމަދު  22އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަމުރަށް ކިޔަމަން ނުވެއްޖެނަމަ 

ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ވަރަށް ާސފުކޮށް ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ަބޔާންކޮށްފައި އެަބއޮތް. 

ރަްށ އެހެންވީމަ،މަޖިލީހުގެ އަމުރަށް މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަމު

ވަނަ މާއްދާގަިއ  22ނުކިޔަމަންތެރި ވެއްޖެކަުމގަިއ ވަނީވިްއޔާ މި 

ނޑަށް ހީވަނީ މިކަމުގައި އޮތް  ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ މި އަޅުގަ

ނޑަށް  އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްހެން. އެެހންވީމަ، މިމާއްދާ މިގޮތަށް ފާސްވާން އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ. ފެންނަނީ. އެވާހަކަ ދަންނަވާަލން.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއެީެީސް. އާދެ، އަޅުަގނޑު ުފރުޞަެަތަކަށް އެދި  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ މެްނބަރު 

ވަނަ މާއްދާއަެަްށ  22ދަންނަވާލީ.ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިއަެަށް ހުށަހެެެޅިފައި އޮތް  ޢަލީ ފާޢިޒް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ތާއީެިދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ހުށަހެޅިފައި އޮތް ދެއިޞްެްލާޙަެަށް އަ ޅުގަ

ނޑު ދާކަށެއްނެތިން. ަސބަބުތަކާއެްއކޮށް ކުީރ  އޭގެ އިތުރު ވާހަކަަތކަކަށް ައޅުގަ

ވާހަކަ ދެއްެކވި ބޭފުޅުން ކިޔައިދެްއަވއިފި. ދެން އަޅުަގނޑު ފާހަގަޮކްށ 

 ދަންނަވާލަން އޮތީ ހަމަ މިމާއްދާގެ )ކ(ގަ މިއޮންނަ މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތަށް



އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުެގ މަތީން އެ މެންބަރަކު މަޖިލީސްކުރާ މާލަމުން 

ނެރުމުގެ ބާރު މަޖިލީހުގެ ރައީެީސަށް ލިބިގެންވޭ. އާދެ، ބާުރ ލިބިގެން އޮތްކަމަްށ 

މީގައި ލިެޔވިފައި މިއޮތީ އަޅުަގނޑު ހަމަ އަބަދުެވްސ މިހާރު ބުރަވަމުން 

އެްއކޮށް އެނގުްނ ބޭނުމޭ. އެހެންވީމަ،  މިއަންނަނީ ކަންކުރާނެ ގޮުތެގ ތަފްސީލާ

ކަރާމާތަށްެް ހުރަސް ނޭޅޭނެ ގޮތަށް ރައީސް އެކަން އެކްސަސަިއްޒ 

ނޑަށް މީގައި ތަފްސީުލ  ކުރަްއވާނެގޮތަށް ނޫނީ ތަންފީޒް ކުރަްއވާނެގޮެތއް އަުޅގަ

ނުވާހާ އިރަކު ނޭނގޭހާ ިއރަކުެު އަުޅގަުޑ މިއަށް ހަމަގައިުމވެސް ވޯޓުދޭްނ 

 ނަން. ުޝކުރިްއޔާ.އުޒުެުުރވެރިވާ

 

ނުޑވެސް އަތް އުފުލާލީ ދެންމެ  ރަީއސުލްޖުުމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރަޢީސް. އާދެ ައުޅގަ

ރިޔާސަތުން ވިދާުޅވެފައި އޮތީ މިހާރު ހުށަހެެެޅިފައިވާ އިޞްެްލާޙުތަކަށް ކޮމެންޓް  ަޖމީލު ވާހަކަެދއްެކވުން: هللا ފަތުޙު

ނޑުެވސް ހުށަހެެެ ކުރަން ކަމަށްވާއިުރަގއި  ޅިފައިވާ ދެ އިޞްެްާލޙަށް.އެއީ އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި ހަމަ ރަނގަޅު ދެ އިޞްެްލާޙުކަމަށް ފެންނަވާހަކަ ދަންނަވާލަން.އާދެ، 

މިކަހަލަ ޢިެިބާރާތެއް މީގެ ތެރޭގަިއ ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާެާ އަެަޅުަގނޑަްށ 

ރުމަށްވެްސ ހީވަނީ ބުނަން މިއުޅޭ އެއްެޗއް ފުރިހަމަވެ އަދި އެކަމެއް ތަންފީޒުކު

ނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް އޮުޅން ފިލާނޭ. ދެން،  އޮންނަގޮތް އަުޅގަ

އެާއއެީކގައި ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ އެހެން އަކުރުތައް ނުވަަތ އެހެން މާއްދާތަކަށް 

ކޮމެންޓް ކުރުމަށް މިހާރު ފުރުޞަެަތު ލިބޭނެބާއޭ. ލިބޭނެކަމަށް ވަންޏާ 

ންނަމަވެސް އަުޅގަޑަށް ީހަވނީ އިޞްެްލާޙުތަުކގެ އަޅުަގނުޑވެސް އެބަހުރި.އެހެ 

ވާހަކަހެން މިހާރު މިދައްަކނީ. އެހެންކަމަށްާވއިރުަގއި އެ އިޞްެްލާޙުަތކަށް 

ތާއީެިދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާަފއި އެހެން އަކުރުަތކަށް ކޮމެންޓްކުރަން ފުރުޞަެަތު 

ނުޑ ދެއްވާނެތޯ ނުވަތަ ނުދެްއވާނެތޯ އެ ކޮމެންޓް ކުރެވިދާނެތޯ. އެސުވާ ލު އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން އަހާަލން ބޭނުން...........
 



އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލީ ެއހެން އަކުރުތަާކ ދޭތެރަގއިވެްސ ވާަހކަފުޅު   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަކަްށ ނުދެންނެވޭނެ އެއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެގިފަިއ  ނުދައްކަާވކަށް އަުޅގަ

ން ވާހަކަދަްއކަން.އެހެންނަމަވެްސ އަލުން އިޞްެްލާޙު އޮތީ މާއްދައާ ެާބެހޭގޮތު

ހުށަހެެެޅުމާއި އެކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ފުރުޞަތެއްނެތީމަ ވަގުތު ހަމަގެއްލިދާނެތީ 

އެހެން ދެންނެވީ. ބޭނުންފުޅު އެްއޗެއް ވިދާުޅވެލެްއވުން ރަނގަޅު ފަހަރެްއގަިއ 

ިއތުރު މައްސަލަތަކަކަްށ އެކަހަލަ ވާހަކަ ދެްއކިގެްނޮގސް މާއްދާވެްސ އަެނއްކާ 

ދާގޮތް ދިމާވެދާނެތީ ޮކންމެ ގޮތެްއގަިއވެްސ މެންބަރުންނަށް ހަމަ 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާގެން އެ މެންބަރުންގެ ރުހިވަޑައިގަތުމާ އެކު ފާސްކުރުްއވެން 

ވާނީ. އެހެްނވީމާ ވާހަަކފުޅު ދެއްެކވުމަކަށް ަމނައެއް ނުކުރަން. 

 ކުރިޔަށް ގެންަދވާ އަދި. ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ މެންަބރު

 

ނޑު އާންމުގޮެތްއގައި ދަްނނަވާލަން  ރަީއސުލްޖުުމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުގަ

އުޅުނު ެއއްވާަހކަޔަކީ މިހާރު ހުށަހެެެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙާ އެީކަގ މި މާއްދާ  ަޖމީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ފަތުޙު

ހަމަ މުޅިން ރަނގަޅޭ. ދެން އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން އޮތްގޮތް ހަމަ އަުޅގަޑަށް 

ތިޔަ ވިދާުޅވި ކަހަލަ ހުޅުވުމެްއ ހުޅުވާލައިފި ކަމަށްވަންޏާ މިމާއްދާވެސް 

ފާހެއްނުވާނެ ދެން އޮންނަ މާއްދާވެސްފާހެއް ނުވާނެ. ކޮންެމސް އެއްބޭފުަޅކު 

ނޑުމެންގެ ހިތުގައި ިމއަދު މިއޮްތ ގުޑް  ވިލާ އެީކަގއި އިޝާރާތްކުަރއްަވއިފި އަުޅގަ

ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މި ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައްތަުކަގއި ކުރިަޔށްދާން އެހެންނޫނީ 

ކޮންމެވެްސ އެހެންކަހަލަ ހުރަސްތަކެއް ނުވަތަ ދަތިތަކެއް  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ

އަޅުަގނޑުމެންނައް ކުރިމަތިެވެގން މި މާއްދާ ފާސްނުވެދާނެތީ. އެހެންވީމާ، 

ތެރި އެުދމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު ދެންމެ އަޅުަގނުޑގެ އިޙްލާސް

ވިދާޅުވިފަަދއިން މިހާރުމި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތައް ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންނައް 

ލިބުނު ފުރުޞަތުގައިެި އަުޅަގނޑުމެން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް. ދެން އަނެއްަބއި 



މި މާއްދާޔާގެން  ހުޅުވިފައި އޮްތކަމުަގއި ިވޔަްސވެސް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ

 ކުރިައއް ދާންވީހެން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

ނޑު ފުރުޞަެަތަކައް އެދި  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ޙުަސއިން   `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީެީސް. އަުޅގަ

މިދަންނަވަެައިލީ ހަމަ ރަނގަޅު ވަރަށް އެކަށީގެްނވާ ދެ އިޞްލާޙެއްެް ހުށަހެޅިފައި  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަެއޅިގެން ވަިކ އޮތީ މަ. ހަމަ އެ ދެ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކޮށްލާ ހިތުން. އާދެ، ކަ

ނޑު ދެކޭ ގޮުތގަިއ ވަރަްއ  އިބާރާތެއް ަޢއްޔަނުކޮށްަފއި އޮތުމަކީ އެީއ އަުޅގަ

ރަނގަޅުކަމެްއ. އަދި އެކަަމކީ ކޮންމެހެން ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތައް ކަމެްއ 

މެނިގެންާވ ަކމެއްނޫން. ހަމަ އެފަދަ މަޖުބޫރުކުރުމުގެ މާނަ އެްއޮގތަކަްއވެސް ހި

އެހެން ބަެއއް މައްދާތަުކަގއިެވސް އެބަހުރި އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ވަިކ ޢިބާރާތެްއ 

ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ދެންމެއަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަން ހާމަކުރައްވައިފި. ހަމަ 

ންބަރަަކްއ މި މާއްދާަގއިވެްސ ޮއވޭ )ބ( ަގއި މަޖިލިސްެް ދޫޮކށްދިއުމައް މެ

ނޑު މި  އެންގުމުން މަޖިލީހުގެެެ ރައީސްެް ބެނުންކުރާނެ އިބާާރތަކީ، އަުޅގަ

އިްއވަނީ ދެން މަޖިލީހުގެެެ މެންބަރެއްގެ ނަން ހިމެނިގެން ދާއިާރގައި ނަން 

ނޑައެޅިަފއި  އިްއވާފައި މެންބަރުގެ ނަން މިހެންނޭ. އެހެންވީމާ، މިއީެވސްހަމަ ކަ

ެއްއގޮތަެަަކއްވެސް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ، އޮންނަ ޢިބާރާތެއް. އެހެްނވީމާ

އިޙްތިރާމް ކުޑަ ކުރެވުނީ ަކމަކައް ނުބެލެވޭނެ މިފަދަ އިބަރާތެއް އޮތުމަކީ. އެީއ 

ވަރަށް ެއކަށީގެްނވާ ވަރަްށ ރަނގަޅު ގޮތެްއކަމައް ިޢއްޒަތްތެރި ވަރަށް ގިނަ 

ަފއިވޭ. ވީމާ ހަަމ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގެްނފައިވޭ އެކަަމއް ޚިޔާލުފާޅުކުަރއްވާ

ނޑު ތާއީދުކުރާެު ވާހަކަ ދަންނަވާުލމައް އަޅުަގނޑު މި  އެހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރެްއވީ.

 

ެް ޝުކުރު   ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެދއްވި ުފރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް

 ވަނަ ނަންބަރު  22ވަން. އާދެ، ައޅުަގނުޑެވސް މި ތެދުވީ ދަންނަ މެންަބރު ޢަްބދުއްލަޠީފް ުމޙަްނމަދު 



މާއްދާއަށް މ.އަޮތޅު މެންބަރު އަލްފާޟިލްެް އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅާފައިާވ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިޞްލާޙާެާ ބެހޭގޮތުން. އާދެ، ޝައްކެއްނެތް މިއީ ވަރަށް އަގުހުރި ަވގުތުކޮެޅއް. 

މެްނގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މިކަމުެގ ވަރަށް ައގުހުރި ޕޮއިންޓެއް އަޅުަގނޑު

މައްޗައް ވިސްނާ ވަަޑއިގަތުން. އަޅުަގނޑުެު އަބަދުވެސް ަމޖިލީހުގައި ތަކުރާރުކޮްށ 

ދަންނަވަމުން އަންނަ ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހަށް ކަމަކާބެހޭ ގޮތުން 

. ެއއީ އެ ކޮންމެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަީކވެސް އަދި ިޙޔާުލފުޅަކީވެސް

މެންބަރަކުެީ ކޮންމެސް ހައިސިއްޔަަތކުން މިތަނައް އަިއސްފައި ހުރި މެންބަރެއް 

ނަމަވެސް އެ މެންބަރަކުެު ރަނގަޅު ޚިޔާލުފުޅެްއ ހުށަހަޅުއްވައިފިނަަމ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި މަޖިލިސްވެސްެް އެ ިޚޔާލުފުޅަކަްށ ތާއީދުކުރުމަކީ ެއއީ 

ނޑުމެންގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރަންޖެޭހ ކަމެ ެީ އެއީ އަުޅގަ ކޭ. އެ މަޤްޞަދަކީ

ނޑިއަްށ  ނޑުދަ ނޑުމެންގެ މި ލަ މަޤްޞަދުެު ކަމުގައި ވެްއޖެނަމަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ވާސިުލުވމުގަިއވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު 

ކާމިޔާބީެއއް. އާދެ، ޝަްއކެއްނެތް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޤްެް އެ 

އެވާެާ ދެ ިއޞްލާހަކީެީ ވަރަށް ރީތި ވަަރށް މާތް ވަރަށް މޫރިތި  ހުށަހަޅުއްވާފައި

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްރެރި ރައީސަްށ  ދެ އިޞްލާޙު. އެއީ ެއއްގޮަތކަްއވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަމެއް ރަށްދުާވގޮތަްއ  ކަމެއް މަޖުބޫރުކުރުމެއް ނޫން. މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އެކަމެއް އޮެވއްޖެނަމަ އެިއ ރަނގަޅު ކަމެއްނަމަ އެއީ އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. އެހެނެްއނޫން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޯގސްކަމެއް މަޖިލީެީހުެގ 

ނޑުމެން މެންބަރުންނައް ރައްދުާވގޮތަްއ  ރައީސަށް ރައްުދވާގޮަތއް ުނވަތަ އަުޅގަ

އެކަމެއް ފާްސކުރަން ހުށަހަޅާފައި އޮތްނަމަ ެއއީ ގޯްސކަެމއް. ރަނގަުޅކަމެއް ނަމަ 

ދެރަ މީހަކައްވިަޔސް ކިތަންމެ މޮޅު މީހެއްނަމަވެސް ެއކަމަްއ  ކިތަންމެ

އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ތާއީދުކުރަން. އެހެންވީމާ، މ.އަތޮޅު މެންބަރު 

ވަނަ ާމއްދާއިްނ  22އެހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އިޞްލާަޙކީ ައޅުަގނަޑއްވެްސ މި 

ންނަވަން. އާދެ، ގެންނަންޖެހޭ ވަރަށް ައގުހުރި އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއިެި ައޅުަގނޑު ދަ



ނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައއްޝޭޙް މޫސާ ނިޒާރު  ޝައްެކއްނެތް އަުޅގަ

 ްެ މިއަދު އެ ވިދާުޅވި ވިދާޅުުވން އެއީ ެއއްގޮަތކަްއވެސް ަމޖިލީެީހުގެ ރައީސަށް

އަޅުަގނޑުމެން މަޖުބޫރުކުރުމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި ައއްޝޭޚް މޫސާ 

ންނަާވނެ އަޅުަގނޑުމެންގެ މަިޖލިސް ފެށުމުގައިެވސް ނިޒާރަށް އެިގވަަޑިއގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޙަމްދުެު ަޞލަވާތް މި ގެްނގުޅެނީ އެއް ޙަމްދު ޞަލަވާތް. އަިދ 

ނޑުމެންެް މާތް ގެ ކިބަުފޅައް މި ޙަމްދުކުރަނީެީ هللا ނިންމާލުމުގެ ކުރިންވެސް އަުޅގަ

ން ގޮަތކަްއވެްސ މަޖިލިސް ނިމުނީ. އެހެންނަމަވެސް އެހެ هلل رب العالوين والحود

ހަމަ އެ ޢިބާރާތް ލިޔެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މިކަހަލަ 

ކޮންމެ މާތްކަމެއް ކޮންމެ ީރތިކަމެއް ގެަނއުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީެީހުން 

ވަިކގޮތަަކއް ެއކަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތުމަކީ އެއީ ވަރަްށ މާތް ރަނގަޅު ކަމެކޭ. 

ނޑު  އެހެންވީމާ، މ.އަތޮޅު މެންބަރު އެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ިއޞްލާޙަށްެް އަޅުގަ

ތާއީދުކުރަން. އަދި ހުރިހާ މަޖިލީެީހުގެ މެންބަރުންވެސް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ހުށަހެޅުްއިވ 

ނަމަވެސް އެއީ ކިތަންމެ ދެރަ ބޭފުޅެއްނަމަވެސް ކިތަންމެ މޮޅު ބޭފުޅެއްނަމަވެްސ 

އެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަޅުަގނޑުމެން ތާއީުދ ޚިޔާލުފުޅެއްެް ރަނގަޅު ެވްއޖެ ނަމަ 

 ކުރަންޖެހެނޭ ވާހަކަ އަުޅގަނޑ ެުހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ދަންނަވަން.

 

އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނައް ދަންނަވަން ތާއީދުކުރަްއވާ ހަމަ ކޮންމެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އްވުން ރަނގަޅު. ބެފުޅެއްވެްސ ތެދުެވވަަޑިއގެން އެކަްނ  ހަމަ ހާމަޮކށްލެ

އެހެންނަމަވެސް ދެން އަނެއްެހން ހަމަ އިތުރު ވާހަކަތައް ދެއްކެވުުމގެ ބަދަލުަގއި 

ނޑު ދަންނަވާލަން. ދެން  ވިހާވެސް ަވގުތު ކުަޑކޮށް ބޭނުންފުޅު ކުރެއްވުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ިމއަރުަވނީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 ދަށް.ޢަލީ ވަޙީ

 

  ޖަްލސާގައި މިއަދުގެ ެް.އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ެމންަބރު 



މަކަްށއޮތީ މި މާއްދާެގ )ކ( ބެހޭގޮތުން. ކަ ކަްނބޮޑުވާ ބޮޑަށް އެންމެ އަޅުަގނުޑގެ ާވހަކަެދއްކެުވން: ވަޙީދު ޢަލީ

. )ކ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައެއްުނވޭެޭ އަޅުަގނުޑގެ ކަންބޮުޑާވގޮތް ހާމަކޮށްލަދިނުން

މެންބަރަކު ކުރާ ޢަމަލަކާ ގުޅިެގން އަދި ރައީސްކުަރއްވާ ޢަމުަރކާ ޚިލާފުވުމުން 

ނުވަތަ ކިޔަމަން ނުވުމުން އެ މެެެންބަރަކު މަޖިލީެީހުން ނެރުމުގައި ބެނުންކުރާނެ 

މިފަދަ  ބާރެއް. މިބުނީ ކުރައްވާނެ ުއސޫލެއް ގޮެތއް. ައޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި މިއީ

މަޖިލީެީހެއްގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ހަމަ ޔަޤީނުން ރައްޔިތުންގެ 

ނޑުމެން މިދަނީ ހަމަ އަބަދުވެސް ިވސްނަމުން.  މަޖިލީހުގެ ހަމަ މިބައިގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީެީހުގެ ޖަލްސާއެްއގައި އަދި ރައްޔިތުްނގެ 

ލީެީހުގެ ޖަލްސާެއއްަގއި ރައީސްެް ކުރަްއވާ އަުމރުފުޅަކާއި ޙިލާފުވެެެން ޚާއްޞަ މަޖި

ނުވަތަ އުސޫލީ ކަމަކަ ޙިލާުފުވމާއި ގުިޅގެން ނެޝަނަލް ސެިކއުރިޓީ ނުވަތަ ޕޮލިސް 

ގެނުަވއިގެން އެމައްސަލަ ހައްުލކުރުމަކީ ެއއްވެސް ބޭފުަޅކު ހިތްހަމަެަ ޖެހޭނެ ކަމެއް 

ނޑު ނުދެކެްނ. ނަ ެުގަ މަވެސް )ކ( ަގއި މި ޮއންނަ ގޮތުން ދިވެހި ކަމަކައް އަޅު

ބަހުން މިކިޔާ ބާރު )ބ( ގައި އަބަފިލި ދެފިލި )ރ( ގައި އުުބފިލި މި 

މާނަކުރެއްވިދާނެ ރަީއސަށްެް ކޮންމެ ގޮތަކަްއވެސް. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، 

އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަުތގައިެި ވާަހކަދައްކަން ބޭނުންފުޅުވީ މިކަާމ ބެހޭގޮތަކުންވެސް 

އަޅުަގނޑު ވާހަކަދައްަކން ބެނުންވީ ކުރިން ނިމިގެންދިޔަ މައްސަލާަގއި  ނޫން.

ނޑު ދެފަހަރަކު އިޝާރާތް ކޮށްލެްއވީމު. ޢިއްޒަތްތެރި އަމީން  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޢާންމުެް ހަރަކާތަކުން ވިދާޅުަވނީ އެ ޖަޒުބާތާއެީކަގއިެު ވިދާުޅެުވަނީ ފުރުޞަތުެު 

ނޑުމެންނައް ގެއްލިފައި ވާކަަމއް ައޅުަގނުޑ ދެކޭ ގޮތުަގއި މަޖިލީެީހުގައި ައޅުގަ

އޮންނަންޖެހޭނެ މަޖިލީެީހުގައި ވާހަކަދެްއކުމައް އެދުުމގެ  ފުރުޞަތު. އެއްުދވަސް 

ކުރިން އެއް މަސްކުރިން ހަފްާތއެއް ކުރިން އެކަން އޮންނަްނާވނީ ބަންދުކުރެވިފައެއް 

ވަތަ ރައްޔިތުްނގެ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީެީހަށް އައިސްގެން ނު

ޚާއްޞަ މަޖީލިހަށް އައިސްގެްނ މިތިބެނީކީ ތިޔަ ވިދާޅުވާ ކަހަލަ ގޮތަކައްނޫން. 

ނޑުމެން ކަހަލަ ހަމަ އާދައިގެ މެންބަރެއް.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީަސކީެވސްެް ހަމަ އަޅުގަ



އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީެީހުން ރައީސަށް ރައީްސކަށް ދިނީތީވެ ވަަޑއިގެން 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ތިއިންނަވަނީ ތިޔަ  ޢިްއޒަތްތެިރކަމާއި ޢަބުރުވެރި ކަުމގައި. ައޅުގަ

ނޑުމެންެް މެންބަރުންނަށް މިހާރު  މަޖިލީެީހުގެ ރައީސަށް މިހާރުވެއްޖެ އަުޅގަ

އިހްލާސްތެރި ކަމާއެކު ކޮންމެސް ވަރަކަށް ދޫދެްއވަން. ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ 

ސީ ިއޞްލާޙުކުރުން. މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަކީެީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާ

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާެޙއްެް ނުކުރެވޭނެ ރަްއޔިތުންގެ ޝުޫޢރުތަކާއި ޚިޔާލުަތއް 

މިތާނގައި ފާޅުނުކުެރވިެއއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ފަހަރެްއަގއިވެސް ހިތްޕުޅުެު 

ނޑު ީމ  ރައީސުްނގެެެ  2،2،3ހަމަޖެހިވަޑައި ނުގަތުމެއް ީމަގއި ނުގެންނަވާތި އަުޅގަ

އި ހޭދަކޮށްފައިވާެާ ިނކަމެއްަޗކީމު. އާދަިއގެ ދެރަ ނިކަމެތި ރައްޔިތަކީމު. ދައުރުގަ 

ނޑުމެންނާއި ވާހަކަެދއްކުމުެގ ތެރޭގައި ތިހާ  އެއިން ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު އަުޅގަ

ރުންކުރުކޮށް ނުގެންދަވާ. އަިދމީ ފެށުން. ކޮބައިތޯ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަންެް 

ނޑު ވަރަށް ފަުހރުވެ ނޑު ވަރަށް ފެށުން. އަޅުގަ ރިކަމާެއކު ދަންނަވަން. ައޅުގަ

ކެރިހުރެެެ ދަންނަވަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފުރުޞަތު ދީެގން މެނުވީ 

ޤާނޫނުއަސާސި އިޞްލާެޙއް ނުކުރެވޭނެ. ޖަޒްބާާތއެކު ނޫނީ ާވހަކައެއް ނުދެްއކޭނެ. 

 ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރު ނޫނިްއާޔ ހާމައެއް ނުކުރެވޭނެ. އެނޫން ގޮތަަކއް ޝުޢޫރުެު

ހާމަކުރިއަސް ވާނީ ބެކާރު ކަމަކައް ރަްއޔިތުން ބަލައެއް ުނަގންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ވަރަށް ިއޙްތިރާމާއެކުެު ދަންނަވަން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްެް  ރައީސް، އަުޅގަ

ވިސްނުންފުޅު ބަދަލުކުރަްއވަން. ބައްލަވާ މިއަުދގެ ޖަލްސާަގިއ ވާހަކަދެްއކެވި 

ާވހަކަދެއްކުން ކުރުކުރުަމއް މަނިކުފާނު ވިދާޅުވާތީ.  ގިނަބޭފުޅުން ވާހަކަދެްއެކވީ

ނިޑކޮޅު  އަޅުަގނޑު އެްއގޮތަަކްއވެސް ހިއެއްނުކުރަން ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށްެް ތި ގޮ

ލިބިވަޑަިއގަތުމާ ެއކީަގއި މަނިުކފާނު ގެންގުުޅއްވާނީ އެކަހަލަ މިޒާޖުފުޅެއްކަން. 

މަސައްކަތް ކުިރއަށް  އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމުގެ

ގެންދިއުމައްަޓކައި ަގވާއިދު ެހދުން ހުއްޓާލަފައި ނަމަވެސް ައލުން ފަށައިގަންނަން 

ވެއްޖެ ކަންނޭނެގ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ައޅުަގނޑު ދެްނނެވި ޢިބާރާތެެެއް 



ނޑައް  3އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. ިޢއްޒަތްތެރި  ަރއީސުްނގެެެ ދައުރު އަުޅގަ

ނީ ހަމަ މިކަމުގައި. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަގާވއިދު މިހަދަނީ ފެނިފައި މިވަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީަސކީެީ އަުޅަގނޑުެުމެންގެ 

މެންބަރުން ހަދާ ގވާއިދައް ެއއާއި އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން ކުރިއަްށގެންދަވަން 

ްއވާ ުކރިއައް އޮތްތާނަގއި އިންނަވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، އަޅަަގނޑުމެންނަށް ދެ

ފުރުޞަތު. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ވަރަކަށް ވާހަކަ ެދއްކުުމގެ. ގަާވއިދު ނުހެދުމުން 

ފަސްވާ ފަސްވުމަކީ މަނިކުފާުނ ޒިންމާވެ ަވޑަިއގަންނަވަން ެޖހޭނެ ކަމެއްނޫން. 

 އަދިއެހެން ެއއްވެސް ބޭފުަޅކުެވސް ޒިންމާވެ ަވޑަިއގަންނަވަްނ ޖެހޭނެ ކަމެއްނޫން.

ނޑުެުމެން މުޅި  އެއީ މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާެއއް. އެ ޒިންމާ އެޅުަމއްޓަަކއި އަުޅގަ

މަޖިލިސްެް މިތިބީ ތައްޔާރަށް. އަޅުަގނޑުމެންނައް އެކަމާ ުސވާލުކުެރވޭނެ އޮތީހަމަ 

އެންމެ ފަރާތެއް. ކޮންފަރާތެއްޯތ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން. އެނޫން އެްއވެސް 

ނޑުމެންނަ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ރުއްސުަވއިދީ ސުވާލެއް ނުކުެރވޭނެ. ބަޔަކައް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުގެ އެބުހުރި މިމާއްދާއާ ބެހޭޮގތުން ދައްކަންޖެހޭ 

ނުޑހަމަ އެންމެ ވާހަކައެްއވެސް ުނދައްކާނަން.  ބައިވަރު ވާހަކަތައް އަުޅގަ

. އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ހަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ދަްއަކން ހުރި ވާހަކަތައް ހިނގައްޖެ

ދައްކަން އޮތީ ކުީރަގއި ނިމިެގން ދިޔަ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮުތން. މަޖިލިސްގެ 

މެންބަރުންނާ ބެހޭގޮތުން މަޖިލިސްގެ މެންބަރުން ކޮށްގެންނުާވނެ ކަންތައްތަކާ 

ނޑު ބޭނުްނވީ. އެ ފުރުޞަުތ މަނިކުފާނުވަނީ  ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކަން އަުޅގަ

ނޑު އިޝާރާްތކުރިން އެަތކެއް ފަހަރުމަތިން އެ އަޅުަގނޑަށް ަނގާލަ ްއވާފައި. ައޅުގަ

ފުރުޞަތުވަނީ ނުދެއްވާަފއި ެއހެންވީމާ، އަދިެވސް ެއއްފަހަރު މަނިކުފާނައް 

ޢިޢުތިމާސްކޮއްއަުރވަން އަުޅަގނޑުމީ އުމުރުެގގޮތުން މަނިކުފާނައްވުރެން ތަންކޮެޅއް 

ލާސްތެރިކަާމއެީކ ދަންނަވަން ގިނަ ޅަ މީހެއްކަމަށް ހީފުޅުކުރެްއވި ނަމަވެސް އިޚް

މީހުންގެ ޝުޢޫރާ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށްެް މަނިކުފާނައްވުރެ މާބޮޑަްށ އަޅުަގނޑު 

ދަންނަން. އެހެންކަމައް ވެއްިޖއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަަކދެއްކުމުގެ 



ފުރުޞަތުނުދެއްވައި މިކަން ިނންމޭނެ ކަެަމައް ގަާވއިދުެު ހެދޭނެކަމައް 

 މޭނެ ކަމައް ހީފުޅުނުކުރެއްވުން އެދެން.ޤާނޫނުެުއަސާސީ ނިން

 

ނުޑވެސް  ރަޢީސުލްުޖމަޫހރިއްާޔގެ   ވަަނ މާއްދާއައް  22ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ބަހުސްކުރެވޭ ބަހުސްކުރުމައް އަޅުަގނުޑގެ ޙިޔާެލއް ދަންނަާވލަންވެގެން.  މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޝަފީޢު 

އެންމެ ރަނގަޅީ މިހާރުވެސް މި އޮތްގޮތް. ނަމަވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުްނ  އަޅުަގނަޑއް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަރައް ފުންކޮްށއެބަ ތާއީދުކުަރއްވާ އޭަގއި އޮތް އިޞްލާޙާ އެީކގައި ފާްސވާން. މި 

ނޑު ދަންަނވާލަން އެޭދ ސަބަބަީކ  ފުރުޞަތުގައި އެ އޮްތގޮތައް ފާސްކުރަން އަުޅގަ

ކައް މި އޮންނަ މިނިވަންކަން ފުރިހަމައައް އަޅުަގނަޑކީ ރިޔާސަތުަގއި ިއންނަ ބޭފުޅަ

ނަޑއް އަސްުލަގިއ  ލިބިދޭންޖެހޭ މީހެއްކަން ޤަބޫލުކުރާ މީހަކައްވާތީ. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ އެއާބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކުރެވުނުއިރު ބޭފުޅަުކ  22މިތާނގައި ދެންމެ 

ނޑަށް ވިދާޅުިވ މަދަރުސާަގއި އުޅުްނއިރު ފުްއކިބަެއއް ބަލާ ކަހަަލ ަގވާއިދު . އަުޅގަ

ހީވަނީ މި އިޞްލާޙުވެސްެް މިގޮތަށް މިހެން އޮތުމުން އެކަހަލަ ރޫޙެއް ކަންނޭނގެ 

ނުޑވެްސ  މިފެންނަނީ. ނަމަވެސް ިގނަބަޔަކު ތާއީދުކުރާެާ ގޮަތކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ  ނޑު އަދިވެސް ދަންނަވާަލން އަޅުގަ ތާއީދުކުރާނަން އެކަމަކު އަުޅގަ

 ސް ހުށަހަޅާފައި އޮތްގޮތް ކަަމއް. އެންމެ ރަނގަޅީ ހަމަ މިހާރުވެ

 

 ވަނަ މާއްދާޔާ  22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސްެް. އާދެ، ައޅުަގނޑު  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ މެްނބަރު 

ބެހޭގޮތުން އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން ޤަސްތުކުރަެަނީ މިހާރު ގިނަ މެންބަރުން  އިްބރާހީމް ޢަފީފް ާވހަކަެދއްކެވުްނ:

އިޞްލާެޙއް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން އެަބ ވާހަކަދައްަކވާ އެހެން  ހުށަހެޅިފައިވާ 

ނޑަށް އެ ިއޞްލާޙަށްެް ތާއީދުކުރެވެން ެނތް ވާހަކަ ދަންނަވަލަން.  ނަމަވެސް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދަގއި މިބުނަނީ ޖަލްސާ ހިގަމުންދާ ހިނދަކު މަޖިލީެީހުގެ  22އާދެ، 

ކު ފުރިހަމައައް ކިޔަމަންވާްނ ރައީސްކުރާެާ ހުއްދަ ކޮންމެ ޢަމުރަކައް މެންބަރަ

 ްެ ވާނެއޭ. ޭއގެ މާނަައކީ ބައެއް ހާލަތްތަުކގަިއެި ޮކންމެހެން ގަވާއިދަށް



ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުމުގެ ސަބަބަކަށްނޫން އެ ޢަމަލުތައް ކުރަންޖެހޭނީކީ. އެނޫން 

 ހާލަތްތަކުގަިއވެސް އަންނާނެ ރައީސްެގ ޢަމުރަށްެް ކިޔަމަންާވޏްޖެހޭ ޙާލަތްތައް. އަދި 

ގަާވއިދުަގއި ެއކަން ބަޔާްނވެފައި ނެތް ކަމުަގއިިވޔަްސ. ދެން އެބޭފުޅުން 

އެހާމަކުރަްއވާ އިބަރާަތއް ބަލާއިރު މިހަރު މިގަާވއިދުަގއި މިއޮތް އިބަރާތްެއއީ މާރީިތ 

އަދި މާ އެކަށޭނަ ރިވެތި އިާބރާތެއްހެން. އަޅުަގނޑުމެން ހަދުމަފުޅު ބަހައްޓަންޖެހޭނެ 

ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީެިސްގެ މެންބަރުންކަން. އެހެން ެވއްޖެކަމަްށ އަޅުގަނދުމެންނަކީ 

ވާނަމަ އެ ވިސްނުމުަގއި ވަހަކަދައްާކއިރުެވސް ައޅުަގނޑުެމން މިހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ 

ނޑަށް ހަމަ ކަމުދޭ  އިޞްލާޙަށްވުރެ ަގާވއިދުގެ މާއްދާަގއި މި އޮތް އިބާރާތް އަޅުގަ

ގެ މެންބަރަކައް އެންގުމައް މަޖިލީެީހުެގ އެއީ މަޖިލިސް ދޫކޮށްެް ދިއުަމއް މަޖިލީެީހު

ނޑުމި ިއއްވަނީ މަިޖލީެީހުގައި އެމެންބަެރއް  ރައީސް ބޭނުންކުރާނެ އިބާރާަތކީ އަުޅގަ

ހިމެނިގެންވާ ދާއިރާގެ ނަްނ އިްއވަވާަފއި އެ މެންބަރެެެއްގެނަން.އެހެންކަމުން 

އް އަިދ މެންބަރެއްގެ ނަން އިއްވުަމކުން އަދި އޭނަގެ އެދާއިާރގެ ހުރުމަތަކަ

ނެޑއް ުނދެކެން.އެައްއވުރެ ބޮަޑްއ  ކަރާމަތަކައް އުނިކަމެްއ އަްނނާނެކަމަކައް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާ މުޙާތަބުކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤަވާއިަދއް ހުރުމަތްތެރިކޮއް 

ހިއްތެވުން އެދެމޭ އެހެން ދެންނެވީމަ އަޅުަގނަޑއް ހަމަގައިުމވެސް ޭއގެންނެގޭ މާނަ 

އް އެހެން ކަހަލަ ގޮތަަކްއތަފާތުވޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އޮތްގޮތް ައޅުަގނޑަށް ވަރަ

 ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކަދަންނަވާަލން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މިކުރީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 2ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން ެގންދެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެެެއިން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރަކު މި މާއްދައިގެ )ކ( ގައި މިއޮތް މަޖިލީެީހުގެ ކަރާމަތައް އުނިކަެމއް މެންބަ

ނާންނާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން މެންބަރަކު މަޖިލިސްކުރާ މަލަމުން ނެރުމުގެ ބަރު 

މަޖިލީެީހުގެ ރައީސްައއް ލިބިގެންެވޔޭ. މިކަން އަމަލީގޮުތން ގެންދާނެ ގޮތަާކިއ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ  ދޭތެރޭގައި ުސވާލުކުަރއްަވއިފި. ދެން އަދި

ފުލުހުން ނުވަތަ ސިފައިން ވަދެގެން އެކަންކުރުްނ ެއއީ ހަމަޖެހޭކަމަކައް ނުވަނެ 



ނޑު އެންެމ ފުރަތަމަ ދަންނަވަން  ކަމައްެވސް އިޝާރަތް ކުރަްއަވއިފި. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މެންބަރުން ަވޑައި ުނގަ ންނަވާނެކަްނ. އޮތީ މިކަހަލަ ހިސާބަަކއް ައޅުގަ

އެއީ މީގެ ކުރީ މާއްާދޔާ ދޭތެރޭ ވާހަކަދެއްެކިވއިރު ވަރަށްިގނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްެޖ 

އަޅުަގނޑުމެން ެއކަހަލަ ފެންވަރެއްގެ ްސކޫލް ކުދިން ނުވަތަ މިކަހަލަ ފެންވަރެއްެގ 

ސްކޫލު ކުދިން ުނވަތަ ެއކަަހލަ ފެންވަރެްއގެ ބަެއއް ނޫްނކަމާއި އެކަހަލަ ކަެމއް 

ކުރުއްވާެނކަމަށް. އެހެންވީމަ، އެއްފަހަރު ދަންނަވާފަ ދެަވނަފަހަރު ދެންނެވީމައި، ނު

ނޑުެގ ހިތުގައި ޔަޤީންކަްނ  ދެން އެހިސާބުން އެ ދޫކޮްށލައްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެްސ، އެކަހަލަ ކަމެއްކުރަން ދިމާ ވެއްީޖވިްއޔާ މަޖިލީހުގެ 

ނެ ގޮތުގެމަތިންނޭ. އެހެންބުނުމުގެ ބޭނުމަކީ، ކަރާމަތަށް އުނިކަމެްއ ނާންނާ

މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ނުވަތަ މި މަޖިލީސްކުރާ ގެއަށް ނުވަަތ މި މާލަމަށް ސިފައިން 

ނުވަތަ ފުލުހުން ވެއްދުން އެްއގޮތަކަްށވެސް ޤަސްުތކޮށްފައެއްނެތް. މަޖިލީހުެގ 

ފުލާ ބަޔަކު މިހާރުވެްސ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރޭަގއި މަޖިލީހުގެ ސެިކއުރެޓެރީ ޒިންމާ އު 

އެބަތިބޭ. ބޭރުގެ ތަންތާނގައި ވިްއޔާ އެކަހަލަ ހިސާބަކަށް ހިނގައްޖެއްާޔ 

ސަރޖެންޓް އެޓް އާރމުސްޭއ ކިޔާބަެއއް ވަދެ އެމީހުން އެމެންބަރުންގެ އަތުަގިއ 

ނޑުމެންނަށް އެނގިަފއި އޮތީ. ައޅުަގނުޑ  ހިފައިގެން ބޭރަށް ނެރޭކަމަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭަގިއ ދުވަހަކުވެސް އެކަހަ ހިތުގައި އޮތީ އި ރާދަކުރެްއިވްއޔާ އަުޅގަ

ހިސާބަކަށް ނުދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއއްގޮަތކަށްެވސް ހީފުޅުނުކުރައްވާތީ ިމ 

ޢަމަލީގޮތުން މިކަންކުރަންޖެހޭ ދުވަހަކުވެސް، ސިަފއިން ވަދެގެން ނުވަތަ ެއ 

ނެރުމެކޭ މީހަމަ އެބައަކުވެްސ މެންބަރަކަށް އަނިޔާކޮށްފައި ިމކަހަލަ ގޮތަކަށް ބޭރަށް

އައިސް އެމެންބަރަކަށް ފުރަތަމަ ދަންނަވާނީ ހަމަ ވަޑައިަގންނަވާށޭ. ދެން ހަމަ 

އެކަހަލަ ގޮަތކަށް ެއކަންތައްާދނީ. އެހެންވީމަ، އެްއގޮތަކަްށވެސް މިއީ އަނެއްހެްނ 

   ގޯސްކޮށްެް ާދވަރުގެ ކަމެއްކަަމށް ހީފުޅުނުކުރެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.
 

ނޑުމެން މިހާރު  މި ބަހުސް  ފުވަްއމުލަކު  މެންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ



 ކުރަމުން މިދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަ އޮތް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މުޙަްނމަދު އިުބރާހީމު ދީދީ 

ރި ެމންބަރުން ފާޅުކުރަމުން ވަނަ މާއްާދާއއި ބެހޭގޮތުން ޢިްއޒަތްތެ 12ގަާވއިދުެގ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑވެސް މިއިންނަނީ ވަރަށް ކަނުލާ  އެގެންަދވާ ޚިޔާލުފުޅުތަްއ އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ  ނޑު ެތދުތެދަށް ދަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ އަުޑއަހައިފިން. އަުޅގަ

ވިސްނުން މިހާރު މިގެންގުޅެްނޖެހިފައި މިހިރަ ގޮތުން ކަންބޮޑުވޭ. އެީއ، ދިވެހި 

ނޑިވަެޅްއގައި މި އިޞްލާޙު ވެފަިއ  ރަތްޔިތުންގެ ެކއްތެރިކަން ުތނިވަމުންދާ ދަ

އޮތް ޤާނޫނު ައސާސީެއްއެގ ބޭނުން އެމީހުން ވަރަްށައވަހަށް ޭއގެ ބޭނުން 

ނޑުމެން މިކަހަލަ ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ގޮތަކަްށ  ޖެހިފައިވާ ަވގުތެްއަގއި ައުޅގަ

ވާހަކަ މިދެއްނެވީ. ޚިޔާލުފާޅުކުރެވެމުން ދާންޖެހޭތީ އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑާވ 

ވަނަ މާއްދާެވްސ 12ވަނަ މާއްދާެވސް އަދި މި 12ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި 

ނޑަްށ  އެކުަލވާލެވިފަިއ އޮތް ރޫޙަީކ، އެގޮުތަގއި ރަނގަޅު ރޫެޙްއކަމަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މީގެ ައއިޓަމްތަުކގަިއ ޢިބާރާތްތައް ހުރިގޮތުްނ 

ެވސް ކަހަލަ ޚިޔާލުގެ ތަފާތެއް އައުމަީކ އެކަށީގެްނވާ ކަމެއް. ފަހަރެއްގައި ކޮންމެ

އެީއ، ކުރެވިަފއިހުރި ތަޖުރިބާތަކާއި، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ކަންަތއްތަްއ 

ހިނގައި ޮގސްފައިހުރި ގޮްތޮގތާއި، މިހުރިހާ ކަމަކަށް އެޭބފުޅުން ޢިއްޒަތްތެރި 

ޝުޢޫުރތަކެއް ކަމަށްވެްސ  މެންބަރުން ޚިޔާލުކުރެްއވުމަށްެްފަހު، ފާޅުކުރެވޭ 

ނޑުމެން ރަނގަޅު ރޫޙެްއގަިއ  އަޅުަގނޑު ދެކެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ރަނގަޅު މަޤުޞަދެްއގައި ފުިރހަމަ ޢިބާރާތުން އެއްޗެއް ިލެޔވިފަ އޮތަްސ، އަިދ 

ލިޔެފައި ފާސްކުިރޔަސް އެިއން ނުބައި މާނައެްއ ނަަގިއގެން ނުބަިއގޮތަކަްށ 

ވެއްޖެ ހިނެދއްަގއި ގެންދެވިދާނެކަމަށް ީމހުންނަށް ހީކުރެވެނީ. ގެންދަން ބޭނުން

ނޑު ދެކެން. އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ޤާނޫނުއަސާސީ  މިއީ މައްސަލަކަމަށް އަުޅގަ

އެކުަލވާލުމުގެ މި މުޙިއްމު މައްސައްކަތް ފެށުމާިއ ހަމައަކަށް އަދި 

ކަމަށްވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަން ނުދެވިެގން މިއުޅެނީ. ހަމަ މިސަބަބާއި ހުރެ

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ެއހެންވީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. އަޅުަގނޑު އެންމެ 



ފުރަތަމަ މި މާއްދާގެ އައިޓަމްތަކާއި ބެހޭގޮތުން އެްއޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިްނ 

ވަނ މާއްދާގެ )ހ( އަށާއި )ށ( އަށާއިެި )ނ( ށް ހުށަހެޅި މި އޮތް 12މީގެ، 

ނުޑވެސް  ތާއީދު ކުރަން. އޭަގއި އެބޭނުން ކުރަންވާޭނ  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ޢިބާރާތެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ ޭއގައި ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަެމއް. ދެން، 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޭ ފަދައިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ޤަބޫލުފުޅު 

ނެޑއްގަ  ިއ ކުރަްއވާނެ ެއއީ، ސްކޫލެްއެގ ދައުރުަގއިިވއަްސ، އަދި ުފޓްބޯޅަ ދަ

ކުރެވޭ ކަސްރަތެްއވިައސް ނޫނިއްޔާ ުކޅިވަަރކަށްިވއަސް އަދި މިފަދަ ޢިއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީހެއްގައި ހިނާގ ޖަލްާސއަކަްށވިއަްސ، މިއިްނ ކޮންެމ ހިސާބެއްަގިއވެސް 

ނޑައެޅިަފއި ހުންނާނެ.  އެތަނަކާިއ ެއކަށީގެްނވާ ގަާވއިދުތަކަާކއި ހަމަތަކެްއ ކަ

 12ެވސް ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމަ، ެއގޮތުން އެތަނެްއގެ ކަރާމަތާއި ޢަބުރު

ވަނަ މާއްދާަގިއވެސް އެހެރީ ހަމަ ކުރީގެ ބައެއް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުންވެސް 

ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުފުުޅ ތަކުަގއި ވިދާުޅިވ ފަދައިން، ދުނިޔޭެގ 

އެހެންތަންތާނގަިއވެސް ހަމަ ބޭނުންކުރާ އުސޫލުތަކާިއ ހަމަތައް އެހެރީ. 

ންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުެމން މިދެންނެވިހެން އެ ހަމަތަކާއި އެ އުސޫލޫަތއް އެހެ

ބޭނުންކުރެއްވުުމގައި ަރއްޔިުތންގެ އިތުބާރު، މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންގެެެ އިތުބާރު ރިާޔސަތާއި ދޭތެރޭަގއި އޮންނަންެޖހޭ އިތުބާރު ގެއްިލގެން 

ގެންދިއުމަށް ިމމާއްދާ ތަކުންެް ބާރު  ނުދާނޭކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް

ނޑަށް ހީވަނީ މެންބަރުން ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހި  އެޅިއްެޖއިްއޔާ އަުޅގަ

ވަަޑއިގެންފާެާނޭހެން. އެހެންީވމަ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ެއއްަޗކީ، މީަގިއ 

ރޫޙު ރަނގަޅޭ. ބޭނުން އެއްެޗކޭ. މަޖިލީހުގައި ކުރަން ނުާވނެ ކަންތައްތައްެވސް 

އޭ ލިސްޓް ކުެރވިފައި. ެއއީ ހަމަ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަަޔކަށް ގޮތެްއ ހުރެ

ހެދުމުގެ މަޤްޞަދެއްގައެއް ނޫނޭ އެ ހުންނަނީކީއެއް. ެއއީ މުޅި މަޖިލީހުގެ 

ގަާވއިދު އެހެން ހަމަޖެހިފައި އެއޮންނަނީ، ރީތި އާދަކާދަާއިއ ދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރާ 

ނޑުމެންެގެވސް މި ކަ ންތަކުގައި ހިފެހެއްޓުމެގެ ބޭނުމުގައޭ. ހަމަތައް އަޅުގަ



ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތް  އެހެންވީމަ، މި ރޫޙުގައި ިމ މަޤްޞަދުގައި އަުޅގަ

ފުރިހަމައަށް މި ގެންދަނީ ރިޔާސަތައްެވސް އަުޅަގނޑުމެން އިތުބާރު 

ކުރަންޖެހޭތީއޭ. އެހެންވީމަ، އެކަން އެގޮތަށް ވިްސނަވަިއގެން އެގޮތަްށ 

ނޑުމެންވެްސ މީގަ ވަރަށްބޮޑަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ންބަރުން ގެްނދަވާފިއްާޔ އަުޅގަ

ހިތްހަމަޖެހޭނެ. އަދި ދިވެހި ަރއްޔިތުން މި އެދިގެންތިބި އިްނތިޒާރުކުރަމުން މިދާ 

މަސައްކަތް، ބުރަ މަސައްކަތް މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ މަސައްކަްތ 

ނުޑ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަންކޮެޅއް ައވަހަށް ފެްއޓި ދާނެކަމަށްވެސް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގައި އެްނމެ ބޮޑަށް ބޭފުޅުން 12ޤަބޫލުރަން. އެހެންވީމަ، މިހާރު 

ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުފުޅުތަކުން ދޭހަވީ މި މާއްދާގެ )ކ(ގައި މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތައް 

އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތެްއގެ މަތިން މެންބަރުން މަޖިލީސްކުރާ މާލަމުން 

ރު މަޖިލީހުގެ ަރއީސަށް ލިިބގެންވޭ. ދަންަނަވންތޯ މިވެސް ހަމަ ނެރުމުގެ ބާ

ކަންބޯޑުވެދާނެ މި ޢިބާރާތް ިމ އޮްތގޮތުން، އެހެންނަވެސް ީމގަެވސް މިކަންކުރާެނ 

ހަމަތަކަކާއި އުސޫލުތަެކއް ޮއންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ދާދި ދެންމެއަކު ެއ 

އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކަުކ  ވިދާޅުވީ ޭއގެ ގޮތްަތއް. އެހެންވީމަ، އެކަހަލަ

އަނެކަކަށް އިތުބާރުކުެރވޭނެ ކަެަހަލަ ގޮތަކަށް ައޅުަގނުޑމެންގެ ޢަމަލުތަކާިއ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންތަ ިމ ގަާވއިދަށްިވއަްސ އަދި ޤާނޫަނށްވިއަްސ ތަސްދީޤު 

ކުރަމުން ދާއިރު މި ދެންނެވިހެން އިތުބާރުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ގެންދެވޭކަމަށް ވަންޏާ 

 ަގނޑުހިތުން މި މަސައްކަްތ އަވަހަށް ކުިރއަށްދާނެ. ޝުުކރިއްޔާ.އަޅު

 

ކޮޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން އަފީފް. އިންޓަވަލް ގަޑި ވަރަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކައިިރވެފައި އޮތީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް އޭގެކުރިން ނިންމަވާލައްވާެނކަމަްށ 

 ދަްއކަވަން ބޭނުންވިއްޔާ ފަހުންވެސް ފުުރޞަތު އެރުވޭނެ.  ހީކުރަން. ދިގުކޮށް 

 

 އާދެ، ައޅުަގނޑު ނިންމާލެވޭޯތ ބަލާނަން. ދެން ނުނިމެއްޖެއިއްޔާ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙަަސން 



ނޑު  ޢަފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ: ނޑަށް ފުރުޞަތެއް ދެއްވާެނކަމަށް ައޅުގަ  އިންޓަވަލަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ މި ޚާއްޞަ ޔަޤީންކުރަން. ޢިއް  ޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

 1މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށް އެކުލަވާެލވިފަިއވާ މި ގަާވއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބަޔާންކުރަނިވި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ  12ވަނަ ދެލިކޮޕީގެ 

އެ އަމުރަށް ިކޔަމަްނ  އަމުރަށް ކިޔަމަންވުމަށްެް ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް.

ނުވެއްޖެނަެަ ދެން ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެ ގޮެތއްެވސް މީގައި އެަބޮއވޭ. އާދެ، 

އެގޮތުން )ށ( )ނ( ވެްސ މި އޮންނަނީ އަދި )ބ( ވެސް މިއޮންނަނީ. 

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ )ށ( )ނ( މި އޮންނަނީ 

ރަންޖެހޭކަމެއް )ބ( މި އޮތިެީ. އެހެންވީމަ، އިންޒާރު ދިނުން. އޭގެ ފަހުން ކު

)ބ( އާއި )ށ( ާއއި. ޭއގަިއެި ރިލޭޝަނެއް އޮތަސް އަިދ ވަކި ގުޅުެމއްއޮތަްސ 

އެއީ މިހުރިހާ އެއްެޗއް މަސްހުނި ކޮއްނުލެއްވުން އެެދމޭ. އެއީ، ބަެއްއ 

 ަެ މެންބަރުންނަށް މިތާނގައި ދެއްކެވި، ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތާނގައި

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ގޮތުން ައޅުަގނޑަެަށް އެހެން ހީެވގެން މިހެންމިެަ ދަންނަވާލަން 

މިޖެހުނީ. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މާއްާދގެ )ށ( ައދި )ނ( ށް މިހާރު 

ނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ޢިބާރާތެއް.  ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ޢިބާރާތަކީ، އަުޅގަ

ރަީއސަށްވެްސ މިކަމުން ލިބޭނީ  އަޅުަގނޑަށް ީހވާގޮުތަގއި ޢިއްޒަތްތެރި

ފަސޭހައެއް. ެއއީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާުޅވާންޖެހޭ ޢިބާރާތްެް މީގައި މިއޮީތ 

ބުނެވިފައި. އެހެންނަމަވެްސ މި ޢިބާރާތަކީ، ހަމަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ވާހަކަދަްއކަވާ ކޮންމެފަހަރަކު ވިދާޅުވާން ޖެހޭ ޢިބާރާތެއް ނޫން. އެއީ އިްނޒާރު 

ންޖެހޭ ވަގުުތގައި މި ޢިާބރާތް ވިދާޅުވާން މި ޖެހެނީ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާިއ ކުރަ

ދުރަށް ނޫނިއްޔާއި، މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުަގއި ބުނެފައިވާ ގޮާތއި ޚިލާފަށް ކަމެއްކުރާ 

ކޮންމެ ފަހަރަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސެއް އިންޒާރެއް ނުކުަރއްވާނެ. ހަނދުމަފުޅު 

. މިސާލަކަށް، ދަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ ކުށެްއ ކޮއްދެްއވާނެ އެ ކަންަތއްތައް 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއާިއ ބެހޭގޮތުން ނޫނީ ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާާޙިއ 



ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ކުިރއަށް ގެންދަވާށޭ. އެހެންނަމަވެސް، ތަކުރާރުކޮށް އެހެްނ 

އިންޒާެރްއ ވިދާޅުާވއިުރގަިއވެސް މެންބަަރކު އެހެން ޢަމަލުނުކުރަްއވާފިްއޔާ، ދެން 

ކުރަންވަންޖެހޭނީ. އެ އިންާޒރު ކުރަްއވާ އިުރަގއި ވިާދޅުވާންޖެހޭ ޢިބާރާތް 

ނަޑއެޅިފައި އޮތުމުން. އެއީ، މަޖިލީހުެގ  އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ މީގަިއ ކަ

ރައީސަށްެވސް ލިބޭނެ އިތުރު ފަސޭހަފުޅެއްހެން. އެހެންވީމަ، މިގޮތުން މ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ށާިއ 12ޝަފީޤު މި  އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

ނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަަކ  )ނ( ށް މި ހުށަހަޅުއްވަވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ދަންނަވަން. ދެން ހަމަ މިއާިއއެކު މިމާއްދާގެ )ކ( ާއއި ބެހޭގޮތުންވެސް ބަެއއް 

ނޑުމެން މި  މާއްދާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަަކފުޅު ދައްަކވައިފި. އާެދ، އަުޅގަ

އެކުަލވާލަފައި މިއޮތް އިރުަގިއ. އާދެ، އަޅުަގނުޑވެސް މި ކޮމީޓިގައި އުޅުުނ 

ނޑުމެްނ  ނޑަށް ހީާވގޮތުން އަުޅގަ މީހަކަށްވާތީވެ އެހެން މިދެއްނެވުނީ. ދެން އަޅުގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް މީަގއި ިމ ބަޔާންކުރާ ޙާލާތްތަކާއި ހަމައަށް ދާނެކަމަކަށް 

ނޑަށް ހިއެއްުނވޭ މިތާ މިތިއްބެިވ އަޅުަގނޑު ޢުއްމީދެއް ނު ުކރަން. އަޅުގަ

އެްއވެސް ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރަކު އެހިސާބަށް ގެންދަވާނެ ހެނެއް މިކަންތައްތައް. 

އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ޙާލާތްތަކާއި ހަމައަށް ހިގައްެޖިއއްޔާ މިކަންތައްަތްއ 

ނަޑއެޅިފައި ޮއންނަ ން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރަްއވާނެ ގޮތްތަެކއް މި ަގވާއިުދގައި ކަ

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ފެންނާތީވެ މިގޮތަށް މި އޮތީ. އާދެ، ދެން އަުޅގަ

)ކ( ގައި މިބުނާ ހިސާބަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ކަންތައްތައް ގެންދެިވއަސް. 

ނޑުމެން ކަްނތައްތައް ކުރަންޖެހޭނެ ގޮެތއް އެަބއޮތޭ މީަގިއ  މީގައި އަުޅގަ

ޅުަގނުޑ ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެސް ަޤބޫލެއްވެސް ނުކުރަްނ ލިޔެވިފައި. އާދެ، އަ 

މިތަނަށް ރާއްޖޭގެ ސަލާމަީތ ބާރުގެ ބޭފުޅުްނގެ ވައްަދއިގެން ިމ ތަނުން 

ނޑުމެްނ  މެންބަރަކު ނެރުއްވާނެ ކަމަށް. ދެން އޭގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

ނުޑމެންވެސް އެ މެންބަރަކު ެނރޭނަން. ޝުކުރިްއާޔ  ޙަވާލުކުރެްއިވއަސް އަުޅގަ

 އްޒަތްތެރި ރައީސް.   ޢި



ނޑުމެން ގެންާދގޮތުން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މިނިޓުެގ  02އާދެ، ދެން ތިބޭފުޅުންނަށް ާއދައިގެ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޖަލްސާ ފެށޭތޯ  22ހުސްވަގުތު ކޮެޅއް އަުރވާނަން. އާދެ  ޖަހާއިރު އަޅުގަ

 ވުން އެދޭކަމެއް.ބަލާނަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެގޮަތއް ވެެދވަަޑއި ދެއް 

 

 ]ށް 22.22ން  22.32އިންޓަވަލް [
 

ކުރިން ނިންމާލެވުނުއިރު ވާހަަކފުޅު ދައްަކވަން ހުންނެވީ ކޮުޅމަޑުލުގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ރިޔާސަތުންެެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރު ޙަސަން އަފީފް. އެހެންވީމާ، އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން 

ން އަފީފަށް. ޙަސަން ޢަފީގް ގޮިޑއަށް ަވޑަިއގެްނ އަޅުަގނޑަށް މިޖެހެނީ ޙަސަ

 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށްގެންެދއްވުްނ އެދެން. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްެް. އަުޅަގނޑު ވާހަކަަދއްކާ ނިންމައިފިްނ އިނގޭތޯ.  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙަަސން 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ޢަފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ:

   

މިހާރު މި ވާހަކަދެކެވެމުންދާ އިޞްލާޙާއި ބެޭހގޮތުން. އެ ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި  ެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

މ. އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤު އަނެއްާކެވްސ 

އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ދެންމެ މިދިަޔ ހުސް ަވގުތުކޮުޅެގ 

ޙަށް ބަދަލެއް ގެނައުުނ ނަމަވެސް އެކަހަަލ ތެރޭގައި ފަހަރެްއގަިއ މި ިއޞްލާ

ޙިޔާލުފުޅެއް ކުަރްއވާ. މިއާދޭތެރޭ އެހެންގޮތަކަށް ވިސްނަިއވަަޑިއގަތުްނ 

ނޑު މިހާރު އެފުރުޞަތު އާދައިގެ އުސޫާލއި،  އެކަީށގެންވާ ކަމަށް ވާތީ. ައޅުގަ

ނުޑމެން މިގޮތައް ބޭނުންކުރާތީ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއް ިވ މިހާރަކަށް އައިސް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ައނެއްކާެވސް ފުރުޞަތު ައރުވަން. މ.އަތޮުޅެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް.

 



ނޑު ހުށަހަޅާފައި  22ޢައްސާލާމްޢަލަޢިކުމް. އާދެ،  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު   ވަނަ މާއްާދއަށް އަުޅގަ

 ދުަގއި ައދިވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާތީ މިއޮތް އިޞްލާޙާއި މެ ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. މިއިޞްލާޙާ މެދުގައި ވާހަކަދެެކވެމުން ދިޔައިރުަގިއ  

ވިސްނާލަންޖެހޭ ދެޙިޔާލެއް އަޅުަގނޑަށް ލިބުނު. މި މަޖިލީހުގަިއ 

ވާހަކަދަްއކަވަމުން ގެންަދވާިއރުގައި ވަރަށް ގިނައިން ރިޔާސަތުން ރައީްސ 

ދާޅުވާންޖެހޭ ޢިބާރާތެްއކަމަށް މި. އެހެންވީމާ، ޮކންމެވެސް ވަެރްއެގ ވި

ޙާއްސަކަމެްއ. ވަގުަތއް ޙާލަަތއް ޙާްއސަކުެރވޭ ގޮތަކަށް ިމޢިބާރާތްކޮޅު އޮތުްނ 

ރަނގަޅުވާެނކަމަށް. ެއގޮްތޮގތައް ިވސްނާލި ވިސްނާުލމުގަިއވެސް ބޮޑަްށ 

ލެއް ެއޙާލަތުގައި ެއޅިގެްނ ފާހަގަކުރެވުނީ ކޮންމެ ގޮެތްއވީނަމަވެސް .މިފިަޔވަ

މިދަނީ ޤަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތިގެންކަމަށް. ދެން މިޢިބާރާތައް 

ނުޑވެސް ވަރަށް ިވސްނާފައި އިޞްލާޙެްއ  ވިސްނާލާއިުރގައި އެ ޢިބާރާތް އަޅުގަ

ގޮތައް ހުށަހެޅީ. ޢިބާރާތުގައި މެންބަރަށް އިޙްތިރާމް ކުރުންވެސް އެބައޮތް. ވަރަްށ 

ބަހުން. ދަންނަވަނީ މެންބަރަށް ޤަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާށޭ. ރީތި 

ވަނަ ަފހަރުގައި ދަންނަވަނީ. 2ހިއްތަވަން އެންމެފުރަތަމަ ެއދިވަަޑއިގަންަނވަނީ. 

މިޢިބާރާތައް ވިސްާނއިރުަގއި އަޅުަގނަޑކަށް ފާހަަގއެްއ ނުކުރެވޭ މާބޮުޑ ހިްތ 

ެވސް މެންބަރަކަށް ގެނަސްދޭނެކަމެއް. ވަރަްށ ނުތަނަވަސްކަމެއް. މިޢިބާރާތުން އެއް

ވަަނ  2އެކަިށގެންވާ ރަނގަޅު ޢިބާާރތެއްކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެްނ. ދެން، 

ކަމަކަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ މިޢިބާރާތް މިގޮތައް ބޭނުންކުރަން މިޖެހެނީ ވަކި 

ގޮުތގަެއްއ ޙާލަތެއްަގއި. ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި މިގޮތައް މިޢިބާރާތް ބޭނުންކުރަން. އެ

ނޑު ހުށަހަޅާފަ މިއޮތީ. ހަމައެކަނި މަޖިލީހުން މެންބަރެއްގެ ވާހަަކ  ނޫން އަޅުގަ

ހުއްޓާލަންވަން ރިޔާސަތުން ިއންޒާރެއް ކުަރްއވަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި. އެހެންވީމަިއ 

އެފަދަ ޙާލަތުގައި ރިޔާސަަތއް ހަމަ ސީދާ މިޢިބާރާތްކޮޅު ވިދާުޅވުމުން 

ސް މެންބަރަކަށް އޮޅިވަޑާެއއް ނުގަންނަވާނެހެން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއއްވެ 

ނޑު ކުަޑކޮށް މިކަމާ މަޝްވަރާެވސް ކޮށްލިން.  އެވިދާުޅވަނީ ކީޭކކަން. ދެން އަޅުގަ



މި ޢިބާރާތްކޮޅު މިގޮތަށް ފާސްެވގެން މިޢިބާރާތްކޮޅު ބޭނުންކުރަން ޖެހުމަކުނެްއ 

މަކަށެއް. ރިޔާސަތުގެ މާބޮޑު އުނަދގުލެއް ދިމާވެ ވަަޑިއގަްނނަވާނެ ކަ

އެކިބޭފުޅުންގެ ލަފާފުޅުތައް ުހރި ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅުކަަމށް އެކަން ފެންނަނީ. 

އެހެންވީމާ، މިވާހަކަޮކޅު ދަންނަވާލުން އަޅުަގނުޑގެ މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުމަކީ. 

މިހާރު މިއޮތް ޢިބާރާތްކޮޅު ރަނގަޅުކަމަށް ވަރަްށގިނަ މެންބަރުންގެ ލަާފ 

 ޢަލައިުކމް.ލިބިފައިވާތީ. ަވއްސަލާމް

 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ށާއި  22ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްެް. އަުޅަގނޑު މިތެދުވީ  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ މެްނބަރު 

 )ށ( ށް މިހާރު މިހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާހާއިެއކު މިމާއްދާ ފާސްކުރުމަށް  ޢަބްުދއްަރޝީދުެު ުޙަސއިން 

ދަންނަވާލުމަށްޓަކަިއ. އަޅުަގނޑަްށ  އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަށްކަމަށް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފެންނަގޮތުގައި ިއޞްލާޙް ެގނައުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުަކމެއް. އެއީ މީަގއި 

މިބަޔާންކުރާ ހާލަތަކީ، ޙާއްަސ ހާލަތެއް. އެީއ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ކުރެޭވ 

ހުން އިންޒާރެްއގެ ވާހަކަ މިބުނެވެނީ. މިއިންޒާރުގެ ޙާލަތު ނިމިގެން މިދަނީ. މަޖިލީ

އެްއގޮތަކަށް ވެއްީޖވިްއޔާ އެމެންބަރަކު ނުކުމެ ަވޑާިއގަންނަވަންޖެހޭ ފަދަ 

ޙާލަތަކަށް. ޭއގަިއވެސް މިއޮްނނަނީކީއެއް އެމެންބަރަކަށް ުނކުންނާށޭ ވިދާުޅވުން 

ނޑު  ކަހަލަ ޢިބާރާތެއްނޫން. ވަރަށް ރީތި ޢިބާރާތަކުން ވިދާޅުވަނީެީ. އަުޅގަ

މިކަހަލަ މާތް މިޢިބާރާތަކުން މިއޮންނަނީ.  މިއިްއވަނީ އެމެންބަރެއްގެ ނަމޭ.

އެހެންވީމައި ީމގަިއވެސް  އިންޒާރު ފެށޭ ހިސާބުންވެްސ އިންޒާރު މިބަްސ. 

އިންޒާރު ކަހަލަ ބަހެއް ޭބނުންނުކޮށް. ރީތި ޢިބާރާތަކުން އުެޅވޭނެ ބަހެއް، 

ޖުމުލައެއް އޮތުމަކީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ތާޢީދުކުރެވޭ ަކމެއް. މި ހ.ށ.ނ. 

ގެން އައިސް މި ޢިބާރާތުގައި މިއޮްތގޮތަކުންނެްއ މިކަމަކަށް ވަިކ މިފެށި

ޢިބާރާތެއްނެތް. ހަމައެކަނި އިންޒާރުކުރުމުން އިްނާޒރު ކުރައްވާެނކަމާއި، 

ވަނަ ފަހަރުެވސް އިންޒާރުކުރަްނވާނެ ކަމަްށ. އިންޒާރު ކުރުމަީކ 2ނުކޮށްފިއްޔާ 

ްނ ކުރަްއވާފަެއއްނެތް. ކިހިނެއް ހިނގާ ކަެމއްކަެމއް. މިމާއްދާައކު ބަޔާ



ނޑަށް ވަރަްށ  އެހެންވީމައި އިންޒާރުކުރުމަްށ ޢިބާރާތެއް އޮތުމަކީ، ައޅުގަ

ނޑަށް ތާޢީދު  ތާޢީދުކުރެވޭ ކަމެއް. އެހެންވީަމ މިކަހަލަ ޢިބާރާތެއް އޮތުމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް މިޢިބާރާތާއި ޭދތެރޭގަިއ، ައޅުަގނުޑ  ކުރެވެނީ. ކޮންމެއަކަްސ ައޅުގަ

ޙިޔާލް ތަފާތު ވެފައި ހުރި މައްސަލަ ތ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެިރ ކުޑަުކޑަކޮށް 

މެންބަރާއި އަދި މިޙިޔާލް ުހށަހެޅުއްވި. މ. އަތޮުޅ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެ ދެްއާވއިފި. އެވިދާުޅވެ ދެއްީވ. 

ވުން. ެއއީ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ އަޅުަގނުޑގެ ހިތުަގއި ހަމަ އުފެދިފައި އޮތް ކަންބޮޑު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖަލްސާ ހިނގަމުންދާއިރު، ވަރަްށ ިގނަ ފަހަރަށް ވިދާޅުާވ 

ނޑުމެންނަށް އެބައިވޭ. ދެެކވޭ ވާހަކާިއަގއި ނޫނީ  އަޑުފުޅު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަބއެއްފަަހރު ކަންތައްަތއް ގެންދެވޭ ޮގތަކުން. ޢިްއޒަތްތެރި 

ހަށް ޤަވާޢިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތަވާށޭ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީ

ޤަވާޢިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައްަވއިގެން ގެންެދވުމަށް ައދިވެސް ރައްކާތެިރވެ 

ވަަޑއިގަތުމަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަމޭ. މިކަހަލަ ގޮތްގޮތައް ބައެއްފަހަރު ވިދާުޅާވ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ިއވޭ. އެހެ ންވީމައި އެުކރެވެނީ ޢިންޒާރެއްާބއޭ. އަޑުފުޅު އަުޅގަ

އެއިްނޒާރުގެ ބަހެއްާބއޭ. ެއވިާދޅޫވަނީ މިހެން ހީވެ މިވަރުގެ މުޙިއްމު މެންބަރަކަށް 

އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަކަށް ސަމާލުކަން ނުދެއްވިދާނެއޭ ހީާވގޮތެްއ 

ނޑު އެކަމާއި މަްޝވަރާ ކޮށްލީ. ިމހުށަހެޅުވި މެންބަރު.  އަޅުަގނޑަށް ވާތީ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޝަފީޤަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް އޭނަ ވިދާޅުވަީނ 

މިޢިބާރާތް މިގޮތައް އޮތުން އެންމެ ރަނގަުޅކަމަށް. މީަގިއ ކުަޑކުޑަ ގޮތަކުްނ 

މިކަން އެބަ ފާހަގަކުރެވޭހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެއީ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުން އެދެން. ހަމަ ވަކި ގޮތަކަށް މިއޮތީ. ޤަވާއިދަށް ހުރުމަ

ކުޑަުކޑަ ތަފާތު އަޑުައއްަސވާ ބޭފުޅަކަށް. ނޫނީވިްއޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތެްއވެއްިޖއްާޔ ކިތައްމެހާވެސް ރަނަގޅު. އެހެންނޫނީވިއްާޔ 

ނޑަށް ހިތްހަމަނު ޖެހޭ ތަންކޮޅެއް އޮތީ. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިތަންކޮުޅގައި އަުޅގަ



އެހެންނޫނީވިއްާޔ ައޅުަގނޑަްށ ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިކަހަަލ ޢިބާރާތެއް އޮތުުމގެ 

މުޙިއްމުކަން. އިްނޒާރާިއ ހަމަައށް ގޮްސގެން. ިރޔާސަތުން އެެމންބަރަކަށް އިންޒާުރ 

ކުރެްއވިކަން އެނގޭނެ ޢިބާާރތެއް އޮތުމުގެ މުޙިއްމުކަން އަޅުަގނޑަށް ވަރަްށ 

. ހަމައެާއއި އެީކގަިއ ޢިބާރާތެއް އޮތުްނވެސް ރަނަގޅު. ހަމަ ޢިބާރާތެއް މުޙިއްމު

ނޑު ޙިޔާލްކުިރ  ލިޔެވިފައި އޮތުން. އެހެންނަމަވެސް އެޢިބާރާތާއި ދޭތެރޭ ައޅުގަ

ވަނަ މާއްާދަގއި ހަވާލާދިނުން. އެްއގޮތަކީ. ހަމަ މިއިންޒާރަކީ 22އެްއގޮތަކީ 

ނޑު ޙިޔާުލކުރީ. އެހެންދެވޭ އިންޒާރެްއކަން ބުުނމަށްޓާކައި . އަނެްއ ގޮަތކަށް ައޅުގަ

ދެންމެ ވާހަކަފުޅު ދެްއކެިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤަާވިއދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް 

ހިއްތެވުން އެދެން. އެހެންިވދާޅުވިޔަްސ، އެހަމަ ކަނދައެޅިގެން ވަކި ހަވާާލ 

ބަރު ދެވުނީކަން ހަމަ އެނގޭ. އެެހންނަމވެސް، މ. އަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެން

އެދިވަަދއިގަންަނވަނީ، ހަމަ މިހާރު އޮތްގޮތަްއ އޮތުންކަަމށްވާތީ، ިމގެންނަން 

ވެފައި އޮތް ކުޑަުކޑަ ތަފާތު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަޤވާިއދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް 

ހިއްތެވުން އެދެން. ދެން )ނ(ގަިއ މިއޮންނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤަވާއިދަށް 

ވުމަށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު ދަންނަަވންެް. މިހެންވިދާޅުވުން ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތެ

އެއީ ާޢއްމުކޮށް ވިާދޅުވާ ވިދާޅުވުމަށް އަންނަ ތަފާތެްއކަމަށް ޢިއްޒަތްތެިރ 

ވަނަ އިންޒާާރއި  3ވަނަ އިންޒާރުން  2މެންބަރުންނަށް ވަޒަންކުރެިވެގން މި 

ނުޑގެ އެްއވެްސ  ހަމައަށް ދިޔުން ތަފާތު ކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

މައްސަލަެއއް ނެތް. ކޮންމެައކަސް މިއުޞޫލަށް ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް ތާޢީދު 

ނޑަށް ތާއީދު ކުެރވޭ. އަިދ މިހާރު އޮތްގޮތައް  ކުރެވޭ. މިޢިބާރާތައްވެސް އަުޅގަ

އެއްެސވިަޔސް ޢިބާރާތައް ވޯޓް ދޭނެވާހަކަ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނުޑވެސް  ޅުމަޑުލު ެމންަބރު އަްޙަމދު ކޮ  ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ



މި މަޖިލީހުގައި ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ބުނެލަށް އަޅުަގނުޑވެސް ގަސްުދކުރަން.  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ވަނަ 22އްފަިއވާ އާދެ، މުލަކުއަޮތޅު މެންބަރު ައޙްމަދު ޝަފީޤު މިހާރު މި ހުށަހަޅު

މާއްދާ )ށ(އަދި)ނ(ށް އެ ެގންނަވާފައިާވ އިޞްލާހަކީ ހަީޤގަތުަގިއވެސް ވަރަްށ 

ރަނގަޅު އަުޅަގނޑުމެން ވާހަަކ ދައްކާ އުޞޫލުަތކަށް ބެލިކަމުގަިއވިަޔސް، ވަރަްށ 

ނޑު ޤަބޫލްކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން މި ޤާނޫނު  ރަނގަޅު އިޞްލާހެއްކަމަށް ައޅުގަ

ވަނަ މާއްާދ 27ސްކުރަުމން ދާއިރު، އާެދ، މިސާލަަކށް އަސާީސގެ މާއްދާ ފާ

 69އަޅުަގނޑުމެން މިއޮތީ ހަމަ މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފައި. މަޖިލީހުގެ 

ނުޑމެން ފާސްކޮށްފައި. ޭއަގއިވެްސ ބަސްމޮށެ އުޅުުމެގ  މެންބަރުންގެ ވޯޓުން އަުޅގަ

އެްއވެްސ  ޢަދަބު ތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން  ރީތިބަހުން މަޖިލީހުގެ

މެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަާތއި ކަރާމަތައް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން 

ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތާއި މުާޙތާބުކޮށޭ. މިގޮތައް މިބަްސ ބޭނުންކުރާ ގޮތައް 

އަޅުަގނޑުމެން އެއޮތީ ފާްސޮކށްފައި. އެހެންވީަމއި މިފަދަ މާއްދާއެްއަގއި އެހެްނ 

ނަޑަކށް  ހިއެއްނުޭވ މިއީ މާޮބޑު މައްސަލަތަެކއް އޮތުމަކުންނެއް އަެަުޅގަ

ނޑުމެން އެއިރުން  އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހެއްނެްއ. ހައްތާވެސް އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ރިޔާސަުތގަިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޤަދަރު ކުރާނެކަމަށް  އިއްެނއްވި އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑަށް  ހީވޭ. އެހެންވީަމ، އަުޅގަ

މިމާޙަޢުލް މިއޮތީ ބަދަލުވެފައިހެން. އެއީ ދެރަމީހަކު މިތަނުގަިއ ކިތައްމެ ރަނގަުޅ 

ވާހަކަެއއް ހުށަހެޅި ކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް އެއަށް ކޮންެމވެސް ކަހަލަ އިދިކޮުޅ 

މަޖެހުމެއްހެން މިތާނގައި. ެއއީ ވަރަްށ ބަހެއް ބުނެލުން އެީއ، ތިމާއަްށ ލިބޭ ހިތްހަ

ވިޔާނުދާ އުޞޫެލއް އެއީ. ަވރަށް ހަމަނުޖެހޭ އުޞޫލެއް އެއީ. ކޮންމެައކަސް 

ނޑުމެންެގ  މިތާނގައި  މިތިއްބެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ، އަުޅގަ

ރައްޔިތުން ތަެކއް ވަރަށް ުބރަމަސައްކަތް ކޮށްގެން އިންިތޙާބު ކޮށްފައި ތިިބ 

ބޭފުޅުންކޮޅެއް. އެހެްނވީމަ، މިބޭފުޅުންނާއި ދޭތެރޭގައި، މިބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން 



އަޅުަގނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްެަކު މިހޮވަނީ މިމަޖިލީހަށް. އެހެންވީމަިއ 

މިމަޖިލީހުގެ ރައީސް. އެީއވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެްނ ތެރޭގެ ބޭފުޅެއް. 

ނޑު މެންނަކަށް ރީިތބަހަކުން ވާހަކަ ދައްާކ އެހެންވީމަިއ، މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަުޅގަ

ކަހަލަ ގޮތަކަްށ މާއްދާައކަްށ އިޞްލާހެްއ ައއީމަ، އެކަާމއި އިދިކޮޅު ހަދާފަިއ 

ވާހަކަ ދަްއކާދެއްކުން. އަުޅަގނޑުމެން އަމިއްަލއަށް ޤަާވިއދު ކޮމެޓީން ހަދާފައި. 

ގެާނއިރުެވސް. މެންބަރުން ތިބެގެން ޤަވާއިދު ެއކުލަވާަލއިފައި 25އެހެންނަމަވެސް، 

ވަަނ ފަހަރު މިތަނަށް މިގެންނަނީ. އެީއ ހަމަ މަޖިލީހުގެ 2އެބޭފުޅުން ީކއްކުރަންތޯ 

ނޑުމެްނ އެންމެ ވާހަކަ ދައްކަިއގެން އަނެއްާކވެސް އިތުުރ  މެންބަރުެިން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތަނަށް  އިޞްލާހެއް އޮތްތޯބަލާ ރަނަގޅުގޮތެްއަގއި ފާސްކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމެޓީން ނިންމާލާގޮތައް ހަމަ މިގެންނަނީ. އެހެ ންނޫންނަމަ، އަުޅގަ

ޓަސްލާފައި ނިންމާލީމަ ނިމުނީ. އެހެންނަމަވެސް، ރަނަގޅު ގޮތްތައް ހައްާތވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ޤަވާއިދު މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދު ވަރަށް ރަނގަޅު ރައްޔިތުްނ 

ގޮުތގަިއ  ޤަބޫލްކުރާ، އެންމެ އިްޙތިރާމްކުރާ، ރަނގަޅު ަޤވާއިެދއްގެ

ބޭއްވުމަށްޓަަކއި، މިތަނުަގިއ ވާހަކަދައްކާ އަދަބުަތއް. ވަރަށް ރީތިކޮށް 

ނުޑމެން މިޤަވާއިދެއް މިހަދަނީ. އެހެންވީމަ، މަޖިލީހުގެ  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިކަހަލަ  ރައީސް މެންބަރުންނާއި، މުޙާތާބު ކުރައްާވއިރުެވސް އަުޅގަ

. އެއީ ަވރަށް މުޙިއްމު ކަމެއްކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ެދކެން. ރީތި ބަހުން އޮތުން

ނޑުމެްނގެ ފޮރިން  ނޑުމެްނގެ ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާޢީދުކޮށްލަން. އަުޅގަ ދެން އަުޅގަ

ޖަމީލްވެސް މިކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ތާީރފްކުރައްވާ ވާހަކަފުުޅ هللا މިނިސްޓަރ ފަތުހު

ނުޑމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ އަބުދުއް ރަޝީދު  ދައްކަާވއިފި. އާދެ، އަުޅގަ

ޙުސައިންވެސް މިކަމަށް ވަަރށްބޮޑަށް ތާޢީދުކުރެއްވި. އަިދ މިމަޖިލީހުގެ ވަރަށް 

ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުްނެވސް މިކަމަށް ތާޢީދުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާއިފި. 

 އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި ތެޭރަގއި އެަބއުޅޭ ހަމަ މިޙިޔާލަށް ތަބާނުވާ ބައެްއވެސް.

މިގޮތައް އޮތީމަ،މިހެންގެްނގުެޅއް މިއޭގޮަތކީ. އެއީ ވަަރށް ބޭޢަދަބީ. އަދި 



އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ވަަރށް އިންސާފްނެތް އުޞޫލެކޭ އެގެންުގޅުްއވަނީ. 

އަޅުަގނޑު ވަކި ބޭފުޅެްއގެ ނަމެއް ނުދައްނަވާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ޢިްއޒަތްތެިރ 

ރަނގަުޅގޮތެއްކަްނ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި  މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑަިއަގންނަވާނެ،

ރަނގަޅު އަދަބުތަކާއި ރަނަގުޅ ގޮތްތަކެއް އޮތުން ެއއީ، މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް 

ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެޭކ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ. މިގޮަތއް ނުދާކަމަށް ވަންޏާ 

ރުމުަގއި، އެްއވެސް ޝަްއކެއްނެތް. ަމޖިލީހުގެ އެްއވެސް މާއްދާެއއް ފާސްކު

އަޅުަގނޑުމެްނވެސް އެޭދގޮތަްއ މިކަންތައްތައް ނުދާކަމަށް ވަންޏާ، ައޅުަގނުޑ 

އިދިކޮޅު ހަދާނަން. ހުރިހާ މައްސަލަ ތަެކއްަގިއވެސް އިތުުރ އިޞްލާޙްތަްއވެްސ 

ނޑު މަސައްކަތް ކުރާނަން.  ނަގާ މިކަން ކުރިއަށް ުނދިޔުމަށްވެސް އަުޅގަ

ނީ ހުރިހާބޭފުޅުންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެހެންވިމަ، ައޅުަގނޑު މިދަންނަވަ

މިކަން ގެންދަވާށޭ. ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތަވާށޭ. އަުޅަގނުޑމެން މިކަން މިއަދު 

ފާސްކުރަންވާނީެވސް ވަރަށްޮބޑަށް ވިސްނާފައި. މިރީތި ޢަދަބުތަކާއި، ރީތި 

ްށ އުޞޫލުތަކާިއ ެއއްގޮްތާވގޮތުެގ މަތިން. އެހެންވެ މިވާހަަކ ދަންނަވާލި. ވަރަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

އާދެ، އަޅުަގނޑު ވަރަށް ެއއްެޗއް ނުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުެގންދިޔުމަށް އެއްވެސް ހާަލތެއްަގއި މަސައްކަްތ 

ނުޑ ކުރަްއވާނެކަމަށް މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވުަމކީ ރަނަގޅުކަމެްއ ނޫންކަ މަށް އަުޅގަ

ދަންނަވަން. މެންބަރަކު ރުހިެިވަަޑއި ނުގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ކަމެއް މިތަނުން 

ފާސްވާން ދިމާިވޔަސްެވސް އަޤުލަބިއްޔަަތއް ތާޢީދު ކުުރއްަވއިގެްނ ެއކަން 

އިޞްލާޙް ކުރަްއަވއިގެން ކުިރއަށްގެންެދވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެްއވުމަށް. އެހެން 

އަުޅަގނޑު އެދެނީ. ކުިރއަށް ނުެގންދެވުމަށް މަސައްަކްއ ވާހަކަފުޅު ދަްއަކވަން 

ކުރަްއވާކަމަށް ވިދާުޅވުން ެއީއ އަޅުަގނޑުމެން ެއއްގޮަތކަްށވެސް މިމަޖިލީހުގައި 



ނޑު ދެންމި  ނުޑ ދެކެން. އަުޅގަ އަުޑއަހަން ބޭނުންވާނެ އަޑެްއ ނޫންކަމަށް އަުޅގަ

 ރު އަީނސާ އަޙްމަދު. ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މުލަކު އަޮތޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދި  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަީނސާ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ށާއި)ނ( ށް މ.އަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި  22މިދަންނަވާލީ. މިހާރު  އަްޙމަދު ވާހަކަެދއްކެުވން:

ވާ އިްޞލާހަށް ތާޢިދުކުރަމޭ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން. އަުޅަގނޑަށް މިއަށް ތާޢީދުކުރެވޭ ދެސަބަބައް އެބައޮތް. 

އެއްސަބަަބކީ، މިމާއްާދގެ )ބ)އާއި )ޅ( ަގއި ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރަކު ނިކުމެވަޑަިއގަުތމަށް ރިޔާސަތައް އަްނަގން ޖެހިވަޑާިއގެންފި 

ންކުަރއްވާެނ ޢިބާރާތްވެސް އެބައޮްތ ހިމެނިފައި. )ށ(އާިއ ޙާލަތެއްަގއި ބޭނު

ނަޑއެިޅގެން ަވކި ޢިބާރާތެއް އޮތުމަީކ  )ނ(ގައި އިންޒާރު ެދްއވުމަށް ކަ

ބޭނުންތެރިކަމެއް. އެހެން މާއްާދގެ ައކުރުތައް އޮްތގޮތްކޮށްލުމުެގ ގޮތުންވެސް. ދެން 

. ައޅުަގނޑުމެންެގ ހަމައެއާއި އެީކަގއި އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގވާ އަނެްއކަމަކީ

ނޑުމެން އެްއ  ޢިއްެްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަުރންގެ ވާހަކަުފޅުން މާނަކުރެވޭ. އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ހައިޞިއްޔަަތުކން މިތާ ތިއްބަވާއިުރގަިއެވސް، ެއކި ދަރަޖާއިެގ 

މެންބަރުން މިތާ ތިއްބަވައޭ. އަޅުަގނޑު ހިތައް ައރަނީ އެމާނަކުރެޭވ 

ނޑައެިޅގެްނ  މާނަކުރެވުމުަގއިވެްސ، ޖާަގ ނުދެވޭނެހެން މިހެން ޢިބާރާތް ކަ

ނޑަށް މި  ބަޔާންކުރަްއވާފައި އޮތީމަ. އެހެންވީމަ، މިދެސަބަބާއިހުރެ އަޅުގަ

 އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުެރވޭ ވާަހަކ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ. މާޮޅސްމަޑުލް ދެުކނުުބރީ މެްނބަރު 
 ްޙމަދު ަތސްމީން ޢަލީ ވާހަަކދެއްެކވުްނ:އަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ފަހަކަްށ އައިސް  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު އިލްޔާސް 



އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ނުތެދުވެވޭާތވެސް ދެތިން ދުވަްސީވމަ، އަޅުަގނޑު މިއުޭޅ  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ޝައްކުވެ ވަަޑއިގެްނފާނެތީ. އެއާިއއެްއކޮްށ މެންބަރެކޭވެސް 

ނޑުެވސް  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(އާއި)ނ( 22މިއަދު  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްާލހަކީ އަޅުގަ

ދެކޭގޮުތގައި ވަރަށް ބޭނުންތެރި އިޞްލާހެއް.ެއއީ އޭަގއި މެންބަރުންެގ 

ވެްސ ވަރަށް އެްއގޮތަކަްށ ހިތްޕުޅުހަމަޖެހި ވަޑަިއގަތުމާިއ އެއްކޮށް. ރިާޔސަތައް 

ހިފެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލެއް ަކނޑަެއޅިގެން އެދަނީ. އެހެްނވީމައި ެއއީ ވަރަްށ 

ނުޑ ހީވަނީ ބަެއއްބޭފުޅޫން،  ރަނގަޅުގޮެތއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އާެދ، އަުޅގަ

ޙާއްސަކޮށް ކޮމެީޓގެ ހިމެނޭ. އަޅުަގނޑަީކވެސް ކޮމެީޓގަިއ ހިމެނޭ މެންބަރެއް. 

ތް އެއީ ރަނގަުޅގޮަތކަށް ހެދުމަށް އެވާހަކަ ެދެކވެނީ ނޫންހެން. އާދެ، މިއޮތްގޮ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ ދެން ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްރި 

މެންބަރު އަބުދުއް ރަޝީދު ޙުސައިން ވާހަކަފުެޅއްަގއި ިއޝާރާތް ކުރައްާވއިފި. 

ތޮުޅގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަދި މި ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުންވެސް. މުލަކުއަ

ޝަފީޤުވެސް ޙިޔާލެއްފާުޅކުރަްއވާއިފި. ެއއްފަހަރު މެންބަރަކު ވާހަކަދެކެވޭ ގޮތުްނ 

ރިޔާސަތުން އިޝާރާތް ކުރަްއވާ ިއޝާރާތްކުެރވުން. އާދެ، ބައެއްފަހަރު ވިދާުޅޭވ 

ަމއްސަލަެއްއެގ ޤަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތެވުމަށް. ނުވަަތ ހުށަހެޅިފައިވާ 

ވާހަކަ ދެކެވުމަށް. އެހެން ެއ އިޝާރާތްކުރެްއވީމަ އެފަހަރުވެސް، މިއިންޒާުރެގ 

ނޑު ހިތަްއއަރާ ރިޔާސަތަްއ އިޙްތިޔާރު އެބައޮތޭ.  ތެރެއަށް ވަންނަނީ ބާއޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން  އެއިްނޒާރުގެ ބަާޔއި ހަމައަށް ދިޔައީމަ އެބައި ވަކިްނގެންދެުވމަށް. އަޅުގަ

ނޑަކަށް ނޭނެގ. ެއކަުމ އާދަިއގެ ދެ ން މަޖިލީސުެގ ރޫލުސް އޮންނާނެ ގޮތެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިއާދަިއެގ އުޅޭ އުޅުމުަގއި، ައދި އޮފީސްތަކުންނާއި، 

އެހެންފަރާތްތަކުންވެސް، އިްނޒާރު މިއޮންނަނީ. އެހެން ސްޓޭޖަކަށް ލައްވާފައި. 

ައޅުވާލުމުެގ ފުރުޞާތުދޭ ބައެއް ކަންތައްަތއް ނުބަިއަވމުން ދަންޏާ ރަނގަޅަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ އެއީހެން މީގެއިްނ  އިންޒާުރގެ ތެރެއަށް ނުހިމަނާ. އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފައި އޮންނަންޖެހޭ  ރަނގަޅުގޮަތކީ. އެކަމު މާަނ ނަންގަވާނީ ގޮތެްއ ކަ



ެެ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ގޮތަކަށް  ހިސާބަށް އެކަން ހިނގައްޖެ

ަގޅު. ބައެއްފަހަރު މެންބަރުންގެ ާވހަކަފުޅުން. ޙާއްަސކޮށް ނިމިފައި އޮތުން ރަނ

ތަންކޮޅެއް ިދގުކޮށް ވާހަަކދައްކަާވ ބޭފުޅުން ތިއްަބާވއިރު އެބަ އެހެން 

މަގަކަށްދާންހެދީމަ އަންގަވާންޭދންޖެހޭ އެބަ. އޭަގއި މާބޮޑު އަސަރެއް ނެތްކަުމގަިއ 

ޭރ. އެކަން ައޅުަގނުޑ ވިޔަސް. އެހެންވިމަ، މިޕޮިއންޓް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކު

ނޑަްށ ހީވަނީ ރިޔާސަތުން އެހެްނ  ފާހަގަކޮށްލާކަށް ދެންނެވީން، އަުޅގަ

އަންަގވާލަްއވަން ޖެހިވަޑަިއގަްނނަވާ ކޮންމެފަހަރަކީ، އިންޒާުރކަމަށް ނުވާ އުޞޫލު 

އޮތުންކަންނޭނގެ. މެންބަރުން ބޮޑަށް ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށވާނީ. 

ނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅު. އާދެ،ދެން ައޅުަގނުޑ ދެން ކޮން މެގޮތެްއވިޔަްސ، ައޅުގަ

ނުޑ ވާހަކަ ދިުގކުރާކަްށ  ހިތައް އަރަނީ ރިޔާސަތުން ުހއްދަ ދެްއވާކަމަށް، އަުޅގަ

ނުން. ހުއްދަ ދެއްވާކަމަށް ަވންޏާ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން. އެއީ، އަޅުަގނޑަްށ 

ނޑަކަްށ ބައިވެރިުނވެވޭ ޖަލްސާ ތަެކްއވެސް ހިނަގއްޖެ . އެހެންކަމާއިެއކު އަުޅގަ

 5މިނެޓް  3މުޅިއަކުން ނޭނގެ މަޖިލީހުން ވަިކގޮތަކަށް މިހާރު ނިމިގެންަކމެއް. މި 

މިނިޓް ނޫނީ އެދުވަހެްއގެ ޖަްލސާއަށް އާެދވިފަިއ ނެތްމީހަކަށް ދެވަނަ ދުވަހަުކ  ެއ 

ލިބިދިއުން.މި މަޢުލޫއަކާއި ބެހޭ ވާހަކަ ދެެކވޭއިރު ވާހަަކ ދެއްކުުމގެ ފުުރޞަތު ނު

ނޑަށް ހީވަނީ މީ ވަރަށް ބޮޑަށް  ކަހަލަ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭޮގތުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޙުާސސްަތކާއި ގުޅިފަިއވާ ކަމަކަށް މަްއސަލަ ވެއްޖެހެން.އާެދ، 

ނޑުމެްނގެ ޒަާމނާއި އަދި އިޖުތިމާޢީ  ޚާއްސަކޮށް މިހެން މިވީ މަުޑމަޑުން އަުޅގަ

މިކަންތައްތަކަށް އަންނަމުންދިޔަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ބަެއްއ  އެހެން ކަންތައްތަާކއި

ކަހަލަ ބަދަލު ކުއްލި ކުއްިލއަށް އަންނަމުން ދިޔައިމަ.އެހެންީވމަ، ގަާވއިދު ހެދިއިުރ 

އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިދު ކޮމިީޓގަިއ ތިބި މީހުންވެސް ހީކުިރޮގތަށް އަނެްއކާ  ިމއަދު 

ން ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި މައްސަލަ މިއޮތީ ބަދަުލެވފައި.ދެ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ދެޕާޓީއަށްެް ނުަވތަ ތިންޕާޓީއަކަށް ތިބި  ނަޑއެިޅގެން އަުޅގަ ކަ

މީހުން އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް މައްސަލަ ގެންދިއުމަށް ވަކާލާތު ކުރާެނ 



ކީ ވަރަށް ދުވަސްެވސް މިއޮތީ އައިްއސަ.އެހެންވީމަ،މި ވާހަކަ ދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ވެއްޖެހެން.އެހެންވާއިުރ ެއކަމަކު  ބޭނުންތެރި އެއްަޗކަށް އަުޅގަ

އެކަންކަން އެނގިަވޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުޭވ މިވެނި ތަނެއްގެ 

ޕާލަމެންޓްގެ ަގވާއިުދގަިއ ޮއންނަނީ މިތައް މިނިޓް މިތައް މިނިޓް ނޫނީ މުޅި 

ވީމަ،މިދެގޮތުންކުރެ ރަނަގޅުގޮތްެް ހޯދާނެގޮެތއް މައްސަލައަށް މިހާވަރޭ.އެެެެހން

އަޅުަގނުޑގެ ވިސްނުމަކަށްާނދޭ.ކޮންމެއަކަސް މިަވގުުތ މިދިމާވެގެން އުޅޭ 

ނޑުމެންނަށް ހީވެގެން އުޅެނީ ނޫނީ ަވކި ބޭފުޅުންގެ އެކަހަަލ  މައްސަލައަީކ އަުޅގަ

ނޫނީ  އިޙުސާސެއް އުޅެނީ ތިމަންނަމެން ދައްކާ ވަހަކަައކީ ވާހަކަެއއް ނޫނޭ

ތިމަންނަމެން ވާހަކައެއް ދަްއަކން އުޅެންޏާ އެކަމަށް ހުރަސް އެޅެއޭ.މިގޮތް ފިލާނެ 

ނޑުމެންގެ ެތރެއަށް ނެރެންޖެހޭހެން.  ނަޑށް ހީވަނީ އަޅުގަ ކޮންމެވެސް ގޮެތއް އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ޖަލްސާއެްއަގއި ބަހުސްކޮށްގެން ަނމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ބޭރު ތަންތާނގައި ހިތްހަމަޖެހިގެން  ރުހޭނެގޮތެއް. ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މައްސަލަިއގަ ހައެްއކަ ދުވަހު ޖަލްސާ  އޮންނަގޮތަކަށް ދާކަށް ނުޖެހޭ.ައޅުގަ

ނޑުެގ  ބާއްވަން ޖެހުނަސް އެކަަމއިެގންދާނީތޯ.ނޫނީ ކުރުކޮށްލާނީތޯ. އާދެ،މީ އަުޅގަ

ިއރުވެސް ދެންނެވިްނ ވަރަށް ބޮޑު ުސވާެލއް އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ެފއްޓި

ނޑުމެން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތަކާިއ  އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނެގޔޭ  ކުރިން އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަށް ކަެމއް ހިނގަމުން މިދަނީ. ކޮންމެއަކަސް މިއަދު މިއޮތީ ބަދަލު 

ނޑުމެން ނުކުމެގެން އުޅުނުއިުރ ފައިމަގުގަ ހިގާފަިއ  އަިއއްސަ.އާދެ، އަުޅގަ

 ދުިޒާޔރަތް މަގުން...މަޖީދިއްޔާއަށް ދާއިރު މެ

 

 އަޅުަގނޑު ދެން އެދެން ވާހަަކ ކުރުކޮށްލެްއވުން އިނގޭތޯ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ކުރު ުކރެވޭތޯ މިމަސައްކަތް ކުރަނީ. އަޅުަގނޑު  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު އިލްޔާސް 



ޗަކީ ަޒމާނަށް އައި ބަދަލު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުކެރޭ މިދަންނަވަން އުޅޭއެއް  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެދުޒިޔާރަތް ކައިރިން ހިނގާކަށް އަެނއްފަރާތު ކައިިރން އަޅުަގނޑުެުމެްނ 

މިހިނގަނީ މިހާރު މެދުޒިޔާރަތް ކޮންތަނެއްކަން ކާކުތޯ ަބލަނީ.އަދި ހަމްދުވެސް 

ނޑު ސަރުކާރަށް ވަނުުމގެ ކުޑަ ދު ަވސްކޮެޅއް އަޅަން ހުއްޓި އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

ކުރިން އަޅުަގނޑު ބުނާ އަުޑއަހަން އޮފީސް އޮފީހަކަށް ފައިވާނުަގއިެވްސ 

ނުވަދެވޭ.އޭރުެވސް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތޭ ރައްޔިތުްނނަކީ ހަމަހަމަ ބައެކޭ 

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި އެކަމާ ޝަުކވާ  މިނިވަންކަމާ ހުރިހާ އެްއޗެހި.އެކަމަކު އަުޅގަ

ގެން އޭރުތިބީ.އެކަަމކު މިއަދު މިއޮތީ ޒަމާން ކުރާނެ މީހެއްނެތް އެގޮތާ ރުހި

ބަދަލުވަމުން އައިްސ އެހެްނ ދުވަހެއް އައިްސ.އޮފީހުަގިއ ފައިވާނަށް އަރަިއގެން 

ނޑުމެްނ  ވަކިފެންވަެރްއގެ މީހުންނަށް އެކަނި ފައިވާުނގައި ވަދެވޭނީ މިހެން އަޅުގަ

އޮީތ  ބުނާއަޑު އަހަން.އެހެންވީމަ،މި ޤާނޫނުއަސާސީ ހަމަ އޮތްގޮތަށް

ނޑިާއ ޚިޔާލަްށ  އޭރުވެސް.އެެެހެންވީމަ.މިއަންަނ ބަދަލުތަކާ ައޅުަގނޑުމެންެގ ސިކު

ނޑުމެން ރަްއޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭނެ ނޫނީ  މިއަންނަ ބަދަލުތަކަށްެް ައޅުގަ

ޕުޅު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހިތް

ލަދެްއވުން ެއީއ އަޅުަގނުޑވެސް އެދޭ ހަމަޖެހިވަޑައިގަންަނވާނެ ހުރިހާ ގޮތެއް ދޫކޮށް

 އެދުމަކީ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް ހަމައެދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

ދައްކަާވއިރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި މިއޮތް މަްއސަލައަށް ވާހަކަުފުޅ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ހަމަ ހުރިހާ ދައްކަވަމުން ގެންދިއުން. ދެްނ އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ފުރުޞަތު އަރުަވން ހަމަ ރިޔާސަތުން މެންބަރުންވެސް 

ބޭނުންވޭ އަދި ރިާޔސަތުން އެކަންތައް ެއގޮތައް ހަމަ  ކުރެވޭޯތވެސް ބަލަމުން 

ންދެވޭތޯ ގެންދަނީ.އަދި ވީހާ ވަރަކުްނ ވަގުުތވެސް ހަމަ ކޮންޓްރޯލްނުކޮށް ގެ



ެީ.ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ

 އަޙްމަދު ސަމީރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

ނޑު ވާހަކަެަފެށުުމގެ ކުރިން  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާުޅވި ވާަހކައަށް އަުޅަގނޑުެވސް ލ.އަތޮޅު މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން.އަދި ހަމައެާއއި ެއުކގައި އެމައްސަަލއަކީ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހާމަކޮށްލަމުން ގެންދާ މައްސަލައެއް.ީމގަިއ 

ވެސް ހުށަހެޅޭނެ ފުރުަޞތު ނުލިބުމާ މިކަހަލަ ޗުއްީޓގަިއ ތިއްަބވާ ބޭފުޅުްނނަށް

ބައެއްކަހަލަ ދަތިތައް ދިމާވެޔޭ.އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވާހަކަުފުޅ ދައްކަވަން ފުރުޞަތު 

މަނިކުފާނު ދެއްވުމަކުން މީަގިއ ނެތްހެން އެއްެވސް ކަމެއް ުކރެވޭކަށް އެއީ ކުރިން 

އް ދެއްކިޔަސް  ބަދަެލއް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައި ނެްތމީހަކަށް ކިތަންމެ ވާހަކައެ 

ގެނެވޭނެ ެއއްވެސް ގޮތެއްނެތް.އެހެންވީމަ،ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަްނ ފުރުޞަތު ކިތަންމެ 

ނޑަށް ީހވަނީ އެކަމަްށވެްސ ވިސްނާަވޑަިއގަތުން  ގިނަގިަނއިން ދެއްިވޔަސް ައުޅގަ

 ކަންނޭނގެ އޮތީ.ދެންެް އަުޅަގނޑު މަޢުލޫއާއި ގުޭޅގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވާލާނަން

މ.އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްެް ހުށަހެޅުމަށް 

އަޅުަގނުޑވެސް ވަރަށް ތާއީުދކުރަން.އެހެންނަމަވެސް މިއާ ުގޅުންހުރި އެހެންކަމެއް 

ނޑުމެން މީގެ  އަންނާތީ އެވާހަކަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން.ެއީއ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި އެަބ  27ނަ މާއްދާ. ވަ 27ކުރީަގއި ފާސްކޮށްފީމު މިަގވާިއދުގެ 

ބުނޭ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތައް އެމާއްދާގެ )ށ( ގައި އެބަ ބުޭނ 

މިސާލަކަށް ހއ.އަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެން އެމެންބަރެއްެގ ނަން 

މިހެންނޭ.އެހެންވީމަ،މ.އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލިޔުއްވާފައި އޮްތ 

ޓްަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ވާހަކަފުޅު އެތަނަށް އިްނޒާރު ދެްއވަން ވިދާުޅވާ ޑްރާފް

ޢިބާރާތުގައި އިްނޒާރުކުރާެނ ޢިބާރާތަކީ އަންނައިރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އެހިސާބުން ފެށޭގޮތަށް މިއޮތީ.އެހެންވީމަ،އެބޭފުޅަކު އިްނތިޚާބުވެފަިއވާ ދާއިރާެގ 



ރަނގަޅުތޯ. އެހެްނނަމަވެސް މިގޮތްވެްސ ވާހަކަ ނާންނާތީ އެގޮތް އެންމެ 

އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ރަނަގޅު. އެހެންވީމާ، ގަާވއިދުެގ ދެމާއްދާއަކަށް ތަފާތު 

ނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭީތވެ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ  ގޮތަކަށް އަންނާީތވެ އެކަން ައޅުގަ

ނޑު އުންމީދުކުރަން މ.އަތޮޅު  ެގ މި ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.ެއހެންވީމަ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަމަެވސް ކޮންމެވެްސ ފަރާތަކުން މިކަމާ ޚިލާފު ނުވާނެ 

ނޑު ވޯޓުެދއްވަން ަތއްޔާރަށް ހުރީ އިނގޭތޯ.  ގޮތަކަށް ވިދާުޅވެެިެދއްަވއިފިްއޔާ.އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

މެންބަރުން.   69 ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ޖަލްސާއަށް ޙާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި  ރިޔާސަތުން ވަހަކަެދއްެކވުން:

ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ މިއަރުވަނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފަށް.

 

ނޑު މިފުރުޞަތު ހޯދާލީ  ރަީއސުލް ޖުމްޫހރިއްާޔގެ  މެްނބަރު   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 މ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީގް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ  އަްޙމަދު ަޝރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ެްޓަކައި. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އިްނޒާރެްއ   އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރުމަށް

ކުރެްއވިޔަްސ އަދި ދަިތ ޙާލަތެއްަގއިވެްސ ހެޮޔގޮތުަގިއ މުޚާތަބުކުރެްއވުމަކީ 

އިޞްލާޙުަގއިވާ ޢިބަރާތްޮކޅަީކ ރަނގަޅުކަމެްއ.އަދި މިހާރު އެށަހަޅުްއވާފަިއވާ 

ރަނގަޅު އަދި އެ މެންބަރަށްވެސް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތޭ ޢިބާރާތްކޮޅެއް ކަމަށް 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ. އަދި ހަމަ މިއާއިއެކު، އެހެން ބައެްއ މެންބަރުން މިކަމަށް 

 ތާއީދުކުރަްއވާ ދެްއކެވި ާވހަކަފުޅަށްވެސް ތާއީދުކުރުމަްށޓަކައި.އޭގެ ތެޭރގައި 

ދ.އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު ވިދާޅުވިފަދައިން ކޮންެމ 

ބޭފުޅަކުވިދާުޅވިޔަސް އަދި ެއވިދާޅުވާ ެއއްޗަކީ ރަނގަޅު އެްއޗެްއކަމުަގއި ވާނަަމ 

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެައށް އިޙުތިރާމްކޮށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަދި ޏ.އަތޮޅުެގ 

މަދު ދީދީ ވިދާުޅވިފަދައިން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުުމގަިއވެްސ މެންބަރު މުޙަން



ގަާވއިދުތަެކއްެވއޭެޭ އެ ގަާވއިދުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ިއޙުތިރާމް ކުރަންޖެހެއޭ 

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންެވސް މިތިބީ ހުރިހާ ގަވާއިދުތަކަކަްށ އިޙުތިރާމް ކުރުމަށް 

ޅަށް އެކަުކ އަނެކަކަށް ހުރިހާ ތައްޔާުރވެގެންނޭ.އެހެންވީމަ ހަރުދަނާކޮށް ރަނގަ

މެންބަރުންނަށްވެސް  އިޙުތިރާމް ކުރެވޭ ރަނގަޅު ސުލްޙަވެރި އަޚުލާޤަށް 

އިސްލާމްދީނުގެ މާތް އަޚުލާޤަށް ތަބާވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ 

ތާއީދުކުރަންެް.މިއީ ައޅުަގނުޑ ކުރިންވެސް ދެންނެވިފަދަިއން މިޢިބާރާތް ކޮޅަކީ 

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްެވސް އިޙުތިރާމްކުެރވޭ އަދި އިްނޒާރުގެ ަވގުތުަގިއވެސް  ރަނގަޅު

މައިތިރި ކަމާއެކު ވާހަކަދެެކޭވ ޢިބާރާތްކޮޅަކަށްވާތީ އަދި ިމކަމުން ރިޔާސަތުަގއި 

އިންނަވާ ބޭފުޅަކަްށވެސް ަފސޭހަފުޅުވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ މިޢިބާރާތްކޮޅަށް 

ނޑު ާތީއދުކުރަ  ން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.މިއިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ވަނަ މާއްާދއަށް ެއއްެޗއް ަދންނަވާލަން 22މިހާރު މިވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

ނޑަށްެވސް  ަގާވއިދު ޑްރާފްޓް  މެންަބރު ޢަލީ މުޙަްނމަދު   އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް ދަްނނަވާލީ.އަުޅގަ

އެކުލަވާލި ކޮމިޓީްނ ގަާވއިދު އެކުަލވާލަިއގެން ގެނައި އިރު އޮްތ  ކުރުމަށް ވާހަކަެދއްެކވުންެް:

މާއްދާތަކާއި އަދި މިހާރު މ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް 

ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ބަަލއިލާރުަގއި އަޙުމަދު ޝަފީުގެގ އިޞްލާޙަށް ވަރަށް 

ްނ ެއއީ އެިއޞްލާޙު ތަފްޞީލުވެފަިއ ބޮޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ ވާހަކަ ަދންނަވާލަންވެގެ

ނޑުމެން ޖަލްސާ ހިނގަމުންދާ ކޮންމެ  ފުރިހަމަކަމަށް ފެންނާތީ.އަޅުގަ

ވަގުެތްއގަިއވެސް ބޭނުންވަީނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ އެހެންހުރިހާ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިާދޅުވާ އެްއޗަކަްށވެސް އެބޭފުުޅންނަށް އިޙުތިރާމްކޮށް 

ހުން ރަނގަުޅގޮތުަގއި މުޚާތަބުކޮްށގެްނ ެއވާހަކަކޮުޅ ދައްާކ އަދި ރީތިބަ

ނިންމާލުން.އަދި އެހެންކަމާއެުކ އިތުރު ވާހަކަ ނުަދއްކާ އަުޅަގނޑު )ށ( އަދި )ނ( 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  އަދި )ނ( އަށް މ.އަޮތޅު މެންބަރު އަޙުމަދު  22އަށް 



ނޑު ތާއީ ދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ޝަފީގު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުަށހެޅުމަށް އަޅުގަ

 މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލަން.ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

ަނ ވިދާޅުާވގޮތުން ބަހުްސގެ ވަގުުތ ނިމިއްޖެހެން ހީވާ ގޮެތއް އެަބވޭ އަޅުަގނޑަްށ ގި އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑު  ބޭފުޅުން ތާއީދު ކުރަްއވަނީ  މިހުށަހެޅިފައި އޮތް ޢިބާރާތަށް.ދެން އަޅުގަ

ވަނަ  22ކުޑަުކޑަ ޕޮއިންޓެއް ފާަހގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭ މިވަގުތު ފުރުަޞތު ލިބުނީތީ 

މާއްދާގެ )ބ( ގައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތުން މަޖިލިސް ދޫކޮށްދިއުމަށް 

ސް ބޭނުންކުރާނެ ޢިބާރާތަކީ ދެން މިވިދާޅުވަީނ މެންބަރަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީ

އަޅުަގނޑު މިިއްއވަނީ މަޖިލީހުގައި އެ މެންބަރެއް ހިމެިނގެންވާ ާދއިރާގެ ނަން 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  27އިްއވާފައި މެންބަރުގެ ނަން އިއްވާަފއި މިނަމޭ.އެގޮތަށް އޮތީމަ 

ތައް އެބަެަ ެކނެޑޭޔ އަޅުަގނޑުމެން މިބުނާ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ކިޔުމުގެ ަކން

ނޑު ކުީރ ދުވަހު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮންމެ ފަހަރަކުެު  އެބައިން.ދެން އަުޅގަ

ެް ނުރުހުމުގެ ގޮތަކުން  ނުކިޔާގޮތަށް ވާހަކަދެއްކި މީެހއް އެހެންނަމަވެސް ކުަޑކޮށް

ބުނެވޭ އެްއޗެްއއަންނަފަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި ނުލާފަ އެހެންފަހަރުފަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ހިތަށް ކިޔަ ިއގެން ވާހަކަެދއްެކވީމަ މުޅިން ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫނޭ އަޅުގަ

ވަންނާތީ އެތަން ހަމަ އިހުމާަލކުން ނުލިޔެވި އޮތީބާޭއ އެހެްނވެސް އެބަ ހިތަށްއަރާ 

ނޑަށް ހީވަނީ އިންޒާރެްއ އަންނަފަހަރު އަްނގަންވެްސ ޢިްއޒަތްތެިރ  ކުޑަކޮށް.އަުޅގަ

.ދެން ައޅުަގނުޑވެްސ އެކަމަުކ މިމާއްދާެގ ހިމެނުންހެން ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނީ

މިނަންބަރަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައެއްނެތް.އެެެހެްނވީމަ،ފުރުޞަތު ގެއްލިފަ އޮްތ 

މާއްދާއެްއކަމަށް ދެންނެވޭނީ.ެއހެންވިޔަސް ދެން އަޅުަގނުޑ މިކަން ފާހަގަކޮށްލަން 

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ނުކުތާ އަކީ ިޢއްޒަތްތެިރ ބޭނުންވޭ.ދެން އަުޅގަ

ރައީސް ފަހަރެްއގަިއ ބޭނުންކުރެްއވިދާނެ ބާޭއ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮްތ 

ޢިބާރާތް.މާނައަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަާވއިދަށް ހުެުެުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތެވުްނ 



އެދެން.މިހުށަހެޅިފައި އިޞްލާުޙ އެގޮތަށް އެޢިބާރާތް ބޭނުންކުރެއްެވއްޖިްއޔާ.އެފަހަރު 

ނީ ހަމަ އިންޒާރަކަށްބާޭއ ކޮންމެހެން އިންޒާރެއް ުކރައްވަންނޫން ގޮތަކަްށ ވާ

ވިދާޅުިވޔަސް ަކނަޑއެިޅގެން އެޢިބާރާތް ބޭނުންކުރެޭވ ކޮންމެ ފަހަރަކީ.ދެން 

އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވަރަށް ސަމާލުެވ 

އެނޫން ފަހަރުފަހަރު  ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ ޢިބާރާތެއް މިއީ.އެނޫން ގޮތަކަށް

ނޑު މަނިކުާފނަށްދޭ އިންޒާރެއްނޫން  ޢިބާރާތްކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް.ދެން މީ އަޅުގަ

ނޑު ެއޮގތަކަށް ނޫން މިޢިބާރާތް  ކޮންމެހެން މިއީ އެހެންނަމަވެސް އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ބޭނުންކުރާނީކީ އެހެންނަމަވެސް މަނިކުފާނު ގަވާއިަދށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް 

ނޑު ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ.ދެން އަދި  ހިއްތެވުންެް އެދެން އެހެން އަޅުގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިތާނގައި އޭގެ ދެތިން ބޭފުޅަުކ  އެއްޮޕއިންޓް އަުޅގަ

ވާހަކަދެްއކެިވއިުރވެސް މިވެިނ އެވެނި މީހުން މާއްދާއެއް ހުށަހަޅައިފިއްޔާ ނުވަަތ 

ނުކުރަން ނުވަަތ ދެކޮޅު ހަދަނިއްޔޭ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅައިފިްއޔާ އެއަށް ތާއީދު

އެކަހަލަ މާނައެއް ދޭހަާވގޮތަަކށް ވާހަކައެބަދަްއކަާވ.ޭއގެ ތެރެއިން އެއްބޭފުަޅކު ހަމަ 

ނަޑއެިޅގެން ވިދާުޅވެއްެޖ ދެރަ މީހަކު ހުށަހެޅުމެކޭ ކިޔަިއގެްނ  ކަ

ނަޑކަށް އެްއވެސް މީހަކު މޮޅެއް ނޫން އެއްވެސް މީ ހަުކ ވާހަކަދަްއކާހެދި.ދެން އަޅުގަ

ދެރައެްއވެސްނޫން މިތަނަކު އެހެން ހިތަކަށްވެސް ުނވަދޭ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ 

ވާހަކަެއއް ދެެކވިގެންދާ ވަުގތު ރިޔާސަތުން ކޮންމެވެްސ ވަރެްއގެ އިޝާރާެތްއ 

ކޮށްލައްވަްނވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑަށްފެނޭ. ދެން ފަހުންވެސް އެްއޗެއް ވިދާުޅވެފަިއ 

ނޑު ހި ތްނުތަނަވަސްވާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންެް ނެތީމަ އެކަމާ އަުޅގަ

 މިފުރުޞަތުގައި. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

އާދެ،މާލޭގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުގެ ވާހަކަުފޅަށް ވަަރށް އިޙުތިރާމްކުރަން.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރިން  އަޅުަގނޑު ނޯޓްކޮށްލާަފއި އެބައޮތް މިއަުދގެ ޖަލްސާ ނިންމާލުމުގެ

ކޮންވެސް ވަރަކަށް ެއއްެޗްއ ދަންނަވާލަން.މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެއްވެްސ 



ކަހަލަ ތަފާތު ކުރުމެއްނެތޭ ަމޖިލީހުގައި މޮޅު މެންބަރެްއ ެދރަ މެންބަރެއް ނެތޭ 

ނުޑ ގަސްތުކޮްށގެން މިއިނީ.ެދން އެހެންނަމަވެސް  އެހެންދަންނަވަން އަުޅގަ

އްަކވާ ވާަހކަ ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު އިށީނދެަވޑަިއގަތީަމ އެހެންބައެއް ބޭފުޅުން އެދަ

އެބޭފުޅަކަށް ޖަވާބުދޭން މަަސއްކަތް ފަށައިިފއްޔާ ެއވަނީ އަދި މާ އެހެންކަހަލަ 

ެައަސަރެއް ެއއިންެް ފޯރާކަމަކަށްވާތީ ެއގޮތަށް ނުެގންގޮސް ޖުމްލަކޮށް 

ނޑު ގަސްތުކޮްށގެން ނޯޓްކޮށްލާފަ އޮ ނުޑ ދަންނަވާލަންކަމަށް އަޅުގަ ތީ.މިހާރު އަޅުގަ

ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ހުވަދުައތޮޅު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 ވަހީދު ޢަލީއަށް.

 

ނޑުވެސް  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ   ވަނަ މާއްދާއާއި މެދު  22ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.އަުޅގަ

ނޑު ޚިޔާެލއް ދަންނަވާލަންވަނަ މާ 22ގަާވއިދުގެ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަވޙީދު   އްާދއާިއމެދު އަޅުގަ

ނަޑކަށްެވސް  ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: މިތެދުވީ. އާދެ، ދެލިކޮޕީަގއި މިއޮތްގޮތް އެހާ ފުރިހަމަ ކަމަަކށް އަުޅގަ

ނުފެނޭ އެއީ މެންބަރަކަށް ެއ އިންޒާުރގެ ބަސްއޮތުން ީމގައި އެންމެ ރަނގަީޅ 

ބަރު އަޙުމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޚިޔާުލ މިގޮތުން ބަލާއިރު މުލަުކއަތޮުޅ މެން

ނޑަްށެވސް ފެނޭ.އެހެންނަމަވެސް ެއ އިޞްލާޙަށް ހއ.އަތޮުޅގެ  ރަނގަޅުކަމަށް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު އެވިދާޅުވިފަދައިން އެަބިއ 

ފެންނާތީ  އިތުރުކުެރވިއްޖެނަމަ ެއއީ އެައށްވުރެ ފުރިހަމަ ކަމެްއކަމަށް އަޅުަގނޑަށް 

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން.ުޝކުރިްއޔާ.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ަދންނަވާލަން މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

ނޑު  މެންަބރު ުމޙަންަމދު   ބޭނުންވަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ އިޞްލާޙާބެހޭގޮތުން. އަުޅގަ

ލާނީ އަޅުަގނޑުެުމެްނގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަީކވެސް ނޫނީ ކޮންމެ ދަންނަވާ ޠާރިޤް ާވހަެަކަެދއްކެުވން:

ބޭފުޅަކީވެްސ ޢާންމުކޮށް ޖަލްސާތައް ހިނާގ ނޫނީ ފެށި ނިމޭގޮތް ރަނަގޅަްށ 

ދެނެވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުންނޭ.ެެއެހެންވީމަ،ޖަލްސާެއއް ަފށާގޮތާ ނިމޭގޮްތވެްސ 



ޖަލްސާއެއްފަށާއިުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ.އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ 

ބޭނުންކުރާނެ ޢިބާރާތެއް އަޅުަގނޑުެުމެން މި ގަާވއިދުަގއި ހިމަނައފިން 

ހަމައެހެންމެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނިންމާއިރު ބޭނުންުކރާނެ ޢިބާރާތެއްވެްސ 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން މިަގާވއިދުަގިއ ހިމަނައިފިން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ެއއީެީ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަށް ކަމެްއ  ނުދެކެން އެއްގޮަތކަށްެވސް

މަޖުބޫރުކުރުވަނީކަމަކަށް.ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން ކަެމއް މަޖުބޫރު ކުރަނީކަމަކަށްެވސް 

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލެއް ނުކުަރން.އެހެންވީމަ،ައޅުަގނުޑގެ ހިތުގައި ުސވާލުއުފެދެީނ 

ޢިބާރާތެއް ބޭނުންކުރަންޖެހުން  މިހާރު މި ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ އިޞްލާޙު އޭަގއި ަވކި

ނޑުމެން ކަމެއް ަމޖުބޫރުކުރަނީ ކަމަެަށް  އެއީ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސއަްށ އަުޅގަ

ނޑުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ  މިީއ ކިހިނެތްެވގެްނބާއޭ.މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ މި ހުށަހެޅިފައިާވ  ހިތުގައި އުފެދުނު ސުވާލަީކ. އަުޅގަ

ނޑު އިޞްލާޙަ ކީ ވަރަށް މުހިންމު ވަރަށް ބޭނުންތެރި ިއޞްލާޙެްއކަމަށް.ދެން އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ާވހަކަދެއްކި ނަންބަރަާކ 

ބެހޭގޮތުން އެއީ ައޅުަގނޑު މި ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު ރިޔާސަތުްނ 

ހުންނެވީމަ އެއީ  އެހެންވާހަަކއަކަށް ނޫނީ ެއހެން ކަމަކަށް ޝާމިލުވެެގން

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރުން އެކަީށގެންނުާވ  ފަހަރެއްގައި އަުޅގަ

ކަންތައްތަެކއް ހުރުން ފަދައިން ފަހަރެއްގައި ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސްވެސް ކުރުްނ 

އެކަީށގެންނުވާ ކަންތައްތަެކްއ މިގަވާއިުދގައި ހިމެނުމަކީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ 

ނޑުމެން ވިސްނާަލން ވެއްޖެކަެމކޭ.ެއއީ މިހާރު ކޮންމެ ވެސް ވަަރކަްށ އަުޅގަ

މެންބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަމުްނދާއިރު ނޫނީ ވާހަކަފުޅުދައްަކމުންދާއިރު ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް ަވކި ތަފާތު އެހެންކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވަންނަވަިއގެން އިންނަަވއިިފ 

ނދަޫގ އަޅުަގނޑުމެން މި ކަމަށްވަންޏާ ހަމަގައިމުވެސް އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް އު

މުޚާތަބުކުރަންޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަށް.ދެން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ 

އަނެއް ނުކުތާައކީ ބައެއް މެންބަރުން މިމަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެިވއިރު 



ގަާވއިދުހަދާ ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން މިގަާވއިދަށް ވަރަށް އިދިކޮޅުހަދާ ވާހަަކ ނޫީނ 

އިދިކޮޅުހަދާކަން ފާހަަގކުރެޭވ ކަހަލަ ޢިބާރާތަކުން އަުޅަގނޑަށް މާނަކުެރވިއްޭޖ 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ަގވާއިދު ހަދާ ކޮމިޓީަގިއ މިގަވާއިދު ހެދުމުެގ 

މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިަޔއީ ވަރަށް މިނިވަންކަމާ އެްއކޮށޭ.ހަމަ އެބޭފުޅެއްެގ 

އްަވއިގެންނޭ މިކަންަތއް ުކރެއްވީ.އެހެންނަމަވެްސ ޚިޔާލު ރަނގަޅަށް ފާޅުކުރަ 

އެްއވެސް ކަމަކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްބަސްެވވަަޑިއގަްނނަވާ ކަމަކަށް ނުވެ 

ހިނގައިދާނެެއވެ.އެހެްނވީމަ،ޭއަގއި ޚިޔާލުތަފާތުވުން ހުންނާނޭ. އެހެންނަމަވެސް ވަިކ 

ނޭ.ދެން މިހާރު ފަރާތެއްގެ މަޖުބޫރެއް އެްއވެސް ކަަމކަށް ައއިްސގެނެއްެްނޫ

މިމާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ިއޞްލާޙު ފެނުމުން އަޅުަގނުޑވެސް ހިތަށްއަަރއިިފ 

ގަާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީަގއި އެްއވެސް ވަަރކަށް މިވާހަކަ ނުދެެކވި މިހިސާބަށް މިއަީއ 

ނޑު ހަނދާނެއްނެތް މިވާހަކަ ދެއްކުނު ހަނދާނެއް އެީއ  ކިހިނެއްެވގެންބާއޭ.އަުޅގަ

ްނގެ ވާހަަކއަީކ އަޅުަގނޑުމެންގެ ވިސްުނން އެހިސާބަށް ނުދިޔަ އަޅުަގނޑުމެ

އެހެންވީމަ،އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ަގވާއިދު ހަދާކޮމިޓީަގއި 

ތިއްބެީވވެސް ހަމަ ައޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ މީހުންނޭ.އެހެންވީމަ،އެބޭފުޅުންެގ 

ވާލަން ބޭނުންވަނީ އަތްދަށުންވެސް ކަެމއް ޮގްއސާނެޔޭ.ދެން ނިންމާލަމުން ދަންނަ

ނޑުވެްސ ވަރަށް ާތއީދުކުާރ  މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

 އިޞްލާޙެކޭ.ުޝކުރިްއޔާ.

 

އާދެ، މިހާތަނަށް މިބަހުސްގަިއ ވާހަކަދަްއކަވަންެް އަލަށް ެއދި  އެދިވަަޑއިގަންަނވާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ތައްޔާުރވިއިރު އިތުރު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނިމުނީއޭ އެހެންދަންނަ ވާލަން އަޅުގަ

ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅު އަުތވެއްެޖ.ދެން އެހެންވީމަ،މެންބަރުން އިޢުތިރާޒް ނުކުރަްއާވ 

ކަމަށްވާނަމަ ައޅުަގނޑުެު ގަސްތުކުރަނީ މިހާރު އަަލށް ވާހަކަެދއްެކވުމަށް 

ނަފަހަރަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ެއއްމެންބަރަކަށްެް ފުރުޞަތު އެރުވުަމށްފަހު ދެވަ

ވާހަކަދެްއކެވުމަށް އެދިަވޑަިއެގންފައިވާ ތިން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަފިއ 



މިބަހުސްގެ ަވގުތު ނިންމާލަންކަމަށް. އާދެ، އެހެންޮގތަކަށް ދަންނަވާނަމަ 

މިގަާވއިދުގެ މިމާއްދާ މި ިއޞްލާޙުތަކާ މިގަާވއިދު މިމާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަަކ 

ނުޑ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  ދެއްކުމުގެ ކޮމިޓީ ވަގުތު ނިްނމާލަންކަމަށް.މިހާރު އަޅުގަ

 މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސުލައިމާނަށް.

 

 ` އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި  މުލަކަތޮުޅގެ މެްނބަރު 

ނުޑ އެއް  އަްޙމަދު ސުަލއިާމނު  ެް މިއިނީފުރުޞަތަށް. އާދެ، އަުޅގަ  ޗެއް ނުދަންނަވަންކަމަށް

އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ފަހުވަގުތު ގަސްުތކުރީ އެންެމ ފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދަންނަވާލަން މުލަކު އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހެޅުއްިވ 

ވަރަށް  އިޞްލާޙު ވަރަށް ފުރިހަމަ އިޞްލާޙެއް އިނގޭތޯ ެއއީ.އަުޅަގނޑު

ނުޑ ެއއްެޗއް  ތާއީދުކުރަން އެ އިޞްލާޙަށް.ެއހެންނަމަވެސް މިފުރުޞަތުގަިއ އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން މި ގަސްތުކުރަނީ ގަާވއިދު ހެއްދެވި ކޮމިޓީގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ 

ވިދާޅުވޭ ކުރީަގއި ކޮމިޓީަގިއ މިޚިޔާލު ކުރެވިފައެއް ނެޭތ. އަޅުަގނޑު ވަރަްށ 

ބަހުރި އެންމެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީގެ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނުޑ ރަނގަޅަށް ހަނދާން އެ

ހުށަހެޅިން ހަމަ މިމޭރުމުން މިގޮތަށް އޮންނަ ޢިބާރާތްކޮޅެއް 

ނޑަށް ހީވަނީ  އިޞްލާޙުަގއި.އެހެްނވީމަ،އެ ެނތޭ ވިދާޅުވާ ވިދާުޅވުން އެީއ އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅާފައި ދެން  ހަނދުމަފުޅު ކުޑަކޮށް ނެތުނީކަންނޭނގެ.އޮންނާނެ އަުޅގަ

ޔައުމިްއޔާަގވެސް އެަބއޮްތ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވި ލިެޔވިފަެވސް 

ނުޑ ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާޙުމީ ވަރަށް ރަނގަުޅ  އެބައޮތް.އެހެންވީމަ އަުޅގަ

އިޞްލާޙެކޭ މި އިޞްލާޙު މިޮގތަށް ފާސްވެއްޖެނަމަ މިކަމުެގ ފައިދާކުރާނެެއވެ.އަިދ 

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އަޙްމަދު މިއަށް އޮތުރު އިޞްލާޙެއް ހއ.ގެ 

ސަމީރު އެީއވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި މި އިޞްލާޙަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ލިބޭ 

ނޑު  ނިޑވަުޅގައި އަުޅގަ ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. މިދަ އިޞްލާޙެްއކަމަށް އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއްނުކުާތއެއް އަދި އެަބޮއތް ދެންމެ ކުރިން 



ވިހެން ކުރީގައި ޑްރާްފޓް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންގެ މަްޝަވރާ ކުރެްއވި އިުރގަިއ މިދެންނެ

އެބޭފުޅުންނަށް ބައެއް ފަހަރު ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަންތައްތަްއ ވިސްނިވަަޑއިގަތުމުން 

ފަހުން ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެއީ ޙަޤީޤަތުގައިެި ވަރަށް ރީތި މާތް ސިފައެއް. އެސިަފ 

ނޑުމެން އުފާ ކުރަންޖެހޭަކމެއް. ވާްނވީ ެއގޮތަށް މިހާރު ފެންނަމުންދާކަމީ އަުޅގަ

ކުރީަގއިވެސް ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވިދާޅުވީފަދައިން ާމޙައުލު ބަދަލުވެއްޖެ، 

ނޑުމެްނވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ޒަމާންީވ  ޒަމާން ބަދަލުވެއްޖެ. އެހެންީވމާ އަުޅގަ

ކަކާއި ިޚޔާލުތަކެްއ ގޮތްދޫކޮށްލާފައި އާ އިޞްލާުޙތަކަކާއި އެީކގައި އާޚިޔާލު ތަ

ކުރަން ވެއްޖެ. އެހެންވިަމއި ެއގޮތަށް ޙިޔާލުތައް ބަދަލުވެގެން ދާކަްނ 

އަޅުަގނޑުމެން އުފަލާިއއެުކ ފާހަގަކުރަން އަދި ެއކަަމށްޓަކައި ުޝކުުރވެސް 

އަދާކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނައް. އާދެ މީއަޅުަގނޑު މިކަމާބެހޭގޮތުން 

ކުތާތަކަކީ. ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ޝުކުިރއްާޔ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ނު

 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

 

އާދެ.ކުރިންެވސް ދެންނެވިހެްނ މިހާރު މިބަޙުސްގައި ަވހަކަފުޅު ދައްަކވަން  ރިޔާަސރުން ވާހަަކދެްއެވވުން:

ވަަނ  2އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާބޭފުުޅންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވުނީ ދެންމިހާރު 

ިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާދެ، ފަހަރަށް އެދިވަޑަ

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނީ ފެލިދެއަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެިރ  އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރަށް.

 

ނޑަށް  2ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު ޫމސާ   ވަނަ ފަހަރަށް އަުޅގަ

ނޑު މިއިސްލާޙާއި ބެޭހގޮުތން ފަހަރެއްގަިއވެސް  އްކެުވން:ނިޒާރު ާވހަކަދެ  ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ. އާދެ، ައޅުގަ

ވަނަ  22މާގިނަ ވާހަކަެއއް ދަންނަވާކަެށއް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު 

މާއްދާގެ )ށ( ާއއި )ނ( އަްށ މުލަކަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް 

ިއޞްލާޙާބެހޭ ގޮތުން ދެންނެވި އެްއޗެާކއި މެދުގައި ަބެއްއ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 



މެންބަރުންނަށް ތަންކޮޅެއް ުބރަ ބަހަކަށްެވގެން ކޮންމެެވސްކަހަލަ ވާހަކަފުެޅްއ 

ވިދާޅުެވއްޖެ މަޖިލީހުގައި. ެއހެންވީމާއަޅުަގނުޑ ބޭނުންވަީނ   ައޅުަގނުޑ 

ނޑަށްެވސް  އެވާހަކަެދއްކީ މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޙައިިޞއްޔަތުން  އަޅުގަ

ލިބިފައިއޮތް މިނިވަންކަމަާކިއ  ބާރެއްގެ ދަށުންނެވެ. ެއއީ މަޖިލީހުން ހުށަޅާ 

މައްސަލަތަކަށް އެމެންބަރަަކށް ލިބިފައިވާ ޙައްެޤްއ އެާއއި ބެހޭގޮތުން 

ޙިޔާލުފާޅުކޮށް ވާަހކަދެއްކުން. އެހެންވީމާއެމިނިވަން ކަމުގެމަީތގެމަތީަގއި ައޅުަގނުޑ 

ކުީރވެސް. ފަހަެރއްަގއިެވސް ެއއްެވސް މެންބަރަކަށް ނިކަމެތިާވގޮތަށް އެޚިޔާލު ފާޅު

މެންބަރެއްގެ ޤަދަރަށް އިހާނެތިވާނެ ގޮތަކަށެއްނޫްނ އެދި އެފަދަ 

ޤަސްތެއްަގއެްއވެސްނޫން އަިދ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ުހރަސްއަޅާ މަޖިލީހުގެ 

ޫނން. އެހެންނަމަވެްސ  މިކުރާ މަސައްކަްތ ފަހައްޖަްއސާލާ ހުއްޓުވާާލކަށެްއވެސް

ކޮންމެމީހެއްގެެވސް ޚިޔާލު ކޮންމެކަމަކާއި ބެހެގޮތުންވެސް އޮންނާނެ. 

އަޅުަގނޑުމެން މިމައްސަަލއާިއ ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުކުރި އިުރަގއި މިޢިބާރާތް މިގޮތަށް 

ެެއް ނިކުމެދަނެކަމަށް  އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ވިސްނުނީ.  އޮތުމުން މައްސަލައޮތުމުންއެ

ގެ ބަެއއްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ  ތިބިކަން އަޅުަގނޑަްށވެްސ އަދި މިޚިޔާލު

އެބައެނގޭ. އެހެންވީމާ މައްަސލައަކާ ބެހޭގޮތުން  އެޚިޔާލެްއ އަދި އެމެންބަރެއްެގ  

އެމެންބަރަކަށް ފެންނަ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ ފަހަރެއްގަިއވެސް ެއހެން މެންބަރުންނަށް 

ންމެންބަރުންެގ ޢިއްޒަތާއިޤަދަރަށް އަދަބާއި ޚިލާފަށް ވާހަކަ ދެއްކުމައި އެހެ

ނޑު  އަރަިއގަތުންކަމަށް ބަެއއް ެމންބަރުންނަށް ހީފުޅުވަޑަިއގަުތމަކީ އެީއ އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ އެއްގޮަތކަށްވެސް އެހާރަނގަޅު ކަމެއްނޫނޭ. ކޮްނމެ މެންބަރަކުންވެސް 

ްއެގ ވާހަކަދަްއކަވާނީ އެމެންބަެރްއގެ ޚިޔާލާއި އެމެންބަރަކު ވިސްނާވިސްނުމެ

މައްޗަށް. އަނެްއކާ ައޅުަގނޑު ެއވާހަކަެދއްިކއިރުަގއި ޭބނުންކުރި ެއއްވެްސ 

ޢިބާރާތަކުން އެްއވެސް މެންބަރަކަށް މިފަދަ އިޙްސާސެއް ުކރެވޭ ގޮަތކަށް ެއއްެޗްއ 

ނޑު ދެންނެވީ ެއއިބާރާތެްއގެ ވާހަކަ.  ދެންނެވިފައެއް ނޯންނާނެ. ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ަމޖިލީހުގެ ރައީސަށް ެއކަމާއިެބހޭ ގޮތުން އެކަން  އެގޮތަށް އޮތުމުން އޭަގއި



އެގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް ހުރަސްތަކެއް އެޅިދާނެކަމަށް. މިއީ އަޅުަގނުޑެގ 

ޚިޔާލު އެއީ މިހާރުވެސް އެހެން މެންބަރަކުވެސް މިކަން ފާހަގަ ކުރަްއވައިފި ހަމަ 

ގޮުތން މަލިލީހުގެ ރައީްސ  ވަރަށް އެކަީށގެންވޭ މަޖިލީހުެގ ކަންތައްަތއް ކުިރއަށްދާ

ވާހަކަދަްއކަވަމުން ގެންަދވާ މެންބަރަށް ޢިޝާރާތް ކުރަށްވާ، މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދަްށ 

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތަވާށޭ އެހެން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުާވން ޖެހިވަޑައިގަތުން. 

މަ ވަނަ ފަހަރަށްވެްސ ވިާދޅުވާނެ، ތިމަންނަހަ 2އެފަދަ ޙާލަތެްއގައި އެމެންބަުރ 

ވާހަކަ ދަްއކަވަންހަމަ ފައްަޓާވއިރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އިންޒާރު ދެއްވަީނއޭ، 

މީވަރަށް އެކަީށގެންާވކަމެއް. އެހެންވީމާމިދެންނެވި އަޅުަގނޑަށް ހަަމ 

ނޑުމެން  ވިސްނޭގޮުތަގއި އެހެންނަމަެވސް މިހުށަހެޅިފައި އޮތް ޚިޔާލު އަުޅގަ

 އްގަިއވެސް...މާބޮޑަށް ދެކޮޅުހަދަނީކީ އެއްޫނން ފަހަރެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ނަޑކޮށް މަޑުކޮށްލެްއވުން ެއދެން. މިހާރު މައިކުގެ މައްަސލައެއް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  ކު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މިހާރު މައިކު ރަނގަޅު ދެން ކުރިއަްށގެންދަވާ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑު މާގިނަ  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު ޫމސާ   އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ނިޒާރު ާވހަކަެދއްކެުވން:  ވާހަކަެއއް ދަްއކާކަށް ނެތިން، ހަމައެކަނި މިތަންކޮޅު އަުޅގަ

 ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ެއހެންވީމާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ..  

 

 މައްަސލައެއްޖެހުނީ އިނގޭތޯ. އަނެއްާކވެސް މަިއުކގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:



 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާޅޮސްަމޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ދެން އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލީ ަވޙީދަށް.

 

 މިހާރު އަޅުަގނުޑމެން މިބަޙުސް  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް ެާޮޅސްމަޑުލު އުތުުރބުރީ މ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ާއއި ބެހޭގޮތުން ަދންނަވާލަން 22ކުރެވޭ  މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

ޖެހެނީ. ހަމައެހެން ބޭފުޅުންވެސް ފާހަގަކުެރްއވި މައްަސލަ.ެަ )ށ( އަދި )ނ(  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ގެއިބާރާތް ތަޢާރަޒްވެ ހަމަމިމައްދާގެ )ބ( ޔަށް. އެ ހެންވީާމއަޅުަގނޑުމާ އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި ކޮންމެހެންމާދިގު ވާހަކައެއް ދެްއކުމުގެ ބެނުމެއްނެތްކަންނޭގެ. ަވގުުތ 

ސަލާމަތް ކުރުމުގެގޮތުން ވަހަކަ ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ކުރުކުިރްއާޔ 

ނުޑ ދަންނަވާލަ ން ބޭނުންވި ކަންނޭގެ މީގައި އެންމެ ރަނަގޅުވާނީ. ހަީގގަތުަގއި އަުޅގަ

ބައެްއވާހަކަތަްއ ވަރަށް އެކަޭށނެ ގޮތެްއގަިއ )ލ( އަޮތޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

އިލްޔާސް އިބްރާހީމް ވަނީ ވިާދޅުވެފައި. އަދި ޚާއްސަކޮށް މިައކުރާ އިބާރާތާ ބެހޭގޮތުްނ 

)މ( އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހެޅުން ކިތަންމެ ފުރިހަމަ ކަމަށް 

ހުނަސް ޤަވާއިދުގެ ހަމަ އެއްމާއްދާ ެއއްގެ ތަފާުތ އަކުރު ތަފާތު ގޮތަށް ހީކުރަންޖެ

ނޑަށް ކުެރޭވނެކަމެއްނޫން. ކޮންމެހެން  ބާއްަވއިގެްނ ވޯޓުދިނުން އެއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ޯވޓްދޭގޮތް ހަަރކާތުން ނޫން ގޮތަކަށް ދުލުންބުނެ ހާމަކުރީކީއެއްނޫން 

ށް. ދެންހަމަ މިއާއިއެކު ހަމަބަލަލަން ޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ކުރިުފޅު މައްޗަ

މިހެންހުންނަ ކިތަންމެކަމެއް ހުރުމާއިއެުކގަޭއ އަުޅގަނދުމެންނަށް މިއެދެންޖެހޭނީ 

ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަށް. ޙަޤީޤަތުެުގައި )ބ( ޔަށް ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެވެްސ 

ށ( އާއި ެި)ނ( ކަންނޭގެ. ައޅުަގނޑުމެން ވަހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި )

އަށްކަންނޭގެ. އެހެންނަމަވެްސ )ބ( މިއޮތީ މާއްދާ ެއއްކޮށް ާފސްކުރަންޖެހެނީ ކާކަށްތޯ 



ނާޑއި އެުކ  ވޯޓުދެވޭނީ އެއްާމއްދާގެ ތަާފތު އަކުރުތަަކކަށް ތަފާތުގޮތަަކށް . އަުޅގަ

ބައިވެިރވި އެހެން މެންބަރުންގެެވސް ޚިޔާލުފުޅު ހުރި ޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނުޑެގވާހަކަ ކުރުކުރަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް އެއީހަމަ މަޖްބޫ ރު އެބަވޭ އަޅުގަ

ނޑާއި އެކުަބިއވެިރެވ  އަޅުަގނޑު ޔަޤީނުންވެސްސ ގެންުގޅޭނެ އުޞޫެލއް. ައޅުގަ

އަޅުަގޑާިއއެކު މަަސއްކަްތުކރާބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންެގ ރޫޙާއި އެބޭފުޅުްނގެ 

ން. އެހެންނަމަވެސް ޢާންމުކޮށް ވިދާޅުވުންަތކަށް ައޅުަގނުޑެވސް ތާޢީދުކުރާނަ

މުޅިޖުމްލަގޮތެއްަގއި ހިނާގ ަޤއުމީފެންވަރުަގއި ނޫނީ މަޖިީލސް ފެންވަުރގައި ހިިނގާ 

ނޑަްށ ބެލެވޭނީ ޤާނޫން އަސާސިައށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ  ކަންތައްތަުކގައި އަުޅގަ

ނުޑ ަދންނަވާލަން މިއުޅެނީ )ނ( ަގއި ޢިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު ހަމަމިހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުމީ ޙަޤީޤަތުެުގަިއ  އެކަމަކު )ބ( ގައި ެއއިާބރާތެއް ނާދޭ. އެކަމަކު އަޅުގަ

ޚާއްސަމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ަމޖިލީހުގެ ޤަާވއިދުންނާއި އަދި މިހާރު ހެދެމުންމިދާ 

ނޑާެލވޭޯތ   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަޤވާއިދުްނވެސް ޢިްއޒަތްތެރި އެޢިބާރާތް ކަ

މަލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އާތިފު ވިދާޅުވިފަަދއިން. މަސައްކަތް ކުރަންބެނުމީ 

އެހެންނަމަވެސް އެއީ މަޖިލީހުަގއި ތިއްަބވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންގެ އަޤުލަިބއްޔަތުްނ 

ނޑު އިށީނުމުެގ ކުރިން ޢިްއޒަތްތެރި  ކުރެވޭނެކަެމއް. ދެން އެާއިއއެކު އަުޅގަ

ނޑު މުޚާ ނޑު މިދަންނަާވ ރައީސްއަށް ދަންނަވާލަންބޭނުްނ އަުޅގަ ތަބު މިކުރަީނ އަުޅގަ

ކޮންމެ ދަންނެވުމެއް  މިަދންނަވަނީ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް އައްބާްސ 

ނޑު  އިބްރާހީމްއަށް. އެހެްނވީމާއަުޅަގނޑު ޔަޤީްނކުރަން ހީފުޅުނުުކރައްވާނެކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ މުޚާތަބު ކުރާ ކަމެއްކުރުަމީކ މިވާހަކަ މިދައްކަނީ، ރިޔާސަަތށް މިއިންދައްކާ..އަުޅގަ

ނޑު  އެއީސީދާ އަމިއްލަފުުޅ، މ.ސިލްވަކްަލއުޑު ައއްބާސް ިއބްރާހީމް އަށް އަުޅގަ

މުޙާތަބުކުރާ އެއްެޗއް. ތިޔަަމނިކުފާނަށް ކޮންމެފަދަ މަތިވެރި މަޤާމަކާއި ޝަރަފެްއ 

ނޑު ެއއަށް  ނޑު މިމަޖިލީހުގައި އިންެނވިހައިެި ހިނެދއްަގއި، އަުޅގަ ލިބެންވެސް އަުޅގަ

ތާޢީދުވެސް ކުރާނަން ވޯުޓެވސް ދޭނަން. އަދި އަުޅަގނޑު އެހެޔޮ އެދުމުަގއި 

 ބަޙުސްވެސް ކުރާނަން. ެއަޔީގންކަންއޮންނާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ހީކުރަން. 



ނޑު މިފުރުޞަުތ އަރުވަނީ ކޮޅުމަޑުުލގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަޅުގަ

މެންބަރު ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަންއަށް. އޭނަޔަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން  ނޑަ އެްއޗެއް ދަންނަވާލާނަން. އެއީ މަޖިލީހުގެ އަޅުގަ ނޑަ ކު ކުރީން ކު

ވަނަ މާއްދާަގއި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްާކއިރު މަޖިލީހުެގ  27މިފާސްކުރާ 

ބަރެްއެގ ނަނަގަންނަން ޖެހޭނަމަ ޖަލްސާތަކުގަިއ ވާހަަކ ދަްއކާވާހަަކއިަގއި މެން

ނަންގަންނަންވާނީ އެމެންބަރަުކ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރަތަށް ނިސްބަތްކޮށް. 

ަވނަ މާއްދާސެ )ށ( ގައި.  27އިޙްތިރާމާއެކު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނަެަށް އެބައޮތް 

ންނަން އެހެންވީމާރައީްސ ެވސް ެއާވހަކަ ދައްކަީނ އަދި އެއިްނާޒރު ކޮށްފައި ިނކު

ނޑަްށ  ހީވަނީ އެމާއްާދގެ )ށ( މިތަނަށްެވްސ  އެންގިކަުމގަިއިވއަސް  އަުޅގަ

ފެތޭނެހެން. އެހެންވީމާއަމުދުން މިހާރުމީގެ )ށ( އާއި )ނ( މިހަންނަ އިޞްލާޙު 

އަތުެވއްޖިއްާޔ، ރިޔާސަުތގައި އިންނަމީހަކުވެސް އެާހވަރަށް ިވސްނާނެކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ިއތުރު މައްސަލަައކަށްނުެވ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ  އެގޮުތން އަުޅގަ

އެކަން ހަމަޖެހޭނެހެން. އެހެންވީމާ އެވާހަކަ ދަންނަވާާލނަން. އާދެ، ކޮޅުމަޑުލު 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ ރަޝީދު ޙަސަނަށް.

 

ނޑު މިފުރުޞަތުގައި ބޭ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ުނންކުރީ މި އާދެ، ައއްސަލަމްޢަލައިކުމް. ައޅުގަ

 މައްސަލައާމެދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާހާމެދު ވޯޓަށް ދިޔުުމގެ ކުރިން،  ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން 

ބައެއް މެންބަރުންނަށް އޮޅިފައި އޮތް އޮޅުމެއްކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު ދަންނަވާލަން. އާދެ މި މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ާއއި )ނ( އަށް ެދ އިބާރާތެއް ޙަޤީޤަތުަގިއ  22މި އޮންނަނީ 

އިތުރުކޮށްލުމަށް. ދެން މީގަިއ ފުރަތަމަ އިބާރާތްމިއީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ 

އްޖެ ފުރަތަަމ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުރާ ހުްއދަ އަމުރަކަށް މެންބަރުން ކިޔަމަން ނުވެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ހާލަތުގައި، އެމަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާ އިބާރާެތއް އެހެންވީާމ އަޅުގަ

ގޮތުަގއި މި ޢިބާރާތުގައި މި ބުނަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮްށ 



ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުއްދަ  ހިތްތެވުމަށް އެދެމޭ. އަޅުގަ

އަމުރެްއގެ ގޮތުން، ހުއްދަ ކިަތންމެ ކަމެއްގެ ހުރެދާނެ މީގަިއ ލިޔެފައި ނެތް އިނގޭތޯ. 

އެކަމަކު ކޮންމެ ކަމަކާ ުގޅިެގން މެންބަރަކު ވާހަކަ ދައްަކވަން އިންނަވަނިކޮްށ، މި 

ނީޑަގއި އިށީދެގެން އިްނނަވަނިކޮށް މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަމުރުފުޅެްއ  ގޮ

ންމެ ކަމެއް ހުއްޓަސް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ މީަގިއ ނުކުރައްވާނެ ހުއްދަ ކިތަ

އެސިއުމްްޑ ނޫނީ ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮތް ޤަބޫލުކުރެްއވުަމކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު 

ނޑިކޮުޅގަިއ އިށީނދެަވޑަިއގެން އިންަނވަނިކޮށް ޭއާނ  ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަިނކޮށް ނޫނީ ގޮ

އިން ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ޚިލާފްކަމެކޭ. ޢަމަލުކުރައްވާ ކަމަކީ ަގވާއިުދ ނޫނީ ޤާނޫނު މި

އެހެންވީމާއޭ އޭނައަްށ މި ކޯޝަންެއއް ދިނުމުގެ ގޮުތން މި އިންޒާެރއް މި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޖެހުނު އަނެއްކަަމކީ  ކުރަންމިޖެހެނީ. ދެން މިތަނުގައި އަުޅގަ

ނުޑ ގަާވއިދާ ޚިލާފްވަނީ ކޮްނކަމަކުންކަން ވިދާުޅވުން ވަރަްށ މުހިންމޭ. އަޅު ގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހެޅުއްވި ޢިބާރާތުަގއި ެއކަމެއް އެ މާއްާދއެްއ 

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ނެތްނަމަވެސް، މިހާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  ކަ

ކުރެްއވޭނެ ކަމެއް އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގަވާއިާދ ޚިލާފަށް ނޫނީ ޤާނޫނު 

އެ ކުރަްއވާ ކަމަީކ ކޮން ކަެމއްކަން ވިދާޅުވެަފއި މި އަޙްމަިދ އަސާީސއާ ޚިލާފަށް 

ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވަފަިއާވ ޢިބާރާތް ވިދާުޅވުން. "ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ގަާވއިދަްށ 

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާށޭ" މިހެން ވިދާޅުވުން. ދެން އުފެދޭ މައްސަލައަކީ 

ކޭ، އެހެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާުޅާވ ޢާންމުގޮތެއްަގއި ބޭނުންކުރެިވދާނެ ޢިބާރާތެ

ނޑު އޭެގ  ކޮންމެފަހަރަކު އެކުެރވެނީ ިއންޒާރެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެހޭ. އާދެ އަުޅގަ

ޖަވާބުަގއި ދަންނަވާނީ މީގެ )ބ( ގައި މަޖިލީހުން މެންބަރަކު ނެރެން އިންޒާރު 

ނެރޭ އިުރަގިއ  ދެފަހަރު ކޮށްފައި އޭނާ ރަތްކާޑު ދައްކާފައި ނެރޭ އިުރަގއި އިނގޭތޯ،

ބޭނުންކުރަން ލިޔެފައި އޮްތ ޢިބާރާތަކީވެސް ޙަޤީޤަުތަގއި ނުކުންނާށޭ ބުނާ 

ޢިބާރާތެއްނޫން. މީގައި މިއޮީތ ވަރަށް ރީތި ޢިބާރާތެއް. "އަޅުަގނޑު މި އިްއވަނީ 

ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ނަމޭ" މިސާލަކަށް ބުނާގޮތަށް 



ނަން އިްއވީމަކާ ނޭނގޭ ނިކުންނާށޭ ބުނާކަމެއް. އެކަމަުކ އިނގޭތޯ. އެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގޭ ނަން އިްއވީމާ ޭއގެ މާނަައކީ ނިކުންނާށޭ ބުނީކަން. 

އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާޭށ 

ޑުމެން ކޮްނމެ މެންބަރަކަށް އިނގޭނޭ އޭނާ ކުރާ ޢަމަލަކާ ގުިޅގެން ވިދާޅުވީމާ އަޅުަގނ

އެއީ ކުރީ އިްނޒާރެއްކަން އިނގޭތޯ. އެހެންނޫނިއްޔާ ދެން ގަވާއިުދގެ ވާހަކަ މަޖިލީހުެގ 

ނޑާ މުޚާޠަބުކޮށް ވިދާޅުވާކަށް ނުޖެހޭނެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މި  ރައީސް އަުޅގަ

ނޑު ޚިލާފުީވ ޢިބާރާތުގައި އޭެގ ަގވާއިުދެގ ކޮން ނަންބަރަކަށް ކަްނ އަުޅގަ

ވިދާޅުނުެވވުން، އެ ޢިބާރާތުަގއި ނެތް ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވިދާުޅވެވޭެނ، 

ވިދާޅުވެަފ ވިދާުޅވާނެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ގަާވއިދަށް ުޙރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުން 

އެދެމޭ. ފުރަތަމަ ޙާލަތުގައި. ހަމަ އެގޮތަށް ދެވަނަ ޙާލަތުގައި ވިދާޅުެވވޭނެ 

ތްތެރި މެންބަރު ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް އަދިވެސް ެއއްފަހަުރ ޢިއްޒަ

ނޑު ދެޭކގޮުތަގއި މިއީ އަރާފައި އޮތް  ދަންނަވަމެވޭ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ އަުޅގަ

އޮޅުމެއް. ދެން އަެނއްބައިބެުފޅުން ކަންބޮޑުވެ ވަަޑިއގަންނަވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ 

މިނެޓޭ.  62މިޮއތީއޭ އިޫޝއަކާމެދު ވާހަކަަދއްަކވަން މިއޮތީ ، ވަގުތު ހަމަޖައްަސވަނީއޭ 

ފަންސަން ހައްޓި އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ަވގުތު  22ބޭފުުޅންނޭ،  22އެހެންވީމާ ތިއްބެވީ 

ބައްސަާވއިުރގައި ބޭފުަޅކަށް ަވގުތު ހަމަވީމާ އެްއޗެކޭ ވިދާުޅވާއިުރގަިއ ެއ ަގާވއިދުެގ 

މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކަށް ެއއްެޗއް ވިދާޅެްއ ނުެވވޭނެ. ތެރެއަކަށް ނުފެތޭ. އެހެންވީަމކާ 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ނޫނެކޭ. އިންޒާރެއް ކުރުުމގެ ޮގތަކުން ނޫނެކޭ މަޖިލީހުގެ 

ރައީސް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަުރވަނީކީެއއް ވަގުތު އިނގޭތޯ. ައދި ވަގުތު ޖެހުނީމަކާެއއް، 

ކާޑު ދައްކާ އުސޫލުން ތަނުން  މި ދެންނެވި ރަތް ކާޑު ދައްކާ އުސޫލުން ނޫނީ ރީނދޫ

ނިކުންނަވާކަށް ވިދާޅެއްުނވޭ. އެހެންވީމާ މި ޙާލަތްތަކާބެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ ެއއީީކއެއް. 

އެހެންވީމާ މުލަކުއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ެއމަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވި 

. އެހެންވީމާ ހުށަހެޅުއްވުން މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުއްވުމެއް ކަުމަގއި ދަންނަވަން

އަޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހަމަ ޢާންމުގޮތެްއގައި މި މަޖިލީހުގެ 



ހުރިހާ މެންބަރުން މި ހުށަހެޅުމަކީ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ބަލައިގެން މި 

ނޑު ކުޑަެއއްެޗއް ދަންނަވާލާނީ  އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްދެްއވާނެ ަކމަށް. އާދެ ދެން އަޅުގަ

ދު ދެކެވުނު ވާހަކަާއ ބެހޭގޮތުން. އާދެ ވ. އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫާސ މިއަ

ނިޒާރު، ިޚޔާލް ފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަންކަން އެމަނިކުފާނަށް އޮންނާނެ. އެ މަނިކުފާުނ 

ނޑަކީ.  ވިދާޅުވި ވިދާުޅވުމަކާ ގުިޅގެން ވާހަކަދަްއކަން ޖެހުނު އެކަކު އަުޅގަ

ންކުރެވުނު ލަފްޒުެގ ގޮތުން އެމަނިކުފާނު އަޅުަގނޑަށް ބުެނވުނު، ބޭނު

ޚިޔާލްފާޅުކުރެްއވި ކުެރްއވުމަށް އެ ރޫޙަށް ކުަޑއިމިސް ބަހެްއ ރައްދުާވގޮތަށް ެއއްެޗްއ 

އަޅުަގނޑަށް ބުެނވުނުނަމަ އަޅުަގނޑަށް އެމަނިކުފާނު އަރިހުން ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނޑަށް ކުރެވޭ ހު ރިހާކަމަކުންވެްސ މަޢާފަށްއެދެން. އާދެ އަޅުަގނޑު މިހިރީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންަނވާނީ ަވރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކޭ  މަޢާފަށް އެދެން ތައްޔާރަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޑައިލޮގް ކުރިއަްށ  ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމަކީ، ޚިޔާލުާފޅު ކުރަންޖެހޭނެޔޭ. އަުޅގަ

ގެންދަންޖެހޭނެޔޭ އޭރުންނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެވޭނީ. ައޅުަގނޑުމެން 

ކަންީވއޭ ވާަހކަދަްއކާއިުރގައި އެކަމަުކ ވާހަަކދައްކަާވ ބޭފުޅަުކވެްސ ވާހަކަދައް 

ވިސްނަވަން ޖެހޭނެއޭ ތިމަްނ ބުނާ ބަސް ބުނުމުގެ ކުިރން މިބުނެވެނީ ކޯޗެްއކަން. 

މީގައި މުހިންމީ ބަސް ބުނާމީހެއް ނޫން. މީގައި މުހިންމީ ބުނާ ބަސް. އެހެންވީމާ 

ށް ނުބަލާށޭ، ބުނާ ބަހަށް ބަލާށޭ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ބުނީ ބަލާށޭ ބަސް ބުނާ މީހާއަ

ނޑުމެން  ނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅު ވާނެހެން. އަުޅގަ އޭރުން އަުޅގަ

ވާންވީ މަޖިލީހުގައި ތިޭބިއރު އިޝޫ ބޭސް ޕޮލިީޓޝަނުންނަށް އިނގޭތޯ. 

ނޑުެގ އަ ްޚ، އެްއގޮތަކަްށވެސް ޒާތީ ތަޢަްއސުބެއްެް ުނގެންގުޭޅ މީހުންނަށް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފް ދެންމެ ވިދާޅުިވ 

ވިދާޅުވުަމކާ ގުިޅގެން ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅަށް ނުތަނަވަސްކަމެއް ައިއއްސިކަމަްށ 

ނޑު ަޔޤީންކޮށް އަުރވާ ހިތްވަީނ  އަޅުަގނޑަްށ އިޙްސާްސކުރެެވމުން އެބަދޭ. އަުޅގަ

ރީފް އެވިދާުޅިވ ވިދާުޅވުމަކީ އެްއވެްސ ނުބައި ނިޔަެތއްނެތި ވިާދޅުިވ މުޙަންމަދު ޝަ

ވިދާޅުވުެމއްކަން. ެއއީ އެަމނިކުފާނަކީ އަޅުަގނޑު ވަަރށް ރަނގަޅަށް ދަންނަ 



ބޭފުޅަކަށްވާތީ. އެހެންވީމާ ެއ ޔަޤީންކަން އަުޅަގނޑު ދެން. އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑަްށ 

މެްއ އޮތް ބޭފުެޅއްެވްއޖެއްޔާ މުޙަންމަދު ޝަރީފާ ހީވަނީ އެކަހަލަ ހިތްޕުޅު ނުަތނަވަސްކަ

އެމަނިކުފާނާ ވާހަކަދަްއކާލުމުންވެސް ވަރަށް ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް. އާދެ ައޅުަގނުޑ 

ނޑު ނިންމާލާނީ އަޅުަގނުޑގެ އަްޚ،  ދަންނަވަން ހުރި ވާހަކަ ދަންނަވާ ނިމުނީ. އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަމުން. އާދެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝާރީފަށް އެއްެޗްއ 

ނަޑކުންނޭ  ނަސަބަކުންނޫނޭ ތިމާގެ ގަަދރާއި މޮޅު ލިބެނީ، ކަށި އެފަދަ ގަްސގަ

 .ފިނިފެން މާ ފޮޅެނީ. އާދެ މިއީ ވަރަށް ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަެއްއ. ޝުކުރިއްޔާ 

 

ނޑު ހަމަ އަބަދުވެސް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުަވމުން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މި ގެންދަވަނީ އާދެ. އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތަްއ މަޢުޟޫގެ ތެރޭގައި ގެްނގުޅުްއވާަފއި ވީހާވެްސ 

ކުރުކުރެްއވޭތޯ. އާދެ މިތާ ަވޑަިއގެން ތިއްެބވި އެހެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ވަގުުތވެްސއެއީ ިރޔާސަތުެގ އެކަނި ަވގުތެއްނޫން. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި 

ތިރާމްކުރުއްވަން ޖެހިަވަޑއިގަންަނވާނެ ކޮންމެ މެންބަރުންނަށް ހަމަ އިޚް

ނޑުމެން މި ބަުހސްގެ ަވގުތު ނިންމާލީ،   ބޭފުޅަކުވެސް. ކޮންމެައކަސް ިމހާރު އަުޅގަ

ނިންމާލާފައި އެންމެ ފުރަތަމަ އުސޫެލއްެގ ގޮތުން މި ަދންނަވަނީ ހުށަހެޅިފައިާވ 

ދެން  ނަވާލާނަން.އިޞްލާޙަށް އަދި އިޞްލާޙަްށ އިދާރީ މޭޒުން ބޭފުޅުންނަށް ދަން

އެއަށް ދަންނަވާލުމުން ެއ އިޞްލާޙު ެއގޮތަށް މި މާއްދާއަށް ގެންނަްނ 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު ދެއްވަން ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނަން. 

 

 

ރު މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާ ހުވަުދއަޮތޅު އުތުރުބުރީ މެންބަ އިާދރި މޭޒުން އިްއވުން: 

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( އާއި )ނ(  22ޖާބިރު ތާއީދުކުރައްާވ އިޞްލާޙަކީ هللا ޢަބްދު

)ށ(، މި މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ ، 22ތިރީގަިއވާ ގޮތަށް އިޞްލާުޙުކރުން. 

މަތިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުރާ ޢަމުރަކަށް މެންބަރު ިކޔަމަން ނުވެއްޖެނަމަްށ 



ރައީސް އިންޒާރުކުރަްނާވނެއޭ. އިންޒާުރކުރާނެ  ކިޔަމަންވުމަށް އޭާނއަށް މަޖިލީހުގެ

އިބާރާތަކީ، " ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ގަާވއިދަށް ހުުރމަތްތެރިކޮށް ހިތެއްވުން 

އެދެން". )ނ(، މި މާއްދާެގ )ށ( ގަިއވާ ފަދައިން އިްނޒާރު ކުރުމުންވެސް އެ 

ރު މެންބަރަކު ކިޔަމަން ނުެވްއޖެނަމަ އިތުރު އެއްފަހަުރ އޭނާއަށް އިންޒާ

ކުރަންވާނެއޭ. މި ފަހަރު އިންޒާރުކުރާނެ އިބާރާތަކީ، " ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ގަާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިއްތެވުމަށް އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު ދަންނަވަން".

 

 

އާދެ، ދެންމެ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިޔަ އެއްސެވި ިއޞްލާޙަށް،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްާދއަްށ ގެންނަން ފެނިވަަޑއި  22އިދުެގ ދެލިކޮޕީެގ، ެދވަނަ ދެލިކޮޕީގެ ގަވާ 

 ގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޖާބިރުهللا ތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންަބރު ޢަބްދުހުވަދުއަ ތައީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 64 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 59 ވޯޓު ދެްއވީ:

 4      ވޯޓު ނުދެްއވާ:
_____________________________________________________________ 

 



ބިއްޔަތުން މި މާއްދާއަްށ އިޞްލާޙު ގެންނަވަްނ ވީމާ މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފާސްވީެއވެ. ދެން، ައޅުަގނުޑ ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނީ މި މާއްދާއަށް ގެންެނވުނު 

އިޞްލާޙާެއކު އެ މާއްދާ ގަާވިއދުގެ ދެލިކޮޕީގެ، ދެވަނަ ދެލިޮކޕީގަިއާވގޮތަށް އެއަްށ 

ގައި އެ މާއްާދ އިޞްލާޙުގެނެސްަފއި ފާސްކުަރން އެހެންވިމާ އެ އިޞްލާޙާއެކު 

 އޮންނާނެގޮތް އެބޭފުޅުންނަށް  އިދާރީ މޭޒުން ދަންނަވާލަ ދެްއވާނެ. 

 

 

ވަަނ މާއްާދ  22ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕގަިއ އޮތް ޮގތަށް [ އިާދރި މޭޒުން އިްއވުން: 

 ]އިޞްލާޙާެއކު ިއއްެވިވއެވެ 

 

 

ވަނަ މާއްދާ. އެގޮތަށް ފާސްކުރަްއވަން  22ޔަ އެއްސެވީ ަގވާއިުދގެ އާދެ ދެންމެ ތި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ެް ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. ުޝކުރިއްޔާ. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުނ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 64 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 62 ވޯޓު ދެްއވީ:

 2      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 _____________________________________________________________ 

 



ަވނަ މާއްދާ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވީ. އާެދ  22އެހެންވީމާ ަގވާއިުދގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްަދއިގެން ކުރިއަށްެދވޭތޯ  22ދެން އަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާ  22ާދރީ މޭޒުން މިހާރު ގަވާއިުދގެ މަސައްކަތްކުރާނީ. އާދެ އި

ްއަޒްތެތރ   ޮއްތޮގތް  ީޕަގއ  ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިކޮ  މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނަން.  ޢ 

 

 

ވަަނ މާއްާދ  22ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕގަިއ އޮތް ޮގތަށް [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

އާދެ މިހާރު މި މާއްދާާއ ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރުމުގެ ަވގުތު ހުުޅވާލީ. ދެން   ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭނެ ފަދައިން މި މާއްދާއަށް އެްއވެްސ 

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ުނޭވ. އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ 

 ލުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފަށް. ކޮޅުމަޑު

 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު މުަޙންަމދު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު އަޅުގަ

ވަަނ މާއްދާ. މި މާއްދާއަށް، ހުރިހާ މާއްދާތަކެއްވެްސ  22މިއޮތީ ގަާވއިދުގެ  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިންވަީނ  އިޞްލާޙު

ވަގުތުަތކެއް ެދއްވާަފއި. ެއ ަވގުތުތަުކގެ ތެރޭަގއި މިއަދާ ަހމައަށްވެސް އެްއވެްސ 

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއްުނވޭ. އެހެން ވީމާ މިހާރު މިމާއްދާ އޮތްގޮތް ެއއީ ވަރަްށ 

ފެންނާތީ މިހާރު މި މާއްދާއަށް ައޅުަގނުޑ  ަގނޑަށްރަނގަޅު ގޮެތއްކަމަށް އަޅު 

ނޑު ވަރަށް އެދޭ ވާަހކަ ދަންނަެަަވން. ޝުކުރިއްޔާ.  ވޯޓަށް ދަންނަވަން އަުޅގަ

 

 `. ޢައްސަލާމް ޢަލައިުކމް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ ބޯޑަށް  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

  22ޅުަގނޑުެވސް މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ އަ  މެންަބރު ޢަްބދުއްލަތީފް 



ވަނަ މާއްދާ، ނިޒާމާބެހޭ ނުުކތާއަށް ެއއްވެްސ ކަހަލަ މަްއސަލައެއް ހުށަހެޅިފަިއ  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުތުމާއެކު، އަދި ައޅުަގނޑުެމންގެ މިއަުދގެ މި ޖަލްސާަގިއެވސް ެއއްވެްސ ކަމެްއ، 

އް ފާްސވީ، ަވގުތުެގ ކަށި ައޅުަގނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ މާއްދާއެ 

ނޑު ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ވަގުާތިއވެސް ަކއިރި ވަނީ. ވީމާ އަުޅގަ

 22މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ މި 

ނޑުމެން  ވަނަ މާއްާދއާ  23ވަނަ މާއްދާ ފާސްކުރުމަށްަފހު އަދި އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ތ. އަތޮުޅެގ ހަ މައަށްވެސް ެދވޭތޯ ބެލުމަށް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބރު މުޙަންމަދު ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު 

 ކުރަން އިނގޭތޯ. ވަްއސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޝުކުރިްއޔާ.

 

ރަން ހުށަހެޅި އެއަށް ތާއީދު ލިބިއްޖެ. ދެން އިތުރު މިހާރު މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެްއވެސް އެހެން ބޭފުޅަުކ ވާހަކަދަްއަކވަން އެިދވަަޑިއގަންފައެްއވެްސ ނެތް. 

އެހެންވީމާ ބަހުސްކުރުމުެގ ވަގުތު މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލާފައި ވޯޓަށް 

 ވަނަ މާއްާދ، ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ 22ދަންނަވަންކަމަށް. އާދެ މިހާރު މި 

ދެލިކޮޕީގައި އޮްތގޮތަށް ފާސްކުރަން. އެހެންވީމާ އަދި ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުެގ 

 22ގޮތުން އިތުރަށް ނުދަންަނވާ ހަމަ ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިޮކޕީގައި އޮްތގޮތަށް 

ވަނަ މާއްދާ ފާސްކުރަން ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވޯޓު ދެްއވުން 

 ްއޔާ.އެދި ދަންނަވަން. ޝުކުރި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 63 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:



 62 ވޯޓު ދެްއވީ:

 2      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 _____________________________________________________________ 

 

ވަަނ މާއްދާ އޮްތގޮތަްށ  22ދެލިކޮީޕގަިއވާ  އެހެންވީމާ، މި ަގވާއިުދގެ ެދވަނަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވީ. ޝުކުރިްއޔާ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ގަާވއިދުެގ 

ވަނަ މާއްާދ  23ވަނަ މާއްދާވެސް ފާސްުކރެވޭތޯ މަސައްކަްތކުރާނީ. އާެދ  23

 މިހާރު އޮތްގޮތް އިދާރީ މޭޒުްނ ދަންނަވާލާނެ.

 

 

ވަަނ މާއްާދ  23ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕގަިއ އޮތް ޮގތަށް [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 

 

ވަނަ މާއްާދއަށް ިއޞްލާޙެއް ފޮނުއްވާފައި އެަބވޭ. އެހެންކަމާއެކީަގއި މި  23އާދެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެެެކވުން:

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު  މާއްދާއަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ަވގުތު ހުށަހަޅާލާނަން. މިއާ

ނޑު އެންމެ ުފރަތަމަ މި ފުރުޞަތު  ދައްކަވަން ގެންދެވުން އެދެން. އާދެ އަުޅގަ

 ެސކް  22މިން  23އަރުވަނީ މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤަށް. 

 

 ޢައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ މިހާރު  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ކަންތައްތައް ބަދަުލވެފަިއވާ ޮގތަށާއި ރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ މަްސރަޙަށްބަލާފައި އެންެމ  ޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:ޝަފީ

ނުޑ ހުަށހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު  މަސްލަޙާތު ރަނގަޅު ގޮތަީކ މި މާއްދާއަށް އަުޅގަ



އަނބުރާ ގެނައުން ކަމަށް ިވސްނޭތީ، އިޞްލާޙު ގެނެސް މިއަދު މި ޖަލްސާއިން 

 ީޕއ  ވަހަކަށް މި ާމއްދާ ފާސްކޮށްދެްއވުން އެެދން. އަދި ދެލިކޮވީހާވެސް އަ

 ޝުކުިރއްޔާ. .ުހަށަހަޅން  ައުޅަގނޑު  ފ ްސުކަރން  ެއްއޮގަތށް 

 

 `. ޢައްސަލާމް ޢަލައިުކމް. ދެއްވު ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 ހަމަ އެންމެ އަވަހަށްވެސް އަްތ ނެގީ ހަމަ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ ައޅުަގނޑު  މެންަބރު ޢަްބދުލްލަޠީފު 

ނުޑ ހަމަ އެކަށިގެންާވ  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޖަލްސާގަިއވެސް ހަމަ އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ކާމިޔާބީެއއް ލިބުމަށްޓަކައި އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި މައްސަލަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މ. އަ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޤަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރުދަންނަވަން. އޭާނ 

މަސްލަޙަތަށްޓަކަޢި އަދި މިހާރު މި ކަންތައްތަްއ ހަމަޖެހިގެން މިއަންނަ އުސޫާލ 

އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން ެއކަން ޤާބޫލުފުޅުކުރަްއވާ އެ އިޞްލާޙު އަނބުާރ 

ޓަަކއި ައޅުަގނުޑ އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަިދ ގެންދިޔަކަމަށް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިންވެސް ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން މި މައްސަލަ އަވަހަްށ 

 ފާސްކޮށްދެއްވުން. ވަްއސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޝުކުރިްއޔާ.

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ރިޔާޟް   އަުޅގަ

 22މި ކަން އަވަސްކުރުމުގެ ބޭނުން އޮތްލެއް ހަމަ ބޮޑުކަމުން، އެހެންކަމުން  ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

މީހުން ނޫން އަދި ގިނައިން ސިޓީ ފޮނުވިކަމުަގއި ިވއަްސ މަޖިލީހުން ބޭއްވީއާ 

ނޭތީވެ، ކޮންމެހެްނ މިކަން ބޭއްވޭނީ. އެހެްނވީމާ އަޅުަގނޑަށް އެކަން ިވސް

އެކަމަކު އެކަން ކުރުުމގެ މާބޮޑު ބޭނުމެއް އޮތްކަމަށް ުނފެންނާތީވެ މިކަމަށް 

ނޑަށް ފެނޭ މިކަްނ  ތާއީދުކޮށްލަން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާނަން. ވީމާ އަޅުގަ

އަވަްސކުެުރުމުެގ ބޭނުމުގަާއއި މިކަމުެގ މުހިންމުކަމަށް ބަލާފައި ައވަހަްށ 

 ގިނަ ވަގުތު ނެތުމާއެކުވެސް ަތއީދުކޮށްލާަނން. ޝުކުރިއްޔާ.ނިންމަން. ދެން މާ



 

 އަޅުަގނޑު އަސްލު ފުރުޞަތެްއ ހޯދީ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު ިއބްާރހީމް 

ތާއީދުކޮށްލަން. ެއއީ އަުޅަގނޑު ާތއީދުކޮށްލަން އުޅުުނ ސަބަބަކީ ދެވަަނ  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ޕަސެންޓް.  22ވިދާުޅވެފަިއ ިމއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ އަދަުދގެ ދެލިކޮޕީގަިއ 

މަޖިލީހުގެ އަދަދަކީ މި ޖަލްސާގައި މި މަޖިލީހުަގއި. މިސާލަކަށް ތަފާތު 

އެހެްނވީމާ އަދަދެްއ ނޭނގޭ. އެހެންވީމާ،  228 ،222ނުވަތަ  222ޚިޔާލުތަކެއް 

ހުށަހެޅިފަިއާވ އަޅުަގނޑު އެއަށް ތާއީުދކޮށްލަންވެގެން އަދި އެހެންނަމަވެސް 

 މައްސަލަ އަނބުރާ ގެްނގޮސްަފއިވާތީ...

 

ނޑު  ދެްއވި ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައްނީތޯ.   ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު   އަޅުގަ
 ަޖމީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ފަތުޙު

  

ނޑު ފާސް ކުރަން  ތާޢީދު 23 ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ ެމންަބރު    ވަނަެަ މާއްދާ މި އޮތްގޮަތއް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލުމަށްެް އަވަހަށް ވޯަޓކަށް އަހާލާތޯ ދަންނަވަން.  ޖާިބރު ވާހަަކދެއްެކވުން:هللا ޢަބްދު ކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަ

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން އިނގޭޯތ މިއަދު މިކަން ނިއްމާލަންވެެގން.

 

ނޑަށްެވސް ފެނޭ އެހެން އައްސަލާމްޢަެަލަިއކުމް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް އަޅު  މާޮޅސްމަޑުުލއުތުުރބުރީ މެންަބރު   ގަ

ބޭފުޅުން ހޮވި ކަހަލަ މަޤުޞަެަދެއްަގއި ކުރުކުރުމަށް މަސަްއަކތް ކުރައްވާތަން  ޢަލީ ވަހީދު ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނުޑެވސް ޖެހޭނޭ އެއަށްެް ތާއީެީދުުކރަން.ނަމަވެސް  އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ވަރަށް ދެރަވި ވިސްނާލަންޖެހޭނެ މިކުރެވޭ ަކމަކީ ކޮބައިޯތވެސް. ައޅުަގނުޑ 

ދެންމެއަކު ނިޒާމާ ބެހޭ ބާބުގެ އަޅުަގނޑަށް ބޭރަްށގޮސް ހުރި ވަގުުތަގއި ވޯޓަށް 

އެއްެސވީތީ. އަޅުަގނޑު ވަރަްށ ވިސްނަިއގެން ހުރީ އެފުރުަޞތުގައި ވާހަކަ 

ދައްކަން އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ 

އި ދަންނަވާލަން ތާރީޚަށްޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ ޚާެާއްޞަ އިޚުލާސްެްތެރި ކަމަށްޓަކަ 



މަޖިލީހުގެ ކޮންމެވެސް ެއއް ަޔއުމިއްޔާ އެްއަގއި މިވާހަކަ ލިެޔވިފައި   އޮންނަން. 

هللا ނަމަވެސް އެފުރުޞަތު ދިޔަީއަކމަށް ނިންމާއިގެން ވަރަށް ދެރަވެފައި ހުއްޓާ މާތް 

ާދއިން މެންބަރަކު ދެއްެކވި ވަނަ މާއް 23ގެ ކުޅަދުްނވަންތަކަށް ބޮޑުކަުމން މި 

ނުޑ ހިތަށް އަނެއްކާެވސް ޝުޢޫރު އިތުރުވީ.  ވާހަކަފުޅާ ުގޅިގެން އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ީރތިކޮށް މިމާއްދާގައި ބުނޭ ދިހަ 

ނޑު  ިނޒާމާއި  އިންސައްަތއަށްވުރެ.އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ެަތު އަޅުަގނޑަށް އަބުރާ ބެހޭ މާއްދާގައި ދަްއކަން އު ުޅނު ވާހަކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަ

ލިބުނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދިހައިންސައްތަ ކަމެއް ފަހަކުްނސައްތަކަމެއް 

އެނގޭެނގޮތަކީ ެއސައްާތއިގެ ިހމެނެނެނީ ޓޯޓަލް އަެަދަދު އެނގިގެން.ކުރީ 

ނޑު ކުރި ސުވާެލްއގެ ޖަވާުބގަ އި ވިދާުޅވި ދުވަހެއްަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހަނދާން އެބަހުރި ވަރަށް ރަގަޅަށް މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންގެ ޢަެަދަދަކީ  

ނޑުމެން  228 ނޑު ެދކޭގޮުތގައި ައޅުގަ ެއވެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

ކުރިމަތީގައި މިހާރު މިއޮށް ޗާުޓގައި ހަމަ މިއޮށް ފަދައިން ަވީޒރުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ތުން އެބޭފުޅުންގެ ޮގނިޑކޮޅުތަކާ ބެހޭގޮުތން ލިޔެވިގެން ވަކިން މެންބަރުންނާ ބެހޭގޮ

ނޑިތަެކއް ހުންނަންޖެހޭނެ ހުސްކޮށް ނަމަވެސް އަދި ޗާޓްަގއިވެސް  ހުންނަ ގޮ

ނޑު  އެކަން ވަރަށް ރީޮތކޮށްެް ފާހަގަކުެރވިގެްނވާނެ.ފަހަރެްއގަިއެވސް އަުޅގަ

ަނވާ ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންގެ މިދަންނަވަނީ ވަޒީރުންގެ  މަިޖލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަން

މަޤާމު ކޮންމެހެން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވީތީވެ ރަްއޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގައި ނުތިއްބެވޭނޭ ވާހަކަެއއް ނޫން.މިހާރު ޢާންމުކޮށް ރަށުތެރޭގަާއއި 

މަގުމަތީގައި ދެެކވޭ ވާަކއިަގއި އަޅުަގނުޑވެސް ބޮޑަށް ބުަރާވން ބޭނުންވަނީެީ 

ތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މެންބަރުންނަށް ތިއްބެވޭނެެއވެ.ަވީޒރުންގެ މަޖިލީހުގައި ރައްޔި

މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  ތިބެވޭނެެއވެ.އެހެންނަމަވެސް  

ޙަޤީޤަތުގައި އަލީވަހީދު އަުޅަގނޑުގެ އަމިއްލަ ޚިޔާަލކީ ނޫނެކޭ.އެހެންނަމަވެސް 

 23ރަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް މި މާއްދާގައި އަޅުަގނޑު މިހާރު ެއގޮތަށް ތާއީދުކު



ނޑައެިޅގެން މިއޮތް މަޖިލީހުގެ ޢަދަދު.  ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަޖެހޭ ލިަޔން.ޢަެަދަދު ކަ

އެއީ  ޤާނޫނީގޮތުން ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ދެކެނީ.ފަހުގައި 

ން ޖެހުނު އަންނަ ބަދަލަކާއި ުގޅިގެން ަނމަވެސް  އަދި އިޞްލާެޙއް ެގންނަ

ނޑުމެން ޢަދަދުބުނެފައި ދެން  ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ގަާވއިދު ހެދޭ ވަގުުތގައި އަުޅގަ

އިންނަންވާނީ ސައްަތއިން ަސއްތައޭ.މިސާލަކަށް އޭގެ ވަރަށް ރީތި މިސާލެއް 

ނޑުމެްނެގ ނިމިގެން އެދިޔަ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ާދދި ދެންމެއަކު އަުޅގަ

ނޑުމެން  69އޭަގއި  22ގެ ކުރިން  22މާއްދާ އެއީ  ޯވޓުގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން އަުޅގަ

މިނިންމީ މ.އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާއި އަދި ކޮންމެވެސް އެހެން ބޭފުޅަކު 

ައކީ ޭއގެ  69ހުށަހެޅުއްވިެި އިޞްލާޙު ގެްނނަވަން.ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

ންވީމަ،މީ ވަނީ އަޣްލަބިއްޔަތަށް ބޭނުންވޭ އިތުރުން ެއކެއް.އެހެ 228ދެގުނަވީމަ 

ނުޑގެ ވާޖިބު  އަޅުަގނޑު ހަމަެއކަނި އެދުވަެހއް ައއުމުން މިމަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނޑުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ  އަދާކުރިކަން ދިވެހި ަޤއުމަށާއި އަދި ޚާއްސަކޮށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ވާޖިބު އަާދކުރިކަން ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުނ  އިޚުލާސްތެރިކަމާެއކު އަުޅގަ

ދަންނަާވލީ. އަޅުަގނޑު ދެޮކޅެްއވެސް ނުހަދާނަން  އަޅުަގނޑުެް ިމވާހަކަ

މިފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް هللا އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ދިެގއްެވްސ ނުކުރާނަން. މާތް

ދެއްވުން ެއއީ ައޅުަގނޑު ދެެކނީ އަޅުަގނޑަށް ލެްއވި ރަޙުަމތެއްކަމަށް.ޢިްއޒަތްތެރި 

ތަކަށް ވާނީ އެންމެ ެއއީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު އަޣްލަބިއްޔަ 228ރައީސް 

ނޑަށް ހީވަނީ  69ވޯޓު. މިހާރު  72ކުޑަމިނުން  ން ފާސްވީމަ އަުޅގަ

ނޑު ހަމައެކަނި  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އަޣްލަބިްއޔަތެއް ނުލިބޭހެން.އެހެންވީމަ،ައޅުގަ

އޭ މަޖިލީހުގެ މެެެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ  228އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންީވ 

ނޑުމެން އެބަޖެހެޭޔ ހިމަނާލަން ކޮބައިތޯ އެހެންވީމަ،މިަގާވއިދުގަ  އި މިބަިއގައި އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޓޯޓަލް ޢަދަދަކީ އެވާހަކަ ދަންނަވާަލން.އުސޫލެްއގެ ގޮތުން 

އަޅުަގނޑު މުޅި މާއްާދއަށްެވްސ ތާއީދުކުރަން ހަމައެކަނި އެަބއި އިތުރުކުރަން 

 އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ.



 

މިހާރު އެހެން އެއްެވްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަަދއްަކވަން  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއް

އެދިަވޑަިއގެންފައި ނެތުމުްނ އަދި އިޞްލާޙު ހުށަހެިޅ ފަރާތުން އިޞްލާޙު 

ގެންދަވާފަިއ ވުާމއެކު މިާމްއދާ އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަްނ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާތޯ 

ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް ވާހަކަދެެކވިފަިއ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން.ެދން މިތާނގައި

އޮތީމަ ކުަޑަވގުތުކޮެޅއް ދިޔަަނމަވެސް އަިދ ެއއްފަހަރު އެާމއްދާ ތިޔަ ިޢއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރުންގެ ހަނދުމަފުޅަށްޓަކައި ދަންނަވާލާފައި ނިންމާލަންކަމަށް. އިދާރީމޭޒުން 

 މާއްދާ އިްއަވވާލަދެްއވުން އެެދން.

 

 

ވަަނ މާއްާދ  23ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕގަިއ އޮތް ޮގތަށް [ އްެވވުން:އިާދރީ މޭޒުން މާްއދާ އި 

 ]އިްއވެިވެއވެ 

 

 

ވަނަ މާއްދާ ބާއްވަން ފެނި  23ޝުކުރިއްާޔ.އާދެ، ދެންމެ ތިޔަ އެއްސެިވގޮތަށް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އެދެން. ވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން

    

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 65 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 57 ވޯޓު ދެްއވީ:



 7      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 
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ވީމާ، މަެަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްަޔތުން މި މާއްދާ ފާސްވީކަުމަގއި ދަންނަވަން. އާދެ،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަަނ  22ވަނަ ބާބު  3ވަނަ ނަންބަުރގަިއ އޮތް ަގވާއިދު ގެ  3އެޖެންޑާެގ 

އިމެުދގައި މާއްދާއިން ފެށިގެން ކުރިއަްށ ގެންގޮްސ ބާބުގެ ިނޔަލަށް ުހރި މާއްދާތަކާ

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ނިންމިއްޖެ.ދެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑު ދަންނަވާލަން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާެއއް  އަރިހުަގއި  އަުޅގަ

ަގއި މަޖިލީހުގައި އޮންނާނެ އިްޞލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފަިއިވ  4:32މިއދު ހަވީރު 

ބައިވެިރެވވަަޑއިގަންަނަވން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ބޭފުޅުންވެސް ޖަލްސާަގިއ 

ވަަޑއިގެންެނވުމަކީ ެއެެދެިވެގންވާކަމެއް.އަދި ހަމައެހެެެންމެ އެނޫންވެސް ަބއެްއ 

މެންބަރުން އެކަމުގައި ިޚޔާލުފުޅު ދެއްވަން ބޭުނންވާނަމަ ކޮމިޓީއަށް 

ކުްނ ވަަޑއިގަތުމަްށވަނީ ދޮރުހުޅުިވފައި އަދި އެކޮމިޓީ ރޫމްަގއި ޖާގަ އޮްތވަރަ

ެު ޖަލްސާ މިއަދު މިހާރު  ނޑު މެންބަރުންނަށް  ފުރުޞަތު އެރުވެނެ.ދެން އަުޅގަ

ދެތިން މިނިޓަށް މިހާރުވެސް އިތުރުެވގެން ހިނގައްޖެ.ދެްނ އަޅުަގނޑަށް މަިއުކ 

ނިޑގެން އެފުލުސްޓޮޕް ކޮްއލަންޖެހުނު ވަގުތުަގއި މިބޭނުން ކުރެވުނީ ކަމަށ ެް ކެ

ހީކުރަން. ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ނެ ކަމަށްހީފުޅުކުރައްވާފަ މަޢާފު ކުރަްއވާ

 އިރު މިތާނގައި. 9.22ވާ  އާިދއްތަ ދުވަހު  22
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