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 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو هللا لوسر الم علىالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 3ތުން ފުރަ ނަކަމިއީ،  .ދުވަސްވަނަ  1440 ިޙއްޖާޛުލް 25 ދުވަސް. ހޯމަވީ  2019 އޯަގސްޓު 26 ދަކީމިއަ

 ެބވީ ތިއް ންވަަޑިއގެހާޒިރުވެ  ށްލީހަޖިމަ ަވގުތުމި  .ޖަްލސާ ވަނަނުވަ  ސްތިރީތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ނަވާރަވަނަ ަރއްޔި

  .މެންބަރުން އިްއޒަތްތެރި 33

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/39/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި
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 ެއފެއާޒް އަްއޝައިޚް ޢިމްރާްނ ހޯމް ޖާބިރު، މިނިސްޓަރ އޮފްهللا ބަރު ޢަބްދުމިއަދު ކާށިދޫ ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެން

ޑަށް އްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު އެބައޮތް އަުޅގަނއާ ކުރަްއވާ ސުވާލު އޮތީ ތާވަލުކުެރވިފަ. އެހެންނަމަވެސް، އި هللاޢަބްދު

އަދު ވަަޑިއގެންނެވެން ނެްތ ްނވީމާ، މިކަމަށް. އެހެސިޓީއެްއ ފޮނުްއވަވާފަ. ވިދާުޅވަނީ، ހައްޖު ޯރާގގެ ތުާރގައި އުޅުްއވާ 

ޞިއްޙަތަށް  ވާހަކަ. ައޅުގަނޑު ދެންނެވިްނ، އަަވސް ޝިފާއަކަށް އެދޭ ވާހަކަާއއި، ވީހާވެސް އަަވހަކަށް ފުރިހަމަ

ލި އްކުެރވިފައި ހުރި ގޮތަީކ، ކަތްތަްއ ތަރުތީބުކުމިއަުދގެ މަަސއްމި މަޖިލީހަށް ވަަޑިއގެންދެްއވުމަށް. ެނވުނީމާ ވަަޑއިގެން

މަ، ެއ ވަންދެން އެ މަްއސަލަ މި ތަނަށް ބަލައިގަެނވިއްޖެ ނަ 10:00އެހެންވީމާ، ބިފައި އެބައޮްތ. މައްސަލަެއއް ލި

އާ ހަަމއަށް އަުޅގަނުޑ ގެންދާނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ 11:30އިން  10:00. ެއއަށްފަހު މައްސަލަ ހިނގާނެ

ދިރާސާ ނިމުނު  އެ ަގވާއިދު އިޞްާލޙުކުރެްއވުމަށް ހޮއްެވވި ަވގުީތ ކޮމިޓީގެ މުޅިން އެއްކޮށް އިޞްލާުޙކުަރއްަވއި،

ަގއި ައޅުގަނޑު ގެ ރިޕޯޓް. އެއަށްފަހުރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ. އެއީ މަރަދޫރިޕޯޓް ގޮތުގެ

 ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި މި އޮތީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އައްޑޫ މީދޫ

އަށް ެއ  12:30އިން  11:30ބިލު. އެއީ ންގެ ޙައްޤުަތއް ރަްއކާެތރިކުރުމުގެ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ުކޑަކުދީ

 ލުން.ބަަލއި ވޯާޓ ހަމައަށް ގެނެވޭތޯ ބެރިޕޯޓެއް  އާިއ ވޯޓާ ދެމެދުގައި ވީހާެވސް ިގނަ އޮޑިޓ1ް މަސައްކަތް ގެންިދއުމަށް.

ލު އަޙްމަދު ކާއީއެއަށްފަހުަގއި، ވޯޓަށް ފަހުގަިއ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މީ

  ޅުން. އިބްތިދާއީ ބަހުސް ފެުށން.މް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ުކޑަކުދީންގެ ޢަދުލުގެ ބިލު ހުށަހަޅެނަސީ

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 :ންވުކެ އް ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ފުރަތަމަ މި ފުރުޞަތު ދެނީ ކުއްލި މައްސަަލ ހުށަހެޅުމަށް. އެއީ،އަޅުގަނޑު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ 145ކުއްލި މައްސަަލއެއް. ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

އަްށ هللاިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުގަނޑު، ނޮިޅވަރަމް ދާއިރާގެ ޅުއްވާ ުކއްލި މައްސަލަ. އަޅުހުށަހަ

 މިދަންނަވަނީ ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ރަމްނޮޅިވަ

 މައްސަލަިއގެ ހާޑް ކޮޕީެއއް ިލބިދާނެތޯ؟

 

 :ންވުކެ ކަދެއް ން ވާހަރިޔާސަތު
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 ޕީ އަުރަވފާނަން.އާދެ، ައޅުގަނުޑގެ ކޮ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ރަމްނޮޅިވަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ކުއްލި މައްސަލަ.ޅާވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހ145ަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ `. 

މައިގަނޑު  ޤާނޫނުއަސާސީގެދިވެހިރާއްޖޭެގ ކީ ނަ މާއްދާަގއި ިއސްލާމްދީނަވ10ައަސާީސގެ ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުޖުމްހޫ

ޔާންކޮށްފަިއވާއިުރ، ޚިލާފު އެްއވެސް ގާނޫނެއް ނުހެދޭނެ ކަމަށް ބަަލކާ މަސްދަރުކަމާއި، ިއސްލާމްދީނުގެ އަސް

ތް ބުނެފަިއަވނީ، ކީރިތި ޤުރުއާނާއި، މާަގއި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުކަުމގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(274ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ّهللاصل ّރަސޫލާ  ّلعّى މާ މެދު ޚިލާފު އްޙަކައިން، އެކަެމއްެގ ޞަގެ ސުންނަތުަގިއވާ ކަްނކަމުގެ ތެރެمل  وسيه

. އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ކަމަށް ޝަރްޢީ އުޫސލުތަކާއި، މި ދެ އަސްލުން ދޭހަކޮށްދޭ އުސޫލުތަކަށް އުފެދިފައިނުވާ

 ންވެސްމިނޫ ،ުލއްަޝޚްޞިއްާޔއާއި ހުވާތި ޤުރުާއނާއި ސުންނަތުގަިއވާ ޖިނާޢީ، މަދަނީ، އަލްއަ، ކީރިބުނެފައިވަނީ

މަްށ  ކަަނވާ ގޮތްޢަތުެގ ޢިލްމުވެރިން ބުރަވެވަަޑއިގަންކަންތަކާ ގުިޅަގއިވާ އަހުލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާ

ތުގެ ހަތަރު ތް ޖަމާޢަނަުސން ،ތުންވާ ގޮފަތުވާޭދ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ފަތުގައި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިުރ،

ބަލީ މަޒުހަބާިއ، ޙަނަފީ މަޒުހަބުގެ ގިނަ ން، ޙަމަޒުހަބާއި، ޝާފިޢީ މަޒުަހބާއި ވާ، މާލިކީމަޒުހަބުކަމުގައި 

 ،ޝިއަޢީންގެ ޒައިދީންނާއި  ،އަލް އިމާމިއްާޔއިންނާއި ންގެ ޢީތުގައި ނުހިމެނޭ ޝިޔަތް ޖަމާޢަޢިލްމުވެރިންނާއި، ސުންނަ

 ކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަކީ ޙަރާމް ޚިާލފަށް އަންހެނުން ފަނޑިޔާރު ރަޢުޔާ ،އި ނާހިމެނޭ އިބައީން އިގެ ތެޭރގަވާރިޖުންޚަ

ހެނެއް ޢަންޔަންކުރުމަކީ ިއސްލާމްދީނުެގ ކަމަށް އަންޕްރީމް ކޯުޓގެ ަފނޑިޔާރުސު އިުރ،ވާކަމެއް ކަމަށް  ފާަހގަކޮށްފައި 

ވާލުކުރި މީހާާއއި ހައަންހެނުންނަށް ފަނޑިާޔރުކަން  ،ިއރުށް ވާ ޚިލާފު ކަމަކަ އަސްލުތަާކއި ިއސްލާމީ ަޝރީޢަތާ

ދީނީ  އަދި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ،ގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުން ފަތުވާ ނެރެފައިވާ ހިނދު ކުރެވޭ މީހާ ފާފަވެރިވާެނ ކަމަށް ރާއްޖޭލުވާހަ

ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވެދި ،ދާ ދަނޑިވަޅެްއގައި ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ވެސް އެއީ ދީނާ ޢިލްމުވެރިން

ކަމަށް ދެ އަންހެނުން ޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަނިޑޔާރުވަނަ މާއްދާހގެ )ހ(ގެ ދަށުްނ ސު 148ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވުމަކީ އް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ނަން ފޮނުލަފަަޔކަށް  ކޮމިޝަުނގެޢައްޔަންކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް

ވަނަ  145ޚިލާފު ކަމަކަށް ވާތީ، ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ޝަރީޢަތާ އި އިސްލާމީއިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުަތކާ

 ގޮުތގައި މި މަްއސަލަ ހުށަހަޅަމެވެ. ޝުކުރިއްާޔ.  ގެމާއްދާގެ ދަށުން ކުއްލި މަްއަސލައެއް 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ވެްސ  ގޮތުން ުގޅޭ އާ ކުއްލި ،އި ވާފަިއވާ ަމއްސަލަިއގައްރު ފޮނުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ވަނީ. މިއީ ކުއްލި ކަމެއްތޯ ނުވަތަ އުފެދުނު ކަމަށް ވެްސ ސުވާލު ގޮތުން ގުޅޭ މައްސަލައާ .އުފެދުނު ކަމަށް ވަނީސުވާލު
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ގޮތުްނ  ގުޅޭ ބޮޑު އޮޅުމާ ފަިއވާއުޅެނީ މައްސަަލއެއްތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި އަރާ އުފެދިގެން މި

 ޮގތުގައި ދެކޭީތވެ، އަުޅގަނޑު  ގެމި މަޖިލީހުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ސާފުކޮްށދިނުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް

 ،އަމީންާޢއްމުގެ އަރިހުން މި އެދެނީ ، މިހާރުމި ތަނުގައި ވޯޓަށް ގެނައުމަށް. އެހެންވީމާނިންމީ މިއަދު މި މައްސަލަ 

 ބައިވެިރެވވަަޑއިގަތުން އެދެން.ބަރުން އިްއޒަތްތެރި މެން (ކަށްފަހުވަގުުތކޮޅަ ރަނގަބީލު ޖައްަސަވިއދެއްވުމަށް. )ޓުގެވޯ

 އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް އަހަނީ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިާރގެ ިއްއޒަ ،ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން 145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުެރއްވާުކއްލި  ،ހުށަހަޅުއްާވފައިވާهللا ނަޝީދު ޢަބްދު

  ދެއްވުން އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللاމެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 52    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 އްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން 

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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. ފެންނަ 53. ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ މު ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖު

ނުދެްއވާ . ނުފެންނަ ކަަމށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަުކ ނެތް. ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓ52ުކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

 .52ލަ؛ . ޖުމ27ުށް ބޭނުންވަނީ؛ . ފާސްވުމ52ަނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ވެސް މެންބަރަކު

 އެހެންވީމާ، ފާސްެވއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލިބެންހުރި ބައެއް މަޢުލޫމާތު ދެންމެ  ގޮތުން ގުޅޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޯޕޓަލްގައި އަުޅގަނުޑވާނެ މިަކމާ

ފުޅުންެގ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އަރުވަްނ ގަނޑު އެަބ ތިބޭ ގޮތެްއަގިއ އަޅު ޞައްޚާ ތެޭރގައި އޭގެ .ނައިދިނުމަށް ދަންނަވާފަހިމަ

ވާމީ އިސްލާމީ ފިޤުހު ގު އަޔާގެ ބައިަނލްޢްއޯގަަނއިޒޭޝަން އޮފް އިސްާލމިކް ކޯޕަރޭޝަން، އިސްލާމީ ގުޅުންތަުކގެ ޖަމު

ވަނަ ދުވަހުްނ  2 ރު މަހުގެޚިވަނަ އަހަުރގެ ޖުމާދިލްއާ 1436ހިޖުރައިން  ؛ ޖަލްސާވަނަ 22ގެ އެކަޑެީމގެ ަކއުންސިލު

ކުވޭުތަގއި ބާްއވާފަިއާވ  ،ށްއަ 25ން އި 22 މަހު ޗުވަނަ އަހަުރގެ މާރި 2015ެއއީ މީާލދީން  ،ވަނަ ދުވަހަށް 5

 ުގޅޭ ދާއިރާތަކާ މުއްއަންހެނުންނާއި މަސަްއކަތު އާ ،ވަނީޞައްޚާއެ ބަޔާން  ބައްދަލުވުމުަގއި ނެރުްއވާފަިއާވ ބަޔާން.

ޔަތްކުރުމަށްފަހު ޢާގުޅިގެން ކުރެވުނު މަްޝަވރާތަކަށް ރި އަދި އެަކމާ ،ފަހުދިރާސާކުރުމަށް ށް ހުށަހެޅުނުހަގޮތުން މަޖިލީ

ގޮތުން  ގުޅޭ އަދާަލތު ޕާޓީ މިކަމާ  ،ވާނެ ތިބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އަޅުަގނޑު ޕޯޓަލްގައި ނެރިފައިވާ ބަޔާނެއް.

 ޮގތުން ނެރުއްވާފަިއވާ ބަޔާން. ގުޅޭ ރެޓިކް ޕާޓީ މިކަމާއަިދ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޑިމޮކް  ،ނެރުއްވާފަިއވާ ބަޔާާނއި

ދަނީ. އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ   މަސައްކަތްކުރަމުން އަުޅގަނޑު މިހޯދުމަށް އިންތިހާއަށް ގެ ބަޔާންހުރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީ

 ،ކީހަވާ މަޖިލީވެސް ލިބޭނެ. މިދަންނަވާ ރާއްޖޭގެ ފަތު ލަސްތަކެއްުނވެ، ރާއްޖޭގެ ަފތުވާ މަޖިލީހުގެ ބަޔާނެއް

ގަިއ މި ރާއްޭޖގަިއ އް. ޙަޤީޤަތުހެދަށުގަިއ ހިންގާ މަޖިލީ އެ މިނިސްޓްރީގެ  ،ން ޒުމިނިސްޓްރީ އޮފް ިއސްލާމިކް އެފެއާ

 އެހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭަގއި މިކަމާ  ން.ހު އެކަޑެމީޤުލާކަން އެންމެ ބޮޑީ ފިޢުގޮތުން ބަހެްއ ބުނުމަށް އަ ގުޅޭ މިކަންކަމާ

އެއް ނުވޭ. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި  އިތުރު އެްއޗެއް ބުނެފަޞައްޚާތަކުން އަދި ވަކި ޢަ ފޭ ޖަމާގޮތުން ފެންހި ގުޅޭ

 . ނޮިޅވަރަްމ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ،ވަނީއަރުތުޞަފުރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

ފަހު މައްސަލަ  ތު ލިބިދާނެތޯ؟ އެހެން މެންބަރުންގެ ވާހަކަތަކަށްޞަލަން ފުރުއަޅުގަނޑަށް ފަހުން ވާހަކަދައްކާ

 ނިންމުމުގެ ގޮތުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އް އޮންނަނީ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު، އޭނަ ފުރަތަމަ މިކަމުގައި ހުށަހެޅުމެ ގަާވިއދުގައި މި .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ތަނަށް ކުއްލި މައްސަލަ  މި ،ވަގުތު މިކަމުގައި އެްއޗެއް ވިދާުޅވާން އެބަޖެހޭ އެހެންވީމާ، މި .ޖެހޭ ކަމަށްހުށަހަޅުއްވަން

 ވީީތވެ.ހުށަހަޅުއްވާފައި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

އަުޅގަނޑު އަމިއްލަ ގޮތުން  ވެރިންނާ މުލްޢިުހށަހެޅީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވަރަްށ ގިނަ ދީނީ މި މައްސަލަ އަޅުގަނޑު 

 އި ހި ބަލަ ެއއްޗެ ވެްސ ވަރަށް ިގނަ ފޮތްތަކާ . އަދި އަުޅގަނޑުޔާލު ހޯދުމަށްފަހުޚި މީހުންގެ ލަަފޔާއި  އެ، ބައްދަލުކޮށް

އަދި މިއަދުެގ  .މަށް ނުފެންނާތީދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު، މިކަމަކީ އަުޅގަނޑަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަ

ެއއްގޮތަްށ  ޔާލާޚިއަދި ަރއްޔިތުންެގ  ،ވެަފއި ވާހަަކ އަުޑައއްަސވާ ބޭފުޅަކަށް  އްކާހޫރިއްޔާައކީ ަރއްިޔތުން ދަރައީސުލްޖުމް

 ލަފައެްއގެ ގޮތުަގއި މިކަން ހުށަހަޅަން  އަށްވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ކުރަމުންދާތީވެ އެކަމަށް

ަރސޫލާ  ؛ފެށިގެން އައި މަތްއް ދުނިޔޭގައި އިސްލާމީ އު  ،ޔާލަކީ ޚިއަެނއް ދެން ައޅުގަނުޑގެ  ކޮށްފަިއވަނީ.ތުގަސް

 ދެން އެއާ ންނޭ.ހުތިމަންކަލޭގެފާުނެގ ޖީލުގެ މީ ،ފަހު އެންމެ ހެޔޮ ވެގެްނވަނީ ކުރައްވާަފއިވަނީ ތިމަންަކލޭގެފާނަށްދީޘްޙަ

 ށްެއއް. އަުޅގަނޑަފަނިޑާޔރުކަން ކޮށްފަ ެވސް ނެތް އަންހެނަކު ޖެހިެގންނޭ. އެ ފަސް ޖީުލގައި ޖެހިގެންނޭ. ދެން އެއާ 

އި ައޒުމިރަލްާޑ ލާ، ސުޖޫނާ ފަނޑިޔާުރކަމަށްމިއަދު  ،ެވސް ހަމަ މިއަދު ސުވާލުއުފެދޭ އަުޅގަނުޑގެ އަމިއްލަ ހިުތގައި

 އަދި ައއުރަ ިނވާނުޮކށް ތިބި ދެ އަންހެނުން ފަދަ ؟ގައިމަތުއްޒަމާނުގައި ނުއުފެދެނީތޯ އިސްލާމީ އު  ފަދަ މީހުން އެ

ފެންނަނީ އެވަރުގެ މިކަހަލަ މަޤާމަކަށް އިްސކުރަން  ؟މަތުަގއިއްއިސްލާމީ އު  ޒަމާނުަގއި ުއޅުނީ މީހުންތޯއޭ އެ

ތަްއ ޤުއްޙަފިރިހެނުންގެ . ތަކަށް ަވކާލާތުކުރަނީ އަބަާދއި އަބަދުޤުއްޙައަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ  ؟އޭމީހުންތޯ

ެވސް  ވެސް އެަބއާދެވޭ. ަފއިވާނަށް އަރަިއގެން ތަނަށް މެއް ލައިގެން މިކޮބައިތޯ؟ އަންހެނުންނަށް ކޮްނމެ ފަދަ ހެދު

ގެން. ، ގަމީސް ލައި، ަޓީއ އަޅައިރައިބޫޓަށް އަ އް.ޤެއްޙަންނަނީ އެންމެ އާދެވޭ. ެއކަމަކު ފިރިހެނުންނަށް އޮ

ބުުރގާ  ގެން،އި ގާ އަޅާ ބުރު ެވްސ، ފޮތިކޮޅު އަަޅިއގެންބޮލު ،ވެސް ލަިއގެން ޖިންސު ،ެވސް އަންހެނުންނަށް ޓޮޕުލައިގެން

އެހެންވީމާ،  ްއ ނޯވޭ.ޤެއްޙަ ަވކި ބަަޔަކށް އޮވެަފއި އަނެއް ަބޔަކަްށ ޤުއްޙަ  ؟ކީޤައްޙަ. މިއީތޯ ވެސް އާެދވޭ ނާޅާ

 ދެކޭ ގޮތެޭކ މިއަކީ. ރުންމެްނބަ 87ދެން  ތިބިއަުޅގަނޑ ނުބުނަްނ މިތާ މި ؛ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން އަުޅގަނޑު ެދކޭ 

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ލަފައެއް އަޅުގަނުޑ  ލީ.އިހުށަހަޅަ ވެސް މި ޔާލެއް އަުޅގަނޑުޚި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ

ގޮތަކަށް. އެހެްނީވމާ، މި މައްސަލަ މިގޮތަށް  އަުޅގަނޑަށް ހިއްާސުކރެވެން އޮތް މި ިހއްާސކުރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ

 އެހެންވީމާ، އަިދ މިއާ  ޮކށް.ޞައް ޚާ އަާދކުރަން އެމް.ީޑ.ޕީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ބަލައިގަތީތީ އަުޅގަނޑު

އަދި މިކަންތައްތައް އޮތް ގޮަތކީ  ،ތުން ތިބޭފުޅުން ދެކެވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތއް ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދީގޮ ބެހޭ

 ނާޔިތުންރައް އަދި ފަތުވާދޭ މަޖިލިސްތަކުން ،އިންނާޒު އުސްތާ ،ންނާއިއިޚުކޮބައިތޯ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ޝަ
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އޮތް މިއަދު މައްސަލަެއްއެގ ގޮތުގައި ފެންނާނެ ކަންނޭނގެ މީޑިއާތަކުަގއި  ހިއްސާކޮށް، މި މައްސަލަ ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމީ

ދެން ތިބޭފުޅުން ފެންނަ ގޮތަކަށް  ވެސް. ންހުކަންތައްތައް ކޮށްދެްއާވށޭ މަޖިލީ އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ މި ހިސާބު.

 ެމންބަރުންނޭ ބޭނުން ގޮތަކަށް. 65 ،އޭމެޖޯރިޓީރ ނޫންޯތ ސުޕައްބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވަމެވޯޓުދެްއވޭނެ، އަބަުދވެސް ތި

މީދުކުރަން ނިންމުމުގެ އްއަދި އަޅުގަނުޑ އު ވެއްޖެއްާޔ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ތާއީދުކުރާނަން އެގޮތަށް ފެންނަ ކަމަށް 

ށް ައޅުގަނޑަށް އެްއޗެއް ބުނުމުެގ ަކއަށް ބިނާކޮބޭފުުޅންގެ ވާހައީ ތިއެ  ؛ އަުޅގަނޑަށް ކޮންެމެވސް އެްއޗެއް ގޮތުން

 ތު ދެއްވާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.ޞަފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހު ދަންނަވަްނ ިއްއޒަ .ލާފައިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު މިވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވަ

 ެއއް ނުވޭ.ގޮތުން ބަޔާނެއް ނެރުްއވާފަ ގުޅޭ މިކަމާ ޤީޤަތުގައި ިއސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުންއެބަޖެހޭ. ޙަ

ތް ޚަބަރެއް ިމ ގޮތުން މީޑިއާަގއި އޮ ގުޅޭ  ބޭފުުޅންގެ ނިންމުމަކާ ެއއް ުނވޭ. އެގޮތުން ބަޔާނެއް ނެރުއްވާފަ ބެހޭ މިކަމާ

ވެސް މިފަަދ  ގެްނދަވާ ބޭފުޅުންހުގެ ބައްދަލުވުން އަުޑއަްއސަވަމުންޖިލީމި މަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ފެންނާން އޮތީ.

މި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް  ،ގުޅޭ ބަޔާނެއް އޮތް ނަމަ އެއީ ިއސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ؛ބަޔާނެއް

 . ތްތެރި ެމންބަރުޒަިއއްއާދެ! މެދު ހެންވޭރު ދާއިާރގެ  އަުޅގަނޑު މިހާރު ެދއްވުން އެދެން.ވައިއަންގަ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

 ،ނަމަވެސްބަހުސަކަށް. އެހެން ނުލަްއވާމި ޕޯޓަލް ބަލަން އިންދާ ރައީސް ހުޅުވަެއއް ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް އަުޅގަނޑު

ްއވުމަްށ އިލެތު ހުޅުވަޞަހަމަ ގޮތަކަށް ފުރުއެހެންވީމާ، ހަމަވީ. ތިއްބެވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގެންަފއި 

 .އިނގޭތޯ ނެގީ މި މައްަސލަ ނިޒާމީ ދަންނަވާލަންެވގެންހަމަ އަދިވެސް އެއްފަހަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޭ ލަނީއިހުޅުވަ މިހާރު މި ،ަވނީ ކަމަށް އެހެން ދެންނެވިފައި އޮތްއަުޅގަނޑަށް  !މާފުކުރައްވާތި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

، އިަކމަށް އަޅުގަނޑު ނިންމަ ންނެވީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އޮޅިަވޑަިއގެންފައި އި ،ނަމަވެސްބަހުސްގެ ަވގުތަށް. އެހެން

ޅުގަނޑު އަ އަޅުގަނޑު މިހާރު ތެއް އަރުވަން.ޞަސް މެޖޯރިޓީ ލީޑަރަށް ކުރީ ފުރުަހއު ،ކުރަނީތު އަޅުގަނޑު ގަސް
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އަޅުގަނޑު މިހާރު މި  ގޮތުން ލިބިފައިވާ އެންމެހައި ލިޔުްނ. ގުޅޭ ާވނީ މިކަމާ ޓަލްގައިދެންނެވިހެން ޕޯ

  ޖާބިރަށް.هللا އަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުތުޞަފުރު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ރާއްޭޖގެ  މި ،އަްނތަރީސް ެވއްޖައިންްނވެުޑ ހައިރާއަުޅގަނ ތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަ

ބާއޭ. ީކްއވެގެންާބޭއ  ހިތަށްވެސް އަރާ މިއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ފިކުރުކުރާ ބަޔަކު އުޅޭީތވެ. އިމިހާ ނިކަމެތިކޮށް ވިސްނަ

 ޢާ އިސްލާމީ ޝަރީ ޫނޅެނީ. އެކަމާމީހުން  ްނ މިކޮށްގެނުއަޅުގަނޑުމެންގެ މިތިބަ ޭބބޭފުޅުން އަތްބުރި

 ވެސް ވަރަށް މަދު މީހެއްގެ އަތްަފއި ހުންނާނީ. ވާހަކަ ނުދަްއކަނީ. އޭރުން ގައިމު ނުކޮށްގެން އެއިމްޕްލިމެންޓް

. ަކންކަން ރާއްޖޭަގއި އިމްޕްލިމެްނޓްވެގެން އަންނާންޖެހޭ ގޮތް ސާފުކޮށް ެއނގެން އެބަޖެހޭ ދީނާއި މި ،އްޔާ އެހެންވެއްޖެ 

އަދި  ވަރަށް އުފާކުރަން އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ައންހެން ބޭފުޅަކު އައިމާ. .ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ

ވެސް. ެއއީ  އެންމެ ހެޔޮ ކަމެއް އޮތީކުރި ަފހުން  ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަީއސަކަށް ައއިރާއްޖޭގެ ރައީސު މި

ން، ތަހުޒީުބ ދުިނޔެ ހިނގާ ގޮުތގެ މަތީ ،ންއުސޫލުގެ މަތީދީނުގައި ަވކި ތަފާތުުކރުމެއް ނޯންނަ ގޮތަށް އޮންނަ އިސްލާމް

ލާން  އަންހެން ބޭފުޅުން ބެންޗަްށ، ޤައުމުތަކުަގއި އޮޕަރޭްޓކުރާ ގޮތުގެ މަްއޗަށް، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާުރގޭގެ

.  ނިންމުމަށްއަުޅގަނޑު ާތއީދު އެ  ބޫލުކުރަން.ގަނިންމުމަކީ އެއީ އެންެމ ރަނގަޅު ނިންމުން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ނިންމި

ރ ބެލެންސްކޮށްގެން އިދިކޮޅަށް ފަތުވާދޭ ފަރާތްތަކާއި އަދި މި ރާއްޖެ ތަރައްޤީކޮށް ޖެންޑަ އަދި އެ ނިންމުމާ

ފަތުވާދޭ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކައަކީ މާ ހަމަޖެހޭ ވާހަކައެއް  ،ކުަރމުންދާ ފަރާތްތަކަށްމުަގއި މަސައްކަތް ގެންދިއު

މި  ގަރާރު ހުށަހެޅީމާ އަުޅަގނޑު .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ންކަމަކަށް އަުޅގަނެޑއް ނުބަލަ

ދޭންވެގެން. ކޮންމެހެން  އަޅުގަނުޑގެ އޮޕީނިައން .ލާ ހިތުންއިކަދަްއކަވާހަ ބަލައިގަންނަން މި ވޯޓުދިނީ ހަމަ މިއަށް

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ހުރި އެްއޗަކަށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުކޮށްެގންނެއް ނޫން މީގައި ހުށަހަޅާފައި

ނެ އަންހެން ބޭފުޅަކު. ބޮޑުތަނުން ރަނގަުޅވާ ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނެ އިނގޭތޯ، މާ ވެސް މާމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީްސކަ

. ނަނީްސ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ަދއުރު ާމ ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންވެ ކޮށް، މިހާރުވެްސ ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުންޞަ އްޚާއަދި 

. މި ބޮޑުތަނުން ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނަނީ ވެސް އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ދައުރު މާ ހަމައެއާެއއްކޮށް މި މަޖިލީހުން 

ކޮރަޕްޝަނާއި  ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނަނީ. އަންހެން ބޭފުޅުން މާ ކަންޮކޅުތަުކގައި ަމސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ގެރާއްޖޭ

 ަބެއއް ބޭފުޅުން އެަބ ވިދާުޅވޭ އެ  ؛ބޭފުޅުން ށް ލީ ޮކންބައެއްތޯ. އެޔާރުންނަދެން ފަނޑި؛ ނުބައިކޮށް ޑިިޝސަން ނެގުމާ

އެކަަމކު އަންހެން  ވަންޏާ. ސަލަެއއް. އެ މައްސަަލއެއް އޮތީ ކަމަށް އަިދ އެއީ އެހެން މައް ބޭފުޅުންނޭ މައްސަލައަކީ.

އް އޮންނާނެ ކަމަކަްށ ކުްށވެިރވާވަުރގެ ކަމެ  ެވގެން އަުޅގަނޑުމެންލާފުޚި ބޭފުޅަކު ފަނޑިޔާަރކަށް ލަިއެގން އިސްލާމުދީނާ

ބޮޑަށް  ޔައިގެން މާކި ދީނޭއިސްާލމް އިކީްއެވގެންތޯ މި ރާއްޖޭގަ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ބޫލެއް ނުކުރަން.ގައަޅުގަނޑު 
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 ؟ރާއްޖޭގައި ނުރަނގަޅަށް ހުރި ކަންތައްތައްނުފެންނަނީތޯއޭ މި  ބޭފުޅުންނަށް  ވާހަކަދަްއކަމުންދާ ބޭފުޅުން، އެ

، މިކަހަލަ ކަންކަމުގަިއ ޤައުމު ކުރިއެރުވުމަށްަޓކަިއ ށްލާފަޚި ެއއާ ކުރަްއވަްނ އުޅުްއވަންވީނޫންޯތއޭ.ޙުލާޞްއެކަންކަން އި 

، މި ރާއްޖޭގެ އިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ނިންމަޚިސީދާ  ތުތައް ދިނުމުގައި ެއއީ އިސްާލމްދީނާޞަ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރު

 އަރަނީ.ބާއޭ ައޅުގަނޑު ހިތަށްދަނީ ެއއީ ީކއްެވގެން  ސް ބަޔަކަށް ނުާވ ގޮތަްށ ޒަމާނުްއސުރެ މިއަންހެންވެރިންނަކީ އެްއވެ

 ަފއިބޭފުޅުންނަށް ަކއްކާ އެ ،އަންހެންވެރިންގެ ބޭފުޅުން އެ  ؛ިއސްބޭފުޅުން ރުޅިއަ މިހާ އަންހެން ބޭފުޅުންދެކެ މި

ެވސް ހުރިހާ މަޤާމަކަށް ފިޓް ބޭފުޅެއް. ހަމަ  ގައިމުހަމަ އަުޅގަނުޑ އަންހެުނން އަރަނީ.ހިަތށްނުދެނީބާއޭ އަުޅގަނޑު ކާން

. ވެްސ އަންހެން ބޭފުޅުން ދެން ވެްސ ތިބީ އަންހެން ބޭފުޅުން. ދެން އަންނާން ތިބީ  ވެްސ އަންހެން ބޭފުެޅއް.ީއ އެ

 މާ ައޅުގަނޑުމެންހިާސބަށް ދިޔައި ގެންތޯ އެ. ކީްއވެނުލާހިކު މޮޅު ޭބފުޅުންހަމަ ވެސް  އަޅުގަނޑު އަންހެން ދަރީންނަކީ

 ،އެހެންވީމާ، މި އިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ބަހުސްކޮށްފައި  ޖެހެނީ. ކޮށް ވިސްނަން މިލިމިޓު

 ންނަްނވާނީ.އޮވެސް އަންހެން ބޭފުޅަކަށް ވަަޑއިގެްނނެވޭ ގޮތަށް  ވެސް ައދި ކޮންމެ މަޤާމަކަށް ހުރިހާ މަޤާމުތަކެއް

  ...ުނާވނެ. އެއީވެސް ކަެމއް ޮއވެގެންށް ހުރަސްއެޭޅ އެއް އަންހެން ބޭފުޅަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އަރުވަނީ މެދުތުޞައަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް. 

 

 ޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދު ހެން

އަދި  ުކއްލި މައްސަލަެއއް ނޫން. ބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ މިއީކީ ގަ. އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް

 ބަލައިގަތީީކ، މި މައްސަލައަށް ތާއީދުކުރާީތކީ މައްސަލަ މި އަޅުގަނޑުމެން މި ބަހުސްގަިއ ބައިވެިރވުމަށް ނޫނީ ކުއްލި

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ގިނަ  ،ނަމަ ސްގައި ބައިވެރިުނވެ ދޫކޮށްލައިފިން މި ބަހުއަޅުގަނޑުމެ ވެސް ނޫން.

 .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް .އެރުވުމަްށ ބަޔަކު މަސަްއކަތްކުރަމުންދާނެތީވެއާެއއްކޮށް އޮޅުން އެއަރާފާނެތީެވ، ހަމަބަޔަކަށް ޮއޅުން

 ؛ކުރާ މަސައްކަތަކުން  ދީން ބޭނުންކޮށްގެނެއް ނޫން. ދާނީކީލޯބިެވސް ހޯ ދީން ބޭނުންކޮށްގެނެއް ނޫން. ވޯޓު ހޯދާނީކީ

ވެސް  ވެސް ހޯދަނީ، ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ކަަތކުން ޙަޤީޤަތުގައި ވޯޓުކުރާ މަސައް ެއއްކޮށް ތެދުވެރިކަމާ އަޅުގަނޑުމެން

އްޔިތުން ދެޭކގޮތް ރަ  70%ބަހުސްގައި ބައިވެިރވީ ޙަޤީޤަތުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ދަނީ. އަޅުގަނުޑމެން މި ހޯދަމުން މި

ބަލައިގަެނގެން ބަހުސްކުރާކަށް  ވެސް މިއަދު މި ކުއްލި މައްސަލަ ނުން ޤީހަމަ ޔަ، ނޫންނަމައެހެން ހާމަކުރުމަށްޓަކައި.

އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ވެސް ުނވާނެ. ބޫލެއްގައަޅުގަނޑުމެންނެއް މި މަޖިލީހުގެ މި ތަޅުމުަގއި އެއްބަހެްއ ނުވާނެ. 

ކުރުމަށްޓަަކއި އްޔަންޢަސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން  ޞާލިޙް މް މުޙައްމަދުއިބްރާހީ  ޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް
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ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް މި މަޖިލީހަށް އެ ދެ  ންމީދުކުރަނީ ޖޭ.އެސް.ސީއްައދި އަޅުގަނޑު އު  ،ފޮނުަވއި ޖޭ.އެސް.ސީއަށް

 ދަންނަވަން.ވެސް  ބާޙަހޫރިއްޔާއަށް އަުޅގަނޑު މަރު. އެކަމަށްޓަކައި ރާއްޭޖގެ ރައީުސލްޖުމްނަންފުޅު އަންނާނެ ކަމަށް

. ޙަޤީޤަތަކީ އަސްަލކީ މީެގ ކުިރންވެސް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަންހެން ބޭފުޅުން އެބަ ިތއްބެިވ ކުަރއްވާފަ

 ކަމަކަށް ވާންވީ ންރާމިއަދު ކުއްިލއަަކށް ހަ ، ކަމަަކށް ނުވެފައި ންއޭރުަގއި ހަރާ އޭރުަގއި ުކއްލި ަމއްސަލަައކަްށ ނުވޭ.

އެންމެން ފަހަތަށް ޖެހި  ިވސްނާ ނުފެނުނު.ެވސް ވިސްނަ ނުންޤީަގނޑަކަށް ހަމަ ޔަސަބަބަކީ ކޮބަިއކަމެއް ައޅު

. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަނީކީފަނޑިޔާުރކަން ،ލާއިުރގައި ހަމަެއކަނި މި ރާއްޖެއަކު ނޫން އަންެހން ފަނޑިޔާރުންއިބަލަ

ދީ ޢޫޤައުމެއް ކަމުަގިއވާ ސަ 100% ރަބިއްޔާ، މުސްލިމުޢަ ދީޢޫމުގަިއވާ ސަކަ އް ަޤއުމުއަނެ 100%ނަގާފައި 

 ، އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ތިއްބެވިކަން ައޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ންެވސް ފަނޑިާޔރުއި ގަ ރަބިއްޔާޢަ

 އް އެންމެ ބޮޑު އެ ްމ އާބާދީސްލިމު ،އިުރގައި ލާއިވެސް އިންޑޮނޭިޝއާައށް ބަލަ ިއތުރުންއަދި ޭއގެ ވެސް އެނގޭނެ.

ވެްސ  އަންހެން ފަނިޑޔާރުން އެތަންތަނުގައި ،ވެސް ިއސްލާމީ ޤައުމެއް ކަމުަގއި އޮްތ ހިނދުގައި އެ ޤައުުމގައި .ޤައުމު

އެހެންވީމާ،  .ފަނޑިޔާރުކަން ކުރަމުންދާކަްނ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ަރްއޔިތުންނަށް އޮޅޭނޭ ކަންަތްއތަކެއް ނޫން

ދީން އިސްލާމް ،އަދި ގަރާުރތައް ލަިއގެން ،ލައި ފާޑުގެ ކުއްިލ މައްސަލަލީހަށް ފާޑުލުމަށް މި މަޖިއިށް އޮުޅވަ ރައްޔިތުންނަ

ނުކުރުމަށް ރަތު އުެފއްދުމަށް މަސައްކަތްދޭތެރޭގައި ނަފު ނޫނިއްޔާ މިއަދު އޮތް ސަުރކާރާ ،ބޭނުންކޮށްގެން ވޯޓު ހޯދުމަށް

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.އަޅުގަނޑު އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ގޮވާލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއީ ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިްކ  ؛ސްދޭ އެްނމެ މަތީ މަޖިލިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިސްލާމީ ފަުތވާ

ދާޅުެވ ެއ ތުަގއި އޮްނނަ ގޮތް ކަމަށް ވިބެހޭ ގޮތުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަ އަންހެނުން ފަނިޑޔާރުކަން ކުރުމާ ،ްޒގެ އާއެފެ

. މިހާރު އެ ބަޔާން ތި ބޭފުޅުންގެ ވަނަ ދުވަހު އެބައޮތް ނެރުއްވާފަ 2019ޖުލައި  9ބޭފުޅުން ނެރުއްވާފައިވާ ބަޔާެނއް 

 މުޙައްމަދު  މެންބަރުިއްއަޒތްތެރި  ދާއިާރގެ އުނގޫފާރުއަރުވަނީ ޕޯޓަލްގައި ވާނެ. ައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ޙީދަވަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ށް ޖެނެރަލަ ލްމި މަޖިލީހުގެ ަކއުންސެ`. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑު 

ޖިލީހުގެ އިދާރީ މޭޒުން ވެްސ  މި މަދުވަހަކަށް އެދެން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަންހެނުންގެ ދައުރު ހަމަެއކަނިފަންއުފާވެރި އު

ތްތެރި ރައީސް ގަނުޑމެން ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު މިދަންނަވަނީ އިްއޒަައޅު ،.ޑީ.ޕީނިވަޑައިގަްނނަވާނެ. އެމްފެތިބޭފުޅުންނަށް 

ދި އުފެ އެމް.ޑީ.ޕީއޭ. ހިފުނު ހަމައެކަނި މުއައްސަާސއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީއަހަރު ފެން ޭތރަސާދަމިދިޔަ  ،ވެސް ވިދާުޅވާނެ
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އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ ެއ ، އޮންނަނީ މިވަނަ މާއްދާަގއި  8ުދގެ ގަވާއި އަސާސީ ނގަމުންދާ މަޤްޞަދު ކަމަށް މި ޕާޓީގެހި

ދަްއކާ ބަހުރުވަެއއް އަދި މިނޫންވެސް ެއއްވެސް ގޮތަކުްނ  ،، ރަށެއްޖިންސެއް، މީހަކު ނިސްބަތްވާ އަތޮޅެއް 

އަދި ޕާީޓގެ  ،ެލވިފަިއވާ އިނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ހުޅުވަމެންބަރުން ނެތި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ތަފާތުުކރުމެއް

ލާބަާޔއި  ގެތުންހިންުގމުގައި ރަްއޔި އިކުރިއަުރވަ  ،ކޮށްރުަދނާހަތެރޭގަާޔއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިޑމޮކްރަސީ އުސޫލުތައް 

. މި ކޭއްކަތްކުާރ ޕާޓީއެ ށް މަސަދިނުމަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދައިހުރިހާ އެންމެންނަެއ މަސައްކަތްކުރުުމަގއި  ށްމަންފާއަ

މިދަންނަވަނީ  ؛ހިނގާ ވެރިކަުމގެ ދައުރަށް ެއމް.ޑީ.ޕީން ހުށަހެޅި ޖަޒީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސިޔާސަތު 

 އިޤްތިޞާދީ ،ގެ ވާހަކަ. އިޖުތިމާޢީ ބައިވެރިވުާމއިއް ވެަފއި ހުރި ސިާޔސަތުތަކެ އެަތްއ ދުވަހެއް ،ިއގަނެރައްޔިތުން ބަލަ

ހުރިހާ  ،ހުރިހާ ރަށެއްްއެގ، ޖިންސެހުރިހާ ފު ލިބިގަތުމުަގއި ސާސިޔާސީ މައިދާނުގަާޔއި އިން ،ރަކާތްތެރިކަމާއިހަ

ެއއްެވސް  ،އެދޭ ހުރިހާ ހުވަފެނެއްވާން ކަށް ޤީޤަތަފުޅަްށޓަކައި ޙަފަންތިއެއް ހަމަހަމައޭ. ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކީ ފިރިހެން ދަރި

ހަމަހަމަކަން އޮންނާނެ ރާއްޖެއެކޭ.  ހެދުމުގެ ކަށްޅަށް ެވސް ޙަޤީޤަތައަންހެން ދަރިފު ނެތި އަހަރެންގެ އިސްތިސްނާެއއް

 ން އަބަދުވެްސ ދިފާޢުކުރާނީގަނޑުމެން އަބަުދވެސް ަދއްކާނީ މި ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެ އަޅު. ތުމިއީ އެމް.ީޑ.ޕީެގ ސިޔާސަ

އަުޅގަނޑު މަުރޙަބާ ދަންނަވަން އިްއޒަތްތެރި  .ށްުޅގަނޑުެމން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނީ ެވސް މިގޮތަމި ވާހަކަ. އަ ވެސް

މް ޕްރީލާފައި ދެ އަންހެން ކަނބަލަކު ސުއިނިޖަހަހުމުޅި ރާްއޖެއިން  ،އުސްވަަރށް ފުންނާބު .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 ވަރަށް ބޮުޑ އި ައޅުގަނޑުމެްނގެ ާރއްޖެއަށް ލިބުނުގޮތުގަ  ބޫލުކުރާ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ގަ .ށް ނެްނގެވީތީބެންޗަކޯޓުގެ 

އިސްލާމީ  ،ކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ންގެ ވިސްނުން ކުޑަވާނޭކުރިއެރުމެއް. އަންހެނު

ކުރީކޮުޅަގއި  އް ެދްއވިްއޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. ިއސްލާމީ ތާރީޚުގެއިތުރު ވަގުުތކޮޅެ ،ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ؛ތާރީޚުގައި 

ދައިބިއްާޔގެ ދުވަުހގައި ދިމާީވ. އެ ހާލަތުގައި އަންހެްނ ޙުހާލަތު  ެއއްއްސާސީ ޚަންމެ ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު އެ

 .ގަށް އަުޅވައިެދއްވީމަލާމީ ުއއްމަތް ރަނަގޅަްށ ހަމައިސް ޔަށް އަންހެން ކަނބަލެއްެގ ލަފަ ،ކަނބަލެއްެގ ވިސްނުންފުޅަށް

 ،ލާނީ އިވަބުނާ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަހެކިަބސް ނުނެގޭ ަބއެއް ކަމަށް  ،ބަލި ބައެކޭއަންހެނުންނަކީ ހަނދާން

ކީއްވެތޯ  ތައްދީޘްޙައެ . ލުންބަކުރަްއވާަފއި ތިއްބެވީ އަންހެން ބޭކަނދީޘް ރިވާޙަ މައްސަލަތަކުގެހީ އެންމެ ބޮޑެތި ޤުފި

ެއ ންބަރު ތްތެރި މެއަންހެނުން ކަންކަން ނުނިންމައޭ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ އިއްޒަ ؟ްއޔާވެއްޖެން ވަނީ އެހެގަބޫލުކުރައް 

ައޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާެގ  ،މަރުގެފާނު ޚިލާފަތުގައިޢު ،އަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީވިދާޅުވި  ވާހަކަ

މަރުގެފާނުގެ ޚިލާފަތުގައި ބާޒާއި ވިޔަފާރީގެ ކަންކަްނ ޢު .ވާނެހެންއެއްބަސް  މިއާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިންނެިވ ނަމަ

މަތިކުެރއްީވ  ކުރުމުގެ ބާރުފައިަޞލާހާރުގެ މަދަނީ ހުރިހާ މައްަސލަތަކެއް ނިންމާފައި މި ވީންނެދެމި ؛ނިންމެވުން

 ،އެންމެ ގިނަ މުސްލިމުންވެރިޔާ ކަމަށް މިއަދު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ދީނީ ޢިލްމު ކާ.އަންހެން ބޭކަނބަލަ

 ؛މި ވިދާުޅވަނީ ޤަރްޟާވީވީ. ޟާރްޤަ ލްއިޚް ޔޫސުފުރުގެ މުފްތީ ޝަޞްުކރީގެ މި ،އިސްލާމުން އިއްތިފާުޤވޭ

އިސްލާމީ  ފަނޑިޔާރުކަން ނުކުރެވޭނޭންނަށް ނެތް ކަމަށް އަންހެނު އްޞެއްޝަރުޢީ ނައެްއވެސް، ެއްއވެސް 
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މި  ،ނެ ކަމެއް ނެތް. އެއީ ައޅުގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލަންދައްަކވާ މިކަހަލަ ވާހަކަހަދަން ނަތު، ފިއެހެްނވީމާ. ޝަރީޢަތުގައި

ބޭފުޅާ ވެސް ޚިޔާލެއް ގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީ އެ ބޭފުޅާައކީ މިދިޔަ ދައުރުގައި އެންމެ ގަދަަޔްށ  .ހެޅުއްވީމައްސަލަ ހުށަ

ފުޅާ. އަުޅގަނޑަށް ޔަޤީން މިދިޔަ އިންތިޚާބުަގއި މެޑަމް ބޭ ވި ށް ގެންނަން ވާހަކަެދއްކެ އްޖޭގެ ވެިރކަމަރެހެންދި މި ރާމަހާ

ލަ ޒާތްޒާތުެގ . އެހެންވީމާ، މިކަހަކަން ނަތީޖާއެއް ހޯއްދެވީސް މާ ރަނގަޅުްށވުރެން އެއަ ،ފާތުން ކުރިމަތިލެއްވި ނަމަ

ސްލަކީ ނިކަްނ އިސްާލމްދީނުގެ އަ ،ފަސާދަ އުފެއްދުމަށްައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފިތުނަ ،ވާހަކަ ނުދެއްެކވުމަށް

ނޭނގޭ . ޚިލާފުވެފަ އްޞަކާކޮބައިތޯ ނަ .އި ބަޔާންކޮށްފައި ޮއންނަ ކަންކަންއްޞުގަ ރުއާނުގެ ނަރީތި ޤުސާފުކޮށް ކީ

ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން  ،އް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ޝަރުތެ .މި ތަނުގައި  ވާހަކަ ނުދައްކާނީ

ތަނުގައި. އެހެންވީމާ،  އްކަީނ މިތި ދަވާހަކަ  ގެަފއިވާނު  އަރާއަންހުން ާޔއި، ގެ ވާހަކަޕުލާ ޓޮ އެއީ. އަންހެނުން

މި ވާހަަކ  ،ންންނަދެކޮޅު. އެހެންނަމަވެސް، ބަލައިގަ އަުޅގަނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި މައްސަަލއާ  ؛ކަންމިކަހަލަ ކަން

މި ރާއްޖޭެގ  .ން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއްއަޅުގަނޑުމެ އީ ނީ. މިދިދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަައކަށް ވާީތވެ އަުޅގަނޑު ވޯޓު

 އެމް.ޑީ.ީޕއަކީ  އެމް.ޑީ.ޕީއޭ. މި  ،ނެވިދާުޅވާރި ރައީސް އިްއޒަްތތެ އަކީޕާޓީ ހިފޭފެން އެންމެ !އަންހެނުން ބައްލަވާ

 . މި ޕާޓީންސާއަހަރު ހިނގަމުން އައި ުމއަްއސަ 14މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު މުައއްސަާސގެ ގޮތުަގއި މިދިޔަ 

ަތއްޔާުރކުރި ކޮންމެ  ،ޝޮެޕއްަގއިބޭްއވި ކޮންމެ ޯވކް ،ބައްދަުލވުމެްއގައި  ކޮންމެބޭއްިވ  ،ކުރި ކޮންމެ މުޒާހަރާެއްއގައި 

 ބޮޑުވާނެ. މި ޕާޓީން ސާއްހި ނަށް ވުރެން އަންހެނުންގެ ދާހެއްަގއި ކޮންމެ ކަމެއްަގއި އިނގޭތޯ މި ޕާޓީގެ ފިރިހެނުންކަރު

ނެވީ ހަމައެކަނި މަގުމައްަޗްށ މިދެން އެކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ .ަގއިހޯދި ކޮންމެ ކާމިޔާބީއެއް

ކޮންމެ  ،ސިާޔސަތެއް އެކުަލވައި ލިޔަސް  ،ސްކުރުމެއް ނޫން. ޕޮލިސީ ޕޭޕަރެއް އެކުލަވައިލިޔަ މެ މުޒާހަރާނިކު

އެންމެ  ،ންމެ ބޮޑު މުއައްސަސާއެ ،ހިފޭ ޕާޓީވަގުުތ އޮތް ފެން ރާއްޖޭގައި މި މިދެންނެވީ މި ަގއި ވެްސ،މަރުޙަލާއެއް

ކުރާނެ މި ބަދުވެސް ވަކާލާތު ެއ ސަބަބަށްޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީ އަ  .ނޭ ބޮޑުވާސާއްހިކާމިޔާބު މުއައްސަާސަގއި އަްނހެނުންގެ 

 ،ފިރިހެނުންނަށް އޮންނަ ކޮންމެ ފުރުޞަތެއް ށްލުންނަ އަންހެން ަކނބަޖޭގެއްކަމަށް. މި ރާޖިންސީ ހަމަހަމަ އްޖޭގެރާ

ުޅގަނޑުެގ އަ .ތެރި ރައީސްށް އަުޅގަނޑުމެން އަބދުވެސް ވަކާލާތުކުރާނަން އިްއަޒތްކޮންމެ ޙައްޤެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަ

އަުޅގަނުޑގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށްޓަކަިއ  .މަރުވެފައިވާ މަންމަގެ ަޙއްޤުަގއި އަުޅގަނޑު މި ވާަހކަ ދަްއކާނަން އަބަދުވެސް

ދުވެސް ދަްއކާނަން. މި ރާއްޖޭގައި އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަބަދުވެސް ފިރިހެނަކަށް އޮންނަ ކޮންމެ މި ވާހަކަ އަބަ

 .ފިރިހެނަކަށް އޮންނަ ކޮންމެ ފުރުޞަތެްއ މި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ައންހެން ދަރިއަކަށް އޮންނާނެ، ފުރުޞަތެއް

އްކާނެ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ެއ ވާހަކަ އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަދުެވސް ދަ .އެކަން އަުޅަގނޑުމެން ކަށަވަރުކުރާނަން އޮންނަންޖެހޭނެ.

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކދެްއކެ 
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ މަރަދޫ ާދިއރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .ށްއިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ނުންނާއި ދިވެހި ވެސް ދިވެހި ފިރިހެ ފުރަތަމަ .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ޔާކުރިއްޝު

ޝުކުރު ދަންަނވަން.  ިއ،ށުން މަރުޙަބާ ދަންނަވަފަށްފަްށ މި ނެންގެވި ހިްތވަރުގަދަ ިފޔަަވޅަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ،ބައެއް ބޭފުޅުން ނިހަނި ގޮތަކަށް ތަރުޖަމާކޮށްގެންައއްނިސާ ސޫރަތުގައި އޮތް ާއޔަތެްއ ވަރި ހަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކުރުން މި ތަރުޖަމާކުރާ ޢަބްުދއްަލޠީފް ޒްިއޔާ. ރޑއަުޅގަނުޑގެ ކަޒިން  ،ގަކުރެވޭ ހަވަކިން ާޚއްޞަކޮށް އަުޅގަނަޑށް ފާ

ިތޔަ ފީކަާޅ  ،ލަނީއިއަުޅގަނުޑ މި ގޮވަ  ށްންނަވަން. އަުޅގަނޑުގެ ކަޒިްނއަކުާރ ވާހަކަ ދައެއަށް އަުޅގަނޑު އިންކާރު

ޒާބު ސޫރަުތގަިއ ވަރަްށ ޙްއަލްއަ ޔާިއ،ތުގަ ބާ ސޫރައުތަ ޔާއި ލުމްނަ ލް ސޫރަތުލާށޭ. އާދެއިދެްއކުން ހުއްޓަ  ވާހަކަ

އިންސާނީ  .ވަޙީކުަރއްވާަފއި އެބަވޭ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްهللا މެދު އެތައް އާޔަތެއް  ކޮށް ޖިންސީ ހަމަހަމަކަމާ ސާފު

ތްތަްއ  ެއތައް ސޫރަތެްއަގއި އާޔަުރއާނުގެ އެތަްއ ާއޔަތަކުންކޮށް ޤުޙަރީޞަ ،އި މިހާ ސައްޙަކަމާ ދޭތެރޭގަހަމަހަމަ

ނިންމުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭ ނިންމާ ރަށް ހަނި ތަރުޖަމާއެއް ކޮށްގެން މިައއްިނސާ ސޫރަތުގައި ވަ ،ާވއިރުބާއްވާަލއްވާަފއި

ދޭ މުފްތީންގެ އިސްލާމީ ޤައުމުތަުކަގއި ފެށުނީއްސުރެން މިއަދާ ހަމައަށް ފަތުވާ .ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިއީީކ ިމއީ ފާޅުގަިއ އޮްތ ކަމެއް. ވަން. ތިބިކަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ފަޚުުރވެރިަކމާއެކު އެބަ ދަންނަަގއި އަންހެނުން ގޮތު

ބޯދާ އާދަކާދަތަކުގެ ތެރެިއން ހިނގާފައި ހުރި ބައެއް ަރށް ބޮޑަށް ކުރީ ޒަމާނުއްސުެރން ވަ ؛ މިއީބަހުސްކުރަން އޮތް

އެއީ ގޯސް ކަންަތއްތައް. ޒަމާން ބަދަލުވެއްޖެ.  ،އްތައްގަނޑުމެން މިކުރާ ކަންތަތަރުޖަމާކޮށްގެްނ އަޅު ތައްކަންތައް

ގެންަދވާ. ނިކަން އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތުގައި ަބއިވެިރވަމުން ނެގނި،އު ހެނުން ވެސް ތަޢުލީމުއަންހެނުންނެކޭ އެްއވަރަށް ފިރި 

އިންސާިނއްޔަތުަތކަށް ގިަނގުނަ ޚިދުމަތްތަކެްއ  އި،ވަ އިސްލާމީ ތާރީޚުަގިއ ވަރަށް ޚާްއޞަ މަޤާމުތައް ައދާކުރައް !ބައްލަވާ

އްާވގެފާުނ ޙަ ،އި ރާ ސޫރަތުގަޤަަފއިވޭ. ިމގޮތުން ބަރައްވާރުއާނުަގއި ބަޔާންކު ޤުވެސް ކުރެްއވި އަންހެނުންގެ ވާހަަކ 

ންކޮށްަފިއ  ވާަހކަ ބަޔާޚިދުމަތްތަކުގެކުެރއްވި  އްޔަތަށްޓަަކއިއިންސާނި ،، ޤާބިލުކަމާއިއެ ކަމަނާގެ ކުޅަދާނަަކމާއި ؛ވާހަކަ

ކޮްށގެން މި އާޔަތް ތަރުޖަމާގެ އެިކ ުރއާނުއަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ަހނި ގޮތަކަށް ޤު ،ިއރުތްކަން މިހެން އޮ .އެބައޮތް

. ނޫން މީހުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް .ޒަމާން މިހާރު މި ޒަމާނަކީ އެންމެންނަށް ވެސް ތަންދޮރުފިލާ ،ދައްކާ ވާހަަކއަކީ 

ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ފަނޑިޔާރުކަން ވެސް ކުެރވޭނޭ.  ންހެނުންނަށްއަ ،މިދަންނަވަނީ، އަުޅގަނޑު އެހެންވީމާ

ވަނަ އަހަރު  1980އަދި  .އަންެހނުންނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ދިން އާގައިރަތަމަ ފަހަރަށް މެލޭޝިވަނަ އަހަރު ފު 1960

އެތަްއ  ރަބިޢައަދި . ންހެނުން ފެށުނުކުރަން އަަޢއްޔަން ފަނޑިޔާރުންނަށް މް ކޯޓުގެ ޕްރީސު ،ހައި ކޯުޓގައި 

އިސްލާީމ  !ނިކަން ބައްލަވާގެ މަޤާމުަގއި ތިބިަކން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. ންޤައުމުތަކެްއގައި އަންހެނުން ފަނޑިޔާރު
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. ނާކަމަ . ރަސޫލާގެ ަވރަށް ގިނަ ގުނަ ޙަދީޘްތަްއ ރިވާކުެރއްވީ އެގެ ދައުރުތުެގފާނުޢާއިޝައިރު ލާތާރީޚަށް ބަ

 ،ަތކާއި އަސްލު ،ލުތަާކއިއެ ޙަދީޘްތަކުގެ މަްއަޗށް ބިނާކޮށްގެން އިސްލާމީ އުސޫ ،އެކަމަނާގެ ފަރާތުން ރިވާެވެގން

އޭގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް  ،އިބޭކަލުން ކަނޑަައޅަ ގުނަ އުސޫލުަތއް ދަންނަގިނަ ޕްރޫޑެންސްގެ ޖުރިސްއިސްލާމީ ގެހުފިޤު

ރީ ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަން. ވަރަށް ހަނި ހިމި .ތްތެރި ރައީސްގެންދަނީ. އިއްޒަ ކަންކަން ކުރަމުން މި 

ގޮތެއްަގިއ  ވަރަށް ުކރީއްސުރެ ބޯދާ ،ެއއް ޒަމާނެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަމެއް ކުރެވުނީތީ ،ދާއިރާެއއްަގއި

 އި ަކއްކަން ެއކަނި ކަމަށްމީހުން ތިބެންޖެހޭނީ ގޭގޭގަ ދެން އަބަދުވެސް އެ ،ްނ ތިބީތީއަންހެނުން ގޭގޭަގއި ަކއްކަ

ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ އަންހެނަކީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މައެއް. ގަބޫލުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން އެބަކުރާ ގަބޫލު

 މީހުންނަށް އަޅުގަނޑުެމން ނުކުރި ޤަދަރެއް ކާކުތޯ  އެ. ެބއްތްއަޅުގަނޑުމެންގެ އަންހެން ދަރިއެއް. ައޅުގަނޑުމެންގެ އަނ

 ،މީހުންގެ ކަރާމަތާއި އެ ،ެވސް އަންހެނުންގެ ހަމަހަމަކަމާއިއެއީ ފުންކޮށް ވިސްާނލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެއްގޮތަކަށް  ؟ކުރާނީ

ރު ކަމެއް. ހުތުމަކީ ެއއްެވސް ތަނެއްަގއި ލަދުގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ާވހަކަދެއްކު މީހުން ޤަދަރަށް އުނިވާ އެ

ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ  ގެެއއްބައި މީހުން ޅަބައިކު  މުޖުތަމަޢުގައި ދެ

މި ނެންގެވި ހިތްވަުރަގދަ އަދި ތާރީޚީ ނިންމުމަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މިއަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ޔަ ޒަމާނުެގ، ޖާހިލިއްއިހުޒަމާުނގެ، އަން ،ވަރަށް ބޯާދ ވިސްނުމުގެ  .ތެދުފުޅެއް. ފަށްފަށުން ސާބަސް ދަންނަވަން

ތި ހުރިހާ  .ނުވޭ ގެންދަން ބޭނުންވާ މީހުން ވެސް ތިބެދާނެ. އަޅުގަނުޑ ޖެހިލުމެއްޒަމާނުގައި ހުރި އާދަކާދަތައް ކުރިއަށް 

ޖަވާބުދޭށޭ  ،ބޭކަނލުންނާދަްނނަ އަދި ޟިންާނއިޤާ .އަޅުގަނޑުގެ ކުރިަމއްޗަށް  ައޅުގަނުޑގެފަނޑިޔާރުން ވަަޑިއގަންނަވާ

ވެސް  ޔާޒަށްޢި .ރޑ . އަޅުގަނުޑގެ ކަިޒންމިހިރީ ކެރިގެން ޖަވާބުދޭން ،އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްތޯ. ނގޭއިރީ ހިމި

ން ކެިރގެ !ވަަޑއިގަންަނވާ !ަވޑަިއގަންނަވާ ކުރަްއވަން ާއގިއު  ހިފަިއގެން ކާއާޔަތްަތކާއި ޙަދީޘްތަ ޖަވާބުދޭން ތައްޔާރު.

ޙަދީޘުން، އާޔަތުން، ހަމަތަކުން، އުސޫލުތަކުން. މިއަދު މިއީ  އަޅުގަނޑުމެން ޙުއްޖަތް ދައްކަިއގެން ،މިދަންނަވަނީ

ކަންަތއްތަްއ  އިއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ޖާހިިލއްޔަ ޒަމާނުގަ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.  ،ޑިމޮކްރަސީެގ ޒަމާން

ތީގެ މަޤާމުގައި ވެސް ައންހެނުން ނުކިޔަވާ ތިބި ޒަމާނުގެ ވާހަކަ ދެްއކޭކަށް ނެތް. މުފް ،ކުރަމުން އައި ގޮަތކަށެއް 

އޮތީ  ާފނުގެ ދައުރު ވެސް މިއްާވގެޙައޮތީ.  ުތގެފާނުގެ ތާރީޚީ ަދއުރު ެވސް ފެންނާން މިޢާއިޝަތިބި. އަންހެނުން އެބަ

ކަންކަމުގެ  ރަހިރަމިހިއޮތް ބަޔާންކޮށްފަ. އެހެްނވީމާ، މިކަ ވެސް ެއބަހަ ާއޔަތެްއގައި އެ ވާތިން ފެންނާން. ޤުރުއާނުގެ 

 ...އަުޅގަނުޑެގ ފުރިހަމަ ތާއީދު، ފުރިހަމަ ތާއީދު ،އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ ޔަތްކޮށްޢާމައްޗަށް ރި

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 
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މިނެޓު، ކުއްލި  ތިންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަަވނީ  އިނގޭތޯ. ރި މެްނބަރުތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

 ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނުއަރުވަނީ . އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުތްތެރި މެންބަރުޝުކުިރއްާޔ އިއްޒަ މައްސަލަތަކުަގއި.

 ށް.ރަޝީދަ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުގަނޑު ެއއްެޗްއ  އަށްށަހެޅިފައިވާ ުކއްލި މައްސަލަހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ދައްކާ ވާހަަކއެްއ ދައްކާނެ ެއ ދައްާކ ބަޔަުކ  ،ގަިޑއިރު މިްސކިތުަގިއ ތިއްބަސް 24 ލާނަން. ައޅުގަނޑުެމންއިދަންނަވަ

ތިބިކަމުަގއި ިވޔަސް. މިއީ ިސޔާސީ ކަމެއް. ދުނިޔޭގަިއ ފެށުނީއްސުެރ  އަޅުގަނޑުމެން ަގޑިއިރު މިްސކިތުަގއި 24

ތިބި  ގެންތަބާވެ އްލަތަށްމިގެ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އިބްރާހީމްގެފާނު ހަމަ. އިސްލާމްދީން ފެށުނީއްސުރެ ،އަންނަ ކަމެއް

މުންނަށް ދުލުގެ މިނިވަންކަން ލިބި، އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި އިސްލާ .އިސްލާމުންގެ ބަެއއް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

ދުލުެގ މިނިވަންކަން ލިބި، ޙަދީްޘ . ދިޔަ އިސްލާްމދީން ފެތުރިގެންއިސްލާމުންގެ ރަްނޒަމާނުގަިއ މުޅި ދުނިޔެއަށް 

މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުަގއި ވެސް އިމާުމ  ،ޔަ. އަުޅގަނޑަްށ ފާހަގަކުރެވުނު ޢިލްމުވެރިން ޙަދީޘް ފޮތްތައް ލިޔަމުންދި

ުޅގަނޑަްށ ކޮޅު އައެދުަވސް ،. އެހެންނަމަވެސް އްވިފޮތް، ދެ ޙަދީޘް ފޮތް ނެރު ދެގެ މުސްލިމު ރީ، އިމާމްބުޚާ

ެވސް ނޭނގޭކަން އަުޅގަނޑަްށ  ންދިޔައީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ކޮބަިއކަން، ކޮްނތާކުން އައި ބަެއއްކަފާހަގަކުރެެވިވގެން

 މުސްިލމަކީ ކޮބަިއކަން، ބުޚާާރއަކީ ޮކބައިކަން ނޭނގުން. އިމާމް އިމާމް ބުޚާރީައކީ ކޮަބއިކަން، އިމާމް. ފާހަގަކުރެވުނު

  ނޭނގޭ.ޟަޢީފު ޙަދީޘެއް  ޙަދީެޘއް،ޙަޞައްކަެމއް ނޭނގެ.  ެއއީ ކޮންތަނެއް . ކަންޚުރާާޝނާ ،މުސްލިމް އުފަންވީ

ވަނަ މަޖިލީހުގައި  17 ިއ،ނޑު ދިަޔއިން މި މަޖިލީހުގަޙަދީޘް ނަމުގައި އެބަ ވާހަކަަދއްކާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ގަނޑަްށ ދެވުނު މިސްކިތަކަށް. އެ ޅުއްަގއި ދިޔައީ. އަމަޖިލިސް ދަތުރެ .ދިޔައިން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޗައިާނއަށް

ޑުބޭބެ . ރަސޫލާއަށް ބޮ އަށް ިއްސލާމްވީވަނަ ސަތާރައިސްލާމ ާތރީޚުގައި  ވައްާޤސް، ބީޢައެީއ ސަޢުދުބުން  ؛މިސްކިތުަގއި

ވެސް  ދުމާނަ އަށް. އެ މިސްކިުތަގއި އަުޅގަނޑުނާޗައިން އް. އަުޅގަނޑު ދިަޔއިކަލެޙާބު ބޭޞްކިޔާ ބޭފުޅުޅެްއ، އަ

 ބީ އަބުން  ވަނަ އަހަރު ެއޅުނު މިސްކިތެއް. ސަޢުދުރީސްބައްތި  ކުރިން. އެއީ ކީރިތި ރަސޫލާ ސުވަުރގެ ަވޑަިއގެންތާ

އޮތީ. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނީ ވެުޑވިފައި ، ފަސްދާނުހާނަ ޮއތީގައި މަރުޒޫ މަހާނަފުޅު އޮތީ ެއތާނގައި. ގޮ ،ވައްޤާސް 

ވަރަށް  ގެ އިސްލާީމ ތާރީޚާއި ޢިލްމު ،އުޅޭ. ަމއްސަލަައކީވަރަށް ބޮުޑ މައްސަަލއެއް އެބަ  އި ީމގައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

އަޑުއެހިން އެމް.ޑީ.ީޕގެ މިދިޔަ  ފަހުން އަޅުގަނޑު ދާދިއުޅެީނ.  ކުޑަ މިންވަރެއް އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެނގިގެން މި

 ސީާނގެ ވާހަަކ އަޑުއެހިން. އިބްނުސީނާައކީއިބްނު މ،ވެސް ލާމަރުކަޒީ ކަންތައްތަުކގައި ުހޅުމާލޭގައި ބޭްއވި ޖަލްސާގައި

 ،އްރެރު ޕްރޮފެސަހޫބޭސްވެރިކަމާއި ދުނިެޔއަްށ މަޝް ، ޢިލްމެއް ނޫންޘްދީޙަފާރިސީއެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

. ނާ ކިޔަނީ އިނގޭތޯ ޗޭފޮތްތައް ލިޔުްއވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް އެއީ. އިނގިރޭސި ބަހުން ިކޔަނީ އެވި  .އްފިލޯސަފަރެ
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އްސި ަބޔަކު. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ޢިލްމަށް ބިނާކޮށް ހަދަށް ވެސް ގޮ  އި،ެއއްޗެހި ައޅަ ޔުނިވަރސިޓީަތކާ

 ތުގެޢަސުންނަތް ޖަމާ ،ފަތުވާދޭ މަތީ މަޖިލީހުން ފަތުވާގެ ޮގތުގައި  ؛މި ހުށަހެޅުން ނޭ،ޢިލްމުވެރިން  ގެއަޅުގަނޑުމެން

ނަފީ މަޒުހަބާިއ، ގިނަ ޙަމަޒުހަާބއި،  ންބަލީޙަބާިއ، ޝާފިޢީ މަޒުހަބާއި، ހަމާޒިކީ މަޒުާވ، ހަތަރު މަޒުހަބުކައމުަގއި

 ަޒއިދީންނާއި، ންނާއި،ޔަޢީޝި ، އިމާމިްއޔާއިންާނއންނާިއ، އަލްޔަޢީތުގައި ނުހިމެނޭ ޝިޢަ ޢިލްމުވެރިން ސުންނަތް ޖަމާ

  ..ވެސް.ްއގޮތަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނޭނގެ އެ  ؛ްނގެ ރަޢުޔުއީވާރިޖުންގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އިބާޚަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ އިހަވަންދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ 

 ށް.މުޙައްމަދު ޝިފާޢަ

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ،ައސްލެއް ނެތަސް  ،ސަަލއަީކ ކުއްިލ ޫނނަސްްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ހުށަހެޅިފަިއވާ ުކއްލި މައްއްާޔ އި ޝުކުރި

ބޮޑަށް ސާފުވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ  ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހި 

 ކުެރއްވުމަށް އެދިަލއްވާަފއިާވ ހުރިހާ މެންބަރުން އި ބަހުސްމި ބަހުސްގަ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން

ގެންދިޔުމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ުކއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުްނ ށް އަބަހުސް ކުރި ސްކޮށް ނިމެންދެން މިބަހު

ރައީސް އިބްރާހީމް  ،ނަނީންއޮމި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވިދާޅުވެފައި  މް، ނޮޅިވަރަގައިރާފުފަހު ޕެރެގެ އެންމެ

ގަިއ ރާފުކުއްލި މައްސަލަ ފަށަމުން ފުރަތަމަ ޕެރެގެވާ ވާހަަކ. އަދި ފުޚިލާ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޙްލިޞާމުޙައްމަދު 

ވަނަ މާއްދާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާޅުވެފައި އޮންނަނީ. އިސްލާްމދީނުގެ އަސްލަކީ ކޮބަިއކަން.  274އަސާސީގެ ނޫނުޤާ

ރަސޫާލގެ ސުންނަތުގަިއވާ ކަްނކަމުެގ އި މާތްނާއާރުޤު ކީރިތި  ،ވަނީ ކަމުަގިއ ބުނެފައި އެ މްދީނުގެ އަސްލުއިސްލާ

. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިީއ ނުވާ ޝަރުޢީ އުސޫލުތަކޭމެދު ޚިލާފެއް އުފެދިފައި ކަމާތެރެއިން އެކަުމގެ ސައްޙަ 

ިއ އުފެދިފައި އޮތް މައްސަލައެއް. ޚިލާފު އުފެދިފަބޮަޑށް ޚިލާފު އިސްލާމްދީނުގެ އެިކއެކި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުަގއި ވަރަށް

 ،ލަން އެބަޖެހޭއިއަުޅގަނޑުމެން ބަލަ .އޮތް މައްސަަލއަކަށް އިސްލާްމދީނުގެ އަސްެލކޭ ނުބުނެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދަނީ ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއްެގ  މި އިސްލާމްދީން . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަން ފެށުނީއްސުރެފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ

 އިބަބުން އަޅުގަނޑުމެން ވާދަވެރިން ކުރަން ބޭނުން ކޮންމެ ކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގަކުރަމުން. މީގެ ސަގޮތުަގއި ބޭނުން

ބަލާ. ިއއްޒަތްތެިރ ނުވާ ކޮންމެ ކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ބޮޑު ފާފަެއއް ކަމަށް އެބަހަދާ. ކުަރން ބޭނުންހުއްދަ ކަމަކަށް އެބަ

ދުތަކާއި ައސްލުތައް އޮޅޭ މިންވަރަްށ ރައްޔިތުންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ ހައް ދިެވހިއީސް. ޙަޤީޤަތުަގއި ރަ

ކުރަމުން. މިއީ ދަނީ އިސްލާމްދީން ސިޔާސީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާަދވެރިން މިހާރު މި
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އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަންެހން ބޭފުޅުން ފަނޑިޔާރުންގެ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި

މަތީ ކޯުޓެގ  ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެންމެ ،އުޅެނީ ކޮށްަފއި އެބަހުރި. މިއަދު މި އުމުގައި ވެސް މަސައްކަތްޤަމި ދިވެހި ގޮތުަގއި 

އުމުތަކުަގިއ ޤަ ެއކި ކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ދުނިޔޭގެއްޔަންޢަފަނޑިޔާރެްއގެ ގޮުތގައި އަންެހން ފަނޑިޔާރުން 

އަފްޣާނިސްތާނުަގއި،  ،ގައި ރަބިޔާަގއި އެބަތިބި، ޔޫ.އޭ.އީ ޢަ ދީސަޢުހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި  މިކަން ކޮށްފައި

ލަނީ. ކުރާ ގޮތް ބަ ން އެކަންދީހިފަން ވެސް ސަޢޫއަުޅގަނޑުމެން ރޯދަަގއި އެބަތިއްެބވި. ަގއި، އިޖިޕްޓުއާމެލޭޝި

ގޮތް.  ކަްނކަން ހުރި ނުދިޔަ. މިއީ އަުޅގަނޑުެމންގެން ކުރި ގޮތް ވެްސ ަކމަކުދީޢޫިމއަދު ސަ  ،އެހެންނަމަވެސް

ބޭނުންކޮްށގެން  ލަފުޒުމާތް  މި  "ދަޤާތްޞަ"ހަމައެކަނި އަންހެނުންނަށް އޮތީ  އިއިސްާލމްދީނުގަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް  މްރީ ޕްރައީސް. ސުއިްއޒަތްތެރި  ،ނޫން ؟ކުރުން އެކަނިތޯފައުންޑޭޝަން ހަދައިގެން ވަްއކަން

ވަގުންެނއް ނޫން އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ރަނގަޅީ ވެސް ހަމައެކަނި 

އަމާނާތްތެރިވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަީއސް  ލިޙްޞާލިޙަކީ އިޚުލާސްތެރިެއއް. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާ

ަކއިިރއެއް ުނވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި  ކާޕްޝަނަވަްއކަމެއް ނުކުރާނެ. އަދި އަމުދުން ކޮރަ ލިޙްޞާރާހީމް މުޙައްމަދު އިބް

ޚިލާފު ހަމަ އެންމެ ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ އަސްަލކާ  ލިޙްޞާއަދި އަމުދުން ރަީއސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  .ރައީސް

.ޕީެގ އެމް.ޑީ އިމި ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގަ ! އަމުދުން ދަންނަވަންތޯވެސް ނުކުަރްއވާނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި

ކަމެއް ވެސް ުކރާކަށް ނުކެރޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ  ޚިލާފު ހަމަ އެއް މެޖޯރިޓީ އޮތްހާ ހިނދަކު އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ގަލޮޅު ދެުކނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ތުރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ށް. އަޙްމަދު ނަސީމަ އީލުމެންބަރު މީކާ

 

 އަޙްމަދު ނަސީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މީކާއީލު

ަވނަ މަޖިލިސް ފެށުނު ފަހުން  19ން ވޯޓަކީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިކުއްލި މައްސަަލއަށް ައޅުގަނޑު ދި

ކުުރމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދިން ތިރާމުހުއެހެންނަމަވެސް ޕާޓީގެ ވިޕްލައިނަށް އި ،ނުވެނުންއަޅުގަނޑު އެންމެ ދޭން ބޭ

ގަިއ ޙަޤީޤަތު ދޭކަށް ވެސް ވޯޓުމިފަދަ ުކއްލި މަްއސަލައަކަށް އަުޅގަނޑު އެްއގޮތަކަށް ކުްނ އައި ޔަ ބޯރާގެ ހޮހަޅަރާތޯވޯޓެއް. 

މިއީ ނޮިޅވަރަމް ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ؟އްތޯ މިއީބަހުސެ ؟އްތޯ ިމއީބޭނުމެއް ނުވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަހުސެ

ިއއްޒަތްތެިރ  ؟އްތޯެއއީ ބަހުސެ ؟ނަކީ ވެސްފަދަ އިންސާނުންތޯ އަންހެނުންهللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

ކައިގެން،  މާއަންެހނަކު ކާންދިނީ ،އޭނާ ވިހެިއމާ ދުނިޔެއަށް އައިސް ،މަސްކޮށް 9 ރައީސް. އަންހެނެއްގެ ރަހިމުަގއި
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 އާބުނަނީ އޭނަ ލާ ބޮޑުީވމާ ދެން މި އިރަނގަޅަްށ ގަިއގައި މަސްޖަހަ ،ރަނގަަޅށް ތަރުބިއްޔަތުވެ ،ގެންބޮއި ދިނީމާބޯން

އަުޅގަނޑުމެން މިތާ  ތި ކަމެްއތޯ. މިއީމިއީ ކިހާ ލަދުވެ ،ށް ތިއީ އިންސާނެއް ނޫނޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަދިމާ

ޙަޤީޤަުތގައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ެއބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. އަންހެން  .އްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކުރަންޖެހޭ ފަދަ ބަހުސެ

 މިދަރަޖައިގެ ކުއްލި މައްސަަލއެއް  އެއަްށވުރެ ދަށު ،ރޭ ވަރަށްވުރެ ލަުދވެތިކު ހުރި އިންސާނަކު ުހށަހަޅަން ކެޔަދަރި

ކުރެިވގެްނވާނެ ވެސް މަްއސަލަެއއް ނޫން. ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ ބަހުސް އިވަނަ ގަރުނުގަ  21 މައްސަލައަކީ. މިއީކީ 

 ؛ޙަީޤޤަތުގައި ވެސް އިސްލާމްދީން ،އުފެދޭ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ސުވާލު 

ދެމެދު އެކަނިތޯ. އިްއޒަތްތެިރ  އަތޮޅާއި އިހަވަންދިއްޮޕޅާ ނީ އައްޑު ނަދުނިޔޭގައި ވެސް ިއސްލާމްދީން އޮން މުޅި މި

 ޢެރެބްބަހުރެއިްނގަިއ، މެޭލޝިޔާަގއި، ުކވެއިުތގަިއ، އޮމާންގަިއ، ޔުަނއިޓެްޑ  ،. ޕާިކސްތާނުަގއި ޖޯެޑންގައި ރައީސް

އެ އެންމެން ެއ  ؟ންތޯ އެއީނޫ އިސްލާމްދީން  ؟ދީނެއްތޯއޮންނަނީ ޮކން ރުގައި މިޞްސްަގއި، ޔަމަްނގަިއ، މިއެމިރޭޓް

ތަކަށް އަަރިއގެންފައިތޯ ން މުންކަރާރާހަޚިލާފު ބޮޑު  ކާ ވިދާުޅާވ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަ ބޭފުޅާ އެ  ތިބީ އެ

ލަތަކުގެ ވާހަކަ ދަްއކަން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ލަދުގަންނަންޖެހޭ. ލަދުގަްނނަންޖެހޭ. މިފަދަ މައްސަ ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތުރު މީހެއްގެ ނަން ކޯޓަށް އި މްޕްރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސު ވެސް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ދެންހަމަގައިމު

 ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯުޓ މީހުންނަކަށް ވޯޓެއް. އަުޅގަނުޑގެ ޯވޓު ަގލޮޅު ގޮްއސިްއޔާ އަުޅގަނޑެއް ނުދޭނަން އެހުށަހެޅިގެން

ޖޭ.އެސް.ސީއަްށ  ލިޙްޞާހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު މްެވސް ދެން ލިބިެގންދާނީ މިހާރު ރައީސުލްޖު ހަމަގައިމު

ބަހުސްގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް  އަންހެްނ ކަނބަލުންގެ ނަމަށް އެކަނި. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި 2 ނޮމިނޭޓްކޮށްފައިވާ

އަންހެނުންެގ  ،ފިމި ކުްއލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރަްއވައި ޮގއްސިފާހަގަެވގެން

 ،ޙައްޤުތަަކކަށް ލިބިގެްނވާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސްބޮޑު ޙައްޤުތަެކއް އެ އަންހެނުންގެ  ޙައްޤުތަކެްއގެ ވާހަކަ. މާ

ވެގެންދާނެ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެ ވާހަކަ ސާފު

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަންހެނުންނަށްވުރެ ބޮޑެތި  ؟ަތއް އަންހެނުންތޯ ތިބީކި އިގަނކަމުަގއި ވިަޔސް. މިތާލިއިބަލަ

 ނުވަނީ ކީއްެވގެންތޯ އަުޅގަނޑު ިމއަދުމަނިކުފާނަށް ސާފު އްޤުތަކެއް ުނވާ ހިސާބަށް ވިހޭއްސުރެ ލިބިފަިއވާކަން އެ ޙަ

މެންބަރު  ންދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރިހަވަފުރުޞަތުގައި އި އަދި މިސުވާލު އުަފއްދާލަންޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކުރަން. މި ބަހުްސގަިއ ފިސާރި ރަނަގޅަށް ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅގަނުޑ ތާއީދުމުޙައްމަދު ޝިފާޢު ހުށަހެޅުއްވި

ކުރަން ބިތުއްަކން އަޅުގަނޑު ސާކިހާ ޑީގްރޭޑް ބަހުސެ ،ރަޖައިގެމިއީ ކިހާ ދަށުދަ ިއ،އަޅުގަނޑުމެން ބައިވެިރވެލަ

 . އެބަޖެހޭ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާރި
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އަރުވަނީ އައްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

ތުރު ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީއަކަށް ވަަޑިއގަންނަާވ ށް. އެއަށްފަހު ގަޮލޅު އިމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަ

ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ، ައއްޫޑ މީދިނުމަށް އަުޅގަނޑު ގާތުަގއި ެއދިފައިވޭ. އެހެންވީމާފުރުޞަތު ،ވެވާތީ  ކަމަށް

 .މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

 

 އްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެ

ށް ލިޙަޞާމްހޫރިއްޔާ އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޖުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު މިއަދު ހަަމ ރައީސުލް

މަނިކުފާުނ  ޓަކައި އެންނަވަން. ދިވެހި އަންހެނުންނަށް މިފަދަ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށްދަ ފަށްފަށުން ޝުކުރު

 ށްގައި މި ދެކެވުނު ވާަހކަތަކުންނާއި، ައޅުގަނޑުމެންނަނ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިތާގެންދަާވތީވެކުަރއްވަމުން މަސައްކަތް

ޤީނުންވެްސ އިސްލާމްދީނުގަިއ ޚިލާފު ެލވުނު ލިޔުންތަކުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ކަަމކީ މިއީ ހަމަ ޔައިކިޔަ

ޭއގެ  ،އި އަުޅގަނޑުެމން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީއުފެދިފައިާވ ކަމެްއކަން. ެއކި ބޭފުޅުން އެކި ގޮތަށް ރަޢުުޔ ނެރެމުންދާއިރުގަ

ޔުެމއް ދިށްއަނުންނަށް ޙައްޤުތައް ޯހދައިދިނުމަށް އޮތް ރަޢުެޔއްެގ ހިފައިގެން ކުރިއެންމެ ފުޅާ ދާއިާރއެްއގަިއ އަންހެ

އި ކުރުމަށް ޓަކަިއ ހިފެން އޮތް އެއްެޗއްގަ އަބަދުވެސް އަުޅގަނޑުމެން އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ހަނި ؟ނޫންތޯ

 ރިން މިހާރު ޑޮކްޓަރޭޓާއަންހެން ދަ ގެނުޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. އަުޅގަނޑުމެންވާހަކަ ދަމާަކށް ހިފައިގެން އެ

އެަތއް ދުވަސްތަެކއް ކިެޔވުމުަގއި ހޭދަކޮށްގެން މޮޅު ނަތީޖާތައް ދުނިޔޭގެ ެލވެލްަގއި ހިފައިގެްނ  ،ހަމައަށް ކިޔަަވިއގެން

އީސް. ތްތެރި ރަ ުނޖެހޭ އިއްޒަ ބުނާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖާގަ ހޯދާކަށްެއކަމެއް ނުކުެރވޭނޭ ،މިކަން ނުކުެރވޭނޭ އައިމާ

ތަކަށް ބަލާއިރު މިކަމުަގއި ފަހަތުގައޭ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ުއމުޤަތިބީ ދުނިޔޭގެ މުސްލިމު  ވެސް މި ގަނޑުމެން މިހާރުއަޅު

 އުއްތަމަ  އިބޭފުޅެއް. ާޕކިސްތާނުގަ  ހުންނެވީ އަންހެން ފަނޑިޔާަރކަށް ެގ ުއއްތަމައާއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މެޭލޝި

އެބަތިބި. އަްނހެން ފަނޑިޔާރުން  7ކޯޓުަގއި  މްޕްރީލަދޭޝްެގ ސުގްފުޅެއް. ބަނން ބޭްނހެންެނވީ އައިފަނޑިޔާރަކަށް 

ތަންތަނުގައި އަންހެން ފަނޑިޔާރުްނ  ، މިއާ، ސީރި އާން، އިޖިޕްޓް، ބަހުރެިއން، ޔޫ.އޭ.އީ، އިންޑޮނޭޝި ޖޯޑު

 ހަރުން ފެށިގެން އަންހެން އަވަނަ 1960، ސޫދާން ަފދަ ތަންތަނުގައި މޮރްކޯ ަނއިޖީރިޔާ، ބަތިއްެބވި. ޓިއުނީިޝޔާ، އެ

 2، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ނިުކމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްެތރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަނޑިޔާރުން އެބަތިބި. އެހެންީވމާ

 ޤައުމު މިކަމަށް  ޤައުމު އަތްޖަހަންޖެހެނީ. މުޅި މި މުޅި މި .މާ އަތްޖަހަންޖެހެނީއަންހެން ފަނޑިޔާރުންގެ ނަްނ ހުށަހެޅީ

ގޮތުން ވާަހކަދައްކަންޖެހޭ  ގުޅޭ  ދު މިކަމާެއއް ނޫން އަުޅގަނޑުމެން މިއައިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ނީދޭންޖެހެސާބަސް

ނުޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނެއް. އަޅުގަނޑުމެން ށްމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން މިކަން ނުކުރެވޭނެ ާވހަކަ ދައްކާކަ ގޮތަކީ. މި

 އިމާޔަ ދިގެ ގޮތުަގިއ އޮންނައިުރގަިއ މިފަދަ ފުރުޞަތެއް ހުުޅވިގެންހުލީމަޖި އުމުގެ އެންމެ ިއްސ އެއް ޤަ މި

ށް ޅުގަނޑުމެން ޖެހެނީ ބާރަށް މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ދުްއވަިއަގންނަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައައަ
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ބޮޑަށް ވެސް ލަސްެވއްޖެ.  ޖެ. މާވެއްސްލަ ކުރަން. މާނަމަށް ތާީއދު 2އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވި 

މަޖިލިސް އެީކަގއި އެަބ  ން ދަރިންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް މުޅި މިއަުޅގަނޑުމެންގެ އަންހެ ،އަޅުގަނޑުމެން

 ސް. ތެދުވަންޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا. ރު އީވާ ަޢބްދުޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގަލޮ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ިދވެހިރާއްޭޖގެ ފަނޑިޔާރުެގއަށް އަންހެނުން  ށް،ކޯޓަ މްޕްރީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ސު

ޚިލާުފ  ޚިލާފު ކަމެއް ެވސް ނޫން. ދިވެހިރާއްޭޖެގ އެްއވެސް ގާނޫނަކާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކުރުމަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އްޔަންޢަ

އަންހެނަކަށް  ިދޔަ ދުވަސްވަުރަގއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ވެރިކަމާކުރަމުންލާޙުޞްކަމެއް ވެސް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީ އި

ލުެވވޭނެ ކަމަށް މި ރަްއޔިތުންެގ ކަށް ހަވާސް އަންހެނަވެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވެރިކަމާ  ،ހަވާލުެވވޭނެތޯ ނޫންތޯ ބަހުސްކޮށް

. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި މިީއ  ލިޔެފައޮތީ ނޫނުައސާސީަގއި ވެްސ އެޤާ ގެ. އަޅުގަނޑުމެންވަނީ ނިންމާފަ މަޖިލީހުން

ސްވަީނ ޔާތަކުން އެއްބަ އްޢިވާމީ އިސްލާމީ ޖަމުގުވާހަކަދަްއކާއިުރ ަބއިނަލްއަ ޚިލާފު ކަމެކޭ ކިޔަިއގެން  އިސްލާމްދީނާ

ޚިލާފު ކަމެއް ވެްސ  ގާނޫނަކާ ނުންނަށް ފަނޑިޔާރުގޭަގއި ވެސް ތިެބވެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީއަންހެ

ބޯދާ ވިސްނުމުގެ މީހުންގެ  ،ދީމީ ޤަޚިލާފު ކަމެއް ވެސް ނޫން. މި ޚިލާފުވަނީ ހަމައެކަނި  ނޫން. މިއީ އިސްލާމްދީނާ

މި ޚިލާފުވަނީ.  ކުރާ މީހުންގެ ވިސްނުމާސް. އަންހެނުންނަށް ނަފްރަތު. އިްއޒަތްތެރި ރައީ ެއކަނި މި ޚިލާފުވަނީ  ވިސްނުމާ

ކަންކަން ޚިލާފުވަނީ. މިީއ  އެކަނި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި ބާރުވެރިކަމަށް ިބރުގަންނަ މީހުންގެ ވިސްނުމާ އަންހެނުންގެ

ޔޫ.އޭ.އީ،  ،ތު ލާއިރު ކުވޭއި ބަލަ އިސްލާމީ އުއްމަތްތަކަށްޒަތްތެރި ރައީސް. ދުނިޭޔގެކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އިއް

 ،އުމުޤަގިނަ  ރަބިއާ، ދުނިޔޭަގއި މުްސލިމުން އެންމެޢަ ދީޢޫދޭޝް، ސަގްލަރު، ޕާކިްސތާނު، ބަނޞްބަހުރެއިން، މި

ޒަތްތެިރ އްއި ގެންދަނީ.  މުން އެއުމުތަުކގައި ހަމަ ރީްއޗަށް އަންހެުނން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރަޤަމި  ؛އާ އިންޑޮނޭޝި

 2 ،އަންހެނުން ޙްލިޞާމިއީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙަްއމަދު  ،ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުމީ

ފޮނުއްވުމަކީ ެއއީ އްޔަންކުރުމަށް ޓަކަިއ ފޮނުއްވިޢަކޯޓަށް  މްޕްރީއަންހެނުންގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސު

އީ އިންސާުފެވރިކަމެއް. ެއއީ ރަނގަޅު ކަެމއް. ެއއީ މޮޅު ކަެމއް. އެއީ ްއދިވެރިކަމެއް. އެ ރިކަެމކޭ.  ެއއީ ބު ބުއްދިވެ

މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު  މެއް. މި މަޖުބޫރު ވެސް ކަ

 ކުރުމާވެހިރާއްޖޭަގއި ވެރިކަންދަކުރެްއވިްއޔާ ދި ން ފަށާށޭ. އިރާފަރިތަވާން ފަށާށޭ. ތައްޔާުރވާ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ

ހާ މަރުޙަލާއެއްގައި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަންހެނުން ހަމައަށް ވެސް އަންހެނުން އަންނާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރި
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ނޑު ން ބޭނުމީ. އަޅުގައެކަމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަރިތަވާން ފަށާށޭ އަޅުގަނޑު ަދންނަވާ ،ތަން ކުރިއަރަމުންދާ

ޔާ އަންނާނީ ބުގައި ނޮިޅވަރަމް ދާއިރާއިން އިރާދަކުރެްއިވއްޚާ ށް އޮތް ކައުންސިްލގެ އިންތިއަދެން ކުރި ،ން ބޭނުމީބަލާ

ވަރަމް ދާއިާރއަށް އަންނާނީ އަންހެނެއް. ޅިއަންހެނުން. ދެން އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ނޮ

ގެ އަންހެނުން ތިބޭނެ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކޯޓުގައި ނޮޅިވަަރމު މްޕްރީޭޖގެ ސުިވއްޔާ ދިވެހިރާއްއިރާދަކުރެއް 

 ވަރަމުން އަންެހނަކު ހަވާލުވާނެ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެރިކަމަށް ނޮޅި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުތުރުން އުއްތަމަ  ،ންންގެ ެތރެއިޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގައި ދިވެހިރާއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޙަޤީޤަތު

ކުރެްއވުމަށްފަހުގައި އައި ދެތިން ފަނޑިޔާރުްނެގ ޮބޑުތަކުރުފާނު ރާއްެޖ އިސްލާމްއެއީ  .ފަނޑިޔާރުކަން ކުަރއްވާަފއިވަނީ 

ންނު އުތުރު ފަމާ ،އަރުވަނީތު ތެރޭގައި ނޮޅިވަރަމް ފަނޑިޔާުރ މަނިކުފާނަކު ހުންނަވާނެ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަ

 .އަށްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަންނު އުތުރު 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުވުމުގެ ކުީރަގއި ރަްއޔިތުންެގ އެބަރަށް ފުރުޞަތުްތތެރި މެންގަނޑު އިްއޒައަޅު  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުޑަިއރުކޮޅަކު

ނޮިޅަވރަމް ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 145މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނަށް  މެންބަރުންއިގެންފަިއވާދަްއކަވަން އެިދވަޑަ ކުއްލި މައްސަލައަށް ވާހަކަފުޅު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا ޢަބްދު

ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ކުުރމަށް އިހަވަންދޫ ނިމެންދެން މިމައްސަލަިއގެ އިތުރު  އިއަރުވަ ފުރުޞަތު

ތީެވ ެއކަމަށް ފާކުރަްއވާއަޙްމަދު ނަސީމް ތާއީދު ލުގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މީކާއީ ިއ،ހުށަހަޅުއްވަ

ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އަީމންއާއްމު އަރިހުން އެދެން. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ނގަބީުލ މުގެ ރަވޯޓަށް އެހު

 .އަށްރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަފުރުޞަތު

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިދަންނަވާ  ސް. ައޅުގަނޑު ދީނީ ިޢލްމުވެރިއަކަށް ުނވީމަ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެަރއީތެރި ޒަތްޝުކުރިއްޔާ ިއއް

ެއއްބަސްވެަފއި އޮްތ  ،ެއއަށް ުރހި ،ނޫުނއަސާސީ ަރއްިޔތުން ބަލައިގަނެޤާމި އުފެދެނީ. ާރއްޖޭގެ  ސުވާލުތައް 
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ކީްއވެތޯ  އޮތީ ުފރުޞަތު މި މުގެިއގަތުކަމަށް ވެސް ވަޑަ ނޫނުއަސާސީަގއި އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ފަނޑިޔާރުޤާ

  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުެރްއވި އެހެން އި ކުީރގަ ،ދުނިޔޭގައި  އުފެދޭ. ުމސްލިމުއަޅުގަނޑު ުސވާލު

މަތީ ކޯޓުތަކަށް ދާންދެން އަންހެން ބޭކަނބަލުން   ގޮަތކަްށ އެންމެލައުމުތަކެއް ކަހަޤަބޮޑެތި ހުރިހާ ބޮޑެތި ފަދައިން،

ގްލަދޭްޝ، ، ޔޫ.އޭ.އީ، ބަނއާ ، މެލޭޝިއާތެޭރގައި ފާކިސްތާނު، އިންޑޮނޭޝިކަމުަގއި އެބަތިބި. އޭގެރުފަނޑިޔާ

 .އުމުތަކުގައިޤަ މިހެންގޮސް އެތަކެއް އެތަެކްއ މުސްލިމު؛ ން، ސޫދާންޑުތު، ޖޯ، ުކވޭއާއިން، ލީބިއާ، ޓިއުނީޝި ރެހުބަ

އުމުތަުކަގއި ޤަ މިގޮތަށް އެ .ވެރިން ނުތިއްބަވަނީ ާބވައޭ މުތަންތަނުގައި މުސްލިމު ޢިލް އަރަނީ އެށްއަޅުގަނޑު ހިތަ

ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އަންހެން ބޭކަނބަލުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރަްއވާފަިއ  ކުރިން ވެސްމީގެ .ބާަވއޭހިނގަނީ ކީއްެވގެން

ަގއި ވެސް ޖޭއްއެުކަގއި ދިވެހިރާ . ހަަމއެއާ ތިއްެބވި ިތއްބަވާަފއި އެބަހަމަ މަތީ ޯކޓުަތކުަގއި ވެސް  ،އެބަތިބި

ބަެއއް  .ވަމުން އެަބގެންދޭއެތަެކއް ޢިލްމުވެރިންެނއް މިއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަެމއްގެ ގޮުތގައި ވިާދޅުއެތަކެއް 

ަދއިގެްނ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގިއ އުފައްސުވާލު  ަވގުތު ، މި ވަނީ. އެހެންވީމާބޭބޭފުޅުންގެ މެދުަގއި ޚިޔާުލ ތަފާތު

ާބވަޭއ އަުޅގަނުޑގެ ހަމަ ހިތަށްއަރާ. އެންމެ ބޮޑަށް ައޅުގަނުޑ ްއކަތްތަކެއް ކުރެވެނީ ނޫންމަޞްލަޙަތު ނަގާލުމުގެ މަސަ

 ،ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ކޯޓުތަކުން  ،ސަބަބަކީ ެޖހޭ އެއްދައްކާ ވާހަކަތަކާ މެދުަގިއ އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަން މި

ނަަގއިގެްނ އި ރިްޝވަތުއި ިސއްރުގަ ޔާފާޅުގަ ދާ ސީ ،ނުދީއިއިންޞާފު ހޯދަ ،ދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައްޝަރްޢީ ކޯޓުތަކުން 

 ކުމްަތްއ އިްއވަމުންދިޔައިުރަގއި ހަމަޙުފުން ފުރިގެންވާ ސާާނއިން ،ކުމްަތއްޙުގޮތެްއަގއި ައނިޔާވެރި  ހާމަކަން ބޮޑު

 ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. އެ ޙައްޤުތައް ތިއްބެވިލްމުވެރިން ހަމަ ހަނުޢި ލްމުވެރިން، ގިނަޢި

ޓަކައި މަގުތަްއ ދިނުމަށްއިުފ ހޯދަސާއިން .އުުޅއްވީ އަންހެން ކަނބަލުން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްކުމެޓަކައި ނުހޯދައިދިނުމަށް

ހުރިހާ މަސައްކަތް ކުެރއްވީ އަންހެނުން.  މިގޮިޅއަށް ދަމުން ވަމުން ކުޑަ ފުރާލައިގެން އަނިޔާތަްއ ތަހައްމަލަ

ލްމުވެރިން ތިއްބެީވ ހަނު. ހަމަ ފާޅުގަިއ މިދެންނެވިހެން ޢިމި ވާހަކަދައްަކވާ ގިނަ  އިލްމުވެރިންެގ ތެރެއިން ގިނަ މިހާރު

 .ދިޔައިރު ހަނު ހުންނެވީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ންފުސާކޯޓުތަކުން ިދޔައިުރގަިއ ނާިއން ،ޙައްޤުތަކަށް އަރަިއގަންނަމުން

މަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ކޯޓުަގއި ތިއްަބާވނެ ކަ ދައްކަނީ. ދެްނ ސުޕްރީމް މިއީ އެންމެ ދެ ފަނޑިޔާރެްއގެ ވާަހކަ މި

ހެން އަން 2އެންމެ ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން  5ފަނޑިާޔރެއް. ބޮޑެތި  5އަންނަނީ  ިހތަށް މި ށްއަުޅގަނޑަ ،ފާހަގަކުރެވެނީ

ނަވަްނ ައޅުގަނުޑ އެބަ ިހތަށްއަރާ. ައޅުގަނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަން އޭކީ މައްަސލައެއްތޯ ބުމަބޭކަނބަލުން ތި

 .މަސައްކަތްޕުޅުަތކަށްކުރެްއވި އެ މަނިކުފާނު  ,ގެންނަވާީތވެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް މި ބަދަލު މިގޮތަށް

ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯަޓށް ދެ އަންހެން ބޭކަނބަލުން ގެންނެވުމަކީ އަުޅގަނޑު  އި،ވަނޫނިއްޔާ މި ބަދަލު ގެންނަ

މަނިކުފާނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ  އެންނަވަން. ގޮތުަގއި ދަ ގެކަމެއް  ތާއީދުކުރާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ދެކުނު ހެންވޭރު އަރުވަނީ ރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 ށް.ޝަހީމަ ންއިޙުސަ މެންބަރު

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ޙުސައިން ޝަހީމްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު 

ނޮޅިވަރަމް ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ައޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 އިތެދުވީ. ދިވެހިރާއްޖޭގަ ކީަގއި މި ބަހުސްކުރަން މިމި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ހައިރާންަކމާ އެهللا ނަޝީދު ޢަބްދު

ގެން ކަނަޑއެޅި  ،ޚިލާފުނުވާ ޤާނޫުނއަސާީސއާ  ،ަގވާއިދަާކއި ،ފާސްކޮަފއި އޮްތ އެްއވެސް ގާނޫނަކާއި  ،އުފެދިފައި

އަދި  ،ގައިލައިގެން މަޖިލީހުއި ކަމެއް ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ޮއޅުވަ  ޚިލާފެއް ނެތި މަނާކޮށްފައި ނެތް  އިއިސްލާމް ދީނުގަ

ހަތަރު ފޮޅުވަތުަގއި ވެސް ެއކަން ހަމަ ރީތިކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ތިން އޮތްފުރަތަމަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ލިޔުއްވާަފއި 

އިުރަގއި ެއގޮަތށް ވިދާޅުވެަފއި އޮތް "ނުުއފެދޭ އެއްވެސް ކަމަކީޚިލާފު   އަސްލަކާއިސްލާްމ ދީނުގެ" ؛ޚިލާފެއް ނުއުފެދޭ

ސަށް ގެނައިތީ އަުޅަގނޑު އެކަމާ ހިތާމަކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުެގ ނުަގއި މި ބަހުަލއިގެން މިތައިއޮޅުވަ 

 ކަެމއް  ޅަކީ މިހާރުވެސް ފަނޑިޔާރުން. ެއއީ އާނަންފު 2ފޮނުއްިވ ޖޭ.އެސް.ސީއަށް މިފޮނުްއވި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ތަނަކަށް ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ  އެހެންްއވި ކޯޓު ނޫން މަސައްކަތްކުރެ އެ ފަނޑިޔާރުން .ނޫން. މިހާރުވެސް ދެ ފަނޑިޔާރުން

ިއސްލާމް  ،އުމުަގއި ވެސްޤަބޮޑު އޮތް  އެ ؛އާމެލޭޝި .ދެއްކެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

 ނެ. ދެން ކިޔާންފަނޑިޔާރަކީ އަންހެން ބޭފުޅެއް. ޕާކިސްތާނުަގއި ވެސް އަންހެން ފަނޑިޔާރު އުމުަގއި ވެސް އުއްތަމަޤަ

 ކު ލިބުނީމާ ޖިންސްޔައިން ނެއްޓެންޖެހޭ އެބަ. އަންހެން ދަރިނެތް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑުމެން މި ކަމެއް

 ،ޒީބުން ނެއްޓިހުބައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ. އެ ތަ ހުރިންގެ ިވސްނުން ިހސާބުގައި ފިރިހެނުވަޅުލާ އި ލާފައި މަރައިބަލަ

އުމުތަުކަގއި އަންހެނުންނަށް ދަރިފުޅު ޤަިދ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ވަމުން އަންނައިރުގައި އަ ދީނަށް ބަދަލުވެ ކަންކަންއިސްލާމް

ންސްޭދ ހިސާބަށް އައިސްފައި ހުރި ގޮަވިއގެން ކާރަށް ލައިގެން ޮގސް ސްކޫލަށް ވައްޓާލަން ާދން އަދިކިރިޔާ ލައިސަ

ންނަން ކިތައް އަހަރު ނަގާނެތޯ؟ ންހެނަކު ގެހަމައަށް އަ ީމހުންގެ ވިސްނުން ފަނޑިޔާރަކާ  އުމު އެބަހުރި. އެޤަބައެއް 

އުމުގައި ކިަތއް އަންހެން ޤަވެއްެޖއްޔާ. ައޅުގަނޑުމެން މި މިއީ ދިވެހިރާއްޖެެއއް ނޫން އެހެން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޕްރީމް ބޭފުޅަކު ސު 2ނުކުރަން ައންހެން  ނބަލުންތޯ ރަސްކަންކޮށްފަިއ ހުރީ؟ އަޅުގަނެޑއް ެއއްގޮަތަކށްވެސް ގަބޫެލއްކަ

ކަމެއް ކަމަކަށް.  ޚިލާފު ުތަގއި ހަމަޖެއްސުމަކީ އެއީ ެއއްގޮަތކަށްވެސް އިސްލާމް ދީނާކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ގޮ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ނަންފުޅު 2މި  މަޖިލީހަށްއަޅުގަނޑު ޯވުޓދޭނަން. މިކަމަށް  ަނން.އަޅުގަނޑު މިއަށް ތާއީދުކުރާ

އަންހެން  2މި އެއަްށ ވޯޓުދޭނަން. ތަނަށް ފޮނުވައިފިްއޔާ އަުޅގަނޑު  ރާތުން މިނަންފުޅު ޖޭ.އެސް.ސީގެ ފަ 2ފޮނުވި 
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މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލާން ނިންމެވީތީ ރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކުރިއްޔާދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝު ،ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންވޭރު ހުޅަނުގ ނޫން ައޅުގަނޑު  ؛މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ގޮތުން ވޯޓަށް  ގުޅޭ މާއުގެްނދިކުރިއަށް އެރުވުމުގެ ކުީރގައި މި ބަހުސްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު

 އެހުމަށް ދާއިރުަގއި އި ަތއްޔާުރވެަވޑަިއގަންަނވާ ވޯޓަށްއަހާނަން. އެހެންވީމާ، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅު ޖަްއސަވަ

ގުިޅގެްނ  މި ދުނިޔެ ބަދަލުވެގެން ައއުމާ، އިސްލާމަށް މި އުއްމަތްރާބުން ދާރުލްޚަދާރުލް ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން

ވެސް މިއަންނަނީ ހަމަ ބަދަލުވަމުން. އަޅުގަނޑަްށ  ވިސްނަމުން އަންނަ ޮގތްތައް މަށްކަމެންގެ ތެރޭަގއި ކަން އަޅުގަނޑު

 ކަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަންކަމަށް ވިސްނަވާ ،ޔަޤީން ކަށަވަރު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޮޅިވަރަމް ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ،ށުންވަނަ މާއްާދގެ ދަ 145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

ފަިއވާ މެންބަރުންނަށް ދައްަކވަން އެދިަވަޑއިގެންުކއްލި މައްސަލައަްށ ވާހަކަފުޅު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا ނަޝީދު ޢަބްދު

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އިތުރުކުރުމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެަވގުތު ނިމެންދެން މި މައްސަލައިގެ  އިއަރުވަ ފުރުޞަތު

އަޙްމަދު ނަސީމް  ގަލޮޅު ދެކުުނ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާއީލު ،އި ޝިފާޢު ހުށަހަޅުއްވަމުޙައްމަދު 

 މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.  ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ނަތީޖާ: ގެވޯޓު

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ނަސީމް އަޙްމަދު ލުމީކާއީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 45    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ންފެ
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 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   43     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 43        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 45. ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ މު ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖު

ނުދެްއވާ މެންބަރަކު ރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަުރން. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަ 43ކަމަށް ވޯޓުދެްއވީ 

އެހެްނވީމާ،  .43ލަ؛ . ޖުމ22ުމެންބަުރން. ފާސްވާން ބޭނުންވަނީ  43ަވޑަިއގެންނެވީ ވެސް ނެތް. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެ

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް. ޙަސަން ލަޠީފަ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ހެންވޭރު ހުޅަނގުއަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރގެ ހުޅަނގު ހެންވޭރު

މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި އޮތްއިރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް،

ކޯޓަށް ދެ އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސުޕްރީމް 

ޖޭަގިއ ވެސް އަދި ރާއް އޮތުން އެއީކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީއާމިޝަނަށް ފޮނުވާފައި އޮތްކޮ

 ސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެ  ިޚލާފު ެއއްވެްސ މާއްދާައކާ ،ވެސް ޢަމަލުކުރާ އެްއވެސް ގާނޫނަކާ

ދީނުގެ އަސްލު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ިލޔެފައި ހުރި ވާހަކަތައް އެއީ ޙަޤީޤަުތގައި ހުށަހެޅުއްވި ުކއްލި މައްސަަލިއގައި އިސްލާމް

 ދީނުގެ އަސްލަކާުކއްލި މައްސަަލ ެއީއ އިސްލާމް ،ކަމެއް. ވާހަކަަތކެއް. އެހެްނކަމުން ޚިލާފު  ދީނުގެ އަސްލާއިސްލާމް

ީދނުގެ ައސްލު ކަމަށް ޤާނޫުނައސާސީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އިސްލާމް .ެއއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއްލި ަމއްސަލަފު ކުޚިލާ

ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގަިއވާ ކަންކަުމގެ ތެރޭގައި އެކަމަކާ މެދު ރުއާނާއި މާތްޤުެއީއ ކީރިތި  ،ކޮށްފައި އެަބއޮތްބަޔާން

ކަމެއް.  ޢީ އުސޫލުތައް ކަމަށް. މިއީ ޚިލާފު އުފެދިފައި އޮތްރްޝަ ނުވާޞައްޙަކަމާ މެދު ޚިލާފު އުފެދިފައި

ލިޔެފައި  ުކއްލި މައްސަލަިއގައި ިއސްލާމް ދީނުގެ އަސްލު ކަމަށްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އެހެންނަމަވެސް، 
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އްަވިއގެން ކަށް މާނަކުރަންަނާވ ގޮތަގައިންބަރަށް ފެނިވަޑަމެ އެހެން ވާހަކަތަކެއް. އެ ިއއްޒަތްތެރި  ންއޮތީ މުޅި

ިރ ހު ލިުޔއްވާަފއި ށްގޮތަ ގައި އިސްލާމްދީނުގެ ައސްލު އޮޅޭ ތު ، ޙަޤީޤަމާވީކެްއ. އެހެންތަރި ވާަހކަހުލިޔުްއވާފައި 

އަިދ ޢިްއޔާތަާކއި ޖަމުވާމީ ގުަބއިނަލްއަ  .ރި ަރއީސްކަމެއް. ިއއްޒަތްތެ ޚިލާފު ެގ އަސްލަކާ ވާހަކަތަްއ ެއއީ އިސްލާމްދީނު

ގޮުތން ނެރެފައި ހުރި އެކިއެކި  ގުޅޭ ކުރުމާންއްޔައަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢަ ؛ގައިތަކުން މިކަމުޖަމާޢަތް

 ށްކަމަ ކަމަށް. އަދި ެއއީ ުކރަން ރަނގަޅު ކަމެއް ރަށް ސާުފޮކށް އިނގޭ އެއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްވަދިރާސާތަކުަގއި 

 ޔާރުކަން ކުރަމުން އަންނަތާޑިފަނ ،ނޑިޔާރުން އަންހެން ފަހަމައެާއއެކީ  .ފަަވނީ ވިދާުޅވެ ޢިލްުމވެރިން އްވެސް ަބއެ

 ،ތްތެިރ މެންބަރަށް ފެނިވަޑަިއގަތީޒަކަމަށް ިއއް މިހާރު އެތައް އަހަެރއް ެވއްޖެ. އަދި ރާއްޭޖގައި މި މަްއަސލަ ދިމާވި

މިތާ  ޅުގަނޑުވަގުތު އަ  ވޭ. މި ކަމެއް ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ސާފެއްނު ންެވގެމެދުވެރި ކޮން ކަެމއް އެއީ

 ރަމުންދާސް ކުވެދަްއކަމުންދާއިރު ވެސް ރާއްޖޭގެ ކޯެޓްއގައި އަންހެން ފަނޑިޔާރަކު ޝަރީޢަތްކުރަމުންދާނެ. މިހާރުވާހަކަ

ރުްނ ޑިޔާރަބިޔާަގއި މުސްލިމު ފަނޢަ ދީޢޫކޮށް ސަޞަޚާއް ؛މުތަކުަގއިޤައު ިއސްލާމީ ގިނަ ،އަދި ހަމައެހެންމެ ކަމެއް.

 ،އިންޮޑނޭޝިއާަގއި ެވސް ހަމަ މި ދެންނެވި ގޮތަށް އިސްލާމީ ،އިސްލާމީ ޤައުމު ބޮޑުންމެ . ދުނިޔޭގެ އެއެބަތިބި

ގެ. ޖޭއްރާހިީކ އަންހެނުން ދިވެދެ ބައިކުޅަ ެއއް ބަޔައާާބދީގެ  .ރި ރަީއސްތެބަތިބި. އިއްޒަތްއެއަންހެން ފަނޑިޔާރުން 

ކުެރވޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ރައްޤީއުމު ތައި ދެން ޤަފަށްރިކޮއެކަހެ ދެ ބައިކުޅަ އެއްަބއިއާބާދީގެ 

 ގެެދއްެކވި އުނގޫފާރު ދާއިރާ  ވާހަކަފުޅުންުނވިސްނޭ. ައޅުގަނުޑގެ ކުރި ވެސް ނުވިސްނޭ. އެމް.ޑީ.ޕީައކަށް ަހމަގައިމު

ގެ ވިސްނުން ވެސް ންމެަގނޑުއަުޅގަނޑުމެްނގެ މެނިފެސްޓޯ ވެސް އަދި އަޅު  ،ވިދާުޅިވ ފަދައިން  މެންބަރުރިތެތްއިްއޒަ

 ެރވިދާނެ ކަމަކަށް މިހިރީ އަންހެނުން ބާކީކޮށްފަިއ ކަންކަން ކުރާ ގޮތަކަށް ނޫން. އަދި އަންހެނުންނާ ނުލައި ެއއްވެްސ ކު

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސު، ރުންިރ ރައީސް، މި ދެ ފަނޑިޔާތެރަން. އިްއޒަތްކުމެންނެއް ަގބޫލެއް ނުވެސް އަުޅގަނޑު

، އެ ދެ ފަނޑިޔާރުންަނކީ ުކރީގައި ވެސް ފަނިޑޔާރުކަްނ ންނުއްވާަފއި އޮތް ދެ ފަނިޑޔާރުފުޅު ފޮމަށް ނަންންކުރުޔަޢައް

ްސ ފަނޑިޔާރުކަްނ ވެދެ އަންހެން ޭބފުޅުން. އެ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ުކރީގައި ! ވާ ކުރައްފުޅުން. މާކުރަްއވާފައި ިތއްބެިވ ބޭފު

 ގެ އިތުރުން އެހެން އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ރާއްޖޭ ޅުންގެބޭފު އެ ވެސް ކުރަްއވާފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. އަދި މިހާރު

 ،އަުޅގަނޑުމެން ިމ ވާހަކަ ަދއްކަމުންދާއިރު  .ރި ަރއީސްން. އިްއޒަތްތެމުދަނީ ޝަރީަޢތްކުރަތަުކގައި ކޯޓު

 ންޕޯޓަލު ގެ މެންކި މަޢުލޫމާތު އަުޅގަނޑުޢިއްޔާަތާކއި، ޖަމާޢަތްތަކުން މިކަމުަގިއ ދެކޭގޮުތގެ އެވާމީ ޖަމުގު ބައިނަލްއަ

 ުކއްލި މައްސަލައާ  ރި މަޢުލޫމާތު ބަލައިލިއިރުހުށް ލައްވާފައި މި ޕޯޓަލަ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްންންނަފެއެހެރީ  މިހާރު

ވެްސ ނުފެނޭ  ކަމަކަށް  ކަމެއްތެރި ން ބޭނުސްވެށް ްއގޮތަކަްއކުން ެއއީކީ އެތުން ައޅުގަނޑުމެން ިއތުރަށް ވާހަކަދެގޮ ގުޅޭ

ލޫމާތުެގ އަލީގަިއ. އަުޅގަނޑަކަށް ގަޫބލެއް ނުކުރެވޭ މި ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު އެ ގެންގުޅުްއވާ ޢު މަޕޯޓަލްގައި އެހެރަ

މަކަށް ވެސް. ކަބަހުސްކުރަންޖެހޭ ރުުނގައި އަުޅގަނޑުެމން ތިބެގެން މިތާނގައި ގަވަނަ  21އި ގަމާ އެކީ ނުބޯދާ ވިސް

 މެްނގެ ވިސްނުމަކީދާ ކަންތައްތަކުަގިއ އަޅުގަނޑުއިމި ހިނގަނަށް ސާފުވާންޖެހޭ ޔިތުންހެންނަމަވެސް، ދިވެހި ރައް އެ
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ތުންގެ ޑިމޮކްެރޓިކް ޕާޓީގެ ވިސްނުމަކީ ވެސް ައިދ ޔިދިވެހި ރައް، ކީ ވެސްނުމަކޮބައިކަން އަދި މި މަޖިލީހުގެ ވިސް

ންެގ ނޑުމެއަުޅގަ .ށްފަިއ ނުދިއުންކަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއަންހެނުން ބާކީކޮސް ވެ  ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ

ންެގ އި އަދި އަނބީޔާ ދަރިންެގ ގޮތުގަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ،ގޮތުަގއި ގެންއަުޅަގނޑުމެންގެ ދައްތައި، މަންމައިންގެ ގޮތުަގއި

މީހުންގެ  ޙައްމަދާ ދެމު މަދާއިއްމަ އެންމެ ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް، އަހަ ހަގޮތުަގއި ބަލަިއގަންނަން އަްނހެނުން 

އުޅެނީ ބަލައިލާަފއި ެއ  ތޯ ެވގެްނ މިނެއްތަނުން ކިހި އި މިގަ އަންހެނެްއ ަކއިރީ ،އެްއގައި ދޭތެރޭގައި ޖެހޭ މައްސަލަ 

ރުނުަގއި ގަ 21 ނަށްވެސް އަުޅަގނޑުމެންއެްއގޮތަކަށް އީ އަންހެނަކު ކަމަކުނުދޭ. މިކަށް މައްސަލަިއގައި ގޮތެއް ނިންމާ 

މެްނގެ އޮތް ގޮެތއް ކަމަކަްށ އަުޅގަނޑު ކަންިއސްލާމްދީނުގަިއ ވެސް މި އަދި ޫނން. ަކެއއް ވާހަގަބޫލުކުެރވޭނެ 

ކަމެއް ނޫން. އިސްލާމްދީން  ވެސް ޚިލާފު އަދި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ބުއްދިއަކަށް ެވސް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.

މި ދެންނެވި ގޮތަށް އެ ކަންކަން  ،ހަކައެއްޚިލާފު ވާވެސް މުޅިން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްކަމުން އަންނަ ރީތި މަގާ

ެއއީ  ؟ކޮަބއިތޯ ފަނިޑޔާރުން ކުރާ ކަމަކީ ؟. ީކއްެވގެންތޯ އަންހެނަކަށް ފަނޑިޔާރުކަން ނުކުރެވެންވީެއއީ ރުމަކީކު

ނިންމުން. ކޮން ތެއްެގ ދޭތެރޭގައި ޖެހޭ މައްސަލަައަކށް ގޮތެއް ފަރާ ދެ ،ެހއްގެ ދޭތެޭރގައި މީ ޝަރީޢަތްކުރުން. އެއީ ދެ

ޝަރީޢަތެއްަގއި ފަނޑިޔާެރއްެގ  ؟ނުނިންމާ ތިބީ މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސްކަންކަމެްއގައިތޯ އަންހެނުން ގޮތްގޮތް 

ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ވަންޏާ   މައްސަލައެއް ބަލަންވީމާ އެއީ ނުވާނެ ކަމެއް ންގޮނިޑއެްއގައި އިނެދގެ ގޮތުަގއި އެތާނަގއި

ބޯދާ  ،ހެންވިޅު ދާވިهللا ވާ ަޢބްދުްއ. ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީއެއީ ވަރަށް ބޯދާ ވިސްނުމެ

ޭހ ތަރައްޤީވާން. އިސްލާމްދީން ބަޖެހޮހޮޅަިއގެ ިވސްނުމުން އަޅުގަނޑުމެން ނުކުމެ އަުޅގަނޑުމެން އެ ،ވިސްނުމުން

 ރައީސް.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްކައިދޭ މަގަކީ ެއއީ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ބައަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުބަޒަތްތެރި މެން ޝުކުރިއްާޔ ިއއް

 ށް. ޝަފީޤަهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޝަފީޤް هللا ރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުބަވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެން

އެއް މިއަުދ ސަފުހާޒީކޮްށފައި އޮތް މާއަުޅގަނޑުމެން  ރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ޮގތުގައިއިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ

ކެވުނު. މި ބަހުސްކުރެވުނު. ރޭގައި މި ވާހަކަ ދެގެ ތެެމންވަނަ އަހަރު އަުޅގަނޑު 2007. ފައޮތީ ހުޅުވަންޖެހި މި

ޒީކޮށްަފިއ ށް ވާހަކަެއއް ނުދެއްކޭ. އަޅުގަނޑުމެން މާޟޫޢައުގައި މި މަޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ފްލޯސް، ރައް ވެއެހެންނަމަ

އުމޫނުގެ ވެރިކަުމގަިއ ވަނީ ދެ އަންހެން ފަނޑިޔާރަކު މަޤާމަށް ފަނޑިޔާރުކަމުެގ ވަނަ އަހަރު ރައީސް މަ 2007 ،އޮތީ

 ޒައިފާ ޙުއަނެއް ބޭފުޅަކީ އަލްއުސްާތޛާ  ،އިޝާ ސުޖޫންޢާޛާ އަްލއުސްތާ  ،. ޭއގެތެރެއިން އެއް ބޭފުޅަކީހުވާކުރަްއވާފަ
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ލް އިާޝ ސުޖޫން ހުންނެވީ ިސވިޢާ ންދެން އަލްއުސްތާޛާ ވަނަ އަހަރާ ެޖހެ 2014ހަރު. އަވަނަ  2007މުޙައްމަދު. އެީއ 

 ގުޅޭ ކަމަނާއާ އި. އެމުގަމަޤާ ހިސާބަށް ހުންނެވީ އެ މުގައި. ެއކަމަނާ އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާކޯޓުގެ ފަނޑިޔާުރކަމުގެ މަޤާ

ދަ ވާހަކަތަެކއް ިއވިފަެއއް ނެތް. ފަ ތުބާރު ގެއްލޭއިނަށް ިއވިފަެއއް ނެތް. މެންގޮތުން ނޭދެވޭ ވާހަކަަތކެއް ައޅުގަނޑު

ވެސް، އެ މައިވޭ. އެހެންނަގޮތުން އެފަދަ ވާހަކަަތއް ެއބަ ުގޅޭ  މިހާރު ތިއްެބވި ބަެއއް ފަނޑިޔާރުންނާ މަވެސް،އެހެންނަ

ޝަރުީޢ  ،ވާނީނަރަށް މަދު. އަުޅގަނޑު ދަންވަޑުވާ ބަޔަކު މެދު ކަންބޮ މުގައި. ެއކަމާބޭފުޅުން ތިބީ އަދިވެސް މަޤާ

ކަްސ ވުރެ ބޮޑަށް ފޯ ލާޙުކުރާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަންކަމަށްނިޒާމު އިޞް

ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ  ،ެގ ތެރޭގައި ޅުޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ދެ ނަންފު. ރައީސުލްށޭރެވެނީ އެހެން ކަންަކމަމި ކު

 ޒާހިރު. ޑާއަޒްމިރަލް ޑރ. ،އޮތީ ނަންފުޅެއްގެ ގޮުތގައި މި ެނއްއަގެ ތެރޭގައި ޅުންފުޢައްޔަންކުރުމަށް ފޮނުއްވި ދެ ނަ

 ވަނަ  2016 ގޮތުަގއި. ވަނަ އަހަރުެގ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ހުންނެވީ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާެރްއގެ 2011އެކަމަނާ 

ނާ ހުންނެވީ އެ މަޤާމުަގއި. އޭުރ ށް ެއކަމައަމަހަ ދެއްވުމާ މުން އިސްތިޢުފާމަޤާ ބަރު މަހު އެަކމަނާ އެންއަހަރުގެ ިޑސެ

ިމ  ؛ނެތް. އެ ވާހަކަ ދެްއކެވި ބޭފުޅެއް ވެްސ ނެތް. ވެިރކަން އެކި ގޮތްގޮތަށް ބަދަލު އެކަމާ ކަންބޮުޑވި ބޭފުެޅއް ެވސް

ގައްޖެ. ހިނށް ވެރިކަން އެކި ގޮްތޮގތަށް ބަދަލުވެގެންއަދާ ހަމައައިން ފެށިގެން މި 2007ގައި މުއްދަތު ވިދެންނެ

ކަންބޮޑުވި ބަޔަކު ނެތް.  ގޮތުން ހިނަގއްޖެ. މިކަމާ ގުޅޭެވގެންޖޯރިޓީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުމަޖިލީހުގެ މެ

އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  ،ދަންަނވާނީ ޟޫޢު ފެށިއްޖެ. ައޅުގަނޑުއުއެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު ެއ މަ

ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެކޭ.  ،މުންހިއްވި ފޮނުްއވުމަކީ ވަރަށް މުނު ފޮ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ދެ ބޭކަނބަލުންގެ ނަން

ވާހަކަ ލެކޭ. މި މަގަށް އެޅުވުަމށް ޓަކައި މި ގެންނަވާ ބަދަލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ބަދަ ޖުޑިޝަރީ ހެޔޮ

 ކު ބަލަނކަބޭ  4މިހާރުވެސް ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުަގއި  މިގޮތަށް އަުޅގަނޑު ދަްއކާިއރު ވެސް ޖުޑިޝަީރގައި

. އަުޅގަނޑު ދީނީ ާވހަކަ ނުދައްކާ ދުނިޔަވީ ވާަހކަ މި ދެއްކީ. އަުޅގަނޑު ގެންދޭ ކުަރއްވަމުން އެބަމަސައްކަތް

އަދި އަނެއްަބއި ތަރުބިއްޔަުތކުރަނީ ވެސް އަންހެނުންނޭ.  އެއްަބޭއ.ބައިކުޅަ  އަންހެނުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ދެ ،އަުޑއަހަނީ

ނެތި  ކުރުުމގައި އަންހެނުންގެ ދައުރެއްތަހުޒީބު ،ނުކުރެވޭ މުޖުތަމަޢު ތަރައްޤީކުރުން ޫބލެއް، އަުޅގަނަޑކަށް ގައެހެންވީމާ

 ކަމަަކށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދާނެދައުލަތް ކުރިއަަރއި

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

އިްއޒަތްތެިރ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ  ،އަރުވަނީޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު

 ށް.ޖީހާން މަޙްމޫދަމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު
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މުޙައްމަދު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ނޮިޅވަރަމް ދާއިރާގެ  ،އުޅޭ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން

ވަނީ ކަނަޑއެޅިގެން ރޯބުހުތާނު ދޮގެއް. ާސފުކޮށް ބަޔާންވެފައި ، ހުށަހަޅާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަިއގައި ސާފުކޮށް ޝީދު ނަ

 ދީނުގެ އަސްަލކާ ފަނޑިޔާރުެގއަށް ގެަނއުމަީކ އިސްލާމް، ހެނަކު ފަނޑިޔާރުކަމަށްއެއީ އަން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޭގގައި މި ވާހަކަދެެކުވނުއިރުަގއި ައޅުގަނޑުގެ ބާަރ  އިްއޔެ ައޅުގަނޑުމެން .ޚިލާފުކަމެއް ނޫން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

 ދީނުގެ ިއސްލާމް ، އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކީމަންމާއޭ އަސްލަކީ ،ސުވާުލކުރި އަޅުގަނޑާ އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު 

، ކީރިިތ ނާއި އާރުޤު . ރައީސް ނޫންތޯއޭ. އިއްޒަތްތެރިޘްދީޙަރަސޫލާގެ  ނާއިއާޤުރު ،ޓެނެޓަކީ .ހެއްޔޭންނޫ ޓެނެޓް

 ވަކި ޖިންަސކަށް ނިސްބަތްވާ  ،އަންހެނަކު ުނަވތަ ވަިކ ޖިންސެްއގެ މީހަކު، އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ަގއިޘްދީޙަ ރަސޫލާގެ

ވަރަްށ  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނުވޭ ކަނޑައަޅާަފއެއްތާކު ގޮތަކަށް އެްއވެސް  މީހަކަށް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުން ލާޒިމުވާ

ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އަންނަ ހިސާބުން ފަށައިގެން ައޅުގަނޑުމެންެގ  .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެން ނޫންތޯވާނީ .ސާފު

ދެނީ ލާ އަަޅއިފިފުރަތަމަ ލިޔަންކިޔަން ިމ ދަސްކޮށްދެނީ އަންހެނެއް. ފުރަތަމަ ވޮށު ލިޔަސް އިޖެއަށް ބަލަ ދިވެހިރާއް

ވަުގުތ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ،ވަރަށް ސާފު .އް. އިއްަޒތްތެރި ރައީސްހެނެފުރަތަމަ އަކުރު މި ބުނެދެނީ އަން .އަންހެނެއް

ތިިބ  އަށް ކިަޔވާފައިރސްގިނައީ އަންހެނުން. މާސްޓަހަމައަށް ކިޔަވާަފއި ތިބި ކުދިންގެ ތެރެއިން އެންމެ  އާޑިގްރީ 

ގިނައީ އަންހެނުން.  އިން އެންމެމީހުންގެ ތެރެމީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައީ އަންހެނުން. ޕީ.އެޗް.ޑީ ހަދަމުންދާ 

 ،ނުވެދާނެމްންސަށް ފަހު ގޮތަށް ފަހަރެއްގައި އަނެްއ ޖި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ފަހުމްވާ

 ،ދިވެހިާރއްޖެ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ ،އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިސްލާީމ  ،ގެ ތެރޭަގއިއުމުތަކުޤަ މި ބަހުސްކުރާއިރުގައި އަުޅަގނޑުމެން ބަލާ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެން  .ކުރަމުންއްަޔންޢަުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް އަންހެނުން ، ދަނީ ޗީފް ޖަސްޓިސްއަށް ރު މިއުމުތަކުަގއި މިހާޤަ

އިްއޒަތްތެރި . އިތެރޭގަ  ެމްއގެވަރަށް ބޮޑު ތަފާތުކުރު. އި ނުމެއްގަ ވަރަށް ބޯދާ ިވސް. އުޅެނީ ވަރަށް ފަހަތުަގއި މި

ގަިއ 2019ެމއި  2ޔާގެ ޗީފް ޖަސްޓިްސެގ ގޮތުަގއި ަވގުތު މެލޭޝި މި ،ބޭނުން ށްައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަ .ރައީސް

ވަނަ  2018އަކީ ޗީްފ ޖަސްޓިސްހައި ކޯޓުގެ  ސްތާނުގެޗިކުރެވިފަިއވޭ. ޕާކިސްތާުނގެ ބަލޮއްޔަންޢައަންހެން ބޭކަނބަލަކު 

 150ހުގެ ރާ މަޖިލީޝޫ ގެ އާ ރަބިޢަދީ ޢޫއަދި ސަ. އަހަރުން ފަށައިގެން އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އަންހެން ބޭކަނަބލެއް

ޭއ ަވކި ޖިންސެއް ކަނޑައެޅިަފއެްއ ނުވެ  ކަންފަނޑިޔާރަކަށް ވާ ،ޖަޖަކަން ވާކަން ،ޢިލްމުވެރިން ވެގެން ނިންމާފަިއވަނީ

އަންނަ އަންހެނުން ފައިވާނަށް  އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް ،އެހެންކަމުން .އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ކުއިސްލާމް ދީނަ

، ކަމުަގއި ވިޔަސް ޓޮޕް ަލއިެގން އައި  ،ކަުމގަިއ ިވޔަސްަކއްޓަށް އަަރއިގެން، އަރަިއގެން އަިއކަމުަގއި ވިަޔސް

ބޮޑަްށ  ވުރެއަިދ އެ ބޭފުޅުންނަށްއެއްވަރަށް  ނާހެނުންފިރި 83 މި ތިއްެބވި އަޅުގަނޑުމެން ހަތަރު އަންހެނުން މިތާނގައި

 ޝުކުރިއްާޔ. . އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ސާބިތުކޮށްދެމުންނީ ދަ ކުރާކަން މިމަސަްއކަތް ށް. ކުރާނަމަސައްކަތް
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި އެއީ  .އެިދވަަޑިއގެންފައި އެބަވޭ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ނޮޅިވަރަމްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

މުޙައްމަދު ނޮިޅވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު އަރުވަނީ އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ،އެހެންނަމަވެސް .ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް

 . އަށް هللاނަޝީދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ،ތިގޮތަށް ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ؟ންނާނެތޯގޮތެއް ނޯ ން ފުރުޞަތު ލިބޭނެބުތަރުތީ ށްައޅުަގނޑަ. ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ

ރު މިހާ .ންއަހަެވސް ބޭނުން މި ބޭފުޅުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑު  އަޅުގަނޑު. އަޅުގަނޑު ވެސް މިއަށް ތައްާޔރުވާން ބޭނުން

 އަޅުގަނޑު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ މަކުނުދޫއަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ  ާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.ރިއްޝުކު

 .އަށްރާޢީ މުޙައްމަދު

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މުޙައްމަދު ރާޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ތަނުގައި  މި ،ށްލަދޭން ބޭނުންވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ސާފުކޮ

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް ހަލާލުކުރާކަން. އެއްގޮަތކަށް ެވސް ވާހަކަނުދައްކަމޭ ހަރާމްއެްއވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ދީނުގައި އޮތް  ވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ނޫނީ މުޅި އިސްލާމްމެންބަރުން 65ެވްސ އަދި  ންއެމް.ޑީ.ޕީ ،މިއުޅެނީކީ

 ނޫން. އަޅުގަނޑު މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފާހަގަކޮށްލަން ށްކަމެއް ހަލާލުކުރާކަ ހަރާމް

އި ަމއްސަލަ ހުރެގެން އަބަުދވެސް މް ކޯުޓގައެ ޭބފުޅާއަކީ ައޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮތުަގއި ސުޕްރީ. ދޭނަންނުކުތާއެއް ކިޔާލަ

ވެސް އެ މައްސަަލ  މިއަދު، އިންނާނެ ފާހަގަކޮށްފަޅެއް. އަުޅގަނޑު އިްއޔެ އޮއެކަން ރަނގަޅުކުރަން ޝަުކާވކުރާ ބޭފު

ށް މާމަ ޙު ތިލުޤާމްގެ ، އަްފރާޝީއިކުމެއް ނެރެފަޙު ކޯޓުން އެބައޮތް މްސުޕްރީ .ދޭން ބޭނުންވޭއެބައޮތް ފާހަގަކޮށްލަ

 ،އޮތީފައި ނެރެމް ކޯޓުން މަުކ ުސޕްރީދިނުމަށް. އެކަމާމުެގ މެރުން ފަސްކޮށްލަޙުގެ ވާރިސުން އެިދފައިވަނީ މްއަފްރާޝީ

މް ކޯޓުަގއި ތިބި ފަނޑިޔާރުްނ ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީ ؟ދީނީ ބޮޑު މައްސަަލއެްއ ނޫންތޯ ،އަޅެ އީކުރުމަށް. މިޒުކުމް ތަންފީޙު

 އަންހެން ދެ ފަނޑިޔާރަކު ލައިގެން، ފަނޑިޔާރަކު މިހާރުވެސް ތިބީ. ދެން ރާއްޖޭގެ ދެޚިލާފުވެފަިއ  ކުމަކާޙު އިސްލާމީ

 ،ވެސް ކޮންމެވެސް ކަމަކު  އުޅެނީ މި ބުނާ މެންބަރު  އަޅުގަނޑުމެން މި އީ؟އަާރވަރުގެ ަކމެއްތޯ މިރާއްޖެ ކެކި މުޅި

މައްސަލަ ހުންނަ  ގެމް ކޯޓުގައި ސުޕްރީކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ސަލާމަތްނުވެގެން އަބަުދވެސް އެ ވާަހކަ މިތާ އެތެރޭ
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ނުދޭ. ެއއްކަަލ ކަމަކު އިޞްލާޙުކުރަން ުއޅުނީމާކުރަން. ކަން އިްޞލާޙުނީ އެ އުޅެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. އަުޅގަނުޑމެން މި

 ވެސް  ދުވަހުއޮތްހާ  އަުޅގަނޑުެމން މި ،އިތުރުންއޮތީ. މީގެ އަތަކަށް މަރޭ ބުނާ އުސޫލު މި ބުނާހެން އަޅައިފި

ކެން ކަންބޮޑުެވގެން ނޫނީ އަކުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ނުދެޢޫދީއެކަމަކު ސަ .ހިފަނީހަނދު ފެނުނީމަ ރޯދަ އަށްޢޫދީސަ

ދެ ައންހެން ފަނޑިޔާރުން ރާއްޖޭގެ  ،ކުން ވެސް ާމ ބޮޑު ކަންބޮުޑވުންތަކެއް ުހރެގެން އުޅޭ ތަެނއްއަން ދިމާއެހެ

، މި ހުރިހާ ކަމެއް މިގޮތަށް ެދއްވާިތ އިތުރަށް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާއުޅޭީތވެ. ކުޑަުކޑަ ފުރުޞަތެއް މް ކޯޓަށް ލާންސުޕްރީ

ަވކީލަކު ހޯދަން  ވެސް ާރއްޖޭގައި މީހަކު ކުެށއްަގއި ބަްނދުކޮށްފިއްޔާ އިތުުރން އަޅުގަނޑުހަމަ އޭގެން ދެ ،ހުއްޓާ

 ،، މިކަހަލަކީލަކު އަތުޖެހޭތޯ ބަލަނީ. އެހެންވީމާވަ .ފުރަތަމަ އަންހެނެއްތޯ ފިރިހެނެއްތޯއެއީ  އެމީހާ ނުބަލާ އްޔާޖެހިއްޖެ

ޅެމޭ އަުރވަން އަުޅގަނޑުމެން ނޫސް ހަނދުމަފުޅުކޮށްސް ފަހަރަކު އަދިވެއަޅުގަނޑުމެން އެއްވެ . ކުރުންމިއަކީ ތަފާތު

އެ  ން ޕާޓީއަދާލަތު ؛ގުޅިފަިއވާ ޕާޓީ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންނާ. އޭގެ ށްކުރާކަކަމެއް ހަލާލު އޮތް އިހަރާމްކޮށްފަ

އެ ބޭފުާޅގެ . ަމއުމޫން ؛ޅެއްބޭފު  ކުރިއަހަރުގެ ިދގު ތާރީޚެއްަގއި ވެިރކަން ތިރީސްބޭފުޅުންގެ ރަޢުޔު ނެރެފި. ރާއްޖޭގެ 

ބުނެބަލާށޭ  އިވެލާފަމުޅި ރާއްޖޭަގިއ ތިބި ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އެއްފަރާތް  ،އަޅުގަނުޑެގ ސުވާލަކީ .ރަޢުޔު ނެރެފި

ގޮތްގޮތަްށ  އެކި ،ގޮތްގޮތަށް  ރުން އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާނަމޭ. އެކި މް ކަމެކޭ. އޭއަޅުގަނޑުމެން ކައިީރަގއި ީތ ހަރާ

 ،އުފެދޭ ކަމަކީ މިހިސާބުން އަުޅގަނޑު ުސވާލު އޮތީ.  މި ކަންތައްަތއް އެ އި އަޅުގަނޑުމެން ވެްސ ހަމަ ބަލާފަ މާނެރުނީ

އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް  ؟ވެގެންޯތއޭއުޅެނީ ކީއް  ނުެވގެން މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކުން ސަލާމަތް

ރާއްޭޖގައި މިހާުރ  ،ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީތޯ އޮންނަންވީ؟ މައްސަލަެއއްގެ ތެޭރގައި  ރާއްޖެ

މިހިނގާ ވެރިކަމުގެ ިނޒާމު އެހެން ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުން ކީއްތޯއޭ މިކަމުން ައރައިގަންނަށް. ވަރަށް ޮބޑަްށ 

 ޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑަށް ދެްއވި ފުުރޞަތަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ފޮނަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ 

 .ށްސިރާޖަ މޫސާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވެސް ދީނުެގ އުސޫލުތައް އުނގެނުމުެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ އަޅުގަނޑަށް 

 ލައިހި ވަަސއްލަމަޢަهللا ގުޅިގެން ރަސޫލާ ަސއްލަ އަުޅގަނުޑ ހަމަ މި ބަހުސްގައި ފަނޑިާޔރުންނާ. ލިބުނު ފުރުޞަތެއް

ތިން ފަނޑިޔާރުންެގ ަގއި މި ޮއންނަނީ، އި ގެ މާނަޘްދީޙަެއ . ލާނަންއިއަލިއަުޅވަ  ކަްށ ހަމަޘަދީޙަ އިވާ ފަ ކުރައްވާޘްދީޙަ

ދާ އަށް ސުވަުރގެ . ކު ދާނީ ުސވަރުެގައށް ކަމަށްކަމަށް. އެްއ ފަނޑިޔާރަ ނީ ނަރަކައަށްއިން ދެ ފަނޑިޔާރަުކ ދާތެރެ
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އަދި ނަރަަކއަށްދާ ެދ  ަކމަށް. ރާ ފަނިޑޔާރުކުކުމްޙު ރަނގަަޅށް ،ލްމު ހުރެޢި ކަމުގެފަނޑިޔާރު އެީއ ފަނޑިޔާރަކީ 

އަށް އަދި ދެވަނަ  .ކަމަށް ނިގހުރެ ގޯސްކޮށް ކުާރ ފަނޑިާޔރު އެލްމު، ޢިފަނޑިޔާރުންގެ ތެެރއިން ެއްއ ފަނޑިޔާރަކީ

ވެްސ  އްޅެރަނގަ ކުރާ ފަނޑިޔާރުކަމަށް. އޭަގއި ޯގސް ކުމްޙުލްމުނެތި ޢިަފނޑިޔާރުކަމުެގ  ކީނަރަކައަށްދާ ފަނޑިޔާރަ 

ންެގ ޑިޔާރުނފަ އިކަމުގަ ފަނިޑޔާރު، ފާހަަގކުރަން ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އަޅުގަނޑު .ނާދޭ

ަޑއެޅިގެން އެްނމެ ބޮޑު ޝަރުތަކަށް މި އޮންނަނީ އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ހުންނަންޖެހެނީ ޝަރުތެކޭ. މައިގަނޑު ކަނ

ވެސް ނަަރކައަށް ާދއިރުަގއި އަންހެން  އިށް ބަލާއިރުގަ ޘަދީ ޙަމި  ،ޭއގައި  .ހުރުމޭ ލްމު ލިބިަފއިޢި ރުކަމުގެޔާފަނޑި

ލްމު ޢި ،ކުރަނީމީގައި ބަޔާން . ވާހަކަެއއް ކަނޑަެއޅިގެން ބަޔާންކޮށްަފއެއް ނެތްނެ ދާ ށްނަރަަކއައްޔާ އް ވެއްޖެ ފަނޑިޔާރެ

ކުރާ ކުމްޙުލްމު ހުރެ ކަނޑައެިޅގެން ގޯސްކޮށް ޢިއަދި  ،ކުރާ ފަނޑިޔާރުން ދާނީ ނަރަކައަށް ކަމާއިކުމްޙުނެތި 

ހަޔާތްޕުޅަށް ބަލާއިުރގަިއ  ގެއްަލމަަލއިހި ވަސަ ޢަ هللاއްލަޞަ. އަޅުގަނޑު ަރސޫލު ފަނޑިޔާރުދާނީ ނަރަކައަށް ަކމަށް

. އެބަހުރޭއި ން ވަކިކޮށްފަމުކަހަމަ ވަގުތުން ފަނޑިޔާރު ރައްޔިތުންގެ ޝަުކވާ އައިމާ  ،މެދު ޝަކުވާ ފަނޑިޔާރުންނާ

މީގައި ޖެހޭ ޝަރުތެއް. ންތްތެރިކަމަކީ ފަނޑިޔާރުްނގެ ގަިއގައި ކޮންމެހެން ހުންނަަނޒާހާ ؛ތްތެރިކަން ނަޒާހާއޭަގއި 

ދުލުވެރިކަްނ ޢަތްތެރިކަމާއި ފަނޑިޔާރުންެގ ނަާޒހާ ،ލްމާއިޢިފަނޑިޔާރުކަމުގެ . ފިރިހެނެއް ނޫން މުހިންމީކީ، ންއަންހެ

ފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅަށް މަރުގެޢު ،ފާހަގަކުރި ފަދައިން ޚްއަޅުގަނޑުމެންގެ އަ .އެއީ މި ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަމަކީ

 ޚު ހެިކވާ ރީސްކުރި ފަރާތަކީ ހަމަ އަންހެނެއްކަން އެީއ ތާއްޓާ ނިންމަން އި ަކންކަން ބަލަހަ އި ބަލާއިރުަގއި ހަމަ ބާޒާުރގަ

އަންހެން ފަނޑިޔާރުްނ އުމެްއގައި ޤަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްިވ ފަދައިން އެތައް  .ކަމެއް

މެއް ނޫން. އެކަމުގެ ވާހަަކ ކަ ޚިލާފު ެއއްވެސް އަސްލަކާ މީކީ ދީނުގެ. ކުރެވިަފއި އެބަހުރިޔަން އްޢަކަނޑައެިޅގެން 

، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް . ވެްސ ނުވިސްނޭ ވޭތުވެދިަޔ މުއްދަުތގައިހަމަ ެއއްގޮަތކަށް ށްދައްކާ ފަރާތްތަކުން އަުޅގަނަޑކަ

މް ވޭުތެވދިޔަ މުއްދަތުގައި ސުޕްރީވަގުތުން. އާދެ، އެދެން ދިނުން ކޮށްލައަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފުރުޞަތެއް އަދި އިތުރު

 އިުރަގއި ހަމަ ފިރިހެން ބޭފުޅުން ބޮޑު އަނިޔާތަެކއް ދިންަރއްޔިތުންނަށް އެތައް  ،ޚިލާފު އެތަްއ ކަމެއް ނޫނާކޯޓުން ގާ

އެްއޗެހި  ތަކާއޯވީޑި ޒާތްޒާުތގެ ތްތެރިކަން ެގއްލޭ ފާޑުެގ ެއިކއެކި ަނޒާހާާފޑު .ްމ ކޯުޓގައިތިބީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ސުޕްރީ

 މިތަން ފެނުނު މަންޒަރެއް. އެ ވާަހަކ ވެރިޔަކަށްލްމުޢިން އި މިނުފެނުނު ންނަކަށް އަޅުަގނޑުމެދިަޔއިުރގައި ުމވެގެންއްއާ

ބޮޑެތި މީހުން ކުރާ ާވހަކަތައް ދެްއކުމަކީ އެއީ ދީުނގައި ހަރާންކަެމއްެގ ގޮުތގަިއ  .ްއޔާ ެއއީ ގޯސް މީހުންެވއްޖެދައްކަން

ހަމަ  ،މީގައި ނުކުތާައކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ފެންނަނީ މިފަތުވާތައް ނެރެމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ،މީގައި އަންހެން .ހުރުން ލްމުޢިފަނޑިޔާރުކަުމގެ  ތްތެރިަކމާއިނަޒާހާ ކީޝަރުތަމައިަގނޑު ނޑިޔާރުންގެ އެންމެ ފަ

ން ހަމަ ކަނަޑއެިޅގެކަމަށް ބަޔާންކޮށް މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ  ޚިލާފު ލުަމށް ދީނުގެ އަސްލަކާއިފިރިހެނެއް ނެތް. އޮޅުވަ

ައކީ އަިދ ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ ؛ބަޔަކު ހޯދުމަށް އަދިޯވޓު ،ށްވެރިކުރަންސް ވާަހކަެއއް. އަދި ައޅުަގނޑު ހަމަ ކުގޯ
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 ެޗއްކަން ނުވެސް އިނގޭ މީހުން މިއްދީނަކީ ކޯ، ލާދިނީ ބައެއްގެ ގޮުތގައި ޓެުގ އެޅުވުމަށްޓަަކއި ދީން ހަތިޔާރަކަށް

 ޓަަކއި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. ކަމެއް ންބޮޑުވާން ހަމަ ކައަުޅގަނޑުމެ ވާހަކަ ދެްއކުމަކީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުޅގަނޑުމެން  .ސަިއގެ ަވގުތުކޮޅަްށ މި ހުއްޓާލަނީ، ށްލައިްނޓޯ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު

 .ިއރުޖަހާ 11ނީ އެނބުރި އަންނާ

 

 {އަށް 11:00ްނ އި 10:28 :ޅުކޮތު ގުވަސްހު}

 (هللاދުސް އީވާ ޢަބްމަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީ ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާރި)

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަަނ  145މި ދަންފަޅީގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  `.

ދެން  .ކުއްލި މައްސަލަިއގެ ބަހުސް ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް ،މާއްދާގެ ދަށުން

 .ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ށީހޯރަފުދަްއކަވާނީ ވާހަކަފުޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އަޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށީ

ގޮތުން ބެހޭ  ަގއި މި ބުނާ ވާހަކައާއި ހުށަހެޅިފައިމިވާ ކުއްލި މައްސަލަ، އާދެ ރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

އަުޅގަނޑަށް ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެަބއޮތޭ ރާއްޭޖގެ މިއަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ވަނީއަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން 

މެންނަށް ގަބޫލުކުރެވެނީތޯ މިއަދުގެ ގަނޑުކަން. ައޅުކަމެއް ނުކުަރއްވާނެ ިޚލާފު އެއްވެސް ދީނުގެ އަސްލަކާއިސްލާމް

އިރުޝާުދ  ،މަޝްވަރާާއއި ،އިޔާ މިފަދަ ކަމެއް ކުަރްއވާއިުރގަިއ ހޯއްދަވަންޖެހޭ ލަފަ އަްމރުލްޔުއް ވަލިއަޅުގަނޑުމެންގެ 

އްތަ ސަ ންސައްަތއި .ހީއެއްވަންޏާ ވަރަށް ބޮޑު ކުށް ަކމަށް އެއީ ެއގޮތަށް ދެކޭ. ނުހޯއްދަވާ ކުރިއަށް ަވޑަިއގަްނނަވާނޭ

 ،މާއިއްވުކުރެޢުދީން ދިފާއުމުަގއި ިއސްލާމްޤަ މި ،އަޅުގަނޑަށް އިތުބާރު އެަބއޮްތ ރައީސް ނިންމަވާ ކޮންމެ ނިންމެވުމަކީ

ނިންމަވާނެ ނިންމެވުމެްއކަން. އަިދ ހުށަހެޅިފައިާވ ، ނެގެހެއްެޓވުމަށް، އިސްލާމީ ުއސޫލުތައް ދެެމހެއްޓުމާއި

ގޮތުްނ  ގުޅޭ  ިމކަމާ. ދެ ފަނޑިޔާރެްއގެ ނަން ރައީްސ ހުށަހަޅުްއަވއިގެން ޓަށްރީމް ކޯޅެނީ ުސޕްއު މައްސަލަިއގައި މި

ުޓެގ ހައިކޯ މީަގއި މި ބުނަނީ ސިވިލް ކޯުޓގެ ކުީރެގ ފަނޑިޔާރަާކއި ،ލިއިުރގައިއިހުރި ޚަބަރުތަކަށް އަުޅގަނޑު ބަލަ

އުޅޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ބެލެވޭެނ ން  ހިނަގިއގެއްލިއަކަށްކު  އީމި ،އެހެްނވީމާ. ުކރައްވަންއްޔަންޢަކުރީގެ ފަނޑިޔާަރކު 

ވަަނ  1997ރަށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުެވއްޖެ ނެތް. ދެންމެ މިތަނުގައި ވާހަކަދެްއކެވި ވަ  އެްއވެސް ޖާަގއެއް
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 .ދަވާ އެބަ ގެންތްކުރަމުންއަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޭޖގައި އަންހެން ބޭކަނބަލުން ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުަގއި މަަސްއކަ

ުއމުތަކުގައި އަންހެން ބޭފުޅުން ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮުތގައި ޤަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިސްލާމީ ބައެއް  1960

 ،އާ އިްނޑޮނޭޝި އި؛ގަ އުމެއްޤަތޭރަ ުލމުން މަދުވެގެން އިބަލަލިއިއަޅުގަނޑު ބަލަ. އެަބވޭ ަފއިމަސައްކަތްކުަރއްވާ

ިޝއާ، މޮރޮޯކ، ، ޓިއުނީގްލަދޭސްބަނ ،ޔަމަން ،ލީބިޔާ ،ރު ޞްމި ،ންސޫދާ ،އާރިސީ  ،ޕާކިސްތާން ،އާމެލޭޝި

ބަލުން ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮުތގައި އެަބ ގޮތުން އަންހެން ބޭކަނ ވެްސ ހިމެނޭ އަދި ދިވެިހރާއްޖެ އިންޑޮނޭޝިާއ،

 މި  ޑުމެންނަށްއި އަޅުގަނާލއިުރގަ އިހިނގަިއގެން އުޅޭ ކަންތަކަން ބަލަ މި ކުަރއްާވ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންމަސައްކަތް

ކުރަނީ ހަމަ ތަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާހަކަތައް ެވސް މި ބައްޓަން ހުރި ތިން ގޮތަކަށް މިކަމުގައި ޚިޔާލު ،ފެންނަނީ

ރުގެ ކުރީގެ ފަުތވާ ޞްލްމުވެރިންގެ ވާހަކަުފޅުތަކަށް. މިޢިދަރުހުރި ޤަ ،ލްމު ދެނެވަޑަިއެގން ތިއްބެވިޢިއިސްލާމީ 

ނުން ނުވަތަ ރަސޫލާެގ އާކޮށް ކީރިތި ުޤރުސީދާ ،ނެތޭ ސާފުކޮށް ،އޮންނަނީ އިވެފަވިދާޅު  ސްގެ ރައީކައުންސިލު 

ނުވަތަ ކުއްިލ  ،ނުކުެރވޭނެަކން އިނޭގކަން. މި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވިސުންނަތުން އަންހެނަކު ފަނޑިޔާރުކަމަށް އިސް

 ،މުހިންމު ސުވާލަކީ އެންމެބޭނުންވާ  ސާފުކުރަންމައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު 

ކީރިތި ުނވަތަ ، ުނެގ އާޔަެތއްއާރުރިތި ޤުމަށް ސާުފކޮށް ބުނާ ކީކަ އަންހެނަކު ފަނޑިޔާރުކަމަށް އިސްނުކުެރވޭނެ

هللا ތޯ މާތްއްކިހިނެ ،ނެތް ހިނދުގައި ންއެކަން އެހެ؟ ފާނަންތޯއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްަކވަޘެދީޙަސޫލާގެ ޞައްޙަ ރަ

ކަމެކޭ  ރާމްޙަރިތި ރަސޫލާގެ ބަސްފުޅަކުން އެއީ ކީ ؟ރާމްކުރަނީޙައަުޅަގނޑުމެން އަމިއްލައަށް ކުރައްވާ ކަމެއް ނުރާމްޙަ

 ...ވިދާޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޢަލި ނިޔާޒްމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މާލެ ހުޅު

 

  :ެދއްެކވުންވާހަކަ ނިޔާޒް ޢަލި މެންބަރު ދާއިރާގެ މާލެހުޅު

ގޮތުން އަުޅގަނުޑ  ގުޅޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ މަްއސަލައާ 

ދީނުެގ އިސްލާމް އެބަވޭމި މައްސަލަިއގައި ، ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ .ތިން ސަބަބެއް އެަބއޮތް ވާހަކަދަްއކަން ނިންމި

ދީނުގެ އިސްލާމް .ކަމަށް ދެއްވަނީ ކުރަްއވަން އުޅުްއވާތީ ލަފާ މެއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަޚިލާފަށް  އަސްލުތަކާ

 އިސްލާމްދީނުެގ އަސްލުކަުމގައި ބުނެފައި އެ  ،ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި މި ބުނަނީ 274ޤާނޫނުއަސާީސެގ  އަސްލުކަމަށް

މެދު ޚިލާފު  ކަމާއެކަެމްއގެ ޞައްޙަ ،ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގަިއވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ޤުރުއާާނއި މާތް ރިތިކީ ،ވަނީ

ަމއްސަލަތަްއ ކަމަށް. މިއީ މަްއސަލަ އުެފފައި، ޚިޔާުލ ތަފާތުވުން އުެފދިފައި އޮތް ަމއްސަލަެއއް.  ނުވާއުފެދިފައި

މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ  .ަލއެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޚިލާފު ަމއްސަ އެހެންވީމާ، މިީއ އިސްލާމްީދނުގެ އަސްލާ
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އެްއކޮށް ތި ތިއްެބވީ އަންހެން ބޭފުޅުން. އަުޅގަނޑު ކޮންެމ  ަގއި އަންހެން ބޭފުޅެއް. އިދާރީ ޭމޒުރިޔާސަތަށް ބަލާއިުރގައި

އަންހެން ބޭފުޅުން، އެއީ  3މީހުން. އޭގެތެރެއިން  4ތިބެީނ  ދުވަހަކު ހެނދުނު ގެއިން މި ނިކުންނަނީ. ގޭގައި

އަހަރުގެ އަންހެން ުކއްޖެއް. ައޅުގަނޑު ގާުތގަިއ  9އި އަހަުރގެ އަންހެން ކުްއޖަކާ 14އަންހެނުން. އަޅުގަނޑު ހުންަނނީ 

ރަްއޔިތުންެގ  ،އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަނީ ؟ައސްލު ަވޒީފާއަކީ ކޮބައިތޯ ؟ފާއަކީ ކޮަބއިތޯއަހާ ބައްަޕގެ ައސްލުގެ ަވޒީ 

ނުތައް ހަދާ ތަނެކޭ. ރަްއޔިތުންެގ ޙައްުޤަގއި ގާނޫކުާރ ތަނެކޭ. ނަކީ ަރއްިޔތުންގެ ޙައްުޤަގއި ވަކާލާތުމަޖިލީހޭ. އެއީ އެތަ

އެ  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެއީ  ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ކަންކަން ނިންމާ ތަނެކޭތަޤުބަލު ބިނާުކރުމަށްސްމު ޤައުމުގެ

ރަްއޔިތުންެގ  ައޅުގަނޑު ،ނިންމި ކަމަކީ. ތިްނވަނަ ކަމަކީ ބަހުސްކުރަން ޓަކައި އަުޅގަނުޑ މިކަމަށް ސަބަބަށް

.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެްޓގައި ހޮވިގެން ައއިސް އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސިޔާސަތު އަޅުގަނޑު މި  އެމްކުރަނީމަޖިލީހުގައި ތަމްސީލު

މަށް. އަދި  އަްނހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުދޭންޖެހޭނެ ކަ ،ކުރަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސިޔާސަތުގައި އޮތީތަމްސީލު

މް.ޑީ.ޕީގެ އެންމެ ބޮޑު ެއްއ ، އެ ޓަކައި އަންހެނުން ކޮށްދީފައިވާ ަމސައްކަްތ، އެމް.ީޑ.ޕީ މިހާހިސާބަށް  ައއުމަށް

ޓަކައި އަންހެނުން ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަަތީކ މަސައްކަތަކީ އިންތިޚާބުތައް ާކމިޔާބުކުރުން. އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބުކުރުމަށް

ކުރި  މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދާރީ ގޮތުން .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ހުރި މަސައްކަތްތަެކއް. ންރެކޯޑުން ފެންނާ

ލިސީ ޕޭޕަރުތައް ތަކުން ފެންނަން. ޕޮންހެނުންގެ މަސަްއކަތް. އެ އޮތީ ރެޯކޑުމަަސއްކަތަކީ އަ 90މަސައްކަތްތަުކގެ %

މަަސއްކަތްތަަކކީ  90ސް އެިކއެކި އިދާރީ މަސައްކަތްަތުކގައި %ވެސެންޓަރު ހެދުމަގައާއި އަދި އެނޫންއި ކޯލްޔާހެދުމަގަ

ދެކޮޅަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެއްކޭނެ އެްއވެސް ސަބަެބްއ  އޮތް ކަމެއްަގއި މިއާ އަންހެނުންގެ މަސައްކަތް. އެެހން

އަުޅގަނޑަށް ފޮނުވާފަިއ ޚަކު އިދިޔައިރުަގއި ހަމަ ޝައިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަދަްއަކމުންނެތް. 

 އިސްލާމް އެކި ކަންކަމުަގއިެވސް ރުހާމި، ޚެއް އިަމޝްހޫރު ޝަ .ޚެއް ހަމައިއޮތް މި ވާހަކަ ަދއްަކއިިދނުމަށް. ޝައެބަ

ަވގުތު ެވސް ައންހެން ފަރާތްތައް، އަންހެން  މިއިސްލާމީ ޤައުމުަތކުަގއި  ،ބޮޑެތި ފޮތްތައް ނެރުްއވަމުންގެންދަވާ

މެލޭޝިއާގެ ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރަީކ  ،ގޮުތަގއި ކުގެބޭފުޅުން، އަންހެން ކަނބަލުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާ ޤައުމުތަ

ޔޫ.އޭ.ީއ،  ޔަމަން، ލީބިއާ، މޮރޮކޯ، ނީޝިާއ،އުތުުރކީ، ޓި  ،އިންޮޑނޭޝިއާ، ޕާިކސްތާނުންހެން ކަނބަލެއް. އަ

، ބަހުރެއިން، އިޖިޕްޓް. މިީއ އިސްާލމީ ޤައުމުތަކުަގއި މިކަްނ އޮްތ އޮތް. ދެން ިމއަށް އިތުރަްށ ތު ދޭޝް، ުކވޭގްލަބަނ

 ަވރަށް ބޮޑަށް... ނުކުރަން. ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއްބަހުސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޒާހިރު އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ގައްދޫ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޒާހިރު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ
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 ލްމުވެރިންނާ ކޮށް ދީނީ ޢިއަދި ާޚްއޞަ އަުޅގަނޑު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ޢިލްމު  ؟ތި ބޭފުޅުންގެ އަންހެން ދަރިންނަށް ކިޔަަވއިދެންތޯއޭއޮތް. ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް އެބަ

ނުވަނީތޯއޭ ިތ ؟ ތި ޭބފުޅުން ބޭނުންޢިލްމު އުނގަންނަަވއިދެްއވަނީ އޭއްާޔ ކީްއެވގެންތޯެވއްޖެއުނގަންނައިދެންޯތއޭ؟ އެހެން

ެއގޮތަށް ބާއްވާަފއި އަުޅގަނުޑ  ދާން. އެ ސުވާލުއިރަކުރިއަ ގައިދިވެހިރާއްޖޭ  ،ދުނިޔޭގައި ދަރިން ބޭފުޅުންގެ އަންހެން 

އަހަރު ކުރިން  1400މީގެ  ،ޙައްޤުތައް ހޯދައިެދއްވީ ދުނިޔޭގަިއ ފުރަތަމަ  އެންމެޖެހިލާނަން އަންހެނުންނަށް 

ކަށަވަރުކޮށްޭދްނ  ، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދީއަށް ފޮނުވި ހިސާބުން ފެށިގެން އަންހެނުންނަށްދުނިޔެން ދީއިސްލާމް

ހަނގުރާމަ މައިދާނުގައި އަންހެނުން ވެރިްނގެ ރޯލު ވަރަށް ފުޅާ. . އެ ަޒމާނުގައި ވެސް އަންހެންއެއީ ފެއްޓި ހިސާބަކީ

 ގެސޫލާރަ ،ހާޢަންهللا ޔައިޝާ ރަޟިޢާ . ޙަދީޘް ރިވާކުރުމުަގއިހުރިޮކށްފައި އެބަކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް 

 ިތޔަ ، ބަޔާންކޮށްފައި  އޮތްޤުުރއާނުަގއި ެއބަ އޮތްއިރުމިހެން މިކަން  .ހުރިފައި އެބަށްއަނބިކަނބަލުން ޙަދީޘް ރިވާކޮ 

 ،ޤުރުއާުނގައި  ؟ކޮބައިޯތއޭ ޭއގެ މާނަައކީފީމޭ. އިފުރިހަމަޮކށްދެއްވަ މިއަދު ބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން 

 މަށް ކަ ވުންފުޚިލާ ކަނޑައެިޅގެން ދީނާ އީންކަން ކަމުގައި މިއަދު ހެދުމަކީ އެކަނުގެ ޘްގައި ނެތް އެްއޗެއް ެއީއ ދީޙަދީ

 ގެން ކުރަންވާ ކަންތައްތަާކިއ ނުކުރަންވާ ކަންތައްތަކާ އޮތީ ކަނަޑއެޅި  ކުރަނީ. ދީނުގައި އެއަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ްނ ދު އަންހެނުންނަކީ ެއއްވެސް ަބއެއް ނޫށް އެ އޮތީ ބަޔާންކޮްށދެއްވާފަ. މިއަބެލެކް އެންޑް ވައިްޓކޮ .ބަޔާންކޮށްފަ

ގެ ހުރިހާ ޔޭާވކަށް ނެތް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުނި އެކަެމއް ެއގޮތަކަށްކު  މިއަދަސްކުރިޔައްކަތްސަކަމަށް ހަދަން މަ

ށް ވެްސ ެޗއް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަ. ޤުރުއާނުގައި އޮންނަ ެއއްރު ދަންނަ ބައެއްކިަޔަވއިގެން ަތންދޮރައްޔިތުންނަކީ 

 .ފެންނަން ހުރި އަޅުގަނޑުމެންނަށްތައް އެބަޘްހުރި. ޙަދީތައް އެބަ ސްމާނަކުރަން ފަސޭހަވޭ. ޓްރާންސްލޭޝަންއެބަ 

 ެއއީ ިޚލާފު އެ ވެވެނީ. އަުޅގަނޑު  ްއޔާެވއްޖެިއފި ކަމަށް ރާމް ކަަމކަށް ހަދަޙަނެތް ކަމެއް  ގައި ނު އި ޤުރުއާޙަދީޘާ

  ޢިލްމުވެރިން އެ ނެރޭ...ގެ ދިވެހިާރއްޖޭ އްޗޭދަޅުގަނޑަށް ަގބޫލުކުރަންދު އަ މިއަ ، ދަްނނަވަންށްއްކޮޔާ އެމިއަދު ހިތާމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލިބިަވޑައގަންނަވަީނ  ކުއްލި ަމއްސަަލއެްއގައި  !ދައްަކވާއިރު ވިސްނުމުަގއި ބަހައްޓަވާތިވާހަަކފުޅު ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 .ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ިއއްޒަތްެތރި ދާއިރާގެ ޅާދޫތުަމށް. ްއވުމިނެޓުކަން ބަހުސްކުރެ 3

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ

އެީއ  ؛ކުރުން ފަނޑިޔާރުކަމަށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެއަންހެން ބޭފުޅެއްގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޮމިނޭޓް

ގަނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލަިއަގއި ައޅު ޚިލާފު ކަމެްއ ކަމަށް ބުނެ، ވެސް އާއަދި ޤާނޫނުައސާސީ އިސްލާމްދީނާ

އި ވާީނ ޙަޤީޤަތުގަ އޭއެއީ  ،މީހެއްގެ ނުފޮނުވުން އެ ށް ވީތީ ފަނޑިޔާރުކަމަށް  އަންހެނަކަމީދަންނަވަން ބޭނު
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ޤާނޫނުައސާސީެގ  .ތެރި ރައީސްތްޚިލާފު ައމަލަކަށް. އާދެ! ިއްއޒަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުަރްއާވ ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

 އި ޖިންސަށް ބަލަ މީހެއްގެ ގައި އެ ބުމުލިޙައްޤުތަާކއި މިނިވަންކަން  ،ބުނެފައި ޮއވޭވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެބ17ަ

ގާނޫނުން ލިބިދޭ މަންފާތައް  ،ބުނޭަވނަ މާއްދާަގއި އެބަ 10ނުވާނެ ކަމަށް. ޤާނޫނުއަސާީސގެ ންކޮށްގެތުތަފާ

ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި  ،ބުނޭވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ 36ންމެނަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެހަމަހަމަކަމާއެކު 

ކުާރ އިޚްތިޔާރު ،ބުނޭވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ 37ގެ  ޙައްޤު އެންމެނަްށ ލިބިދޭންޖެހޭ ކަމަށް. ޤާނޫނުއަސާސީ އުނގެނުމުގެ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  145ންވާ ކަމަށް. ޤާނޫނުައސާީސގެ ގެ ންމެ މީހަކަށް ލިބިކޮމަސައްކަތެްއ ކުރުމުެގ ޙަްއޤު 

ވުން  އެ ޝަރުތުތަުކގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނަކަށް ވޭ.ބަޔާންކޮްށފައިހުރުން ލާޒިމު ޝަރުތުތައް  އިފަނޑިޔާރުންގަ 

ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ގެ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އެބަ އިނގޭ އަުޅގަނުޑމެން ،އެްއ ނެތް. އެެހންކަމުންބަޔާންކޮށްފަ

ރުކަމުެގ ޝަރުތުތައް ކަނޑައެިޅއިރު ފަނިޑޔާރުކަން ކުރެވޭނީ ފިރިހެނުންނަށް އެަކނި ނޫންކަން މި މަޖިލީހުން ޔާފަނޑި

މިދެންނެވި ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓޭނީ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނަނީ 16ކަން. އާދެ! ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފައި އޮތްނިންމާ

ޝަރުތުަތްއ  ނޑުމެންގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު ފާސްކޮށް، ފަނޑިޔާރުންގެގަމި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުންނޭ. އަޅު

ކީ ނިމިފައި އޮްތ ިއ މި ބަހުސަޙަޤީޤަތުގަނިންމައިފިން. ެއ ބަހުސް މި މަޖިލީހުގައި ކޮށް ނިންމައިފިން.  އިކަނޑައަޅަ 

ސާފު ދަލީލެއް ނެތް  ށްފަ.ކޮކުެރވޭނެ ކަމަށް މި މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސް އް. އަންހެނުންނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ބަހުސެ

ގޮތް ނުވަަތ ތިމާ  ހޭގޮތް، ތިމާ ރު ތިމާ ެދކޭ ކަންަތއްތަުކގައިާލފު އުފެދިފައި އޮންނަ ން ޚިރިޢިލްމުވެ ،ކަމެއްަގއި

ރާމް ޙަގޮތަކީ  އަނެއް ގޮތަކީ ނުވަތަ އެހެްނ މީހުން ދެކޭ ،ދެކި  އި، ކަމަށް ބަލަގޮތްއެއީ ހަމަެއަކނި  ،ބޭނުންވާ ގޮތް

މަލުކޮށްގެންވާނެ ގޮތެއް ނޫން. ޢަން ޅުގަނޑުމެރާމް ގޮތް ކަމަށް ދެކުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަ ޙަ މަށް ދެކި، ނުވަތަ ކަކަމެއް 

އަންހެން ފަނޑިޔާރުން  10ތިބި. އޭރު އެ ންހެން ފަނޑިޔާރުން އެބައަ 10 ވެސްއާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު

ނެްއ ނޫޅޭ އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމއީކީ ބޮލަށް ވެއްިޓގެއުުޑ  ކުެރވިގެން ިދޔައިަރކު މި ބޭފުޅުންނެއްންއްޔަޢަ

 ްއގެ އެގެ ހޮހަޅަ ރާތުން ޓޯރާ ބޯފަހަ ގެެއގޮތަށް ިޗކަން ލިކަން ނެތިން ޗިކަން ލިކަްނގެ ވާހަކަެއއް ޫނން. އަުޅގަނޑުމެން 

 ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެވޭނެ. ށްއަންހެނުންނަ   .ލާ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްފިތިބޭކަށް ން ގޮސް ވަދެ ތުފަހަ ތެރެއަށް

ގެ ޤާނޫނުއަާސީސ އަުޅގަނޑުމެން ތެއް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންކަކޮންމެ މަސައްކު ބޭނުންވާ މީހަ އެ ނުންނަށްއަންހެން

 ވެްސ ވޭ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލިިބގެން .ދީފައި އެބައޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެންދޫމެންބަރު.  ރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ެދއްެކވުން:ވާހަކަ ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ
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 ންނަނީ ލިޔެފައި އޮ މިޕުޅުގައި ތްމޭޒުގެ ފަހަ އިންނެވި ތި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ިޚޔާލު ތަފާތުވާ މައްސަލަައާކ  . އެހެންވީމާ،ކުރެވެނީ ހީވަނީ ެއކަން މިއަދު މިުޅގަނޑަށް އަ "ُهمْ نََوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بَيْ "

 .އުފާކުރަންހަމަ މެދު އަޅުގަނޑު  ގޮތުން ވެސް ބަހުްސކުރުމަށްޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުކަމާ ބެހޭ

ތަފާތުވާ މައްސަލަތަކުަގއި ިޚާޔލު  ،މައްސަލައަކީ މި އުފެދޭ ެއންމެ ބޮޑު އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި

ކާފަރެއް ކަުމގައި  ،ތާއީދުކުރާ މީހާއަކީ ށްނޫން އަނެއް ރަޢުޔަ ތިމާ ބޭނުންވާ ރަޢުޔު ،ނެގީމާ  އްވަކި ރަޢުޔެ

، މާއެ ވާހަކަ ދެްއކުން. އެހެްނވީ ،މީހެްއ ކަމުަގއި ބަލަިއގަނެން ބޭރުވެފައިާވ ގަބޫލުކުރުން ނުވަަތ އޭނަައީކ ދީނު

. ހުއްޓާލަންއެބަޖެހޭ އަުޅގަނުޑމެން  ގޮވުން ކުރުން ހުއްޓާލަން އެބަޖެޭހ. ލާދީނީއޭ ާކފަރު ހުންމީއަޅުގަނޑު އެބަޖެހޭ 

ކޯޓުަގިއ  ،ބޯޑުަގއި އިންނަ ގޮތަކަށް ކޮްނމެ ކޯޓަކަށް ވަަޑއިގަންަނވަިއފި ކަމަށް ވާނަމަ ތި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ّبِاْلعَْدلِّّ، އޮންނާނެ ލިޔެފައި އިއިންނަވާ ފަނޑިޔާުރގެ ފަހަށްޕުޅުގަ ّتَْحُكُموا ّأَْن ّالنَّاِس ّبَْيَن َّحَكْمتُْم އެހެންވީާމ،  َوِإذَا

އެ މީހެއްެގ ޖިންސުގެ ވާހަކަެއއް ެއއަުކ  ؛އެ މީހަކީ .ކުރުންދުލަށް ޙުކުމްޢަ ،ޙުކުމްކުރާއިުރގައި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ

ކަްށ ވެރިން ދައްކާ ވާހަކަތައަދި ޢިލްމުތަކާއި ފަތުވާ ލިބޭ ގަނޑުމެންަނށްޅު އިނގޭ އައަދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ނެތް. 

 ގެ ލައިހި ަވއްސަލަމަޢަ  هللاްއލަޞަ ަރސޫލުއަދި ތެްއަގއި ކީރިތި ުޤރުއާނުަގއި ގޮ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮުތން ސީދާއިރުަގއި ބަލާ

 .ުނވާަކން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިއަިއސްފަކަމެއް ގޮތުން ވަކި ގޮަތކަށް  މިކަމާ ގުޅޭ ސާފު ބަހުން އްަގއިޘެދީޙަ

ޖެހުނު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނެގ ޗް މަހު އަޅުގަނޑު ވެސް މި ުސވާލަށް ޖަވާބުދޭންރިވަނަ އަހަރު މ2009ާ

އިސްލާމްދީނުގައި މިއީ ތަފާތު  ،ދުވަހު ައުޅގަނޑު ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށް ދެންނެވިން ކުރިމަތީގައި. އެ

 .ކަމަކަށް ހުރަހެއް ނާޅައޭ ތަފާތުވާ މައްސަަލއެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫުނއަސާސީ އެ ރަޢުޔު .މައްސަލައެކޭ

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްަލކާ ޚިލާފު އެއްެވސް ކަެމްއ  ،އްދާގައި ވެސް ބަޔާންކުަރނީނަ މާވަ 10ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލާފު އުފެދޭ މައްސަލައެއް. ޚިކަެމއް ނޫން. މިއީ  މިއީ އަސްލަކާ ުގޅިފައިވާކަމަށް. އެހެންީވމާ،  ނުކުރެވޭނެ

 .ށް ނުބުނެވޭނެ އިނގޭތޯގެ ރަޢުޔަައކީ އެީއ ނެތް ަރޢުޔެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންަނކަަޒމްޙަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިބުނު 

، ބުގެ ރަޢުޔުހަމަޒު ނަފީ ޙަހަމަ އެގޮތަށް  .ޮއތީ ދެއްވާފަ ރަޢުޔު އެ އެ އިއޮތީ މީގެ މާ ކުރީގަ  އެމްޒަޙައިބުނު 

 ޤަރުޟާވީނުބުނެވޭނެ.  މެްނނަކަށްކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަނޑުރަޢުޔެއް ފީ ދެއްވާފައި އޮތް ރަޢުޔަކީ ެއއީ ނެތް ނައިމާމު ޙަ

އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުބުނެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނ ށް ކަކީ ެއއީ ނެތް ރަޢުޔެއް ކަމަރަޢުޔަ ދެއްވާފަިއވާ 

ކަށް ނެތް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އުޅެވޭ  ޅު ގޮްތ ކަމަށް ބަލައިގެންގަ ގޮތަީކ އެއީ އެންމެ ރަނ ހަމައެކަނި ގަބޫލުކުރާ

ތިރާމްކުރަން ދަސްކުރަން އެބަޖެހޭ. ހުއި .އެީކގަިއ ުއޅެން ަދސްކުރަން އެބަޖެހޭވުންތަކާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތަފާތު 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަަކއި ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .ިޒޔާދު ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ގެދާއިރާ ވަިއކަރަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކދެްއކެުވން: ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

މަ ކަމެްއގެ ތަފުރަ، ަމްއސަލައަކީ އޮތް ޮގތުގައި ހުށަހެޅިފައި ގެްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުއްލި މައްސަަލއެއް އިޝުކުރިއްޔާ 

މި  ،ގޮތުަގއި ގަބޫުލކުރެވި ބަލަިއގަނެޭވކަށް ވެސް ނެތް. ސަބަބަކަށް ވަނީ ގެުކއްލި މައްސަލަެއއް ށްގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަ

ޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން. މި އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންެހން ދެ ބޭފުޅުންގެ ނަން ސު އްސަލަ ހުށަހަޅާފައި މިމަ

ޟޫޢުަގއި އުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދާ ހަމައަށް މި މަ.  ކުީރގައި ވެސް ފަނޑިޔާރުންގެބޭފުޅުންނަކީ މީ ދެ

އަދާލަތު ޕާޓީ.  ،އެއް ތިރާމްުކރާ ޕާޓީހުއަޅުގަނޑު ވަރަށް އި ،ބަލަމުން މި އައީ  އަުޅގަނޑުމެްނ ވެސްވާހަކަދަްއކާއިރު 

މިއީ ޚިލާފު  ތްވަރަށް ސާފުކޮށް އެަބއޮ އި. ޭއގަ ފިވެްސ ނެރުއްަވއި ެއ ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުްނެގ ރަޢުޔު ންއަދާލަތު ޕާޓީ

ފާފަެއކޭ ނުބުނެވޭނޭ. އެހެންވީާމ،  ،ޮކޅެއް ނިްނމުމަކީ ޙަރާމް ކަމެކޭ ވަކި އިމި މަްއސަލައިގަ  ،އުފެދޭ މައްސަލަެއކޭ

 ބޮޑު މާައޅުގަނަޑކީ ދީނީ  ،ނަންާވހަކަ ދެކެވޭތޯ ބަލާޟޫާޢއެކު އުމަން ހިތްވަުރ ލިބިގެން އަޅުގަނޑު އިއެ

އުޅޭ އިސްލާމްދީނުގައި  މި ، އަުޅގަނޑު އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދަންަނ އިސްލާމްދީނުގައި. ވެރިޔަކަށް ނުވާތީޢިލްމު

އެ  ،ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާއި .ބާރުތައް ދީފަ އިްނމެހައެ އޮތީ ޤައުމު އަރާސްތުކުރުމުގެ އަންހެނުންނަށް މި

މިއީ ހުސް  ،ނޫަނށް ޢަމަލުކުރުމާގާއެ  ،ނޫނު ހެދުމާއިގާ، ބެލުމާއި ލިވީމަބަން އެ ދަރި ،ށް ކިޔަަވއިދިނުމާއިންނަދަރި

ށް ޢަމަލުކުރަން ނޫނަގާހަދާ އަންހެނުންނަށް ކުރަން ހުއްދަ ކަންތައްތައް. މި މަޖިލީހުަގއި އަންހެނުން ބައިވެިރެވގެްނ 

 ،ސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިންވެޕްރީމް ކޯޓަކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު. ސު ހަމަ ފިރިހެނުންނަށް 

ފަނިޑޔާރުންގެ ތެޭރގައި އަންހެން  7ކުމްކުރާ ކޯެޓއް ނޫން. ެއ ކޯޓުަގއި ތިބި ޙުވަކި ފަނިޑޔާރަކު އެކަނި 

އެކަން އަޅުގަނުޑ ގޯސްކުރަން. އަންހެނުންގެ  ،ނަމަ ބުނާފަނޑިޔާރެްއގެ ރަޢުޔު އޭަގއި ހިމެނުމަކީ ގޯސްކަމެއް ކަމަށް 

 .އިންހުގައި ވެސް އޮންނަން އެބަޖެހޭ މިތާ އޮންނަ ފަދައިން. އަިމއްލަ ޭގގަިއ އޮންނަ ފަދަމަޖިލީ ގެޔާރުންޑިފަނބަހެއް 

ިއ މި ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އަދާކޮށްފަ .އަންހެނުން ތިބެނީ މި  އްސަހިސާބަށް ގެނެ އަޅުގަނޑުމެން ތަރުބިއްޔަތުކޮްށ މި

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކާންދެނީ އަންހެނުން.  . އަންހެނުންނީމިތިބީ އަންހެނުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިޔަަވއިދެ

ްއގޮތަށް ޙުުކމްކުރަން އަންހެނަކު ހުރީމާ އެ ނޫނާގާނޫނަށް އުޅެން އެބަޖެހޭ. އެ ގާއަޅުގަނޑުމެން އަންހެނުން ހަދާ 

ރާހީމް މުޙައްމަދު ބްނުޖެހޭ. މި މައްސަލަ ފަހަރުގައި މި އުެފދެނީ އިހަމައެއް އަޅުގަނަޑކަށް ކަމުނުދާ ވާހަކަ ބުނީމަ މި

ްށ މިއީ މައްސަލަެއއް ކަމަ ؟ލިޙް އަންހެން ބޭފުޅަކު ނަން ހުށަހެޅީމާ ނޫނީ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހުށަހެޅީމާތޯޞާ

ފުޅުްނނަކީ މީގެ ކުީރަގއި ެވސް މި ދެ ބޭ ،ޅުގަނޑު ާފހަގަކުރަނީއަޅުގަނޑަށް މީަގއި ފާހަގުެރވުނީ. މީަގއި އަ

ފުޅުން ައޅުގަނޑަށް އެނިގއްޖެ މިހާރުވެސް ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުގެ ވާހަކަ މެދެންއާދެ!  .ފަނޑިޔާރުން

ނުދެްއވާށޭ ިކޔަިއގެން އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރެގ . އިސްލާމީ އަސްލަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވޯޓުންކަފަނިޑޔާރުން އެބަތިބި 10
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 އެއް ނުދޭ. މައްސަލަ ބުނެއަޅުގަނޑަކަްށ އަސްލު  ޅަކުފުކުރޭ. އެއްވެސް ބޭވެސް އަޅުަގނޑަށް މެސެޖު އެއް މެންބަރުންބަ

އަސްލަކީ ކޮބައިތޯ؟ އެ އަްސލު އަޅުގަނޑަކަށް އަދިވެްސ  ،ކަމަށް ވިދާުޅވާއިރު  އަސްަލކާ ޚިލާފު ،ޅާ ބޭފުޅާ ވެސްހުށަހަ

ަގއި ވަކި ޮކޅެްއ މީ ކޭ.ރަޢުޔުގައި ެވސް ެއބައޮތް. މިހާރު ތަފާތުވާ މައްސަލައެ ނެރުނު ން ޓީޕާ އާދަލަތު. ނުވޭ ސާފެއް

ގޮތުްނ ބަހުސްކުރިއިރު އަުޅގަނުޑ  އަުޅގަނަޑށް އޭރުަގއި މިއާ ބެހޭ .ވެސް ރަނގަޅޭ  ދެ ޮގތްނެގުމަކީ ގޯެހއް ނޫނޭ. 

 ވެްސ ިއސްލާމީ އަސާްސ މި ިކޔަނީ މި ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލާއިރުަގއި އޮވޭ. ބައެއް ސުާވލުވެސް ހިތަށްއަރާ 

 ދީ ޢޫފަހަކާ ޖެހެންދެން ސަ ދާދި ،ެވސް. މިއަދާ ޖެހެންދެންނުވެ އޮތީ ިމއަދާ ހަމައަށް ފު ޗަކަށްތޯ އަޅުގަނޑަށް ސާއް ކޯ

 ، އެއީއަޅުގަނޑުމެން އަހަނީ ަގއި ކަެމއް. ޭއރުގައި ބަހުްސކުރެޭވއިރު ބިޔާގައި އަންހެނުންނަށް ާކރު ދުއްވުމަކީ މަނާރަޢަ

އަުޅގަނޑަށް  އިރަބިޔާގަޢަ ޫޢދީޖެ. ހަމައެކަނި ސައްވެމިއަދު އެކަން ވެސް ހުއްދަ .އިސްލާމީ އަސާސަކާ ޚިލާފުާވތީއޭ

ެއއަށްވުރެން  ،ވެސް އެބަތިބި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި .މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮުތން މިއަދު އިސްލާމީ ފަނޑިާޔރުން ނެތީ

 ،ކަމަކީ އަނެއް ވޭގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެއަޅު ެވސް ދެން ވީމާ، މީގެ ކުރީަގއިކުރީަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ. އެހެން

ޚިޔާުލ  ؛ކަމުނުދާދިއުމަކީ ަވކި ޕާޓީައކުން ހުށަހެޅީމާ، ،މަ ަވކި ދުވަްސވަެރްއގައި އިއަންހެނުންނަށް ވަކި ހިސާބަަކށް ދިޔަ

 އެމް.ީޑ.ޕީ މި ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެމި ލްމުވެރިންގެ ތެރޭަގއި ބަހުސްކުރެޭވ ކަންތައްތައް. މިއަދުޢިތަފާތުވާ މައްސަލަތަކަކީ 

ހަމަތަކަށް ބަލަންވީ. ދުނިެޔ  ނޫން ައޅުގަނޑުމެން މިުއޅެނީކީ. މި އްމެޖޯރިޓީ. އޮތީމާ، މިަކން ރަނގަުޅވެގެނެ  އޮތީ

އޮތީ އަންހެނުން.  ްއގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާެއއް ނަގަން މިކަމެ ކުރާ ކޮންމެ ހިނގާ ހަމައަށް ބަލަންވީ. އަުޅގަނޑުމެން

އޮީތ އަންހެނެއްެގ އަތްމަތީަގއި.  ވެސް މި ހެދުމުެގ އިޚްތިޔާރު ށްލަކަޖާހި ،ކާަފރަކަށް ،ކަށް ޙަލިޞާޅުގަނޑު އަ

 ،އިުރަގއިުމގައި އަންހެނުންގެ ޒިންމާ އެހާ ބޮޑުއުގެނަ ހިސާބަށް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމއެން ތަރުބިއްޔަތުކޮށް މި

  .ނޑުމެމް ހަދާ ގާނޫނު..އަޅުގަ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 . ޙްމެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރިއިކުިރއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޙްމެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

 ކަނބަލަކު  ށް ދެ ޓަޕްރީމް ކޯދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ދައްކާ ވާހަކައަށް އަުޅގަނުޑ  ިއގެން މިވަޑަ ުނކުމެ ،ފޮނުވި ހިސާބުން ރާއްޖޭގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނޭ ިވދާޅުވެލުމަށް 

ވެސް  އަުޅގަނޑަކީ .ގަނޑުމެން ބޮޑެތިެވެގން އައީއަޅު ންހަމަ ދިމާ ދެކޮޅު އިނގޭތޯ. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ތެެރއި 

 އެންމެން މެންދަރިން އެބަތިބި. އަޅުގަނޑު ވެސް އަންހެން ނިޔެއަށް އައި މީހެއް. އަޅުގަނޑުގެދުމައެްއގެ ފަރާތުން 

ިއްއޒަތްތެރި  ގެ ވަރަށް ޮބޑު މަސައްކަތާެއކު.ންހެނުބެނީ އަންމިތި .ބޮޑެިތވެފަ، ވަނީ ވެސް އުފެިދގެން ައއިސްފައި މި
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 ،ންގެ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުވެސް ިއނގޭ  ލީމައިށް ބައްަލވަޗަމަީތގައި ިތއްބެިވ ބެންއިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ކުރި. ރައީސް

ޕްރީމް ކޯޓަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސު ވަރު.ރިބިލުކަން ހުޤާއަންހެން ކަނބަލުންގެ 

ވަރަށް ބޮޑަށް  މަރި ަރއީސަށް ހަތްތެއަޅުގަނޑު ިއއްޒަފަނޑިޔާރެްއގެ ގޮތުަގއި އަންެހން ކަނބަލުން ހުށަހެޅުއްވީތީ، 

ތޯ. ިއއްޒަތްތެިރ ގޭބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން އިނ ރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ަވރަށް .ޝުކުރު ދަންނަވަން

 ،އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ގައި ކިޔާލުމު އަދާލަތު ޕާޓީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި އަުޅގަނޑަށް އޭތި ކިޔާލި .ރައީސް

ސްލާމީ އަސްލަާކ އި އިޖޭގަ އްދިވެހިރާ  ،ވިދާޅުވަނީން ބޭފުޅު . އެލެވޭނެ ވާހަކަ ން ފަނޑިޔާރުދިވެހިރާއޖޭގެ އަންހެން

ކަމަށް ވަރަށް  ވާވަނީ. އިސްލާމީ ައސްަލކާ ޚިލާފުވިދާޅުބޭފުޅުން  އެވާހަކަ ނުވާ ކޮންމެ ކަމެއް ުކރެވޭނެ ޚިލާފު

ންކަުމގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރާ ކަ އިސްލާމީ . އެއީފަ އަސާީސގައި ލިޔެނޫނުޤާޖޭގެ އޮވޭ ިދވެހިރާއް ރަނގަޅަށް އެބަ 

 ވަންޏާ  ކަމަށް ދެބަސްވެއްޖެ .ކަމަށް ބަލައިގެން އެއީ އަސްލުގޮތުން އެްއވެސް ދެބަސްވުެމްއ ނުއުފެދޭ ކަންކަމަކީ 

ޔާރުން ޕްރީމް ކޯޓުަގއި އަންހެން ފަނޑިއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރޢާއްޖޭގެ ސު ކަމަކަށް ބަލާފައި މި އަސްލު ނޫން

 ،. އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ތިބީ ކެތްމަދުވެފަ ނެ. އަޅުގނޑުމެން މިވޭލެ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ިއންނަވާތީ އިސަރވިސް ކޮމިޝަނުގަ  ލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަ

މެން މިހާތަނަށް ޑުއަންހެން ކަނބަލުން ފޮނުވުމަށްޓަކައި. އަޅުގަނ ށްެގއަރުފަނޑިޔާ ކޮށްދެއްވަްއޗޭ ހަމަ މަސައްކަތް

ވަންދެން ފަނޑިޔާރުކަްނ  ގަނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ގިނަ ދުވަސްަތކެއް ގޮތުން މި ކަނބަލުން އަޅު ވާގޮސްފައި ފެނިގެން

ތަނެއް ނުފެނޭ. ހަމަ  ރިހު އި ފެދިގެން ައއިސްފަގޮތުން މައްސަލަތަކެއް އު . އެ ބޭފުޅުންނާ ބެހޭ އެބަހުރި ކުރަްއވާފައި

އެއަށް ބޭނުންވާ ހަމަ ރަނގަޅު ފަރުވާ ދެއްވާަފއިވަނީ.  އި،ރަނގަޅަށް ކަންކަން ބައްލަވަ ޙުކުމްކުރަްއވާފައި ހުރީ 

 ބޮުޑ ރަނގަޅު ވެްސ ލިބިގެްނދާނެ ވަރަށް ށްފަޞާމެންނަށް މި ކަނބަުލން ލުމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޢަުދލުއިންއަޅުގަނޑު

ވެްސ  ކަމެއް. ާރއްޭޖގައި ވެރިކަްނކުރަނީ ގެންދާނެވެ ކަން ކަށަވަރުނެލިބިގެންދާ ންސާފުންނަށް އިމެކަމެއް. ައޅުގަނޑު

 ވެސް އަންހެނުން ކަމަށް ކުރާ މީހުންނަކީއަުޅަގނޑު ބޭނުންވޭ. ރާއްޖޭަގއި ޖުޑީޝަރީ ކޮންޓރޯލް ވުން އަންހެނަކު ކަމަށް

ފުސްކޮށްގެން ބަޔަކު ނުކުމެ ދައްކާ ހިރަ ފައި ން މުޅި ދެ ކުޔަރުގެ ހޮހޮޅަކަންދަހާ ނޑުމެްނނަށްވާން ބޭނުން. އަޅުގަ

 ޖޭގެރާއް ،ގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން އަުޑއެހޭކަށް ނެތްނޑުމެންނަށް އަޑުއެހޭކަށް ނެތް. އަޅު ގައަޅު  ައކުންވާހަކަ

މަޖިލީހަކުން ދޭ  މިަކހަލަ ފަތުވާ އި،އެއީ ބޭނުްނ ނެތް ބަޔަކަށް ހަދަ އިބައިުކޅަ ެއްއބައި ރާއްޭޖގަ އަންހެނުންގެ ދެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،ދެޭވަކށް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންކުރިއަށް ނޑުމެންނަށްށްގެން އަުޅގަނަސޭހަތް ގަބޫލުކޮ

އެއީ ބަލުން ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް އަޅުގަނުޑމެން ދާން ބޭނުންވަނީ. ނނޑުމެންގެ ކަގާތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރި ކޮިށކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ ސްނުމަކުވިބޭފުޅުންނަށް ވިްސނޭ އްަބއި. އެ އެ ަބއިކުަޅ  ޖޭގެ ދެރާއް

 ކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނުޖެހޭ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކަށްޓޭއްތެެރއަށް ވެ އޭގެ
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ކީމްޙަޢަބްދުލް ޝަހީމް هللاޢަބްދުރު  މެންބަރި މެންބަރު. ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ކީމްޙަޢަބްދުލް ޝަހީމް هللاޢަބްދުރު މެންބަކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ 

ދީނުގެ އަސްލަާކ އިސްލާމް ިއަގއިޅޭ ކުއްލި ަމއްސަލަހެިޅގެން އު ހުށަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު މި

  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އާދެ!  ވަނީ.ކުރަްއވަން އުުޅްއވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައި މި  އްޔާރިޚިލާފަށް ރައީސުލްޖުމްހޫ

 .އިނގޭތޯ ން ވެސް މި ބޭނުންވަނީއް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެޢަދުލުވެރި ފަނޑިޔާރުަގއަކުްނ ނެރޭ ޢަދުލުވެރި ޙުކުމެ

ށި ވިސްނުުމގެ ބަޔަކު އުފައްދަިއގެން ުއޅޭ ލައަކީ، ހަރުކަހަގަކުެރވޭ ގޮުތގައި ދިމާެވގެން މި އުޅޭ މަްއސައަޅުގަނޑަށް ފާ

ނީ މި ރާއްޖެ ޚަރާބުގެ މަގަށް މި ގެންދައިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ތަށް އަުޅގަނޑަްށ މީތި ސިފަކުރެވެނީ. ސުވާލެއް ގޮ

ން ބަަޔުކ އި، ދީނުަގއި އަސްލު އޮްނނަ ގޮތް ޮއޅުވާލައުފަްއދަ މެދުަގއި ނަފުރަތުށް ވެސް ހަމަ މީހުންގެ ޙަޤީޤަތަ

ދީނީ  އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ތް ދީނެއްެޅވެން އޮރެއިން. އިސްލާމްދީނަކީ ފަސޭހަކަމާއެކު އުކުރަމުންދާ މަސައްކަތެްއގެ ތެ

ނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ އަުޅގަ  ގެަނއުމަކީތަށް ން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮށް ވެސް މިފަދަ ކަންކަކަންކަމުަގއި ޙަޤީޤަތަ

، އަދި ދީނީ އި، މި ރާއްެޖއަށް ރަނގަޅު ގޮތް އެދޭމި ރާއްޖެ ހަމަމަގަށް އަޅުވަ ތްތެރި ރައީސް. ޒައިއް . ކަމެއް ނޫން

، ކޯޓުތަުކަގިއ ހިނގައްޖެ ނިގެން ފެގޮތުން ކަންކަމުަގއި ރަނގަުޅ ގޮތް ބުނެދޭ ކަމަށް ވާނަމަ، މި ރާއްޖޭގައި 

ގެންގޮއްސި. ތިބި މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިންމަތީގައި ފިލްމުކުޅެފައި ތިބި މީހުން ޙުކުމް ޖަހަން ބަރަހަނާކަ

އެީއ މި ޤައުމުގައި މުޒާހަރާކޮްށގެން ިވޔަސް، ހަމަމަގަްށ ފުޅުން؟ ބޭމަވެސް، ކޮަބއިތޯ ެއ ދުވަހު އެ އެހެންނަ

. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްތިބި ޔަކު ވެސް އެބަ ތްޖަހަން ތިބި ބަހު އައަޅުވަންޖެހޭ ކަންކަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ުދވަ

އަޅުގަނޑުމެން އަބަުދވެސް މިދަންނަވަނީ ޢަދުލުވެރި ފަނޑިޔާރުެގއެޭކ އަުޅގަނޑުމެްނ ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަނޑަްށ 

ތްތެރި ފުޅުންނަކީ ނަޒާހާބޭއި ތިއްެބވި ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި ިމއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ފޮުނވާ ދެ ނަމުގެ ތެރޭގަ 

ޑުިއވިފަެއއް ނެތް ކޮރަޕްޝަްނެގ ަކށް އެްއވެސް ދިމާލަކުން އަ ގަނޑުމެންނަ އަޅު ސް މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރު ވެބޭފުޅުން. 

ނުކުރެވޭެނ އެްއވެސް ކަހަލަ ކަމެއް  ފުޅުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުކަންބޭމަލެއް އަދި ެއ އެްއވެސް ޢަ

ށް ެއކަްނ ރިންނަހެންވެއަން ކުެރވިފަެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފާހަގަ

ރިހެންވެރިން އެކަން ކުރަމުންދާ ނަށް ކުރެވޭނޭ ބުނާއިުރގައި މިއަދު ޙަޤީޤަތަށް ވެސް މިއަދު ފިނުކުރެވި، ފިރިހެންވެރިން

ޢީ ނިޒާމު ހަލާކުވެގެން މި ޝަރްނޑުމެން މި ނޒާމު، މުޅި އަުޅގަގޮތާ މެދުގައި އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. 

 މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ މި އްގެ އިހުމާުލންތޯ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންބައެ ދިޔައީ 

ނަމަވެސް، ަވގުތު ަދއްަކން. އެހެން ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުާޅއަށް؛ އަުޅަގނޑު އަިދވެސް އެބައޮތް އަްސލު ވެސް ވަރަށް ވާހަކަ

 ޑަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮ ތެއް ނެތްތޯ؟ވޭނެ ގޮަވގުތު އިތުރުކޮށްލެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.؛ ބޭތީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލި
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ލިބިއްެޖއްޔާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވާހަކަަދއްކަްނ ބޭނުން. މިއީ ޙަޤީޤަތުގަިއ  ދެްނ، އަުޅގަނޑަށް އިތުރަށް ަވގުތުވެސް އެ

ްއޔެައކު، މިއަދަުކ ކީ، އިމި ކަމަ .މިއީ އިނގޭތޯ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިުތންނަށް ވަރަށް ސާފުވާންޖެހޭ ކަމެއްސް ދިވެހިވެ

ިއއްޒަތްތެިރ ހެން ފަނޑިޔާރުން އެބަތިބި ލެވިފަިއ، އަން އްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ފަނިޑޔާރުންރާވެގެްނއުޅޭ ކަމެއް ނޫން. މި 

 ށް މަތުަގއި ިމއީ ަވކި ބޭނުމެއްަގއި، ަވކި މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުެރވޭ ގޮގަނޑަށް ގަބޫލުކުހެްނވީމާ، ައޅުރައީސް. އެ

ޙަޤީޤަތަށް ެވސް ައންހެން ކަނބަލުން ހިފަހައްޓައި، އަންހެން ކަނބަލުން  ކުރާ ކަމެއް.ކި ަބޔަކު ޓަކައި ވަ

ާރ ބަޔަުކ ގެްނގުޭޅ އޮބިއަަޅިއގެން، ގޭަގއި ަބިއތިއްބަިއގެން ަވކި ގޮތަކަްށ ބައްޓަންކުރަްނވެގެން މަަސއްކަތްކު

 ސް، މިއަދު..ވިސްނުމެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންނަމަވެ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދުރު ރި މެންބަދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެ ފެލިދޫ މެންބަރު. ރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:  އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދުރު މެންބަދާއިރާގެ  ފެލިދޫ

ޗެްއ ލަިއަގއި، މި ކުއްލި މަްއސަލައާ ގުިޅގެން އަުޅގަނޑު ެއއް ސައާދެ، މި މައް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، އަްނހެން ކަނބަލުން ކަމަށް ވިޔަްސ، ފިރިހެން ބޭފުޅުން ކަމަށް   ނަމަދަންނަވައިލާ ކަމަށް ވަނީ

ރުގޭަގއި، ީމގެ ާވނޭ. ފަނޑިޔާއަިއސްގެންނު  ވިޔަްސ، ޙަޤީޤަތުގައި އެ ބޭފުޅުން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ެއްއވެސް ހުރަހެއް

ހާރުވެްސ އަދި މި ވެސް އެބަތިބި، ވަކާލާތުކޮށްފައި ފަނޑިޔާރުގެތަުކގައި ީމގެ ކުރިން އަންހެން ބޭފުުޅންދަށު 

ތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްކަން ވެސް ކުރަމުން އެބަގެންދޭ. އަދި ޤާީޟކަން ުކރަން ވަކާލާތުކުރަމުން އެަބގެންދޭ. ައދި ޤާޟީ

ރީްމ ކޯޓުަގއި، އަދި ނުވިތާކަްށ ނޑު ގަބޫުލކުރަން. ދަށު ކޯޓުތަކުން، ސުޕްކަމަށް އަުޅގަންނަންވާނެ އެ ފުރުޞަތު އޮ

 މިއަދު އަދި ވަކި ތިއްބެވި. ްއވާފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން އެބަރަ ހައިކޯޓު ފަދަ ކޯޓުތަކުަގއި މީގެކުރިން ފަނޑިޔާރުކަން ކު

، ނޫނީ ވެމުންދާީތވެނޫނިއްޔާ އެ ައޑުތައް މާޭލގައި އި ކަ ދެްއކީމާ،ޔަންކުރާ ވާހަޢައް ފުަޅކު ބޭ އޭގެސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

އެދޭ  ންދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުސްއަަޅިއގެން މިއަށް މަސައްކަތް ކުިރއަްށގެ ، މިއަށް ހުރަ ިއވެމުންދާތީވެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

އިކޯުޓ އަދި ހަ އި ވިޔަްސ،މުގަޓު ކަޕްރީމް ކޯގަނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. އަދި ސުކަމެއް ނޫންކަމުގައި އަޅު 

، މަކީތަމްސީލުކުރުަގއި ިވޔަސް، އަންހެން ބޭފުޅުން އެ ތަން ކަމުގައި ވިަޔސް، އަދި ސިވިްލ ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުކަން ކަމު 

ގޮަތްށ ުޅގަނޑު، އެއަދި އަ  ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. އް ަކމުގައިއަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެ

އޮތް ވާހަކަ ވެްސ ދު  ހުށަހަޅައިފިއްޔާ އެ އަންހެން ބޭފުޅަކަށް ފުރިހަމައަށް އަޅުގަނޑުގެ ތާއީނަންޔާ ލްޖުމްހޫރިއްރައީސު

 އަުޅގަނުޑގެ ފަރާތުން އެ ބޭފުޅަކަށް ލިބޭނެ ާވހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަމުން އެ ވޯޓު ނަވާލަމުން،އަޅުގަނޑު ދަން

 .އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުުރކޮށްަލން. ޝުކުރިއްޔާ
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 .ނަޞީރުއިބްރާހީމް ރު ރި މެންބަދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެ ލަކުމު މެންބަރު. ރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމްރު މެންބަދާއިރާގެ  ކުމުލަ

ންމެ މަޖިލީހުގެ ކޮނޑަށް ހީވަނީ މިފަދަ ޚައްސާސީ ަމއްސަލަެއއްަގއި އަުޅގަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ގެ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ންޖެހޭނެ ޚައްސާސީ މައްސަލަެއއް ކަންނޭނބުނަްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް އި

ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ، ީދނީ މައްސަލައެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން ވަރަށް ނީ. އަތެރެއަށް ހުށަހެޅިގެން މި އުޅެ 

މި އިްއޒަތްތެރި ަގނޑުމެންގެ ައޅުން ފާހަގަކޮށް، ކަންބޮުޑވުން ފާުޅކުރަމުންދާ ހިނދެއްގައި މިކަ ންފަރާތްތަކަކުގިނަ 

ވެސް  ގޮތެއްއަދި އަޅުގަނޑު ދެކޭ ކަމެއް.  ެވްސ ހަމަ އުފާކުރާ ދިޔަކަމީ އަުޅގަނޑުމަޖިލީހަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން

ައޅުގަނޑަށް ކަަށވަުރވަނީ ރާއްޭޖގެ އިްއޒަތްތެރި . ލީއިރުޞަުތ ހޯދަފު މިކަމުގައި ދަންަނވާލަން ައުޅގަނޑު މި

ަރއީްސ، ެއއްކޮށް އިްއޒަތްތެރި ޚިލާފު އެްއވެސް ޢަމަލެްއ ނުކުރަްއވާނޭކަން. ހަމަެއއާ ލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްލާމްދީނާރައީސު

ހާލަތެއް ބުނަންޖެހޭ ތަށް ަވގުތުން ވަގުސާފުބަހެއް ލްމުވެރިން މި މައްސަލައާ މެދު ޢިީދނީ ރާއްޖޭަގއި އުފެދިފައި ތިބި 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  އިރުހަގަކުރެްއވި ކަންަތއްތަކަށް ަބލާގިނަ ބޭފުޅުން ފާ  ގަބޫލުކުރަން. އަުޅގަނޑު ކަމަށް އަތުެވއްޖެ

ވެސް އަންހެން ބޭފުޅުން  ެވސް ައދި އެހެން ފަނޑިޔާރުކަން ކަންއުމުތަުކގެ އުއްަތމަ ފަނޑިޔާރުޤައިސްލާމީ 

ގޮުތަގިއ  ގެކަމެއް  ގޮތުަގއި ހުއްދަ  ނެތްއްމެންނަށް މި މައްސަލައިގައި އެްއވެސް ޝަްއކެޅުގަނޑުދާކަމީ އަމުންކުރަ

ރަބިއްޔާެގ މަތީ ޢަދީ ޢޫސަ ވާ  ކަމަށް އުމެއްޤައަުޅގަނޑުމެންެގ އެހެން  .އީސްކަމެއް. އިްއޒަތްެތރި ރަ ބެލެވިދާނެ

ގެ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ން ޅުގަނޑުމެމުންދާކަމީ އަޔާރުކަން ުކރަންހެން ބޭފުޅުން ފަނޑިވެސް އަ އިމަޖިލިސްތަކުގަ

 ތެރެއިން އެނިގގެންދިަޔ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މި  ވި ިޚޔާލުފުޅުތަުކގެ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއް އިްއޒަތްތެރި 

ޭޖގެ ށްޓަަކއި ރާއްކުރުމައްޔަންޢަ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ިދވެހިރާއްޖޭގެ 

ފޮނުވި ހިސާބުންނެއް ނޫން އިނގޭތޯ ަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ނަންފުޅުތަކެއް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޖުޑީރައީސުލް

ކަންތައްަތއް މައްސަަލއަކަށް ވެގެން އޮންނަންޖެހޭނީކީ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކުރިއަށް އޮްތ  އަޅުގަނޑުމެން މި

 ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި އި ހީވާ ކޮންމެ ކަމެއްގަ ސްވާހެން އި ކަމެއް ގޯވެސް މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތަނުގަ

ރާއްޭޖގަިއ  މި ގެބަހެއް ހޯދަން. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަނޑުމެންޢިލްމުވެރިންގެ ވެސް އުފެދިފައި ތިބި އި ގަ ރާއްޖޭ

 ބޭފުުޅންގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން  މި .ތު ޕާޓީއަދާލައެްއ ބަެއއ މިއީ  ޝަުނގައި ހަަރކާތްތެރިވާކޯލިއަޅުގަނޑުމެންނާއެކު 

މީގައި ، ނީނޑަށް ބުރަވެވެުޅގަ އައް ނެތް. ވީމާ، ކަމުގައި ބުނެފައެ ކަމެއް ވެސް މިއީ ކަނޑަެއޅިގެން ހަރާމް
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 ކަމަށް. ންހެން ބޭފުޅުންގެ ތިބުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫންޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ ތެރެއިްނ އަސު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

  ތެންިކއޫ. ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.ތަށް ވަރަށް ދެއްވި ފުރުޞަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލީމް. ޙަދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތްރި މެންބަރު. ބިލެތެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެ

 ،ްސ މިއަށް ކޮންމެެވސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަންޔަލިލަސްވެކޮށް ްސ ކުޑަ . އަުޅގަނުޑވެތްތެިރ ރަީއސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

ބާަވގުތުގެ ކަންތަކުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  މުކޮށް މިއްވެސް ބޭނުން. ެދން އާ ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައަްށ އަޅުގނޑު

ުޅގަނޑުމެން . އަހުރޭ  ދެެކވިފައިކި ުދވަްސވަރުގިނަ ވާހަކަ އެވަރަށް  ،ދީނީ ކަންތައްތަުކގައި ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

ބޮޑު ދީނީ ފޮތެއް.  ތަރުތީބަކީ މާތަރުތީބުގެ  ވާހަކަ. ބޮޑުވާ ގޮތުގައި ބޮޑުދާންނއެންމެ ކުޑައިރު އަުޅގަނޑަްށ ހަ

ތްތެިރ ންނަނީ ިއއްޒަެވސް އާދޭ. އޭަގއި އޮ ހިނިފަހަރު  ބަެއއްލީމަ  އިއެފޮތުަގއި އޮީތ ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެ ިކޔަ

ތެރެއިން ރީތި އަންހެނުން. ރީތި އަންހެނުން ނޫން  ގެޅުކަމަށް އަންހެނުންން އެންމެ ރަނގައުއީދު ނަމާދަށް ދި، ރައީސް

 ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ތަރުތީބުފައި ލިޔެފައި އެބައޮތް. މާއަންހެނުންނަށް އީދު ނަމާދަށް ދިއުން މަނާކޮށްފައި ބޮޑު

ކަމަށް މިހާރު  ާބވަތުގެ ކަމެއް އެ ،ޒާތުގެ  ކަމެއް ނޫންކަން. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ން ޮއތްއީ އަދި އެހެގުނީ މިނއެ

އަންހެނުން  ،ގޮސްފައި އޮތީ އި ކުރިއަރަ  ަގއިޔޭނޑުމެންނަށް ތަހުޒީބީ މުޖުތަމަޢުތައް ދުނިޅުގައަ .އުޅެނީ ޖެހިގެން މި

 ،ވެސް  ކޮްށގެން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެ މަސައްކަތްނާ އެީކގައި އަންހެނުން ،ކުުރވަިއގެންވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުވެރި

އަންހެނުންނާ  ،އަންހެނުން ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކޮށް  .ދަނީ  ފަިއގެން މިހިވެސް އެ މަގަށް އަމާޒު ހިރާއްޖެމި ދިވެ

ފަހުން ނިމިދިޔަ  ންމެވޭނެތީވެ. އެނުދެކަމެއް އެކުަގއި ކޮްށެގން  ނޫނީ ކުރިއަށް އެީކގައި ައޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ

ދިނީ އިގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑު ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބެއް ހޯދަވެސް ައޅުއި އިންޑިއަން ޯއޝަން އައިލެްނޑް ގޭމްސްގަ 

އަންހެނުންނަކީ ވަކި ފިރިހެންނުންނާ  ،އުޅޭ އެްއޗަކީ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވަްނ މިގެ ޓީޓީ އަންހެްނ ޓީމުންއަޅުގަނޑުމެ

ގޮތްގޮތަށް ދީނީ  ފަހަރު އެކި އެކި ނަށްއަޅުގަނޑުމެން ،ތިބެވޭނެ ބައެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސްނު އިހަމައިގަ  އެއް

ލްމުވެރިއަކު ބޭނުންވާ ޢިދީނީ  އެ ފަހަރެއްގައި ،ހުންނަ ރަޢުޔުތައް ހުންނަނީ ގޮތްގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އިވިފައި

ނުލިބިގެން. ފު ޞާއިންޢަދުލު ނަށްނީ ައޅުގަނޑުމެންޅެއުމި ނޑުމެން އަުޅގަ .. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްފަރެގޮތަށް ނެ

ޒާތެއްގެ ފިލްމެްއގެ  ފަނޑިޔާރަކު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެހެންޕްރީމް ކޯޓުގެ ދިޔަ ސުފެނިގެންނަްށ މިދޭތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން

ހަކަެއްއ ވާ އެ ލްމުވެރިއަކުޢިނުޑމެންގެ ތެރެއިން އެްއވެސް އަުޅގަ ،ފެިނގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސްމަންޒަރުތަކެއް 

ންނަނީ ކޯޓުްނ ހުކޮށް ނިންމަނީ. އަގުލިސްޓެއް އެ ކުމްޙު ވާ. ހަމަ ކަނަޑއެޅިެގން އަގުލިސްެޓއް ނެރެގެންކައްދަނު
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މިހެން އޮތް އަގު ލިސްޓަކާ  .ވަްއކަމުން ސަލާމަތްވެޭވވަރު .ން ސަލާމަތްވެވޭވަރުރީމާރާމާ ރީތެޭރަގއި އެހެބޭރުގައި. އޭގެ

އެްއވެސް  ،ސްވެރިންނަށް އެންގޭނެ. އެހެންނަމަވެމުލްޢިދީނީ  ހާޖޭގައި ތިބި ހުރިރާއް ރާކަން މިމަސަްއކަތްކު އެީކގައި

ވެސް ުއޅޭ  މިއަދު ،އުޅޭ އެްއޗަކީ ން މިނާދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަަސލައެއް ަމއް ންއިލްމުވެރިއަކު އެޢި

ީލ  ތަަނށް ކުއްލި ަމއްސަލަެއއް އި މި ކުރުމަށްޓަކަ  މަސައްަކތެއްމައްސަލައަީކ އެމް.ީޑ.ޕީ ލާީދނީ ކުރުވަްނވެގެން 

. އެްއވެސް އަާސސެއްގެ ަމއްަޗކަށް ނޫން. ފަދައްކާގައި ތިެބގެން ވާަހކަކޮންމެވެސް ބަަޔކު ސަިއކޮަޓރި ތެރޭ

ވެސް  ނީވިދާުޅވާ ލާދީ އެ ،އޮތީ ބަލައިގެންފައި މި ެއމްޑީ.ޕީ ރާއްޖޭަގއި ގިނަ ރައްޔިތުންމިއަދު ދިވެހި  ،އެހެންނަމަވެސް

އަސްުލ  ،ގުނީނޔިތުންނަށް ސާފުވެ އެގޮްސ މިހާރު ކަނޑަެއޅިގެން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައް ޮގވަމުންއެހެން ޮގވަމުން

ވެސް  ތިބީ އިފިލާފަވެސް. އަދި ެއންމެ ބޮޑަށް ދީން ރަނގަޅަށް އޮޅުން އަކީކަން އެންމެ ބޮޑު ީދނީ ޕާޓީއެމް.ޑީ.ޕީ

ށް ޙަ ލިޞާމް މުޙައްމަދު ގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ރައީސް އިބްާރހީައޅު ތެޭރގައިއޭގެ ކަމަށް.ވެރިން އެމް.ޑީ.ޕީން 

މް އިބްރާހީ ،ދަންނަ ބޭފުޅެއް ެވސް ވަރަށް ކުަޑއިރުއްސުރެ ދީން އެނގޭނެ. ެއއީ އަުޅގަނޑުމި ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ބިކުރާ ބޭފުޅެއް. ދީނަށް ލޯވެސް ވަަރށް  ކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދީނަށް ލޯބިކުރާ އަދި ރައީސް ނަޝީދަކީޙަލިޞާމަދު މުޙައް

ގެ ގޮތުަގއި އެއްޓީމިހާރު ދީނީ ޕާ ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ގަބޫލުކުެރވުނީއައިސް ފަހުން  އެންމެ

 އޮތް އަދާލަތު ނޑުމެންނާ އެކީގައި ކޯލީަޝން ހަދާފައި އަންނަނީ. އެއީ އަޅުގަ  އެމް.ޑީ.ޕީ މިހާރު ފާހަގަވެގެްނ މި

ދެމުން. އެހެންވީމާ، ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެްއބާރުލުން ރޭ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް އެޅުގަނޑުމެން ނެޕާޓީވެސް އަ 

 ...އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވޑަިއގެންފަިއވާ ދިއެއްެކވުމަށް ދެ ވާހަކަފުޅު ،ކުރުމަށްސްހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު މި މައްސަލައަްށ ބަ

 ދެއްެކވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފައި ނިމުނީ. ވާހަކަފުޅު އިދައްަކވަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު

  .ެއހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ގެން ނެތްއިބޭފުޅުންގެ ތެެރއިން ތަޅުމުގައި ވަޑަ  ތިއްބެވި

 

 ޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަ 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއީ ރައްޔިތުްނގެ . އޮތް މަްއސަލައަށް މިހާރު މި ފަށަނީ އަޅުގަނޑުމެންެގ ދެން އެޖެންޑާގައި ،އަޅުގަނޑު މި ބަދަލުވަނީ

 ގުތީ ކޮމިޓީންެއ ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުެރއްވުަމށް ހޮއްެވވި ވަ  އި،މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު މުޅިން ެއއްކޮށް އިޞްލާޙުކުަރއްވަ 

މަރަދޫ ދާއިރާެގ  ،މުޤައްރިރުންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ އެ ކޮމިޓީގެ ދިރާސާކޮށް ނި
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އަުޅގަނުޑ  ، ރިޕޯޓް ހުަށހެޅުމުގެ ކުރިންޓީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް. އެހެންނަމަވެސް، މި ކޮމި

މި އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހަްށ  ،ންގެ ކިބައިްނ އެދޭނަންޓީތަުކގެ ވިޕުއަިދ ސިޔާީސ ޕާރުންނާއި ޑަސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ލީ 

ެގ ޓުމިނެ 5ވުމަށް ދެންނެވުމަށް. ެއކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެއް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ތަޅުމަށް ވަޑަިއެގންހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

މަށް. ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި އުގެންދިކުިރއަށް އިގެން ބްރޭކެއް ނަގާނަން ިސޔާސީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުން މި މަސައްަކތާ

އަިދ  އެހެން މައްސަލައެކޭ ވިދާުޅވާނީ. ނޫނިއްޔާ ބެހޭ ޒާމާބެހޭ މައްސަލައެއް ެވއްޖެްއޔާ ނި މެންބަރު ނިޒާމާ

ޒަތްތެިރ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހިތްޕުޅުގައި އޮތް ކަމެއް. އިއް  ،އިޝާރާތްކޮށްލެްއިވޔަކަސް އަުޅގަނޑަކަށް ސާފެއް ނުވާނެ

ތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުން ވަރަްށ ގޮ އްަގވާއިާދ އެ  ،ޒަތްތެރި މެންބަރުކަމެއްޯތ. ިއއް ނުވެޭވ ކޮން އަދިެވސް ވިދާޅެއް  ،ބަރުމެން

ބެހޭ މައްސަލަެއއް ނެގުމަށް ކަމަށް. އެހެން  ކުރަން. ަގވާއިުދގައި އޮންާނނީ ނިޒާމާސް ބޮޑަށް އަުޅގަނޑު އިލްތިމާ

ނޮޅިވަރަްމ  ،މައްސަލައެއް  ބެހޭ ަކށް ސާފެއް ނޫން. ނިޒާމާދަކު އަުޅގަނޑަުޅނުވާހާ ހިނއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާ

 ތެރި މެންބަރު. ދާއިރާގެ އިްއޒަތް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

މުލަކު ދާއިރާގެ  .ސްނުކުރަންވެގެންރިމަތިން ހުރަކައިީރަގއި ކު ދޮރު ،ވާހަކަަދއްކަމުންދާތީވެއަޅުގަނޑު މަޑުކޮށްލީ 

ންނާނީ އިތުރު ވަގުތު. އޮ ކައިރީަގއި މަޑުކޮށްލީ އެ ވާހަކަދައްކާތީވެ އެހެންެވ ދޮރުއަޙްމަދު ޙަލީމް ދެން  އިމެންބަރާ

  އެދިފައި ވާަހކަދައްކަން. ށްފުރުޞަތަކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ޟޫޢައުއިންސުރެ ައުޅގަނޑުމެން މި މަ 10:30ގަިޑއަށްފަހު ެވސް  ގެޑި، ބްރޭކު ގަ  10ންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެ

ނުގަންަނވާ. ދެން ތި ވިދާޅުވަނީ ބަހުސް ބަހުސްކުރަމުން ތަޅުމުގައި މި ގެންދިޔައީ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޑަެއއް

 1ވެެދވަަޑިއނުގެންނެިވގެންނޭތޯ؟ އޭގެ  ؛ވީިއގެން ހުންނެ މަޑުކޮށްލަްއވަކައިރީަގއިނިމުމުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދޮރު

ގަިޑއިރު ވަންެދން އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސް  1ގެންދިަޔއިން. ގަިޑއިރު ކުރިން ައޅުގަނޑުމެން ބަހުސް ކުރިއަށް

 ދުެއ ަގާވއި ،ށްޞްލާޙުކޮއެްއކޮށް އި ންރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދު މުޅި )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ން. ޔައިގެންދަކުރިއަށް 

މިހާރު މި ފަށަނީ. މި ރިޕޯޓް  އަުޅގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ންއިޞްލާޙުކުރުމަށް ހޮވި ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މަރަދޫ  ،އިދު ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ހޮވި ަވގުތީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ަގވާ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ

ގަިޑއިރު ކަނޑައެޅިަފއިޭވ.  1ލަ  ޝަރީފް. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ޖުމުރު އިބްރާހީމްތްތެރި މެންބަދާއިރާގެ އިްއޒަ

، ޙު ލިބިފައިވޭ. އެހެންވީމާކަށް އިްޞލާސާޅީހަާގތްގަނޑަކަށް  ؛އިޞްލާޙުއަޅުގަނޑުމެްނނަށް ލިބިފައިވާ މި ރިޕޯޓަށްފަހު 
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އަިދ  ،ގެންދާނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެރިއަށްޅުގަނޑުމެން ކުިއގެން އަރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށްފަހު އިޞްލާޙުތަކާ

 ނަން. އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިއިލާސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަ 

 ސިޔާސީ ޕާޓީގެ އެހެން  ަޑިއގަންނަވާސްބަތްވެވަނިއެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ،ނަމަ މުަގއި ަވޑަިއގެން ނެތްވަގުތު ތަޅު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވޭނެ. އެީއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ ުކރިންވެސް ކަްނ ކުރަމުންދާ 

 !ށަހަޅުއްަވއިދެްއވާރިޕޯޓް ހުގޮތް. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

 

 ދެއްކެުވން:ޝަރީފް ވާހަކަމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ނަ މާއްދާެގ ވަ 88ޤާނޫނުައސާސީގެ  ،ާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ިމއަދު މި ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓަކީޝުކުރިއް

އޮތް ގަާވއިދު ުޗަގއި ފާސްކުރެވި މާރި 2 ،2010މަލުކުރަމުން މިހާރު އަންނަ ޢަގެ ދަށުން މި މަޖިލީހުން )ހ(

 ،ރަށް ބުރަ މަސައްކަްތކޮށްގެން ވައަުޅގަނޑުމެން  .ިރ ރައީސް ރިޕޯޓް. ިއއްޒަތްތެގެޓީހޮިވ ކޮމި ޓަަކއިއިޞްލާޙުކުރުމަށް

 ޅި މު ،ދާއިރާއެއްަގއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިންމެވީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ފުޅާ

މި  ޅާ ރިޕޯޓްން ހުށަހަހެޅުމަށް. އެގޮތުެގ މަތީހުށަ ަމޖިލީހަށް އިެދއްގެ ގޮުތގައިއު ަގވާއަ ،ށް އިޞްލާުޙކޮށްކޮއް ރިޕޯޓް އެ

 މަްޝވަރާއަްށ ގެ. އާއްމު ރައްޔިތުންނުސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދު ،އަުޅގަނޑު ފާހަގަުކރަންރިޕޯޓަކީ. 

ްނ ވާ ގޮުތގެ މަތީއި ގަ 19ޖެންާޑ އެމެން މި ަގވާއިުދ އިޞްލާުޙކޮށްފައިވަނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ެލވުނު. އަުޅގަނޑުއިހުޅުވަ

ޚިޔާލު  ދާއިރާެއއްަގއި ރައްޔިތުްނގެ ފުޅާ ،އެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކުރުމަށާއި  ،ށާއިމަމަޖިލީހެއް އުފެއްދުތްތެރި ހާޒާނަ

މުޅިން އައު އިޞްލާެޙއްެގ  ،ތައްޔާުރކުރުމަށް އިޞްލާޙު ައލުން ލިޔެ އިލީަގއި މަޖިލީހުގަހޯދައިގެން ެއ ޚިޔާުލގެ އަ

އް ެވްސ ތަ ފުރުޞަތުތަކެްއގައި ަބއެްއ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުން އިޞްލާޙުލިބުނު  ށްކަތަޓީޕާ. ސިޔާީސ ނިންމުމަށް ގޮތުަގއި

 ހުރިހާ  . މިވިއްހެޅުްއ ހުށަކެއްވި. ާއއްމު ރައްޔިުތން ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޚިޔާލުތަ ޅުހެށަހު

 ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކޮށް މި  !. އާދެތީއޮ ށްފައި މިއިްޞލާޙުކޮގަވާއިދު ތަކެްއގެ އަީލގައި މި ކޮމިޓީން މި ލުޔާޚި

އޭގެއިތުރުން ވެސް ތިަޔ  އި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުންމަޖިލީހުން ދެއްވި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ނިންމަ

 ކަންލިބިފައި ބޭނުންފުޅުވާ އިޞްލާޙުތައް ހުށަެހޅުއްވުމަށް ވަނީ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ައވަހަކަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކަންކަން  ވީހާވެސް ،އޮތީ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ބޮޑަށް ބަލާފައި މި 

އަދި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި ވަކާލާުތކުރުމަށް  ،އިންތިޒާމުކުރުމަށާއި ސް އަލުން ތަރުތީބުކޮށްގޮތަށް މަޖިލި ނިންމޭނެ

ރި މެންބަރުންނަށް ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި ަމސައްކަތްކުެރވޭނެ ފުރުޞަތު ޒަތްތެލީހުަގއި ިއއް ރައްޔިތުންގެ މަޖި

އަދި ކޮމިޓީތަކުަގއި ވެސް މަަސއްަކތްކުރުމުގަިއ ރަްއޔިތުން އެދޭ ކަންކަން ހަލުވި ސްޕީުޑަގިއ  ،ކޮށްދިނުމަށާއިތަނަވަސް

ންނަށް ފައިދާހުރި ބިނާކުރަނިވި އްޔިތުމަޖިލީހަކީ ރަ ،ނިންމޭނެ ގޮތަކަށް އަލުްނ ކޮމިޓީތައް ތަރުތީބުކޮށް

މަތީން ނިންމެވި އިޞްލާޙު  . މިގޮުތގެގެންމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި އަލުން އިޔާަދކުރުމަށް އިސްކަންދީ
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ން. ދެން އުއެކު ފާސްވެގެންދި . އަޅުގަނުޑ އެދެނީ މި އިޞްލާޙުތަކާވަނީ ހުށަހަޅާފަ ތިބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު މި

ބުރަ ބޮޑު މަސައްކަތެއް.  މިއީ ވަަރށް ،ކަމެއް. އަުޅގަނޑު މި ރިޕޯޓުތައް ޗާޕުކޮށް ުޅގަނޑަށް ފާހަގަުކރެވުނުއޮތް އައެބަ

އަުޅގަނުޑ ދެންމެ ކިޔަމުންދިޔައިުރގައި ިމ  ،. އެހެންކަމުންއްއެްއޗެ ޖެހުނުވަރަށް ކުރު ުމއްދަތެްއގެ ތެޭރގައި ިލޔަން

ނޫން  . އެއީ "މެދުުނކެނޑި" އެހެންނެއްމްލާ ކުށެއް ލިެޔވިފައި އެބައޮތް އިންބަރު )ހ( ގަވަނަ ނަ 44ގަާވއިދުގެ 

. ކަނަޑއަޅާނީ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ގިނަދުވަހު ިޚދުމަތްކުރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކަމަށް. އެއީ ރިޔާސަތު އޮންނާނީކީ

. އެހެްނވީމާ، ކުން ލިޔެވިފައޮތީ އޮުޅމަ " އެ ބަސް އެބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގޮތުން އޮްތ މާއްދާ. މި މާއްދާ "މެދުނުކެނޑި

 ،ނަމަ ދިމާވެއްޖެކަމެްއ. އެހެން ދެއްވުަމކީ އަުޅަގނޑު ވަރަށް އެދޭއެތަންކޮޅު މެންބަރުން އިޞްލާޙުކޮށް

ޙު ކުރިމަތިވާނެ. އިއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު އިޞްލާ ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ،ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަސް އޮެވއްޖެ

ވަނީ ިވއްޔާ ަމއްސަލަެއްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން އަިދ  ފައި ޮއވެއްޖެ ކަަމށްވާހުށަހަޅުއް

ރިޕޯޓުގެ ަމއްޗަށް ރިާޢޔަތްކޮށް ނިންމަާވއިރުަގއި މި ދެންނެިވ ނުުކތާ އުނިކޮށްފަިއ މައްސަަލ މި  ތިބޭފުޅުން

ން. އެއީ އިމްލާ ުކށުން ލިޔެފައި އޮތް ކަމެްއ ން ވެސް އެދެުޓގެ ފަރާތުއެގެންދިއުމަށް އަުޅގަނުޑ ސެކްރެޓޭރިކުރިއަށް 

ޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. އާދެ! ހަމަ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ކަމަށް ފާހަގަކޮށް، އަުޅގަނުޑ މި ރިޕޯޓު މި އިއްޒަތްތެިރ މަ

ތެރޭަގއި ެކއް ީމގެމު ކަންތައްތަންޓަަކއި މުހިތްތެރި މަޖިލީހެއް ހިންގުމަށްހާނަޒާހުރި ަގިއ  19އެޖެންާޑ  ،ފަދައިން

ލީހަށް ވަކި އަދަދަކަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މަޖި ،ތެެރއިން އެްއ ކަމަކީ. މީގެނެހިމެނިފައިވާ

 ތައް ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާން އަދި އެ  ،މުސާރައިން އުނިކުެރވޭ ގޮތަށް އަަލށް ތަޢާރުފުކުރުމާއި ،ނަމަ ވަަޑއިނުގަންަނވާ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  ؛މާލީ ބަާޔނުގައި ވެސް އެ މެންބަރުންގެ  ،ދިއުމާއި ގޮތަށް ކަނޑައެިޅގެންޢުކުރާ ވެސް ާޝއި

ވެސް. ެއއީ ދެން  މި ބާވަތުގެ ކަންަތއްތައް. އާެދ! ފިރިން ،ލުންގެ މާލީ ބަޔާން ހިމަނާ ގޮތަށް އޮތުމާކަނބައަނބިއަނބި

މު ގޮތެއްަގއި ހަމަ ރައްޔިތުން ން، މުހިހިމެނިގެންވާނެ. އެހެންވީމާ ސްވެ ހާ ކަމެއްއެަކއްެޗއް ނޫންތޯ. ދެން އެ ހުރި

ގައި ވެސް ެއ  19އަިދ އެޖެންޑާ  ،އޮތީން ފާޅުކޮށްފައި ން ކަންބޮޑުވުތެރޭަގއި ެއންމެ ބޮޑަށް ރައްޔިތު ފާޅުކުރި ޚިޔާލުގެ

ރައްޔިތުްނ  ،ކޮށްދޭށް ޚިދުމަތްރަްއޔިތުންނަ ،ތްތެރި މަޖިލީހެއް ޤާއިމުކުރުމާއިހާމު އެއް އަސާަސކީ ނަޒާންމުހި

ވާނެ. އަދި ައޅުގަނޑުމެން ފައިމީގެތެޭރަގއި ހިމެނިއެ ހުރިހާ ކަމެއް  .ތަމްސީލުކުރާ މަޖިލީހަކަށް މި މަޖިލިސް ހެދުން

 އަށްހުގެ ފްލޯިއޞްލާޙުތަްއ ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު މަޖިލީ ބެލުމުގަިއ އިތުރަށް ހުށަހެޅޭމިހާރު އަލަށް ބެލި

ކުށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި މި ދެންނެވި އިމްލާ 44 ،ވެސް އެނގޭ. އަޅުގަނޑު ހަމައެކަނި އެދުނީ ވާފައިާވކަންފޮނު

ޓުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް ރަނގަޅުކޮށްލަދެްއވުން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ސެކްރެޓޭރިއެ

ّހު(އުއްމީދުކުރަން. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ން ވާހަރިޔާސަތު
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ދާނެ ގޮްތ ހުށަހެޅުއްވުމަށް. މަސައްކަތް ކުިރއަށްލަނީ އިޞްލާޙުތައް އިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން މި ހުޅުވަ

ެގ ވަނަ ާމއްދާ 83ހުށަހަޅާނީ ަގވާއިުދގެ  ގެ ތަޅުމަށްލާނަން. ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުއިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ 

ވަނަ މާއްދާެގ  83 ގެންާދނީ. ދެންކުރަމުންކޮންމެ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅައި ތާއީދުއިވާ ިއޞްލާޙު. ން ހުށަހެޅިފަ)ހ(ގެ ދަށު

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފަިއވާ އިޞްލާޙުތައް. އިޞްލާޙުަތއް  83ދެން  .)ށ(ގެ ދަުށގެ ިއޞްލާޙުތައް

ސްގައި އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި ހު. އެ ބަސް ފެށޭނީހުބައެކު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅި ނިމުމާ

ސްކުރެއްވުމަށް. ކޮންމެ އިޞްލާޙެްއ ހުަޑއިގަންަނވާނެ. އެއީ ޮކމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބަ މިނެޓު ލިބިވަ 3މެންބަރަކަށް 

. ޙު ވިދާުޅވާނީފައިވާ ިއޞްލާޅުމުގައި ހަމައެކަނި ހުށަހަޅުްއވާ ސެއް ނޯންނާނެ. އިޞްލާޙު ހުށަހެހުެއކު ބަހުށަހެޅުއްވުމާ

 ތެރެއިން ތަުކގެށުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ގެ ދަ 83 ށް ގަާވއިދުގެފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަ 

ހުށަހަޅުއްވާ  އަޙްމަދު ސަލީމް )ނ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނަ މާއްދާގެ 2

 އިޞްލާޙު. 

 

 ރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ރާގެ މެންބަހޯރަފުށީ ދާއި

ސެްއަގއި ހުުޅގަނުޑ ހުށަހަޅާ ިއޞްލާޙަކީ މަޖިލީހުގައި ހިނަގމުންދާ އެްއވެސް ބަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަ

ގޮތް ގެ ރައީސް ދެކޭމެދު މަޖިލީހު އްުމ ބައްދަލުވުމެއްަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއާއާ ނުވަތަ ކޮމިޓީއެްއގެ 

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެްއގަިއ ކަްނކަން ނުވާނެެއވެ. އެހެްނނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާއެްއަގއި ނުވަަތ ގެންހާމަކޮށް

އާއި ލަާފ މަޝަވަރާ  ،ެއކަމާ މެދު ދެކޭގޮްތ ހާމަކޮށް ،ރަނގަޅަށް ގެންދާނެ ގޮތާ މެުދ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޚިޔާލުފާުޅކޮށް

ކުާރ ން އިންތިޒާމުކޮމިޓީގެ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއްަގއި ނުވަތަ ކޮމިޓީ ،މަ އެދިއްޖެ ނަ ކޮމިޓީއަކުން ދެވިދާނެއެެވ. އަދި

 . ުޝކުރިްއޔާ. އެވެމި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅަމަޖިލީހުގެ ރަީއސް ބައިވެިރވުމަށް އިވެންެޓއްަގއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްމަދު ޝިފާޢު. މެންބަރު މުޙަ އިްއޒަތްތެރި ތާއީދުކުރެްއވުމަށް އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅި އިޞްލާޙަށް 

 ޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އަ

 

 :ހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާ



51 

 

މް ޡިޢާމެދު ެހންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ  ،ވަނަ ާމއްދާގެ )ކ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް 15

 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ:މް ޡިޢާމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢާލީ 

އްދާގެ )ކ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ ވަނަ މާ 15ގެ ހުގެ ގަވާއިދު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

އެކު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން އިޞްލާޙުކުރުން. މި މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އުފެދުމާ

 ،އިދަލާއި މުހައެންމެ ެގންދިޔަގަމުން އައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންފެށުމުގެ ކުރިން ހިން

އިދާާރގެ  އެ ،ާއއިއެކަަށައޅައި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިާވ ފައިސާ ށްދައުލަުތގެ ަބޖެޓުން އެ އިދާރާއަ ،ވަސީލަތްތަާކއި

ޮގތުންނާއި ެއއްބަސްވުންަތކުެގ  ގާނޫނީ ،ތިމާޒުތަާކއިއިލް ،ތަާކއިުފންގެ އެންމެހަިއ ޙައްޤުޒައްވަ ފުންނާއި ެއ މުްއޒަވަމު

ގާނޫނީ ގޮތުންނާިއ  ،ލިްއޔަތުތަާކއިއޫ އެންމެހައި ވާޖިބުތަކާއި މަސް އުފުލަންޖެހޭއެ އިދާރާއިން ދަށުން

ވެ. އަދި މި އެ ިއދާރާގެ ތަކެްއޗެ ކީމަންފާތަކަ ،އަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއިއެއްބަްސވުންތަުކގެ ދަށުން ެއ އިދާރާ

ފުންގެ ަގާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ްއޒަވަ ގެ މުޓްރީ ސަރވިސް މަތީން އެކުލަިއވާ ޕާލަމެން ވާ ގޮުތގެ ގައި  މާއްދާގެ )ރ(

ފުންެގ ްއޒަވަގެންދިޔަ ޕާލަމެންޓްރީ ސަރވިްސގެ މު ފެށެންދެން މި ގަވާއިދަްށ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޢަަމލުކުރަމުން

ތަްއ ހެން ގަާވއިދުންދިޔަ އެހެނިގެގޮތުން ޢަމަލުކުރަމުން ގުޅޭ ފުންނާްއޒަވަގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މު ގަާވއިދާއި ަރއްޔިތުން 

 ފުންގެ ަމއްޗަށް ހިނގާެނެއވެ. އްޒަވަ ޕާލަމެންޓްރީ ސަރވިސްގެ މު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ށް،ްއވުމަތާއީދުކުރެ

 

 ކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް ވާހަމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

 މް އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ޢާޡިމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޑޫ މީދޫ ވަނަ ނަންބަރު ިއޞްލާޙުކުރުމަށް އަ 6ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 17ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔ 

ޕީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވަނީ .އިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު އެމް.ޑީތެރި މެންބަރު ރޮޒަރާގެ ިއއްޒަތްދާއި

 ންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ ؟މެންބަރެއްތޯކޮން
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 :ކަދެއްކެވުންލްޙަކީމް ވާހަދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބް

ަވނަ ނަންބަރު އަންނިވި ގޮތަްށ  6ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ  17ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބުނެވިދިޔަ ަގވާއިުދގެ 

ިޑގްރީ ދާއިރާއިްނ ފުރަތަމަ ގާނޫީނ  ،މުެގ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ މީހަކީ. އަމީންޢާއ6ް -)ހ( -17އިޞްލާޙުކުރުން. 

ުދވަހު އަހަރު 5އިދާރީ ހިންގުުމގެ ދާއިާރއިން ނުވަތަ ގާނޫނީ ދާއިާރއިން މަދުވެގެން  ،ާމއެކުވު ވާ މީހަކަށްހާސިލުކޮށްފައި

 ކަމުގައި ވުން.  ތަޖުރިބާ ހުރި މީހެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް. ހީހެންވޭރު ެދކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަ ،ތާއީދުކުރެްއވުމަށް

 

 އިން ޝަހީމް ވާހަަކދެއްކެވުން:މެްނބަރު ޙުސަ ދާއިރާގެ ވޭރު ދެކުނުންހެ

ހުށަހެޅުމަށް  އިްއަވއިދެްއވި ބާރީގެ ހުށަހެޅުންރޮޒެއިާނގެ އަްއޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، އަޅުގަނޑު

 ޣަނީ. ބަރުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެން .އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ޣަނީ

 

 :ކަދެްއެކވުންޔާސަތުން ވާހަރި

ވަނަ ނަންަބރު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހޯރަފުށީ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  22ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ގަާވއިދުގެ 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ އިޞްލާޙު. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ވަނަ ނަންބަރު އިޞްލާޙުކުރުމަށް  4ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  22ގަާވއިދުގެ  .ތެިރ މެންބަރުއްޔާ އިްއޒަތްޝުކުރި އާދެ! 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

 ،ރާރުތަާކއިގަުޅގަނޑު ހުށަހަާޅ އިޞްލާޙަކީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ފޮނުވާ އަ ތެިރ ރައީސް.އްޔާ އިްއޒަތްޝުކުރި އާދެ! 

ޮގތުން ގާނޫނީ ލަފާ ދިނުން.  އަދި އެނޫންވެސް ކަްނކަމާ ގުޅޭ ،އިމްތިޔާުޒގެ މައްސަލަތަާކއި ،ކުއްލި މައްސަލަތަާކއި

 . ވެނަންވާނެއެށް ހުންފެންނާނޭ ގޮތަންބަރުންނަށް  ލަފާ މެލް ޖެނެރަލް ދޭ ގާނޫނީމިގޮތުން ކައުންސެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ތާއީދުކުރެްއވުމަށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

 މް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުުކރަން. މެންބަރު ސަލީއިްއޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ނަންބަރު އިޞްާލޙުކުރުމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ  5ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  22ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

  ިއޞްލާޙު. ހަޅުއްވާފަިއވާލީމް ހުށަޙްމަދު ސައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

 ގުޅޭ  ރާރުަތކާއި އަދި އެޫނންވެސް މައްސަލަތަކާގަ ،ކޮމިޓީތަުކން ދިރާސާކުރަމުންދާ ބިލުތަކާއި، އާދެ! އިޞްލާޙަކީ 

ކަށް ނުވަތަ މަޝްވަރާއަަކްށ ނޫނީ ލަފަޔައަ މިގޮތުން ގާއަދި .ންޝްވަރާދިނުގޮތުން ކޮމިޓީތަކަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަމާއި މަ

  އެވެ.ނެލް ޖެނެރަލް ދޭންވާއަވަހަކަށް އެކަުމގެ ެއހީތެރިކަން ކައުންސެީވ އެންމެ  ،ނަމަ އެދިއްޖެކޮމިޓީއަކުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރު އާދަމް ޢަލީއިރާގެ ނު ދެކުނު ދާމާފަން

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ވަނަ ނަންބަރު އިޞްާލޙުކުރުމަ 6ާދގެ )ހ(ގެ ވަނަ މާއް 22. ރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:
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މުގެ ކުރިން އެދި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅު ންޢާޔަތްކޮށްދިނުމަޖިލީހަށް ރި ،ދިރާސާކޮށް ނިމިކޮމިޓީތަކުން ދިރާސާކުރާ ބިލުތައް 

 ުގޅޭ  ފުށުއަާރތޯ ބަލައި، އެ ބިލުތަކާ  އާިއ އަދި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނުތަކާއެ ބިލުތައް ޤާނޫުނއަސާސީ 

ނާނެ ގޮތަށް ރުންނަށް ފެންލް ޖެނެރަލް ދޭ ގާނޫނީ ލަފާ މެންބަ ދިނުން. މިގޮތުން ކައުންސެގޮތުން ގާނޫނީ ލަފާ

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

  އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. މައްޗަންޮގޅީ

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނުޑ  މަދު ސަލީމް އެ ހުށަހެޅިދާއިރާެގ އަޙްދެ! ހޯރަފުށީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާ

 ޝުކުިރއްޔާ. ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ނަންބަރު އިޞްާލޙުކުރުމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ  7ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  22ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 އްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު. ލީމް ހުށަހަޅުރު އަޙްމަދު ސައިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ،މަޖިލީހަށް ރިޢާޔަްތކޮށްދިނުން އެދި ކޮމިޓީ ރިޕޯެޓއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.އާދެ! 

އި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އާ ލާޙުތަްއ ޤާނޫނުައސާސީ ފޮނުވާ އިޞް ހުށަހެޅުމަށްމަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަިއ މެންބަރުން

ގޮތުން ގާނޫނީ ލަފާ  ގުޅޭ އެ އިޞްލާޙުތަކާ  އި،ފުށުއަރާތޯ ބަލަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ،ގާނޫނުތަކާއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ

 ވާނެއެވެ. ތަށް ހުންނަންގާނޫނީ ލަފާ މެންބަރުންނަށް ފެންނާނެ ގޮދޭ ލް ޖެނެރަލް ދިނުން. މިގޮތުން ކައުންސެ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ރު އަޙްމަދު ހާރޫން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަމަނަދޫ ދާއިރާގެ 

 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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އަުޅގަނުޑ  އިޞްލާޙަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި

 . ދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ،ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް 30ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ޙްމަދު ސަލީމް މެންބަރު އަހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ

ްޓރީކޮށްގެން ހިންގާ ރޭިޑއޯ ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އިޞްލާޙަީކ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޝު

އްމު ކޮމިޓީން ަކނޑައަޅާ އުސޫލެްއގެ މަތީން އާސްޓޭޝަންތަކާއި ީޓވީ ސްޭޓޝަންތަކަށް ވަކި ތަފާތުކުރުެމއް ނެތި 

ުގތުން އަދި ރިކޯޑުކޮށްގެން ފޮނުވުމުގެ ހުއްދަ މަޖިލީހުގެ ގެ ބައްދަުލވުންތައް ވަ އި ކޮމިޓީތަކުގެ ޖަލްސާތަކާމަޖިލީހު

 ނެެއވެ. ރައީސް ދޭންވާ

 

 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. 

 

 :ހަކަދެއްެކވުންދު ޝިފާޢު ވާއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ  30ތެރި ަރީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވި އިޞްާލޙަށް ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަފުުކރުމަށް ހޯރައްދާ އިޞްލާޙުވަނަ މާ 31

 އިޞްލާޙު. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ންަތއް ގެ ބައްދަލުވުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެ އިޞްލާޙަީކ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީތަކު

 ،ވަނަ މާއްާދގަިއ އޮތް އުސޫލުގެ ބޭނުމަކީ 30ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމަށް މި ގަާވއިދުގެ  ދުރަށް ދެއްކުމާއި ންވަގުތު
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އްުމކޮށް ހުުޅވާލަިއގެން ބާްއވާ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާތަކާއި މަޖިލީހުގެ އާ ސިލުކުރުމަށްހާ އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތައް 

ބޫުލކުރެޭވ ގަމަތީން އަިދ  ލު ުނގެއްލޭ ގޮުތގެއިްނ ޭއގެ އަސްޢާރީޛައާއި ޓީީވގެ ންތައް ރޭޑިއޯ ކޮމިޓީތަކުެގ ބައްދަުލވު

 ަވގުތުން ދުރަށް ދެއްކުމާއި ބްރޯޑްާކސްުޓކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމެވެ.  ،ންހަމަތަކެއްގެ މަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .  އީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން:  އީސާދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދުކެނ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  ހޯރަފުށީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަފުށީ ދާއިރާގެ  ހޯޙުކުރުމަށްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިޞްލާ  33 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

 ބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު. އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

 ންގެރަްއޔިތު އާދެ! އެ އިޞްލާަޙކީ .ގެންަދވާތީމިހާ ގިނަ ފުރުޞަތުތަްއ ދެއްވަމުން ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ވަކި އިންިތޒާމެްއގެ  ،ވަކި އުސޫލުތަކަކަށް ތަާބވެގެން  ،ޕާޓީތަކަށް މެންބަރުންނަކީ ޔާސީއި ތަމްސީލުކުރާ ސިމަޖިލީހުގަ

ހަަރކާތްތެރިވުމަށާިއ މަސައްކަްތުކރުމަށް އޮތް މަޖިލީހެކެވެ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ ތަރުތީބުވެގެން މަތިން 

ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތްކުރުމަށް ެއ  ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓެއއްގެ ީލޑަރެްއގެނިސްބަތްވާ  މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން

 ަތއް ގެ ީލޑަރަކު ހުންނަންވާނެެއވެ. މަޖިލީހުގެ ައންނަނިވި މަސައްކަތްޕާޓީއެްއގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

 ގެ ތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުޕާޓީ ،ބުރަވެ ދައުރަށް ގެންދިއުމުަގއި ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތަކަށާއިކުރިއަށް 

 ންގެ މަޝްވަާރގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޯދަންާވއެވެ. ލީޑަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކުވން:
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އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ސަލީމް އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތެރި ރައީސް. ހޯރަފުށީ ދާއިާރގެ އި  ތް އްޔާ ިއއްޒަރިޝުކު

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ްއޒަތްތެރި މެ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިނވަނަ މާއްދާގެ ) 40ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ފައިވާ އިޞްލާޙު. އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާ

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

 ،ބުނެފައި އެ ވަނީ ޒިރީ އިްއވުްނ ކަމަށް ހާވަނަ ނަންބަުރގައި ޖަލްާސގެ  2އާދެ! އެ އިޞްލާޙަކީ މި މާްއދާގެ )ހ(ގެ 

 ،މެންބަރުންގެ އަދަދާއި ޒިުރވެ ތިބިހާގުތު ދުވަހު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި އެ ވަ  އެ ،ފަށާއިރުއް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެ

 ރަސްމީ ދަތުރުތަކުގައި ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަުދ އިްއވުމަށެވެ. އެދުވަހު ސަލާމުަގއި ތިބި މެންބަރުންނާއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހީމް ނަޞީރު. ންބަރު އިބްރާމުލަކު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެ

 

 އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން: މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ައްށ  40ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ގަވާއިުދގެ 

 އެ ގެންނަ އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ލްޔާްސ ލަބީބް އި ރާެގ ިއްއޒަތްތްތެރި މެންބަރުުހޅުދޫ ދާއި ،ދާެގ )ހ( އިޞްލާުޙކުރުމަށްވަނަ ާމއް 48ގަާވއިދުެގ 

  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.

 

 ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ރު އަޙްމަދު ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ނަންބަރު އުނިކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިާވ  2އްދާގެ )ހ(ގެ ވަނަ މާ 46ަގވާއިުދގެ  ޒަތްތެރި ަރީއސް.ޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތްތަކުން ހާމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ސިއްރު ޖަލްސާައކަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ އަންނިވި  ؛އިޞްލާޙު

ގޮތުަގއި  ގެބަެއއް ސިްއރު ޖަލްސާއެއް ގެޖަލްސާއެއް ނުވަތަ އެ ޖަލްސާ ން އެޖިލީހުށް ފެނިގެން މަކަމަ
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ފަދަ  ލިބޭ ކަންމީހެއްގެ އަނބުރާއި ރީތި ނަން އުނި .އުނިކުރަން 2ފާސްކުރުމުންނެވެ. މި މާއްދާގެ ގެންދިއުމަށް އަށް ކުރި

 ކުރުން. މި މާއްދާ އުނި .ވާހަކަެއއް ދެެކވޭ ޖަލްސާއަކަްށ ވުން

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ގަާވއިދުގެ )ނ(ގެ ދަށުން ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ލަދެއްވުންއި)ހ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ބައްލަވަ  ެހން ދެންމެ ތި ވިދާޅުވީ.ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު

 އެދެން. 

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާދުފޭ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  48ބުނެވެދިޔަ ގަާވއިދުގެ  ޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ އިއް 

މަޖިލީހުން އެހެން ދަކު، ނުވަތަ ނުވާ ހިނމި ގަވާއިދުަގއި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި -ގެ )ހ(48ޖަލްސާގެ ވަގުތު. 

ަވގުުތ  ގެދެމެދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ  ފެށުމާއި ނިންމުމާމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއް ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު،

އަްށ  11:00އިން  10:30އަށް ޖަލްސާ.  10:30އިން  9:00ވާ ގޮތަށޭ. ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަނިވި ތާވަލުަގއި

. އަށް ޖަލްސާ 14:30އިން  13:00ހުްސވަގުތު.  13:00އިން  12:30ލްސާ. އަށް ޖަ 12:30 : އިނ11ްހުސްވަގުތު. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު. 

 

 ުވން: ވާހަކަދެއްކެމުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު

އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުާރ  އަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 48 ،ދިޔަ އިޞްލާޙަށްހެޅިގެންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހުށަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާއިރާެގ ދާން ،މަށްއިޞްާލޙުކުރު )ހ(ަވނަ މާއްދާގެ  78ގަާވއިދުގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން هللا ޤޫބު ޢަބްދުޢުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަ
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މެންބަރު  އިްއޒަްތތެރި މެންބަރެއް އިޝާރާތްކޮްށލަދެއްވުން އެދެން. ކުރެންދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނެ

 ބްދުލްޙަކީމް. ޢަދުލްޣަނީ ޢަބް

 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ

 ކުރުން.ޙުލާޞްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އި 78ބުނެވިދިޔަ ގަާވއިދުގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކުާރ ، ފޮނުވައި ނޯޓިސް ންަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ  74 ގެގަާވއިދު)ހ(. މި  -78 ؛އިތުރު ސުވާުލކުރުން

ނެތި  ގުިޅެގން ނޯޓިސް ދިނުމެއް ކުރެވުނު ސުވާލަކާ އާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އޭނާ ޖަވަބަކާދޭ  ސުވާލަކަށް ަވޒީރަކު

 .ެއވެގެންވެރުންނަށް ލިބިމެންބައެހެން ސުވާލު ކުރި މެންބަރަކަށާއި  އަނގަބަހުން އިތުރު ުސވާލުުކރުމުގެ ފުރުސަތު އެ

އެ ސުވާެލއް  ،ތުރު ސުވާލެްއ އޮތް ނަމަތު އަބަދުވެސް ދޭނީ ސުވާުލުކރި މެންބަރު އިޞަފުރަތަމަ ފުރު ،މިގޮތުން

ެލވޭ އިިމގޮތުން ހުޅުވަ  .ވެލާީނއެއިއަދި ެއއަށްފަހު އިތުރު މެންބަރުންނަށް ިއތުރު ފުރުސަތު ހުޅުވަ ވެ.ކުރުމަށެ

  ުޝކުރިއްޔާ. .ވެިސކުންތެ 45މެންބަރަކަށް ލިބޭނީ ގިނަވެގެން  ރުމަށް ކޮންމެފުރުސަތުގައި ުސވާލުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު.

 

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކުރެންދޫ  ،ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވައި ދާންދޫ .ީއސްތްތެރި ރައިްއޒަޝުކުރިއްޔާ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަްށ  78ަގވާއިުދގެ  ،ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވިމަޖިލީހަށް ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ 

  ށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން.ޙަލާޞްއެ ހުށަހެޅި އި

 

 ްއެކވުން:ހަކަދެތުން ވާރިޔާސަ

 މުޙައްމަދު ރާޢީ  ކުރުމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުޙުލާޞްވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( އި 80ގަާވއިދުގެ 

އިްއޒަތްތެރި  އިދެްއވާނެފަރާތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ  އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޙު ލާޞްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އި

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ާދިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކަްށފަހު(ޅަަވގުތުކޮ ) ން އެދެން.ދެްއވުތްކޮށްލަމެންބަރަކު އިޝާރާ

  ޙަސަން ލަޠީފް.

 

 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ނިިވ ގޮތަްށ އަންނަ)ނ( ގެ ވަނަ މާއްދާ  80ަގވާއިުދގެ  ،ކީޙަ ލާޞްޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި އި

ުސވާލުކުރި މެންބަރަށް  ،ދޭ ޖަވާބުގެ ދަށުން ވަޒީރުމި މާއްދާެގ )ހ( -ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 80 .ކުރުންޙުލާޞްއި

 ޔައުމިްއޔާަގއި އެ ަޖވާުބ ، މަޖިލީހުގެއި މު އިްއވަޢާއް އަީމންރައްދުކުރާ ދުވަުހގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ

  .ެއވެކުރަްނވާނެޢުނުލައި ޝާއި ބު އުނިއިތުެރއް ގެނައުމަކާޖަވާ އެ !އްވާކުރަ މާފު؛ އުނިކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެންބަރު ޙުސައިން ިޒޔާދު.ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 :ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ވާހަކަދެްއކެުވން

ށް އަުޅގަނުޑ ޙަލާޞްވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ އި 80ަގވާއިުދގެ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ

  ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި ކުރުމަްށ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއް ޙުލާޞްވަނަ މައްދާގެ )ފ( އި 80ގަވާއިުދގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

  ބަރު މޫސާ ސިރާޖު.މެން

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްެކވުން:

  ޙު.ލާޞްއި ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ފ( 81 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ވަނަ މާްއދާ.  81 !މާފުކުރައްވާތި

 

 ން:ހަކަދެއްެކވުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާ

ގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއެްއ ންޓުޑު ޮޑކިުއމެވޯ ،ހުށަހަޅަނީ، ހުށަހަޅާ ބިލުގެ ހާޑު ކޮޕީގެ އިތުރުން އަުޅގަނޑު މިގައި ފުލޯ

 ޅުން. ހެހުށަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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 މް ނަޞީރު. މުލަކު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މް ނަޞީރުރާހީންބަރު އިބް މެމުލަކު ދާއިރާގެ 

 ޝުކުިރއްާޔ.  ށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.ޙަލާޞްގެެނވުނު އި ވަނަ މާއްދާގެ )ފ( އަށް އެ 81

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ކުރުމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ޙުލާޞްވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އި 113ގަާވއިދުގެ 

 . ޙުލާޞްވާ އިށަހަޅުއްވާފައި ހު

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ކުރުމަށްޓަަކއި ކުރާ ޙުލާޞްސަރުކާުރެގ ނިޒާުމ އި - ާމއްދާެގ )ށ(ވަނަ 113ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ތަްއ ައއްސަސާތަުކގެ މެންޑޭޓުސަރުކާރުގެ މު ،ގޮތުން ފަންނީ ލަފާ ދިނުމާއި ގުޅޭ ެއކަންަކމާ ،ކަންތައްތައް ބަލައި 

 ކުރުމަށް ފެންނަ ކަންކަމުގެ ލަފާ ދިނުން. ޙު ލާޞްއި އި،ފުށުއެރުންތައް ަބލަ ،ދިރާސާކޮށް

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ލީ.ޢަދަމް އާމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ދެއްެކުވން: ޢަލީ ވާހަކަމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް

މަށް ައޅުގަނުޑ އްވުހުށަހެޅު އްވި. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

  ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރުޙު ލާޞްއި 7ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 117ަގވާއިުދގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 . ޙުލާޞްއަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

 ނިމުނީ.އެ  ލެއްވީމަކޮމިޝަނަށް ބަދަލުކޮށް ރޯޑްކާސްޓިްނގބް  އިނގޭތޯ. މޯލްޑިވްސް އްޙެލާ ޞްއާދެ! ވަރަށް ުކޑަުކޑަ އި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް ނަޞީރު. މުލަކު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 މް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ހީންބަރު އިްބރާމެމުލަކު ދާއިރާގެ 

ވަނަ  117 ގަާވއިދުގެ ،މުހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

  ޝުކުރިްއޔާ. .ށް އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރަންޙަލާޞްށް ގެންނަ އިއަ 7ގެ މާއްދާގެ )ހ(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރުމަށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޙުލާޞް( އިވަނަ މާއްދާެގ )ރ 130 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 .ޙުލާ ޞްހުށަހަޅުއްވާ އި އްމަދު ފަލާޙްމުޙަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މެންބަރަކު  . ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއެގ މެންބަރަކު އ2ެގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 130 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ލަބިއްޔަތުން އެޣުލަ އަޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ޖުމު ހާލަތުގައި އެ ކުރާޟުތިރާޢުން ބަދަލުކުރުމަށް އިހިމެނޭ ކޮމިޓީ

  ންާވނޭ.ާރއިން ކަށަވަުރކުރާން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން މަޖިލީހުގެ އިދާމެންބަރަކު ކޮމިޓީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރު އާދަމް ޢަލީމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަ ،ތާއީދުކުރުމަށް

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކުވން:

މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްިވ  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަނޑު ާތީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ދެްއެކވުން:ސަތުން ވާހަކަރިޔާ

ންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ކުރުމަްށ މާފަޙުލާޞްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އި 131ގަވާއިުދގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 .ޙުލާޞް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވައި އި
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 :ހަކަދެއްކެވުންމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާ

 އެ  . ސިާޔސީ ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރ2ުގެ ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( 31ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަގވާއިުދގެ 

ލަ ޕާީޓގެ ާޕލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޖުމު ކުރާ ހާލަތުގައި އެޟުތިރާޢުން ބަދަލުކުރުމަށް އިމެންބަރަކު ހިމެނޭ ކޮމިޓީ

  .ވެއެންވާނެ ކަށަވަުރކުރާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާާރއިން ރަން ނިންމާފައިވާން ބަދަލުކުޓީމެންބަރަުކ ކޮމި ލަބިއްޔަތުން އެޣުއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ. 

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ހުށަހަޅުއްިވ  އެމުޙައްމަދު ފަލާޙް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުސް. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޒަތްތެރި ަރއީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަނޑު ާތީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ ޅަކަށްފަހު( ަވގުުތކޮ) މަށްކުރުޙުލާޞްވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( އި 159ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ވަނަ 130އެކަމަކު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އެބައޮތް  .ޙުލާޞްގެ އި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 131ހުށަހެޅުއްވީ ދެންމެ  .މެންބަރު

ާމ، ވީއެހެން . ހުށަހަޅުއްވާފަޙު ލާޞްބަޔަަކށް ބަލާހައިގެން އެ އި ދެ ، ހުށަހެޅުއްވިއިރު ޙު ލާޞްމާއްދާގެ )ރ( އަށް އި

އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު  ދެވަނަ ބައި.ވަނަ މާއްދާެގ  130ހުށަހެޅުއްީވ،  މާއްދާއަށް ތި ވަނަ 131

 .ޙުލާޞްގެ އިވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 131 ހުށަހަޅުއްވަންވީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް 

 ކޭ އިނގޭޯތ.ޙެލާޞްެވްސ އެއީ އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާފަިއ އޮތް އި 2ގެ އްދާގެ )ށ(ވަނަ މާ 131، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(. )2ެގ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 131ކިޔާލަިދނީ  އަޅުގަނޑު މިދެންމެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 2، 1 މާއްދާގެ )ށ( ަވނަ 131. 2، 1ވަނަ )ރ(  130އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ރިޔާސަތަށް ލިބިފައި އޮތީ 

 ؟ދެންނެވުނީ ރަނގަޅަށްތޯ މި
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 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 . އާދެ! ރަނގަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާ.2އާއި  1ގެ )ށ(ނަ ާމއްދާގެ ވަ 131މިހާރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވަްނވީ  ،އެހެންވީމާއާދެ! 

  ވެސް ލިބިަވޑަިއގެންފި. އާ ހުށަހެޅިއްޖެ އަިދ ތާއީދު 2އާއި  1ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 130

 

 ން:މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވު

ން ބަދަލުކުރުމަށް ޓީކު ިހމެނޭ ކޮމިމެންބަރަ އެ  ،. ިސޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ެމންބަރަކ2ުެގ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 131

ން ލަބިއްޔަތުން އެ މެންބަރަކު އެ ކޮމިޓީޣުކުރާ ހާލަތުގައި ެއ ޕާޓީއެއްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޖުމްލަ އަޟުތިރާޢުއި

  .ވެވާނެއެ ހުގެ އިދާރާއިން ކަށަވަުރކުރާންބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާކަން މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ަވނަ ނަންބަރެއް ދެއްތޯ. 2ންނާނެ ަގއި އޮޙުލާޞްއި ބަރު ހަމަ ތިޒަތްތެރި މެންއިއް 

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިނގޭތޯ. ދެވަނަ ނަންބަރު އަޅުގަނޑު ިމކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް.ދާއިރާގެ ިއއްމާފަންނު ހުޅަނގު 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ހުޅަނގު 

ވަނަ މާއްާދގެ  131 ދިޔައީ. ދިމާެވގެން މި ކުަޑއޮޅުމެއް އަރަިއގެން މިކަހަލަ ގޮތެއް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

އިމީ ކޮމިޓީއެްއގަިއ ން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުގެ ދIާގެ މަތހ( ގަިއވާ ގޮތު މާއްދާގެ ) މި -1ގެ )ށ(

އެ ޕާީޓގެ ާޕލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން އެކަްނ  ،ވާނަމަ ކުރަންަކމުގައިއްޔަންޢަ އެހެން މެންބަރަކުއެއްގެ ޕާޓީ ހިމެނޭ އެ

 ްއގެއެ މެންބަރެ ،އީސަށް ލިބުމުންމަޖިލީހުގެ ރަ އަދި ެއ ލިޔުން ެއވެ.ލިޔުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަްށ އަންގާްނވާނެ
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ނެތްކަން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކަށަވަުރކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެންޓްރީ ޟު ތިރާޢުއި

އިުދގެ ެއކު މި ަގވާއެފަދައިްނ އެންގުމާ ވެ.ގުރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަށް އެަކން މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ައންގާންވާނެއެ 

ެއކަން އަދި އެންމެ އަވަހަށް އޮންނަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގއި  .ވެއެ ކަމުގައި ބެލެވޭނެ އައީ ށްޓަކައި އެ ބަދަލު ބޭނުމަ

ން މެންބަރަކު ހިމެނޭ ކޮމިޓީ އެ ،. ސިާޔސީ ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކ2ު .ވެކުރާންވާނެއެ ލާނުޢުއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ލަބިއްޔަތުން އެ މެންބަރަުކ ޣުލަ އަ ޕާީޓެއއްގެ ާޕލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޖުމު ހާލަތުގައި އެކުރާ ޟުތިރާޢުބަދަލުކުރުމަށް އި

 .ވެްނވާނެއެ މަޖިލީހުގެ އިދާާރިއން ކަށަވަރުކުރާ ން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަންކޮމިޓީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެރި މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ. ރާގެ އިްއޒަތްމާފަންނު ދެކުނު ދާއި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކުވން:

ހުށަހަޅުއްިވ  އެމުޙައްމަދު ފަލާޙް  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މާފަންނު ހުޅަނގު 

 ނަވަން.  ވާހަކަ ދަންހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަނޑު ާތީއދުކުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރ ކުރުމަށް ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެޙުލާޞްވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އި 159 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

އިރާގެ ފޮނަދޫ ދާ ،ނީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވައިދެްއވަޙުލާޞްމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އި

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ،. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ެއްއެވސް ފަރާތެއް ހާޒިރުކުެރވޭނީވަނަ މާއްދާ )ރ( 159ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ 

ދެމެދު ބަންދު ދުވަސްތަްއ  ޚާއި ހާޒިރުވުމަށް ތައާވަުލކުރާ ތާރީޚާކުރުމަށް ނިންމާ ތާރީރާތެއް ހާޒިރުފަ އެ ކޮމިޓީއަކަށް އެ

 . ވެހުގައެ ދުވަސް ދިނުމަށްފަ 5ސާފު  ،ނުހިމެނޭ ގޮތުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު. 
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  މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:ާރގެ މެންބަރުއިހަވަންދޫ ދާއި

ދެްއވި އިޞްލާޙަށް ސިރާޖު އެ ހުށަހަޅުއްަވއި ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 ދެްއެކވުން:ހަކަރިޔާސަތުން ވާ

އިްއޒަތްތެރި މީދޫ ދާއިރާގެ  އަްއޑޫ  ،)ބ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވަނަ މާއްާދގެ 159ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ްއޒަތްތެރި އިފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ،ދެްއވާނީމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު ތަުޅމަށް ހުށަހަޅުއްވައި

  .މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 

 ެކވުން:ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއް

ނަމަވެްސ، ިމ  މި މާްއދާގެ )ރ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީ .)ބ(-159އްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝުކުރި

މަްށ ކަ ނެރުކުރެވޭޒިރުކުރުމުަގއި ަވކި މުއްދަެތއް ދިނުމަށްފަހު ހާޒިގަާވއިދުަގއި ކޮމިޓީއަށް އެްއވެސް ފަރާތެއް ހާ 

ނުވަަތ  އްދަކަށް ދިާމާވ ކުއްިލ ހާދިސާއެއް ހަ ތަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސަރައްޖެއަށް ުނވަބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކާިއ، ދިވެހިރާ

ގުޅޭ ކަމަކާ ގުިޅގެން، ކުއްލިައކަށް ބާްއވަންޖެހޭ ކޮިމޓީގެ ބައްދަުލވުމަށް ެއއްެވސް  ނުވަތަ ަޤއުމީ ަސލާމަތާ ކާރިސާެއއް

 މަކަށް މި މާއްދާގެ )ރ( ހުރަހެއް ނާަޅއެވެ.ރުކުރުޒިހާފަރާތެއް 

 

 ކަދެްއެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަރި

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު އި މުލަކު ދާއިރާގެ 

 

 މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން: މުލަކު ދާއިރާގެ

ެގ )ބ( އަށް ެއ 159 ،ދެއްވި ރާޖު ެއ ހުށަހަޅުްއވައި ސިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ 

 ޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްާޔ.ށަހެޅުއްވި އިހު

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

އްޒަތްތެިރ އި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވަނަ މާއްދާ )މ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް  200ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު.މެ
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 ގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ދެކުނު ދާއިރާހެންވޭރު 

އަންނަނިވި ގޮތަްށ  ވަނަ މާއްދާގެ )މ( 200. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 މަކަށް އެގައި، އެ މަޤާދިނުމު ކިއެކި މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަްނުކރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ރުހުންދައުލަުތގެ އެ އިޞްލާޙުކުރުން. 

މީހަކަށް ލިބިގެންާވކަން ނުވަތަ ނޫންކަން، ެއ  އެުގޅޭ މަޢުލޫމާތު  މީހަކު ޤާބިލުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން، އެ މަޤާމާ

މު ާއއް، ެއ ދާއިރާ ކުރިެއރުވުމަށް އޭާނގެ އޮްތ ގޮތުން އެްއވެްސ ތަޖުރިބާއެއް ހުރިކަން ުނވަަތ ނޫންކަން ދާއިރާއާ ގުޅޭ

ހުެގ މިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި އޭނާާއ ސުވާލުކުެރވިދާނެެއވެ. ެއީއ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީގޮތުން ކޮ ހޭތަޞައްވުާރ ބެ

ޢިލްމީ  ،މީހެއްެގ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި ން އެ މަތީ ކޮމިޓީން ކަނަޑއަާޅ އުސޫުލތަކެްއގެ ،ންމަތީ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ 

 .ހޯދުމުގެ އިތުރުންނެވެ ޢުލޫމާތާއި ފަންނީ މަޢުލޫމާތު މަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

    .މުޙައްމަދު ރަޝީދުްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިއުތުރު ދާއިާރގެ  މައްޗަންޮގޅީ

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ށަހެޅުމަށް ށަހަޅުއްވި ހުެއ ހުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ،އީސް. ޙުސައިން ޝަހީމްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

 ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ.ހަމަ އަޅުގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަޅުއްވާ އްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ވަނަ މާއްދާ )ހ( ިއޞްލާޙުކުރުމަށް  203

 އިޞްލާޙު.

 

 ރާޖު ވާހަކަދެއްެކވުން:ބަރު މޫސާ ސިމެންފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މި  -ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 203ޝުކުރިއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މީ މަްއސަލައެްއގެ ގޮތުަގއި ެއކަން ނިޒާ ،ނަމަ ކަމަށް މެންބަރަކަށް ފެނިއްޖެ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ުކރާ

 ބަރަކަށް ލިބިގެންެވއެެވ.ޙައްޤު އެ މެންފާހަގަކުރުމުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް.އިދެކުނު ދާއިާރގެ  މައްޗަންޮގޅީ
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 ވުން:މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެއްކެ 

 ހުށަހަޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އްަޒތްއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފޮނަދޫ ދާއި

 .ދުކުރަންތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަޅުއްވާ އި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ވަނަ މާއްދާ )ށ( ިއޞްލާޙުކުރުމަށް  203

 އިޞްލާޙު.

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ންބަރު މޫސާ ސިރާޖުމެފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުން ޭބރުގަިއ މަޖިލީހުގެ ކަންކަްނ  203 .ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޝުކުރިއްޔާ 

އެކަން  ،ނަމަ ކަމަށް މެންބަރަކަށް ފެނިއްޖެ ހިންގުމުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރާ

 ރައީސް. ަބރަކަށް ލިބިގެންެވއެެވ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރިގުމުގެ ަޙއްޤު އެ މެންރައީސަްށ އެންލިޔުމަކުން މަޖިލީހުގެ 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް.އިދެކުނު ދާއިާރގެ  މައްޗަންޮގޅީ

 

 އްެކވުން:ންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާހަކަދެދެކުނު ދާއިާރގެ މެ މައްޗަންޮގޅީ

މަށް އްވުހުށަހަޅުއްވި ހުށަހެޅުއްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އިރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޝުކު

  ުޝުކރިއްޔާ. ން.އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ )ށ(  ވަނަ މާއްދާގެ 83ގަނޑުމެން މިހާރު މި ފަށަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް  މަށްއުނިކުރި( ނަންބަރު 2) ގެ( ހ) މާއްާދގެ ވަނަ 46 އިުދގެވާގަ  އިޞްލާޙުތައް.

 .ްއޒަތްތެިރ މެންބަރުއިރާގެ ފޭދޫ ދާއިެދއްާވނީ ހުށަހަޅުއްވައިށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހައިޞްލާޙު  ލަބީބް

 

 ދެއްކެވުން:ހަކަވާ ންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދުމެދާއިރާގެ ދޫ ފޭ
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މަށް ހުށަހެޅޭ އުނިކުރު( ަނންބަރު 2) ގެ(ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 46 އިުދގެވާގަ  ގަާވއިދުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ

 އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން. ތަފްޞީލަށް ދާންޖެހޭނެތޯ؟

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން އިފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ  ،ނުޖެހޭނެ. ތާއީދުކުރެއްވުމަށްށް ޑަިއގަންަނވާކަޞީލަށް ވަތަފް

 މުޙައްމަދުދީދީއަށް.

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް ތާއީދުކުރަން. އްވި ިއޞްލާޙަރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މުަޙއްމަދު ނިހާދު ހުށަހެޅުފޭދޫ ދާއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާްސ ުއނިކުރު( ނަންބަރު 3) ގެ( ހ) މާއްާދގެ  ވަނަ 46 އިދުގެވާ ގަ

ބޮޑަްށ އެދެން  ވަރަށްުޅގަނޑު ނުޖެހޭނެ. އެކަމަުކ އަ ށް ަވޑަިއގަްނނަވާކަށްލަހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިްޞލާޙުގެ ތަފްޞީ ލަބީބް

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު. އި ފޭދޫ ދާއިރާގެ ެދްއވަނީ ހުށަހަޅުއްވައިްއވުމަށް. ދެތަފްޞީލު ވިދާޅުވެ

 

 މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ންބަރު މެފޭދޫ ދާއިރާގެ 

  ،އޮތީ  ( ަގއި މ3ިވަނަ ާމއްދާގެ ) 46މަށް. ކުރުއުނިނަންަބރު  (3 )ގެ(ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  46 އިދުގެ ވާ ގަ ގަާވއިދު

 ކަމަށް މީހުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ  ނުވަތަ އޭނާ ކުށެއް ކުރި ،ގޮތް ބަދަލުވެދާނެ ފަދައްމުން ދެކޭއާމީހަކާމެދު 

 ނިކުރުމަށް. ބަދަލުކުރެވޭ ޖަލްސާއަކަށް ވުން. މި މާއްދާ އު  އްމަޢުލޫމާތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ތުރުއު އްޗަންޮގޅީމަ

 

 ވާހަކދެްއކެވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ށަހެުޅއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަނުޑ ހު އެފޭދޫ ދާއިރާގެ  ،މުޙައްމަދު ނިހާދު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ޔާ.ން. ޝުކުިރއްރަތާއީދުކު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުޅުދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަށް އުނިކުރު( ނަންބަުރ 4) ގެ(ހ) ާމއްދާގެ ވަނަ 46 އިދުގެވާ ގަ

 ން.ދެްއވުން އެދެހުށަހަޅުއްަވއި ރު މުޙައްމަދު ނިހާދުއްޒަތްތެރި ެމންބައި ފޭދޫ ދާއިރާގެ  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު 

 

 ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއި

ވަަނ 4މަށް. އުނިކުރު( ނަްނބަރު 4) ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 46 އިުދގެވާގަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

އެުކ ޕަރޭޝަންތަކާ އެިކއެކި އިދާރާތަކުެގ މެދުގައި ހިްނޭގ އެިކއެކި އޮނޫނު ތަންފީޒުކުރެވޭ ގާ ،ވަނީ އި މިނަންބަރުގަ

 މި މާއްދާ އުނިކުރުމަށް. .ހާމަކުރަންޖެހޭ ޖަލްސާއަކަށް ވުންްއކަތުގެ ތަފްޞީުލ ކުރެވޭ މަސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު.އި  އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ

 

 ން:އިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުއިހަވަންދޫ ދާ

 އިދުގެ ވާ ގަ  ،ހުށަހެޅުްއވިއެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު އި ާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ފޭދޫ ދާއިާރގެ ޝުކުރިއް

 އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. މަށް އުނިކުރު( ނަންބަރު 4) ގެ( ހ) މާއްާދގެ ވަނ46ަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް އި ވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެންހެ ،ނިކުރުމަށް)ރ( އުވަނަ މާއްދާ  200ގަާވއިދުގެ 

 ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު.

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

 ވިފަިއވާކުރެ ކަލުއި ނަ ވަނަ މާއްާދ ތިރީގަ 200ގަާވއިދުެގ ޖިލީހުގެ ގެ މަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައްޔިތުން 

މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުަގއި ކޮމިޓީން  ށްއެކި މަޤާމުތަކަ ،ންމަތީ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މިން. )ރ( އުނިކުރު ގެމާއްދާ

ްނވާނެެއވެ. މިގޮތުްނ ކުން ކަނޑައަޅައެ ކޮމިޓީއަ ންމަތީ ތަބާވާނެ މައިގަނޑު ުއސޫލުތައް މި ގަވާއިދާ އެްއގޮތްވާ ޮގތުގެ

ދޭނީ އެ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮްތާވ ވެސް މާކްސް ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މެންބަރުން ށަހެޅިފައިވާކޮމިޓީއަށް ހު

 . މި އުނިކުރަން.ކުންެނވެޔަހަމަން ެއއްމަތީ ގޮތުގެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު.ތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަޞީއްޒައި  ދާިއރާގެމުލަކު  ،ތާއީދުކުރެްއވުމަށް

 

 އިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މުލަކު ދާ

 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( އުިނކުރަން  200ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ގަާވއިދުެގ އިހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިާރގެ 

 ތާއީުދކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު 

 

 ެކވުން:ކަދެއް ރިޔާސަތުން ވާހަ

އްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އިދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީމަށް އުނިކުރު( ހ) މާްއދާގެ ވަނަ 246 އިދުގެވާ ގަ

 ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު.

 

 އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށީ

ންނަންވާ މާއްދާ ދިގުކޮށް އޮެއ  .ޞްލާޙު ހުށަހަޅާ އިތިޔަ ވިދާުޅވީ އަުޅގަނޑު. ޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްއާދެ! ޝުކުރިއް 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އުނިކުރަން. 246ުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ަވގުތު ައޅުގަނޑުގެ އަތުަގއި ނެތް. އަ ގޮތެއް މި

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން. ްއޒަތްތެރި މެއިމަނަދޫ ދާއިރާގެ 

 

 މަދު ހާރޫން ވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރު އަޙްމަނަދޫ ދާއިރާގެ 

 މަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ްއވުއެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްއިދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާ ބަރު އަޙްމަދުްއޒަތްތެރި މެންއިދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ މަށްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރު 246

 އިޞްލާޙު.

 

 :ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން  ހޯރަފުށީ
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ވަނަ  246އަުޅގަނުޑގެ ިއޞްލާޙަކީ ވެސް  ،ކުރިން މިދެންނެވި ގޮތަށް މަ ހަ .އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

 )ށ( ަގާވއިދުން އުިނކުރަން.މާއްދާގެ 

 

  ްއެކވުން:ތުން ވާހަކަދެރިޔާސަ

 .ޢަލީޫޔނުސް މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ހޮޅުދޫ ދާިއރާގެ ތާއީދުކުރެްއވުމަށް 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

 މަށްްއވުހުށަހެޅު އްވިހުށަހެޅު، އަޙްމަދު ސަލީމްެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. 

 އީދުކުރަން.އަޅުގަނޑު ތާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ  83ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ގަވާއިުދގެ 

ނޑުމެން ޖަހާއިރު އަުޅގަ 1ލާނަން. އިމި ނިމުނީ. ައޅުގަނުޑ މިހާރު މެދުކަނޑަ ،ތާއީުދ ލިބި އިއިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަ 

 ިއޞްލާޙުތަކާިއގެން. ޝުކުރިްއޔާ. ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ  83 ފަށާނީ

 

 {އަށް 11:43ްނ އި 11:37 :ހުސްވަގުުތކޮޅު}

 ( ނަޝީދުޙައްމަދުުހގެ ރައީސް، ރައީސް މު މަޖިލީ ؛ވީނެންއި އިތުގަސަޔާރި)

 

 :ދެްއެކވުންހަކަރިޔާސަތުން ވާ

ވަނަ 83ދަނީ ގަާވއިދުގެ  ކުރިއަށް މި. މިހާރު މެން މެންދުރަށްފަހު މި ފެށީމް. އަޅުގަނޑު ޢަލައިކު މްައއްސަލާ `.

 ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީއަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ،ެއގޮތުންމާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އިުތރުކުރެވޭ މާއްދާަތއް. 

 .ތަށް )ޅ( ިއތުރުކުރުމަށްގެ )ބ(ގެ ފަހަވަނަ މާއްދާ 33އެއީ ށް. ސަލީމަ އަޙްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ވަނަ މާްއދާއަށް )ޅ( އިތުރުކުރަން ައޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ ގޮތަކީ،   33އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

 ބައްދަލުވުންތައް ހިންގުމަށް ތައް ގްރޫޕު ކުރެވޭ ތަރު ދަފް ލީހުގައި މަޖި ރައްޔިތުންގެ ގޮތުަގއި ގްރޫޕެއްގެ ރީޕާލިމަންޓް

 މަޖިލީހުގެ  ވަސީލަތްތައް ފަދަ އިންޓަރނެޓު ،ަވސީލަތްތަކާއި ބޭނުންވާ އޮފީހަށް ،ާޖގަާއއި އޮފީސް ،ތަާނއި ބާއްވާނެ

 ރައީސް  ލީހުގެމަޖި ރަދުތައްޚަ  ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް މަަސއްކަްތތައް ގެގްރޫޕު އަދި. ފޯރުކޮށްދޭްނވާނެެއވެ އިދާރާއިން
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 މުވައްޒަފުން  ބޭނުންވާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ފަންނީ ދިއަ  އިދާރީ ގެގްރޫޕު  ،އިތުރުންމީގެ . ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ

 ެއއް ގްރޫޕަކަށް މަދު މެންބަރުންަނށްވުރެ 10 .ހަމަޖައްަސިއދޭންވާނެއެވެ  އިދާރާއިން މަޖިލީހުގެ ންމަތީ ގޮތުގެ ވާތިރީގައި 

 30 އިމެންބަރުންނާ 21 .މުވަްއޒަުފންދެ  ގްރޫަޕކަށް ދެމެދުގެ މެންބަރުންނާ 20 އިމެންބަރުންނާ 11 .މުވަްއޒަފު

 .ުމވަްއޒަފުން 4 ގްރޫޕަކަށް ހިމެނޭ ގިަނއިން ވުރެ މެންބަރުންނަށް 30. މުަވއްޒަފުން 3 ގްރޫޕަކަށް ހިމެނޭ މެންބަރުން

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 .ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު އިްއަޒތްތެރި ދާއިރާގެ ލަންދޫ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ލަންދޫމި

 .މަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަންްއވުހުށަހެޅު އްވިދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހޯރަފުށީ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އިްއޒަތްތެިރ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިތުރުކުރުމަށް، އެއީ  7 ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް 6 ގެވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 17

ހުށަހަޅުއްވަން އޮްތ  އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މީދޫ އައްޑޫމިއީ . މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

 ދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު.އާދެ! ކުރެން ،ވެސް. އެހެންނަމައިޞްލާޙެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަބްދުލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

ގެ ފަހަތަށް ނަންބަރު  ވަނަ( 6) ގެ ( ހ) މާއްާދގެ ވަނަ 17 ަގާވއިދުގެ ދިޔަ iބުނެވޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ދާއިާރއިން  ނޫނީގާ ،މީހަކީ ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ެޖނެރަލްގެ ަކއުންސެލް (.7) -)ހ( -17 އިތުުރކުރުން.އަކުެރއް 

 ތަޖުރިބާ ދުވަުހގެއަހަރު( ފަެހއް) 5 މަދުެވގެން ދާއިރާއިން ނޫނީގާ ،ވުާމއެކު މީހަކަށް ހާސިލުކޮށްފަިއވާ ޑިގްރީ ފުރަތަމަ

 .ވުން މީހެއްކަމުގައި ހުރި

 

  ދެްއެކވުން:ވާހަކަރިޔާސަތުން 

 .ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު
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 ޞްލާަޙށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.ށަހެޅުއްވި އިހު ޢަބްދުލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދުލް  މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ސަލީމަ އަޙްމަދު މެންބަރު  އިްއަޒތްތެރި ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ށަހެޅުއްވުމަށް. އިޞްލާޙު ހުފަހަތަށް )ބ( ެއއް އިތުރުކުރުމުގެގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( 58 ،އަރުވަނީ މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

 .ދެއްކުންވާހަކަ ަބހުންތެދުއާދެ! )ބ( އަށް ައޅުގަނޑު މި އިތުރުކުރާ މާއްދާައކީ، 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢަލީ އާދަމް މެންބަރުރި އިްއޒަތްތެ ގެދާއިރާ ދެކުނު މާފަންނުިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ އާދަމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަނުޑ ހުށަހެޅުްއވި  ސަލީމް އަޙްމަދު މެންަބރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީޝުކުރިއްާޔ ރައީްސ. 

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން.ތާއީދު

 

  ެކވުން:ން ވާހަކަދެއް ރިޔާސަތު

ވަނަ މާއްާދގެ  60އަށް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  އަޙްމަދު ސަލީމްމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

 ކުރުމަށް.ވަނަ ނަންބަރު އިތުރު 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް 3 )ހ( ގެ

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ އަޙްމަދު ސަލީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނުހޯރަފުށީ 

 .ދެއްކުން ވާހަކަ ދޮގު ނުހިފޭސާބިތު ަކނޑައެިޅގެން ގޮތުން ލުމުގެއިއޮޅުވަ  ތްޤީޤަޙަ  ކަމެްއގެއާދެ! އިޞްލާޙަކީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޚައިތަމް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިތަމްޚަ އަޙްމަދު ރުމެންބަ ދާއިާރގެ ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ

 ާތއީދުކުރަން.އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާަޙށް އަޅުގަނޑު  ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު އިއްޒަތްެތރި ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ  121ށް. އެއީ މޫސާ ސިރާޖަރު މެންބަިއްއަޒތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ އަުރވަނީ،  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 ހުށަހެޅުްއވުމަށް.ވަނަ ނަންބަރު އިތުރުކުރުމުގެ އިޞްލާޙު  8ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް  7)ހ(ގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

 .ރާއްޖޭގެ ބާ ަކއުންސިލުދިވެހި ،މެނެނީމި ހި ގައިވަނަ ނަންބަރު 8)ހ( ގެ  121ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު މެންބަރު  އިްއޒަްތތެރި ދާންދޫ ދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

  އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުަރން.ގެސިރާޖު މޫސާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 121 ،ށް އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުއަުރވަނީސިރާޖަ މޫސާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

 ޅުއްވުމަށް.ެއއް އިތުރުކުރުުމގެ އިްޞލާޙު ހުށަހެނުވަވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ހަތް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

. ކްލެމެންސީ ބޯޑު ،ވަނަ ނަްނބަރުގައި ވަނު ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 121 އެއީ ވަނަ ނަންބަރުަގއި މި ހިމެނެނީ،ނުވަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .هللاޢަބްދު  ޔަޢުޤޫބްމެންބަރު  އިްއޒަްތތެރި ދާންދޫ ދާއިރާގެ ރި މެންބަރު.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުަރން.ގެ ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް އަޅުގަނޑު މި  ދާއިރާގެރި މެންބަރު. ފޮނަދޫ ޔާ ިއްއޒަތްތެޝުކުރިއް

ކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙު އިުތރު 10ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތައް 7ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  121އަރުވަނީ ފުރުޞަތު

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް. 

 

 : ވާހަކަދެއްެކވުންރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސި

 ޕޭރޯލް ބޯޑު. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ،ވަނަ ނަންބަރުގެ މި ހިމެނެނީ 10ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 121

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އިތަމްޚަެދކުނު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު  ޅީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މައްޗަންގޮ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިތަމްޚަނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ދެކު ޅީމައްޗަންގޮ 

ކުރަން. ވުަމށް އަުޅގަނޑު ތާއީދު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ  137އަރުވަނީ  ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިސަލީމަިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

 ުވމަށް. އް ގެ ފަހަތަށް )ބ( އިތުރު ކުރުމުގެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅު)ރ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހޯރަފުށީ

ންދާ މަސައްކަތަކަށް ަތއްޔާުރވުމުެގ ކޮމިޓީއަކުން ކުރަމުނީ. ގޮތް މިދަންނަވާލަ އާދެ! އިޞްލާޙު ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ

ގްރާމެއް ހިންގުން ގެ މެންބަރުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮކުރުމުގެ ގޮތުން، ނުވަަތ ކޮމިޓީގޮތުން ނުވަތަ ކަމަކާ ޚިޔާލު ބަދަލު

ތަކުގައި ންނެެއެވ. މިފަދަ ބައްދަލުވުކުރެވިދާްއރިރަށް އިންތިޒާމުޤަފަދަ މަސައްކަތަކަށް ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުން ކޮމިޓީގެ މު
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ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިީއ ހާޒިރީ ބެޭލ ނުަވތަ ރަސްމީ ެއއްެވސް ނިންމުމެއް ނިންމޭނެ ބައްދަލުވުެމްއ ކޯރަމް ހަމަވާކަށް

އް މަލުކުރުން ލާޒިމެ ޢައްާދގެ )ހ( އާިއ )ށ( އަށް ވަނަ މ158ާއިދުގެ . ނުރަސްމީ ބައްދަުލުވންތަކުގަިއ މި ަގވާ ނޫނެވެ

 ނޫނެވެ.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ެދކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ޅީއަރުވަނީ މަްއޗަންގޮ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 ށް. އިތަމަޚަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިތަމްޚަދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ޅީމައްޗަންގޮ 

 ކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ.މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދު ރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ހޯ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ވަނަ 159އަރުވަނީ  ށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު މިޙަކީމަކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލް

ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ  !ކުރައްވާފުދެްއވުމަށް. މާ އިރު ކުރުމުގެ އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅުއްވަ ގެ ފަހަތަށް )ޅ( އިތުމާއްދާގެ )ބ(

ގެ ފަހަތަށް )ޅ( ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 159އަރުވަނީ  ށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު މިންބަރު މޫސާ ސިރާޖައިްއޒަތްތެރި މެ

 މަށް. ކުރުމުގެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުއިތުރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ 

ގެ )ރ( ަގއި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަަމވެސް، މި މާއްދާވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(. 159ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކުރާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު ކަމުަގއި ވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބާޔންނެތް ރުކުރެވޭ ފަރާތުން އިޢުތިރާޟެއްޒިހާ

 ރުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ރ( ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ޒިފަރާތެއް ހާ ޭރގައި އެމުއްދަތެއްގެ ތެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް
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ފޮނަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އެ ހުށަހެޅުއްިވ  ،ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުޝުކު

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.ދުއިޞްލާޙަށް ތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިސިރާޖަ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ށް.ކުެރްއވުމަވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( ގެ ފަހަތަށް )ކ( އިތުރު ކުރުމުގެ އިޞްލާޙު އިތުރު 159 އަރުވަނީ

  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

ރުކުރެވޭ ފަރާތެްއ ޒިށުން ހާގެ ދަ ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(. މި މާއްދާގެ )ހ( 159 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ކޮމިޓީއަކަްށ ލިބިފައިާވ ރުކުެރވޭ ސަބަބު، ެއ ަވގުތަކަްށ އެ ޒިއެންގުމުަގއި، އެ ފަރާތެްއ ހާއަްނގާ  ރުވުމަށްޒިހާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިންވަރަށް ބަޔާންކުރަންވާެނއެެވ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا. ޢަބްދު  ޤޫބްޢުބަރު ޔަންބަރު. ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޤޫބްޢުދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަ

 ުކރަން. ގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުގަނޑު ތާއީދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޮނަދޫ ދާއިރާޝުކު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ފަހަތަށް )އ( އިތުރު ކުރުމުގެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއުވމަށް. 159އަރުވަނީ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

 )އ(. މި ގަާވއިުދގަިއ، މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ކަމެއް ވަނަ މާއްާދގެ 159އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރި

ލަތްތަކުަގއި، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަްށ ހާސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ިލުޔމެއް ހޯދުމަށް ވަކި ުމއްދަތެއް ބަޔާންކޮށްފައިނުާވ 

ހޯދުމަށް އެދެވޭނީ، އެ ކަމަކަށް އެޭދ  ތަ ކަމެްއ ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ަވކި ލިޔުމެއް ނުވަ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް

 )ފަހެއް( ދުވަސް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.  5ތާރީޚުން ފެށިގެން، ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުން، ާސފު 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިތަމް. ޚަ ދުކުނު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދެ  ޅީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މައްޗަންގޮ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިތަމްޚަދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  ޅީމައްޗަންގޮ 

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ފޮނަދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫާސ ސިރާޖު ެއ ހުށަހެޅުއްިވ 

 .ކުރަން. ޝުކުރިްއޔާާތީއދު އަުޅގަނޑުހުށަހެޅުއްވުމަށް 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ވަނަ މާއްދާެގ  159މޫސާ ސިރާޖަށް  އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ުކރުމުގެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވުމަށް.ގެ ފަހަތަށް )ވ( އިތުރު )ބ(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫ

ވެސް، ވަނަ ާމއްދާެގ )ވ(. މި މާއްދާެގ )އ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއ ވީނަމަ 159ތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތް

ކަމުގައި ވާނަމަ، މި މާއްާދގެ ނެތް  އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ކަެމްއ ނުވަތަ ލިޔުމެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއްގެ އިޢުތިރާޟެއް

 ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ކަމެއް ނުވަތަ ލިޔުމެްއ ަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ)އ( 

 )އ( ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި މާއްދާގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ފް ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެލާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް

ވަނަ  159ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހެޅުއްވި ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ވާހަކަ ދަންަނވަން.  ކުރާމާއްދާގެ )ބ( އަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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ިއއްޒަތްތެިރ  އަރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

ކުރުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާެގ )އ( ގެ ފަހަތަށް )ވ( އިތުރު 81ށް މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 ެދްއވުމަށް. އިބްާރހީމް ރަޝީދު.ޅުއްވައިހަހުށަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުމާފަންނު މެ

ގެ ފަހަތަށް ވަަނ މާއްދާގެ )އ( 81އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ރައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ހަޅާ އިޞްލާޙު. ކުރުމަށް އަުޅަގނޑު ހުށަންހުރި އަުކރުތައް ތަރުތީބުދެ ،ކުރުމަށްއަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުެރއް އިތުރު

އަރިމަތީ ސުރުޚީއެްއ  ނޫެނއްގެ ބާބެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއް ނުވަތަގާވަނަ މާއްދާގެ )ވ(. ބިލުން އެއްވެސް 81

ތް ގޮތަށް އަކުރުްނ ނޫނެއްަގއި އޮގާނަމަ، އެ ބާބެްއ ނުވަތަ މާއްދާއެއް ުނވަތަ ައރިމަތީ ސުރުޚީއެއް އެ  އިޞްލާޙުކުރާ

ވަަނ މާއްދާގެ )މ(ގެ ފަހަތަށް  81ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -2ން. އަކުރަށް ބިލުގައި ތަކުރާުރުކރު

  ކުރުން. ހުރި އަކުރުތައް ތަރުތީބުދެން ،ެރއް ިއތުރުކޮށްއަންނަނިވި ގޮތަށް އަކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު. ހަތަށް )ވ( އިތުރުވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގެ ފ81ައެރުވީ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 ލީ. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޢަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ

އެ ހުށަހެޅުްއިވ  މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ރަޝީދުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މާފަންނު 

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ. ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަނޑު ާތީއދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހީމް ރަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު މެ

ކުރުމުގެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުުމެގ ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ެގ ފަހަތަށް )ފ( އިތުރު  81އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މިހާރު މި

 ފުރުޞަތު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު
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ނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ނުވަަތ ގާބިލުގެ ސަބަބުން  -ގެ )ފ(ވަނަ މާއްދާ  81ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އަންނަންޖެހޭ މަ ބަދަލުނަ ނޫެނއް އަުތެވްއޖެގާޤްތިޞާދީ ނުވަތަ މާލީ ިސާޔސަތުތަކަށް ކުރާނެ އަސަރުތަާކއި، އެފަދަ އި

 ން. ކަންކަން ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭނެ ޚަރަދުތައް ބަޔާންކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ. މާފަންނު ދެ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ

އެ ހުށަހެޅުްއިވ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ރަޝީދު

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ީއދުހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަނޑު ތާ 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ފޮނަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަރުވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

  ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ކުރުުމގެ އިްޞލާޙު( ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުވަނަ މާއްދާގެ )ށ 203އެއީ  ،ށްމޫސާ ސިރާޖަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޖުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާ

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ެދ  -ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 203ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 ...މަޖިލީހުގެ ރައީސްެވސް  ހާލަތުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ފަހަތަށް އަކުރެްއ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 203ރުވީ އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި !އްވާކުރަފުމާ

 ކުަރއްވާ. )ނ( އެ ައކުރަކީ.  ފުކުރުމަށް. އާދެ! މާއިތުރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު

އި މި މާއްދާެގ )ހ( އާ ކުރާ އަކުރަީކ )ނ(. ނަ މާއްާދއަށް އިތުރު ވަ 203އެ ައކުރު އަުޅގަނޑު ހަމަ )ނ(. އެީއ 

ކަމަށް މެންބަރަކު  ކަމެއް ވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުރި ކަމަކީ ަގާވއިދާ ޚިލާފު ހާލަތުގައި ދެގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ )ށ(

މަށް މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ނަމަ، އެ ކަ ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގެ ގޮތުަގއި ނުވަަތ ލިޔުމުން ފާހަަގޮކށް ހުށަހަޅައިފި
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ހުށަހެޅި މެންބަރަކަށް  އްސަލައެއްގޮތް ނުވަތަ ސަބަބު އެ މަ އީސް ކުރިޖަވާބުދާރީވެ، ެއކަން މަޖިލީހުގެ ރަ

 ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ފިލުަވއިދޭންވާނެެއވެ.އޮޅުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިމި  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

  

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް

ވަނަ  203 ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހެޅުއްވި

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުކރާ އްދާގެ ފަހަތަށް )ނ( އިތުރު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  200ށް. އެއީ މަޡިޢާންވޭރު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އަރުވަނީ ހެއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ދެްއވުމަށް. އިތުރުކުރުމުގެ އިޞްލާޙު ހުށަހަުޅއްވަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް މާއްދާއެއް އި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މްޢާޡިދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ހެންވޭރު މެދު 

ގަާވއިދުގެ  އެ ،ނަ މާއްާދެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްާދ އިތުރުކޮށްވަ 200ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ށް މީހުން މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާއި މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަ؛ ޚީކުރުން. އަރިމަތީ ސުރުމާއްދާތައް ތަރުތީބު

މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަށް މީހުން  ނިވަން މުއައްަސސާތަކާއި މިިނވަންމި -201ކުރާެނ އުސޫލު. މަލުޢަކުރުމުަގއި އްޔަންޢަ

  ންނެެވ.މަތީ އި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެޢައްޔަންކުރުމުަގއި ނުވަތަ މަޖިލީހުން ރުހުންދިނުމުގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ

ުނވަތަ  ާއއިން ކޮމިޓީއަްށ އެަފދަ މައްސަލަެއއް ލިބުމުން، ޤާނޫނުއަސާސީމަތީ ގަިއވާ ޮގތުގެމި ަގވާއިދު  -)ހ(

ތައް ލަތްހާތައް ނުވަތަ އެ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ތުޝަރު  ގެއި ުނވަތަ މި ަގާވއިދުަގއި އެ މަޤާމުނޫނެްއގަގާ

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގަިއ ނަން  ރާތްތައް ނުވަތައެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަ ،ނަމް  ށްފަިއވާ މަޤާމެއްބަޔާންކޮ

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޓީއަށް ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުްނެގ  136 މި ގަާވއިދުގެ ތައް ފުރިހަމަވޭތޯތުމަޤާމުގެ ޝަރު

ރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ  ފުތުކުން ބަލަންވާެނއެވެ. ެއއަށްފަހު، މަޤާމުގެ ަޝރުލަެލވޭ ުމވަްއޒަފުންގެ ޕެނައިތެރެއިން އެކުަލވަ

ނުވާ  ފުރިހަމަތުދި މަޤާމުގެ ޝަރުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަ ގައިނަންތައް ޕެނަލްގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމު 

  ފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަނުވާ ސަބަބުވެސް އެ ބައްދަުލވުމުަގއި ޕެނަލްގެތުފަރާތްތަކާއި ޝަރު
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ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްަތްއ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް  ން މަޤާމުގެ ަޝރުޠު ފުރިހަމަވާމަތީ ގެ )ހ( ގަިއާވ ގޮތުގެމި މާއްދާ -(ށ)

ހަމަާވ  ފުރިތުަގއި ަމޤާމުގެ ޝަރުކޮމިޓީން އިންަޓިވއު -(ނ) ކުރަްނވާނެެއވެ.ކޮމިޓީން އިންޓަިވއު ،ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރކޮށް

 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެ ކު ޤާބިލުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން، އެ މަޤާމަކާމީހަ ވެސް އެ މަޤާމަކަށް އެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް

ގޮތުން އެއްވެސް ތަޖުރިބާެއްއ ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން،  ގުޅޭ  ގެންވާކަން ނުވަަތ ނޫންކަން، އެ ދާއިރާއާމީހަކަށް ލިބި

ގެ ައމިއްލަ ތަޢާރަފެއް ދިނުމަށް މީހެއް ގޮތުންނާއި، އެ މު ތަޞައްވުރާ ެބހޭާއއް އޮތް އެ ދާއިރާ ކުރިއެުރވުމަށް އޭނާގެ

މުންގެ އެްއވެްސ އާއްޮގތުން  މަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭކުރި -(ރ) މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ދޭންވާނެއެެވ. ދިހަ

ެހއްގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަްށ މީ މުކޮށް އިޢުލާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެާއއްޝަކުާވއެއް ވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި 

ޅޭ މަޢުލޫމާތު މީހަކާ ގު އްގެ ގޮުތގައި ެއ މީހަކު ގެންނަ ފަރާތަކަށް އެއެލްފަރާތެއް ނުަވތަ ރިފަރެ ނޭކަށަވަރުކޮށްދޭ

މީހަކާ ެދޮކޅަށް ޝަކުާވެއއް ެއްއވެސް  ގެ ފުރުޞަތެއް ދޭންާވނެއެވެ. އަދި އެމިނެޓު ފަސް ކޮމިޓީއާ ހިއްާސކުރުމަށް 

ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ  ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް  ބެލުމަށްފަހު އެން ކޮމިޓީ ނަމަ، ފައިވާޓީއަށް ހުށަހަޅާފަރާތަކުން ކޮމި

 -(ބ) ގެ ފުރުޞަތެއް ދޭންވާނެެއވެ.މިނެޓު ފަސްައޅާ ފަރާތަކަށް ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަށް ން ކަނޑައޭގެތެެރއިން ކޮމިޓީ

ރުންނަށް ފުރުޞަތު ާވލުކުރުމަށް ކޮމިޓީގައި ހިމެޭނ މެންބަސު  ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކާތު އެއަށްފަހު، މަޤާމުގެ ޝަރު

 ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ނަން ުހށަހަޅާފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކާ  ފުރިހަމަވާތުވާެނއެވެ. ެއގޮުތން މަޤާމުގެ ޝަރުެލވެންއިހުޅުވަ

މި  -(ޅ) ވާނެެއވެ.ންމިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ދޭ ދިހަ ލަ ސުވާލުކުރުމަށާއި ޖަވާބުދިނުުމގައި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ޖުމު

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާކަމަށް އެ  ،އި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ސުވާާލއި ޖަވާބުގެ ވަގުތު ނިމުމުންމާއްދާގެ )ރ( ގަ

 ދިނުމަށް ފެންނަކަމާ  މެދު ނުވަތަ ރުހުން ކޮމިޓީއަށް ނަން ހުށަހަޅާފައިާވ ކޮންމެ ފަރާތެއް އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމާ

 3/2ފާްސވާނީ ކޮމިޓީގެ  އިެއވެ. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަނަގަްނވާނެއް  މެދުގައި ވޯޓެ ގެމެދު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

މި  -(ކ) ކުރަްނވާނެެއވެ.ބައިކުޅަ ދެބައި( ވޯޓުްނ ފާސްވާ ނަންތަކެވެ. އަދި  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ެއކަން ފާހަގަ )ތިން

މަށް މީހަކު ނުވަތަ މީހުން ޓު ތައްޔާރުކޮށް އެ މަޤާޕޯކޮމިޓީ ރިނަގައި ނިމުމުން ން ވޯޓުމަތީ މާއްދާގެ )ބ( ގަިއވާ ގޮުތގެ

މި މާއްދާގެ ދަުށން ބާއްވާ ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ  -(އ) .ހޮވުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯުޓ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ވަތަ އެހެނިހެންނު ދުވެރިކޮށް ުނވަތަ ީޓވީ ެމދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުމެއް ެއއްވެްސ އުިނިއތުރެއް ގެަނއުމެއް ނެތި ޭރޑިޯއ މެ

 ވަގުތުން ދުރަށް ންމަތީ ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ  30މި ަގާވއިދުގެ  ،މީިޑއާގެ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށްވެސް 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ހުޅުމާލޭ ާދއިރާެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. ޢަލީ ނިޔާޒަ
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  ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް

 ކުރަން. ށަހެުޅއްވުމަށް ައޅުގަނޑު ތާއީދުމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަރުވަނީ  މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަޅުގަނޑުތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 ދެއްވުމަށް. އިރުމުގެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަކުއިތުރު ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް )ބ( 210ށް. އަޙްމަދު ސަލީމަ

 

 އްކެވުްނ:ވާހަކަދެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

އެހެން ބުނެފައި ވިޔަސް، އޮންނަނީ މި ގަވާއިދުގެ )ރ(  ޒަތްެތރި ރައީސް. )ބ( ގައި މިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ބަޖެޓް  ،ސައްކަުތގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިްނ ބަޖެޓް ދިރާސާކޮށްމަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުން، އެ ކޮމިޓީެއއްގެ މަ 

ލުމުަގއި އިނެއެވެ. އަދި ބަެޖޓް ރިޕޯޓު ެއކުލަވަ ރެކޮމެންޑޭޝަްނ ހުށަހެޅިދާެގ ެއ ކޮމިޓީތަކުދިރާސާކުރާ ކޮމިީޓއަށް 

 .ުޝކުރިއްޔާ ރަންވާނެެއވެ.ކުޔަތްޢާކޮމިޓީތަކުން ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެރުޞަތުއަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަށް. މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އެ ހުށަހެޅުއްވި 

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ. ހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަނޑު ާތީއދުހުށަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ފުރުޞަތުއަޅުގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މުގެ ިއޞްލާުޙ ކުރުއިތުރު ގެ ފަހަތަށް )ރ( ގެ )ނ(ވަނަ މާއްދާ  245ގަވާއިުދގެ  ،ށްއަޙްމަދު ސަލީމަ

 ެދްއވުމަށް. އިހުށަހަޅުއްވަ

 



85 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

 ަބއްދަލުވުމަކަށް  ކޮމިޓީއެްއގެ ނުވަތަ  ޖަލްސާއަކަށް ،ންމަތީ ގޮުތގެ ަގއިވާ 2( ހ) މާއްދާގެ މިޞްލާޙަީކ އާދެ! އި

 .މިގޮތަެށވެ" ދަތުރެއްަގއި ސަުރކާރު" ކުރާނީފާހަގަ ހާޒިީރަގއި ގެކޮމިޓީ ނުވަތަ ޖަލްސާގެ ،ބަރަކުންމެ ނާބު ސަލާން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ މުޙައްމަދު ފަލާޙް

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް ގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

 ކުރަން. ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދު  ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ކުރުމުގެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް.އިތުރު ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ެގ ފަހަތަށް )ބ( 245ގަާވއިުދެގ  ،ށްދު ސަލީމައަޙްމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް

 ބައްދަލުވުމަކަށް  އެްއގެކޮމިޓީ ނުވަތަ ޖަލްސާއަކަށް ،ންމަތީ ގޮތުގެ ގައިވާ 3( ހ) މާއްދާގެ މިއާދެ! އިޞްލާޙަކީ 

 .މިގޮތަެށވެ" ދަތުރެއްަގއި މަޖިލިސް" ކުރާނީފާހަގަ ހާޒިީރަގއި ކޮމިޓީގެ ނުވަތަ ޖަލްސާގެ ،މެމްބަރަކު ބުނާ ސަލާން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .  ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރީފްއިބްާރހީމް ޝަ ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ހުށަހެޅުއްވި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އެ

 ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ކުއިޞްލާޙަށް ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޞަތުމިހާރު މި ފުރު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ

ކުރުުމގެ އިޞްލާުޙ ގެ ފަހަތަށް )ޅ( އެްއ އިތުރުވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 245ގަާވއިުދގެ  ،ށްއަޙްމަދު ސަލީމަ

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދު ސަލީމްހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަ

 ކޮމިޓީގެ ،ބަރަކުންމެ ބުނާސަާލން ބައްދަުލވުމަކަށް ކޮމިީޓއެްއގެ ،ންމަތީ ގޮުތގެ ިއވާގަ 4( ހ) މާއްދާގެ މިއާދެ! 

 .ިމގޮތަށެވެ ބައްދަލުވުމުަގއިއެ ( ނަން ކޮމިޓީ ) ކުރާނީފާަހގަ ހާޒިރީގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ މާފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މިހާރު މިރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 މެންބަރު އާދަމް ޢަލީއަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ

ހުށަހެޅުއްިވ  ސަލީމް އަޙްަމދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ހޯރަފުށީޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ. ށް އަުޅގަނޑު ތާ އްވުމަހުށަހެޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ރުކުރުމުގެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް.ވަނަ މާއްާދގެ ފަހަތަށް މާއްދާއެއް އިތު 252ގަާވިއދުގެ  ،ށްޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

އްކޮށް އެ  ަގޑި ޖެހޭތީއާވޯޓު ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު އިތުރު ހުަށހެޅުމެއް އެބަ ހުށަހަޅާލަން

 ،ނިމެންދެން ވޯޓަށް މަޑުޖައްސާލުމަށްފަހު އިލާޙެއް ހުށަހަޅައަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ އިޞް

 މަށް އިނގޭތޯ. އުވޯުޓގެ ކަންަތއް ކުިރއަށްގެންދި އަށްފަހުއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިމޭނެ ކަމަށް.  އިއަޅުގަނޑު ލަފާކުރަނީ ހުރިހާ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަ
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 ހަކަދެއްކެވުން: ވާޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

 ،އިތުރުކޮށް މާއްދާއެއްއަންނަނިވި ގޮތަށް ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  152ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަާވއިދުގެ 

 -)ހ( 253ެގ ސަރޖަރީ. ންމެންބަރު ؛ޚީައރިމަތީ ސުރު .ތަރުތީބުކުރުންނަންބަރުތައް މާއްދާތަްއ  ގެ އެ ގަާވއިދު

ރައްިޔތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް އެ  ގެއެ މެންބަރަކު އިންތިޚާބުވެފަިއވާ ދާއިރާ ަބރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެން

މި  -އިމުކުރެވިދާނޭ. )ށ(ޤާޖަރީގެ ނަމުގައި އޮފީހެްއ ރމެންބަރަކު އިންތިޚާބުވެފައިވާ ދާއިރާެއއްަގއި މެންބަރުންގެ ސަ

ލިޔުަމކުން އެދި އޮފީސް ރަޖިްސޓްރީކުރުމަށް  އެ ބަރަކުމެންބޭނުންާވ އިމުކުރުމަށް ޤާއޮފީސް މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން 

އިދާރާއަށް ލިބުމުން  ގެހުށަހެޅުމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު އެފަދަ . އޭއިދާާރއަށް ހުށަހަޅަންވާނެ ގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ލިޔުމެއް އެ މެންބަރަކަށް  ކަމުގެ ކުރިރަޖިސްޓްރީ އެ އޮފީސް ބެލުމަށްފަހު ބެލުންތައްބަލަންޖެހޭ  ންމަޖިލީހުގެ އިދާރާއި

ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިޝާނާއި  ގައިއިމުކުރާ އޮފީހުޤާމި މާްއދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން މެންބަރަކު  -. )ނ(އޭދޫކުރަންވާނެ

ޚިލާފު އެްއވެސް ކަމެއް އެްއވެްސ  ނޫނުތަކާާއއި ގާއަސާސީ. އަދި އެ އޮފީހުަގއި ޤާނޫނުއޭއަދި ދިދަ ބޭނުންކުރަންވާނެ

މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އުފައްދާ އޮފީހަކީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ  - ކޮށްގެންނުވާނޭ. )ރ(ފަރާތަކުން

 ބެލެހެއްޓުމާއި އަމުރުގެ ދަުށގަިއވާ ތަނެކޭ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ޝިފާޢު ދުމުޙައްމަ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

 2ހުށަހެޅުއްވި  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ  މެދުހެންވޭރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ވެސް ައޅުގަނޑު  ކަން އެގޮތަްށ ކުރުމަށްނަމަ އެ ޖެހިއްޖެަގޑި ފަސްކުރަން ވޯޓު ހުގެމަޖިލީ އެއީ ފުރަތަމަ ؛ހުށަހެޅުއްވުން

އި އިތުރުކުރަން ވަނަ ާމއްދާގެ ނަމުގަ  253ވަނަ މާްއދާގެ ތިރިއަށް  252އެާއެއއްކޮްށ ަގވާއިުދގެ ތާއީދުކުރަން. ހަމަ

 ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ށީހޯރަފުއަރުވަނީ ންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

 ( އިތުުރކުރުމުެގ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ވގެ ފަހަތަށް )ވ(އމާއްދާގެ )އވަނަ  254ށް ގަާވއިދުގެ ސަލީމަ އަޙްމަދު
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 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށެވެ.  ،ވަނީ އާދެ، އިޞްލާޙަކީ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ކަމަށް ބުނެފައި އެ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެރިއިްއޒަތް ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނުއަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އަށް. ޢަލީ އާދަމް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ އާދަމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

ހުށަހެޅުއްިވ  ސަލީމް އަޙްަމދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ހޯރަފުށީޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

  ކުރިއްޔާ.ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝު މަށް އަުޅގަނޑު ާތީއދުކުއްވުހުށަހެޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ލުމުގެ ކުީރގައިއިބަހުސްގެ ަވގުތު ހުޅުވަ  ،ލާާސއެއް އަުރވާނަންޚުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ުކޑަ 

ގެން ގެންނެވި އެ ަގވާއިުދ ކޮމިޓީން ިއްޞލާޙުކުރައްަވއި  ، ގަާވއިދު ކޮމިީޓއެްއ ހޮވި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އިޞްލާޙުުކރުމަށް

ވަނަ މާއްދާެގ  83ރިޕޯޓަށް މި މަޖިލީހުން ތިން ބާވަތެްއގެ އިޞްލާޙު ހުށަަހޅުއްަވއިފި. ެއއީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ  83އަދި  ،އިޞްލާޙާއި  6ރުމަށް ހުށަހެޅި )ށ(ގެ ދަށުން ަގވާއިުދގެ މާްއދާއެއް ނުވަތަ އަކުެރއް އުިނކު 

ވަނަ މާއްާދެގ  83އަދި ގަާވއިދުގެ  ،ިއޞްލާޙާއި 24 މާްއދާއިން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހެޅި )ހ(ގެ ދަށުން ގަާވއިދުގެ

 52ލަ ޖުމު މުޅި ،އިޞްލާޙާއި 22ނުވަތަ އިބާރާެތއް އިުތރުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު  އް)ނ(ގެ ދަށުން ގަާވއިދުގެ މާްއދާއެ

މިހާުރ  .ެއކުއިޞްލާޙާ 52ވެނީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް ިމ ލެއި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި އެބައޮްތ. ބަހުސްގެ ަވގުތު މި ހުުޅވަ

( ތުންޔާސަތާ ހަވާލުެވވަަޑިއގަރި هللا މަޖިލީހުގެ ނަިއބު ރައީސް ީއވާ ޢަބްދު. )ެލވިފައިވަނީ ބަހުސްގެ ަވގުތު ހުޅުވަ މި

 ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުވަނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އެިދވަަޑިއެގންފައި ރެއްވުމަށްބަހުސްކު

އެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންމެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ހުރިހާ . މި ބަހުސް ނިމުމާޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 .ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވޭރުމެދުހެންއިޞްލާޙަކަށް ެވސް މިއަދު ޯވޓަށް އެހޭނެ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާޡިމް ޢަލީ ބަރުމެން ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު
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އެއްކޮށް އަުޅގަނުޑމެންގެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނަށް  ަގިޑ ޖެހޭތީއާވޯޓު  ގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން

ިއ އަުޅގަނުޑ ެއަކނި މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަްށ ާވހަކަދެއްކުމަށްފަހު ައވަހަށް ޯވޓަށް ދިޔުމުގެ ވިސްނުމުގަ  ،ދަންނަވާލަން

. ަޙޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ދައްކާނެ ވާހަަކ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންނުޙަޤީޤަތުގައި އިތުރު މެންބަަރކު ވާަހކަ

ފުދޭވަރަކަށް ގިަނ  ށްވަަނ މަޖިލީހުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ގަާވއިދަ 18އަދި  ަވނަ މަޖިލީހާ 17ީމގެކުރީ  ،ގަާވއިދަށް

ަގއި 19އެޖެންޑާ  ގެޑު ފާހަގަކުރަން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ައޅުގަނޑުމެންާވކަްނ އަޅުގަނބަދަލުތަކެއް އައިސްަފއި

އިޞްލާޙުތައް ގަާވއިދަށް  ،ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ޓަކައިތްތެރި މަޖިލީހެއް ބިނާކުރުމަށްހާޒާނަ ،ބުނަމުންދިޔަ

ކަމަކަށް   ގޮެތއްަގއި ދެ މަިއަގނޑު ،ވެސް އަުޅަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް ާފހަގަކުރަން. އެގޮތުން  ާވކަންގެނެވިަފއި

އެަބވޭ. ފިކުރުކޮށްފައި ޙު ގެނައިއިުރަގއި ކަްނކަމަށް އިޞްލާނޫނީ ލާަފއި އަުޅގަނޑުމެން އިވަރަށް ބޮޑަށް އަލިައޅުވަ 

އަުޅގަނުޑމެންގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހަމައެކަނި މާލީ  ބިނާކުރުމަށް ބަލާއިރުގައިތްތެރި މަޖިލީހެއް ހާނަޒާ

އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިްނގެ  18 ،ނީ ފިރިންގެ ނޫައޅުގަނޑުމެންގެ އަންހެނުންގެ  ލާަފއި ނިންަމނީކީ ނޫން.އިން ފޮނުވަބަޔާ

މަޖިލިސް  ލާއިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެން މިއިދަންނަވަ ހެންމިހަށް ހުށަހަޅަން. އަޅުގަނޑު ލީޖިވެސް އެބަ މި މަ މާލީ ބަޔާން

ތިގެންދާނީ ުނވަތަ ޝަނުެގ ޢަމަލުތައް ނެޕްއޮތް ކޮރަ ޤައުުމގަިއ މި  ތްތެރިވެގެން އަުޅގަނުޑމެންގެ މުޅިހާނަޒާ

މަެއަކނި މި ކަންކަން ކުރިކަމުަގއި ހައަުޅގަނޑުމެން  ،މެން ގަބޫލުކުާރތީވެމަދުކުރެވޭނީ ޭއެގ ސަބަބުންކަުމގަިއ އަުޅގަނޑު

ކިެއިކ ބޯޑުގެ ފަރާތްތަުކގެ ވެްސ އެ  ،ސާތަކަށް ަޢއްަޔންކުރާ ފަރާތްތަކާއިސަމުައއްން ވަނިހެން މިނިއެހެ ،ވީނަމަވެސް 

މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް މިހާރު ގިނަ ބަދަލުތަެކއް ގާނޫނުތަކަށް ގެަނއުމަށް ވިސްނަމުންދާކަން އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. 

ސާތަކަށް ސަ ން މިނިވަން މުްސތަޤިއްލު މުއައްމެދަނީ އަޅުގަނޑު މި ފެނިގެންތުން އެކު ބޮޑު ބަދަެލއްގެ ގޮ އެއާ 

މެން މާކްސްދޭ އެކިއެިކ ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކުރުމުގަިއ އަޅުގަނޑު ،ބޯޑަށް މެންބަރުން ،ކުރުމަށާއިންރުން ޢައްޔަމެންބަ

ވަނީ ނިމިފައި މި ގަާވއިދުަގއި. މި ގަާވއިުދ  ތަްށ މިގޮ ނުދޭާމކްސް ، ބަދަލުކުރެވިށްއުސޫލު ވަރަށް ޮބޑަ

އި ގަވަނަ މަޖިލީހު 18ވަނަ މަޖިލީހާއި  17 ، ރަނގަޅުސްެވގެްނދާއިރުަގއި ކުރިއަްށވުރެރެްއިވއްޔާ ފާއިރާދަކު

ން މިފަހަރު ޔުދި ޔަދިވެގެންލްތުގައި ައޅުގަނޑުމެން ނެގި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާއި ެއކިެއކި ބޯޑުތައް ެފއި ޙަޤީޤަ

ވަރަްށ  .ރައީސްަވރަށް ބޮޑަށް ުއއްމީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރަނގަުޅވެެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު

 ،ރަނީ ކުގަބޫލު ަގއި އަުޅގަނޑުިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައވާއިރު  52. ށަހެޅިފަހުވަނީ  އް މިލާޙުތަކެ އިޞް ގިނަ

ޅުމެއް ހެއަުޅގަނޑު ހުށަ ،ްއ އަކުރުތަކަށް ބަދަުލވެގެންދާެނތީވެތަމެންގެ ގަާވއިދުގެ ެއކިއެކި ގޮްތގޮތުން ތަރުތީބުއަޅުގަނޑު

އިދަށް ވާ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަ، ބުނެވިދިޔަ ަގވާއިުދގެ؛ އެ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ . އެްއޮކށްށަހަޅާލަން މި ގަވާއިދާހު

ނުމުގަިއ އަދި ލިޔުމުގައި ހުރި ކުށް ވާލާދިހައި ޔާ މި އިޝާރާތްކުރަނީ. ބުނެވިދިޔަ ގަާވއިދުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުމުގަ

 ،ށްގޮތުން މި ކަންކަން ރަނގަޅުކޮ ދާރީއިއީ އެގަނޑު ހުށަހަޅާލަން. ގޮތުން ރަނގަޅުކުރުމުެގ ބާރުދިނުމަށް އަޅު އިދާރީ
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ބުވެގެން ގަާވއިދު ނެުރމުގެ ވިސްނުުމގައި އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ތަރުތީ

 އީސް. ރަރި ްއޒަތްތެއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަދއްަކވާނީ ޕާލިމަންޓްރީ ލީޑަުރެގ ހައިސިްއޔަތުން އިޝާރާްތުކރެއްވި ވާހަކަފުޅުޑީ.ޕީގެ .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެމް

މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމެއް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާުތން. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަްތތެރި  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެކަިނ ކަމަށް

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އެ އިރާގެ އިދާ އޮތީތީވެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޞްލާޙުކުަރްއވަންޖެހޭ. ހޯރަފުށީ

 . މަށް ވިދާޅުވެފައްވުހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރެ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ހޯރަފުށީ

ޓްރީ ގްރޫުޕގެ ާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމަންޝުކުރިއް

 ލީޑަރު އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކޮށް މި ނިމުނީ. އެހެންވީމާޝުކުރިއްޔާ

 ޙުތަކާެއކު މި ރިޕޯޓަށް މިއަދު ވޯޓަށް އެހޭނެ. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުކޮށްލަެދއްވުން އެދެން. އިޞްލާ

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 9

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ކަށް އެަބ ައހަންޖެހޭ. އެއީ ރަްއޔިތުންެގ ވޯޓަ  52ލަ ުޖމު ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. މިއަދު ވޯޓަށް 

 6ގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ )ށ( ،އިޞްލާޙަާކއި 24ެގ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ )ހ(

އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު  ،ިއޞްލާޙަކާއި 22ށަހަޅުއްވާފަިއވާ )ނ( ގެ ދަށުން ހު ،އިޞްލާޙަާކއި

ގެ ދަށުން ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 83ހުގެ ަގވާއިުދގެ ށަހަޅުއްވާަފއިާވ އެްއ އިޞްލާޙާ. ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުޅި ރިޕޯޓަށް މު

ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ތެތްްއޒައިދާއިރާގެ  ށީފުއަށް ހޯރަ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( 2ގަާވއިދުގެ 

ްނެގ ތުމަދު ޝިފާޢު ތާއީދުކުރަްއވާަފއިާވ އިޞްލާުޙ ރައްޔިއް ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައިހަވަންދޫ ާދއިރާެގ އިއް  ،އިޞްލާޙު

 އްމަށް އެދެން. ޢާއިއްވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންމަޖިލީހަށް 
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 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިހަވަންދޫ ާދއިރާގެ ިއއް ިއ،ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވަ ހޯރަފުށީ

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  2 ަގާވއިދުގެ ޔަބުނެވިދި  ؛މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު

ިއ ގަލީހުގަިއ ހިނގަމުންދާ އެްއވެސް ަބހުސެއްަގއި ނުވަތަ ކޮމިޓީެއްއގެ ާއއްމު ބައްދަުލވުމެއް ޖިއިޞްލާޙުކުރުން. މަ

. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ނުވާނޭގޮތް ހާމަކޮށްގެންމެދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދެކޭ ސަލަައކާހުށަހެޅިފައިވާ މައް

 ހުގެ ރައީސް ދު މަޖިލީމެ ްނ ރަނގަޅަށް ގެންދާނެ ގޮތާޖަލްސާއެްއގައި ނުވަތަ ކޮމިީޓ ބައްދަލުވުމެއްަގއި ކަންކަ

ކޮމިޓީެގ  ،ނަމަ . އަދި ކޮމިީޓއަުކން އެދިއްޖެދެވިދާނޭމަޝްވަާރއާިއ ލަފާ ،ެދކޭގޮތް ހާމަކޮށް މެދު މާއެކަ ،ށްކޮޚިޔާލުފާޅު

ން އިންތިޒާމުކުރާ އިވެންޓެްއގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބައިވެިރވުން މި މާއްދާ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއްަގއި ނުވަތަ ކޮމިޓީ

 ޅައެެވ.ހުރަރެއް ނާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. މި އިޞްލާޙަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    އަދަދު:މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެ

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ނުފެންނަ ކަމަށް 67. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާ

ންގެ އަދަުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވި މެންބަރުވޯޓުދެއް 

 ފާސްެވއްޖެ.  .67ލަ؛ . ޖުމ34ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސް 67. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

މެދުހެންވޭުރ  ،ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ވަނަ މާއްާދގެ )ކ( 15ގަާވއިދުެގ ، ށުންވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ދަ 83 ގަާވއިދުގެ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްވައި ދާއިރާގެ 

 ިއްއވަވާލަެދއްވުން އެދެން.    މުޢާއްމުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރައްާވ އިޞްލާޙު، އަމީން

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

އްޒަތްތެިރ އި ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ އި ްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްވައިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ކ(  15ެގ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު  .މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރަްއވާ ހުށަހެޅުން

މި ، ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އުފެދުމާއެކު މި މާއްދާގެ )ނ( .އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙުކރުން

ގެންދިަޔ މަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގަމުން ައއި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިދާާރގަިއ ބޭނުންކުރަމުންޢަގަާވއިދަށް 

ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެ އިދާރާއަށް ެއކަށަައޅަިއ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިާވ ، މުދަލާއި ވަސީލަްތތަކާއިއެންމެހައި 

ނޫނީ ގާ ،ތަކާއި އެ ުމވަްއޒަފުންގެ އެންމެހައި ޙައްޤުތަާކިއ އިލްތިޒާމު، އެ އިދާރާގެ ުމވަްއޒަފުންނާއި، ފައިސާާއއި

 ،މަްސއޫލިްއޔަތުތަާކއި ، އުުފލަންޖެހޭ އެންމެހައި ވާޖިބުތަކާއިއިދާރާއިން ގޮތުންނާއި ެއއްބަްސވުންތަުކެގ ދަށުން އެ

ެއ އިދާާރގެ  ،ނޫނީ ގޮތުންާނއި ެއއްބަްސުވންތަކުގެ ދަށުން އެ އިދާާރައށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި މަންފާތަކަކީގާ

ްސގެ މުަވއްޒަފުްނގެ  ސަރވިޕާލިމަންޓަރީ އިލާ އެކުަލވަން މަތީ ތަކެއްެޗވެ. އަދި މި މާއްދާެގ )ރ( ގަިއވާ ގޮތުގެ

ރީ ގެންދިޔަ ޕާލިމަންޓްގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށެންދެން، މި ަގވާއިދަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުުކރަމުން

ގޮތުން  ސަރވިްސގެ މުަވްއޒަފުންެގ ަގވާއިާދއި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ އިދާާރގެ ުމވަްއޒަފުންނާ ުގޅޭ

 އިދުތައް ޕާލިމަންޓަރީ ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންގެ ަމއްޗަށް ހިނގާެނއެވެ.ހެނިހެން ގަވާ ދިޔަ އެގެންޢަމަލުކުރަމުން
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި އިޞްލާޙަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   ރު:ހުށަހެޅުއްވި މެންބަ

  މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތީާއދުކުރެްއިވ މެްނަބުރ:        

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ގެ އަދަދު:ޓުދިން މެންބަރުންފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69         :ޖުމްލަ

 ފާސް              ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއް. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި

  ފާސްެވއްޖެ. .69ލަ؛ . ޖުމ35ުއަދަދު؛ މަށް ބޭނުންވާ ވު. ފާސް 69ސުމެއް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ާދއިރާގެ ރެންދޫކު ،ވަނަ ނަންބަރު އިޞްލާުޙކުރުމަށ6ްވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ  17ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ 

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރުހުށަހަޅުއްވަިއ،  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދުލް  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 އިްއވަވާލަެދއްވުން އެދެން.  ތާއިދުކުރެްއވި އިޞްލާޙު އަމީންޢާއްމު ޝަހީމް ޙުސައިން

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 ދާއިާރގެ ދެކުނު ހެންވޭރުހުށަހަޅުއްވަިއ،  ޢަބްދުލްޙަކީމް ޣަނީޢަބްދުލް މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ

ެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ސަތާރަބުނެވިދިޔަ ަގވާއިުދެގ  ؛ދުކުރެއްވި ިއޞްލާޙުތާއީ ޝަހީމް ޙުސައިން ބަރުމެންއިްއޒަތްތެރި 

ގާނޫނީ ދާއިރާއިން  ،ންޢާއްމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ މީހަކީގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. އަމީ ވި އަންނަނި ވަނަ ނަންބަރުހަ

 ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިްނ ނުވަތަ ގާނޫނީ ދާއިާރއިްނ ިއދާރީ ،އެކު ވުމާ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހަކަށް

 ވުން.  ކަމުގައިދުވަުހެގ ތަޖުރިބާ ހުރި މީހެއްއަހަރު ފަސްމަދުވެގެން 

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 މި އިޞްލާޙަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޣަނީޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ޝަހީމް ޙުސައިން ެމންބަރު ރާގެދާއި ދެކުނު ހެންވޭރުތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:     

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00     އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00 މަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ނުފެންނަ ކަމަށް 68ށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމ70ަޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާ

ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛  ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއް. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން

 ފާސްެވއްޖެ.  .68ލަ؛ މު. ޖ35ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސް 68ސުމެއް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ްއޒަތްތެރި އިދާއިރާގެ  ހޯަރފުށީ ،އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވަނަ ނަްނބަރުހަތަރުގެ  (ވަނަ މާއްާދެގ )ހ 22ގަާވއިދުެގ 

ފަލާޙް  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދުއިމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ  ،ހުށަހަޅުއްވައި  މަދު ސަލީމްމެންބަރު އަޙް

 ދެްއވުން އެދެން.ލައިްއވާ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

އްޒަތްތެިރ އި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ  ،، ހުށަހަޅުއްވައި ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްއިދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ

ވަަނ  4ެގ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 22. ބުނެވިދިޔަ ަގާވއިދުގެ ޙުމެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާ

 ،މައްސަލަތަާކއި އްލިކު ،ރާރުތަކާއިގަ ފޮނުވާ ހުށަހެޅުމަށް މަޖިލީހަށްގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ނި ނަންބަރު އަންނަނި

 ަކއުންސެލް ،ތުންމިގޮ. ލަފާދިުނން ނޫނީގާ ގޮތުން ގުޅޭ ކަންކަމާ އެނޫންެވސް އަދި ،މަްއސަލަތަކާއި  ގެއިމްތިޔާޒު 

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ގޮތަށް ފެންނާނޭ މެންބަރުންނަށް ލަފާ ނޫނީގާ ދޭ ޖެނެރަލް

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ހޯރަފުށީ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ތީާއދުކުރެްއިވ މެްނަބުރ:        

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއް

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 68. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ުދ؛  އަދަވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއް. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ

  ފާސްެވއްޖެ. .68ލަ؛ . ޖުމ35ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސް 68ސުމެއް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު އްޒަތްތެރި މެންއި ާދއިރާގެ  ހޯރަފުށީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް، ވަނަ ނަންބަރުފަސް ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ  22ގަާވއިދުެގ 

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ  އާދަމް ޢަލީމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ،ހުށަހަޅުއްވައި އަޙްމަދު ސަލީމް

 އެދެން. ލަެދއްވުންއިޞްލާޙު ިއއްވާ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ިއއްޒަތްތެިރ ނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މާފަން ،ހުށަހަޅުއްވައި އްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އި ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ވަަނ  5ގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 22ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ުބނެވިދިޔަ ަގާވއިދުގެ  އާދަމް ޢަލީމެންބަރު 

 އަދި  ރާރުތަާކއިގަ ،ބިލުތަކާއި ކުރަމުންދާދިރާސާ ކޮމިޓީަތކުން. ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުންވި ނަންބަރު އަންނަނި

 ،މިގޮތުން އަދި. މަޝްވަރާދިނުން އެހީތެރިކަމާއި ނޫނީގާ ކޮމިޓީތަކަށް އެ ،ގޮތުން ުގޅޭ ލަތަކާމައްސަ އެނޫންވެސް
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 އެހީތެރިކަން  ކަމުގެއެ އަވަހަކަށް އެންމެ ވީ ،ނަމަ ެއދިއްޖެ ކޮމިޓީއަކުން މަޝްވަރާައކަށް ނުވަތަ ލަފަޔަކަށް ނޫނީގާ

 .ދޭންވާނެއެވެ ޖެނެރަލް ކައުންސެލް

  

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. މި އިޞްލާޙަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް،  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަލީ  އާދަމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނުތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:     

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 އްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ 

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއް 70ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛  ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއް. ަވކި

 ސްެވއްޖެ.  ފާ .69ލަ؛ . ޖުމ35ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސް 69ސުމެއް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީވަނަ ނަންބަރު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހަވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގެ  22ގަާވއިދުގެ 

 ރަޝީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެއިއްޒަތްތެރި  އުތުރު  މައްޗަްނގޮޅީ ،ހުށަހަޅުއްވައި  އަޙްމަދު ސަލީމް

 އެދެން. ވާލަދެްއވުންދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު އިއް ތާއީ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ިއއްޒަތްތެިރ އުތުރު ދާއިރާގެ  މަްއޗަންގޮޅީ ،ހުށަހަޅުއްވައި  އްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްއި ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ

ވަަނ  6ގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 22ދިޔަ ގަާވއިދުގެ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ބުނެވި މުޙައްމަދު ރަޝީދުމެންބަރު 

 މަޖިލީހަށް  ،ނިމި ދިރާސާކޮށް ބިލުތައް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީތަުކންޙުކުރުން. ގޮތަށް އިޞްލާވި ނަންބަރު އަންނަނި

 ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫުނއަސާީސއާއި ބިލުތައް އެ ،ކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ މަޖިލީހަށް އެދި ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން

 ަކއުންސެލް ،ގޮތުން މި. ލަފާދިނުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ގުޅޭ ބިލުތަކާ އެ ،ބަލައި ފުށުއަރާތޯ ނޫނުތަކާގާ ލުކުރަމުންދާޢަމަ

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ގޮތަށް ފެންނާނޭ މެންބަރުންނަށް ލަފާ ނޫނީގާ ދޭ ޖެނެރަލް

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޑައިގަންަނވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. އިޞްލާޙަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  ހޯރަފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރަޝީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ  އުތުރު މައްޗަންޮގޅީތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:     

 

 87    ންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރު

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   69     ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެރި 

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛  ޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއް. ަވކިވޯ

 ފާސްެވއްޖެ.  .69ލަ؛ . ޖުމ35ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސް 69ސުމެއް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ ،ވަނަ ނަންބަރު އިޞްލާޙުކުރުމަށްހަތްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  22 ދުގެގަާވއި

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު  އަޙްމަދު ހާރޫން މެންބަރު އިްއޒަތްތެިރ މަނަދޫ ދާއިރާގެ  ،ހުށަހަޅުއްވައި  އަޙްމަދު ސަލީމް

 އެދެން. ވާލަދެްއވުންއިއް 

 

 ޒުން އިްއެވވުން:މޭ އިދާރީ

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ މަނަދޫ ،ހުށަހަޅުއްވައި  އްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އި ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ

ވަނަ ނަންބަރު  7ގެ ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( 22ތާއީދުކުރައްާވފައިވާ ިއޞްލާޙު. ބުނެވިދިޔަ ގަާވއިދުގެ  ހާރޫން އަޙްމަދު

 ،ހުށަހެޅުމުން މަޖިލީހަށް ރިޕޯެޓއް ކޮމިޓީ އެދި ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން ލީހަށްމަޖިޞްލާުޙކުރުން. ގޮތަށް އި ވިއަންނަނި

 ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޤާނޫނުައސާސީާއއި އިޞްލާޙުތައް  ފޮނުވާ ހުށަހެޅުމަށް މެންބަރުން ތަޅުމުގައި  މަޖިލީހުގެ

 ލަފާ ނޫނީގާ ގޮތުން ގުޅޭ އިޞްލާޙުތަކާ  އެ ،ބަލައި ފުށުއަާރތޯ ގަާވއިދާ މަޖިލީހުގެ ނޫނުތަކާއި ގާ ކުރަމުންދާމަލުޢަ

  .ހުންނަންވާނެއެވެ ގޮތަށް ފެންނާނޭ މެންބަރުންނަށް ލަފާ ނޫނީގާ ދޭ ޖެނެރަލް ކައުންސެލް މިގޮތުން. ދިނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އެދެން.މި އިޞްލާޙަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ސަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހާރޫން  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ުޓދޭ. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 ފާސްެވއްޖެ. .69ލަ؛ . ޖުމ35ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 69ދަދު؛ . ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ސަލީމްމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  އިރާގެދާ ޯހރަފުށީ ،ކުރުމަށްވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( އިޞްލާޙު  30ގަާވއިދުެގ 

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާުޙ  ޝިފާޢުރު މުޙައްމަދު މެންބަ ިއއްޒަތްތެރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ، އި ހުށަހަޅުއްވަ

 އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ
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މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި އިހަވަންދޫ ާދއިރާގެ ، އި އްވަހުށަހަޅު މްއަޙްމަދު ސަލީމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

 ގޮތަށް އަންނަނިވި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަތިރީސް ގަވާއިުދގެ ބުނެވިދިޔަ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު.  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު 

 ވަކި  ށްސްޭޓޝަންތަކަ ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަާކއި ރޭިޑއޯ ހިންގާ ރީކޮްށގެންރަޖިސްޓް ިދވެހިރާއްޭޖގައި . އިޞްލާޙުކުރުން

 ކޮމިޓީތަުކގެ ޖަލްސާތަކާއި މަޖިލީހުގެ  ން،މަތީ ުއސޫލެއްގެ  ކަނަޑއަޅާ  ކޮމިޓީން މު އާއް ނެތި، ކުރުމެއްތަފާތު

 .ދޭންާވނެއެވެ ރައީސް މަޖިލީހުގެ ުހއްދަ ފޮނުވުމުގެ ކޮްށގެންރެކޯޑު އަދި  ަވގުތުން ބައްދަލުވުންތައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް  ށްބަރުން މި އިޞްލާޙަްއޒަތްތެރި މެންއި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ސަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޝިފާޢު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ 

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަ

   68     ދު:ޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަވޯ

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ނުފެންނަ ކަމަށް 68ދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދ70ަހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 ފާސްެވއްޖެ. .68ލަ؛ . ޖުމ35ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 ވުން: ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން

 އަޙްމަދު ސަލީމް މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހޯރަުފށީ، ކުރުމަށްވަނަ މާއްާދ އިޞްލާޙު 31ގަާވއިދުެގ 

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާުޙ  އަޙްމަދު ޢީސާ މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ކެނދިކުޅުޫދ ދާއިރާގެ، އި ހުށަހަޅުއްވަ

 އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން.

 

 :މޭޒުން އިްއެވވުން އިދާރީ

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ކެނދިކުޅުދޫ ާދިއރާގެ، އިުހށަހަޅުއްވަ  އަޙްމަދު ސަލީމްމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

 ގޮތަށް  އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 31 ގަާވއިދުގެ ބުނެވިދިޔަތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު.  އަޙްމަދު ޢީސާ

 ކޮމިޓީަތކުގެ  ޖަލްސާތަކާއި މަޖިލީހުގެ ވަނަ މާއްދާ. 31. ޞަދުމަޤް ކުރުމުގެކާްސޓްބްރޯޑް . އިޞްލާޙުކުރުން

 އުސޫލުގެ  އޮތް މާއްދާަގއި ަވނަ 30 ގަވާއިުދގެ މި  ުކރުމަށްބްރޯޑްކާސްޓް  ދެއްކުމާއި، ދުރަށް ަވގުތުން ބައްދަލުވުންތައް

، ޖަލްސާތަާކއި  މަޖިލީހުގެ ވާާބއް ލަިއގެންހުުޅވާ މުކޮށްއާއް ހާސިލުކުރުމަށް، މަްޤޞަދުތައް އަންނަނިވި ބޭނުމަކީ،

 ން،މަތީ ގޮެތއްގެ ނުގެއްލޭނެ އަސްލު ޭއގެ އިން،ޢާރީޛަ ީޓވީގެ  ރޭިޑޯއއާއި ބައްަދލުވުންތައް، ކޮމިޓީތަކުގެ މަޖިލީހުގެ

 .ދިނުމެވެ ހުްއދަ ކުރުމުގެބްރޯޑްކާސްޓް  ދެއްުކމާއި ދުރަށް ވަގުތުން ން،މަތީ ހަމަތަކެްއގެ ބޫލުކުެރވޭގަ އަދި

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 މި އިޞްލާޙަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ސަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢީސާ އަޙްމަދު ބަރުމެން އިާރގެދާ ކެނދިކުޅުދޫ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: މަށް ވޯޓުެދއްވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 68ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ށް ވޯޓު. ފެންނަ ކަމ70ަެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ ތިއް

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 އްޖެ.ފާސްވެ  .68ލަ؛ . ޖުމ35ުްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފ68ާވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛  .ސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ސަލީމް މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ ،ކުރުމަށްވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އިޞްލާޙު 33ގަާވއިދުގެ 

ލާުޙ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞް އާދަމް ޢަލީމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ެދކުނު ދާއިާރގެ ، އި ހުށަހަޅުއްވަ

 ްއވުން އެދެން.އިްއވާލަދެ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ިއއްޒަތްތެިރ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ، އިހުށަހަޅުއްވަ އަޙްމަދު ސަލީމް މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ

 ތަށްގޮ އަންނަނިވި( ހ) ގެމާްއދާ ވަނަ 33 ަގވާއިުދގެ ބުނެިވދިޔަތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު.  އާދަމް ޢަލީމެންބަރު 

 ިސޔާސީ ތަމްސީލުކުރާ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ -ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( 33. ދައުރު ޕާީޓގެ ސިާޔސީ. އިޞްލާޙުކުރުން

 ތަރުތީބުވެގެން  ންމަތީ އިންތިާޒމެއްގެ ަވކި ތަބާވެގެން، ުއސޫލުތަކަަކށް ވަކި މެންބަރުންނަކީ، ނިސްބަތްވާ ފާޓީތަކަށް

 މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ރަްއޔިތުންގެ ،އެހެންކަމުން. މަޖިލީހެކެވެ އޮތް ކުރުމަށްމަސަްއކަތް މަށާއި،ހަރަކާތްތެރިވު

 ޕާލިމެންޓަރީ  ޕާޓީއެްއގެ އެ ތްކުރުމަށް މަސައްކަ މަޖިލީހުގައި ގޮުތގައި ލީޑަރެްއގެ ޕާޓީއެްއގެ ސިޔާސީ ކޮންމެ ނިސްބަތްވާ
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 ޕާޓީތަުކގެ ސިޔާސީ ގެންދިުއމުގައި،ކުރިއަށް  ކަތްތައްމަސައް އަންނަނިވި ގެމަޖިލީހު. ންވާެނއެވެހުންނާ ލީޑަަރކު ގެގްރޫޕު

 ރައީސް މަޖިލީހުގެ ،މަޝްވަރާ ލީޑަރުންގެ ގެގްރޫޕު ޕާލިމަންޓަރީ ޕާޓީތަުކގެ ބުރަވެ، ދައުރަށް ށާއިހަރަކާތްތަކަ

 .ހޯދަންވާނެއެވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.ލާޙަށް ފެނިވަޑަިއގަންމި އިޞް ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ސަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަލީ އާދަމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ފަންނުމާ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87     އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ދަދު:މެންބަރުންގެ އަވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި 

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 67. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ސުމެއްބަރުންގެ އަދަުދ؛ ްއވި މެންވޯޓުދެ

 ފާސްެވއްޖެ. .68ލަ؛ . ޖުމ34ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 67. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ސަލީމް މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ޯހރަފުށީ ،ކުރުމަށް ( އިޞްލާޙުނ) ވަނަ މާއްާދގެ  40 ގަާވއިދުގެ 

ާތއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު  މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުިއްއޒަތްތެރި މުލަކު ާދިއރާގެ ، އި ހުށަހަޅުއްވަ

 އެދެން. ވިދާޅުވެެދްއވުން

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: ދާރީއި

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި މުލަކު ދާއިރާގެ ، އިހުށަހަޅުއްވަ އަޙްމަދު ސަލީމްމެންބަރު  ެތރިއިއްޒަތް ދާއިރާގެ ށީހޯރަފު

 ގޮތަށް އަންނަނިވި( ނ) މާއްާދގެ ވަނަ 40 ަގވާއިުދގެ ބުނެވިިދޔަތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު.  އިބްރާހީމް ނަޞީރު

 ވަނީ، އެ ބުނެފައި ކަމަށް" އިްއވުން ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ" ނަންބަރުަގއި  ވަނަ( 2) ގެ(ހ) މާއްދާގެ މި. އިޞްލާޙުކުރުން

 އެ ދަދާއި،އަ މެންބަރުންގެ ތިބި  ހާޒިުރވެ ަވގުތު އެ މާަލމުގައި ޖަލްސާކުރާ ދުވަހު އެ ފަށާއިުރ، ޖަލްސާއެއް މަޖިލީހުގެ

 .އިްއވުމަށެވެ ދަދުއަ ގެމެންބަރުން ތިބި ދަތުރުތަކުަގއި ރަސްމީ މެންބަރުންނާއި، ތިބި ސަލާމުގައި ދުވަހު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެްއވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ސަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ނަޞީރު  އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން
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   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 70ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަދު؛ ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު. ވަކި ންގެ އަދަދު: ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ފާސްވެއްޖެ.   .69؛ ލަ. ޖުމ35ުދު؛ މަށް ބޭނުންވާ އަދަވު. ފާސް 69. ވޯުޓގައި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއ،ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ހުށަހަޅުއްވަ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ިއޞްލާޙުކުރުމަށް 48

 ރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ިއއްވާލަެދއްވުން އެދެން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު ތާއީދުކުއި މުލަކު ދާއިރާގެ 

 

  :މޭޒުން އިްއެވވުން އިދާރީ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމުލަކު ދާއިރާގެ  ،އި މުޙައްމަދު ނިހާދު ހުށަހަޅުއްވަފޭދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގޮތަށް  ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަންނިވި 48ަގވާއިުދގެ ދިޔަ iެނވބު ؛އިބްރާހީމް ނަޞީރު ތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު

 ނުވާހާމި ގަވާއިުދގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި -ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 48އިޞްލާޙުކުރުން. ޖަލްސާގެ ަވގުތު. 

މެދު  ދެނިންމުމާ ހިނދަކު، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ފެށުމާއި ހިނދަކު، ނުވަތަ މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ

ޖަލްސާ.  އަށް 10:30ން އި 9:00 ވާ ގޮތަެށވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ަވގުތު ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަނިވި ތާަވލުގައި އެ

ވަގުތު. ހުސްށް އަ 1:00ިއން  12:30ޖަލްސާ. އަށް  12:30އިން  11:00ަވގުތު. ުހސްއަށް  11:00އިން  10:30

 ޖަްލސާ.އަށް  2:30އިން  1:00

ّ

 ްއެކވުން:ދެހަކަރިޔާސަތުން ވާ

 ތްތެރި މެންބަރުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެްއވުން އެދެން. އިްއޒަ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ފޭދޫ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު މުލަކު ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    ހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީ

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނު

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 67. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަދު: ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ރުންގެ އަދަދު: ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަ

ފާްސވެއްޖެ.  .67ލަ؛ . ޖުމ34ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސ67ް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި ކުރެންދޫ ާދއިރާގެ  ،ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ގޮތަށް އަންނަނިވި( ހ) މާއްާދގެ  ވަނަ 78 ގަާވއިދުގެ 

އްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އި އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ ، އި ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްވަ

 ެދއްވުން އެދެން.އިޞްލާޙު ިއއްވާލަ ވާފައިތާއީދުކުރައް 
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  :މޭޒުން އިްއެވވުން އިދާރީ

ްއޒަތްތެިރ އިއިހަަވންދޫ ދާއިރާގެ ، އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްވަ އި ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ 

 އަންނަނިވި ( ހ) މާއްދާގެ ަވނ78ަ ގަާވއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ .ްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙުމެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ތާއީދުކުރަ

 ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެ  74މި ގަވާއިދު ވަނަ މއްދާގެ )ހ(  78ރުން. އިުތރު ސުވާލުކުރުން އިޞްލާޙުކު ގޮތަށް

 ވުނު ުސވާލަކާ ގުިޅގެންން، ނޯޓިސް ފޮނުވައި ކުާރ ސުވާލަކަށް ވަޒީަރކު ދޭ ޖަާވބަކާ ގުިޅގެން، ުނވަތަ އޭާނއާ ކުރެމަތީ

ފުރުޞަތު އެ ުސާވލުކުރި މެންބަރަށާއި އެހެން ނެތި، ައނގަބަހުން، އިތުުރ ސުވާުލ ކުރުމުގެ  ނޯޓިސް ދިނުމެއް

ދޭނީ، ސުވާލުުކރި މެންބަރު އިތުރު ސުވާލެއް  މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަބަދުވެސް

ލާނީެއވެ. އިށްފަހު އިތުރު މެންބަރުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހުޅުވަމަށެވެ. އަދި އެއަސުވާލެއް ކުރު ނަމަ އެ އޮތް

)ސާޅީސް ފަހެްއ(  45ލެވޭ ފުރުަޞތުގައި ސުވާުލކުރުމަށް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބޭނީ ގިނަެވގެން އިމިގޮތުން ހުޅުވަ 

 ވެ.ސިކުންތެ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. ފެނިވަަޑއިގަންނަ  ނަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމްކުރެންދޫ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނު

   69     ންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރު

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާ

ންގެ އަދަދު: ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ؛ ސުމެއްންގެ އަދަދުބަރުވޯޓުދެްއވި މެން

ފާސްވެއްޖެ.  .69ލަ؛ . ޖުމ35ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ާފސ69ް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ޙަސަން  އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު  ،ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް 80ގަާވއިދުގެ 

ލާޙު ޞްކުރަްއވާފަިއވާ އި ، ވަިއަކރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ތާއީދުއިފް ހުށަހަޅުއްވަޠީލަ

 ދެްއވުން އެދެން. ލައިްއވާ

 

 ން އިްއެވވުން:އިދާރީ މޭޒު

ަވިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ިއ،ރި މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް ހުށަހަޅުއްވަހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި  80ބުނެވިދިޔަ ަގވާއިުދގެ  ؛ލާޙު ޞްކުރަްއވާފަިއވާ އިމެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު ތާއީދު

ކުރާ ދުވަހު ކުރި ެމންބަރަށް ރައްދުަވީޒރު ދޭ ޖަވާބު ުސވާލުގެ ދަށުން މި މާއްދާގެ )ހ(. ކުރުންލާޙު ޞްގޮތަށް އި

ަމޖިލީހުގެ ޔައުިމއްާޔގައި އެ ަޖވާބު އުިނއިތުރެްއ ގެަނއުމަާކ  އި،މު ިއއްވަ ޢާއްމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ އަމީން

 ކުރަންވާނޭ. ނުލާ ޝާއިޢު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްއި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ފް ޠީމެންބަރު ޙަސަން ލަހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޒިޔާދު މެންބަރު ޙުސައިން ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖި

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00  ންގެ އަދަދު:ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރު

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 67ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް 70ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 ސްެވއްޖެ.ފާ .67ލަ؛ . ޖުމ34ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 67. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ،ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަޅުއްވައި ، ކުރުމަށްލާޙުޞްވަނަ މާއްާދގެ )ފ( އި  81

 . ދެްއވުން އެދެންލަލާޙު ިއްއވާޞްއިކުރައްވާަފއިވާ ދުއީމުލަކު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ނަސީރު ތާ

 

 :އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން

މް މުަލކު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ،ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަޅުއްަވއި

ވަނަ މާއްާދެގ )ފ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  81 ބުެނވިދިޔަ ަގވާއިުދގެ ؛ލާޙުޞްއިކުރަްއވާފަިއާވ ދުއީރު ތާޞީނަ

 ގެ ސޮފްޓް ކޮޕީެއއް ހުށަހެޅުން. ގެ އިތުރުން، ވޯްޑ ޑޮކިއުމެންޓު ޕީ ން. ހުށަހަޅާ ބިލުގެ ހާޑް ކޮކުރުލާޙުޞްއި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރާޖުމެންބަރު މޫސާ ސިފޮނަދޫ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު އިްބރާހިމް ނަސީރު މުލަކު ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ ތިއް

މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 ފާސްެވއްޖެ. .69ލަ؛ . ޖުމ35ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 69؛ . ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދުސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ހަޅުއްވައިހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ހުށަ ،ކުރުމަށްލާޙުޞްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އި  113

 ލާޙު އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން. ޞްކުރައވާފަިއވާ އި ދުއީމް ޢަލީ ތާމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަ
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 ވުން: އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ހުށަހަޅުއްވައި އަޙްމަދު ސަލީމް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ  113ވިދިޔަ ަގާވއިދުގެ ބުނެ ؛ލާޙުޞްކުރައްވާަފއިވާ އިދުއީމެންބަރު އާދަމް ޢަލީ ތާ

އްތަކާ ބެޭހ ެއކަންތަ އި،ކުރުަމށްޓަކައި ކުރާ ކަންތައްތައް ަބލަލާޙުޞްކުރުން. ސަުރކާރުގެ ނިޒާމު އިލާޙުޞްގޮތަށް އި

 ،އި ފުށުއެރުންތަްއ ބަލަ ،ސަރުކާރުގެ ުމއައްަސސާތަުކެގ މެންޑޭޓްތައް ދިރާާސކޮށް  ،ދިނުމާއިފަންނީ ލަފާ

 ކުރުމަށް ފެންނަ ކަންކަމުގައި ލަފާ ދިނުން. ލާޙުޞްއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު އާދަމް ޢަލީމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00  ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ ތި

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 ފާސްެވއްޖެ. .69ލަ؛ . ޖުމ35ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 69ދު؛ ދަ. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޯރަފުށީ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ކުރުމަށްލާޙުޞްވަނަ ނަންބަރު އި  7ގެ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 117ގަާވއިދުެގ 

ކުރަްއވާފަިއވާ ދުއީރު ތާޞީމް ނަ ްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމުލަކު ދާއިާރގެ އިްއޒަ ،އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްަވއި

  ިއއްވާލަެދއްވުން އެދެން. ޙުލާޞްއި

 

 ދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:އި

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވައި، މުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަަނ  7ގެ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 117ބުނެވިދިޔަ ަގާވއިދުގެ  ؛ޙުލާޞްއްވާަފއިވާ އި ކުރަދުއީރު ތާޞީމް ނައިބްރާހީ

މޯލްޑިވްސް  ؛ަވނަ ނަންބަރު 7ގެ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(117ކުރުން. ލާޙުޞްޔަ ގޮތަށް އިނަންބަރު ބުނެވިދި

 ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.ވަަޑއިގަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރު ޞީމް ނަމެންބަރު އިްބރާހީމުލަކު ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮ

   69     އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ 

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެ

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 ފާސްެވއްޖެ. .69ލަ؛ . ޖުމ35ުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާްސވުމ69ަ. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މާފަންނު  ،ކުރުމަށްޙުލާޞްދާެގ )ރ( އިވަނަ ާމއް 130ގަާވއިދުެގ 

ލާޙު ޞްކުރަްއވާފައި އި ދުއީމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ ތާ ،ހުށަހަޅުއްވައި ޙްފަލާ

 ދެްއވުން އެދެން. އިްއވާލަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ،ހުށަހަޅުއްވައި ޙް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މާފަން

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(  130ބުނެވިދިޔަ ަގވާއިުދގެ  ؛ލާޙުޞްކުރައްވާފައި އި ދުއީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ ތާ

ްއގަިއ ހިމެނޭ އެޕާޓީެގ ކޮިމޓީއެ ރު؛ވަނަ ނަންބ1ަ -ގެ )ރ(ވަނަ މާއްދާ  130ުކރުން. ލާޙު ޞްއަންނަނިވި ގޮތަށް އި

 ކުރުމަށް ސިޔާސީ ޕާީޓއަކުން ބޭނުްނވާްއޔަންޢަާޕޓީގެ އެހެން މެންބަރަކު ެއ ކޮމިޓީއަށް  މެންބަރެއްގެ ބަދަލުަގއި އެ

. އަދި އެ ލިޔުްނ އެޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އެކަން ލިޔުމަކުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނެެއވެ ،ނަމަ

މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ  ،ކުުރމަށްފަހުއް ނެްތކަން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިްނ ކަަށވަރުޟެތިރާޢުއި ،ށް ލިބުމުންމަޖިލީހުގެ ރައީސަ

ގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަންގަންވާނޭ. އެފަދައިްނ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ. އަިދ އެންމެ އަވަހަށް އޮންަނ  އީއިުދގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެ ގަާވއިދު އަ ގަވާ  އެންގުމުން މި
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މެންބަރަކު  އެ ،ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްެގ މެންބަރަކު -2ކުރަްނވާނެއެވެ. ޖަލްސާއެްއގައި ެއކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިޢުލާން

 ޣްލަބިއްޔަތުން އެލަ އަ ޖުމުގެ  ާޕޓީއެްއގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ކުރާ ހާލަތުގައި އެޟުހިމެނޭ ކޮމިޓީ ބަދަލުކުރުމަށް އިޢުތިރާ

 ކުރަްނވާނެެއވެ. ކޮމިޓީން ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާކަން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކަަށވަރު ބަރަކު އެންމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވުން އެދެން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87     މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ންބަރުންގެ ައދަދު:މެހާޒިރުވެ ތިބި 

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާ

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއް؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 ފާސްެވއްޖެ. .69. ޖުމްލަ؛ 35. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 69. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ،ކުރުމަށްލާޙުޞްވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އި 131ގަާވއިދުގެ 

ލާުޙ ޞްކުރަްއވާފަިއވާ އިދުއީފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވައި، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ ތާ

 ދެްއވުން އެދެން. އިްއވާލަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވައި، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  131ބުނެވިދިޔަ ަގާވއިދުގެ  ؛ލާޙުޞްކުރައްވާަފއިވާ އި ދުއީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ ތާ

ގޮުތެގ  އްދާގެ )ހ( ަގިއވާމާ މި ނަ ނަންބަރު؛ވަ 1 ގެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 131ލާޙުުކރުން. ޞްތަށް އިއަންނަނިވި ގޮ

 ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެްއަގއި ހިމެނޭ އެޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ބަދަލުގައި އެ ،ންމަތީ

ހުގެ ރައީސަށް ންޓްރީ ގްރޫޕުން އެކަން މަޖިލީޕާޓީގެ ޕާލިމެ އެ، ވާނަމަ ށްކުރަން ކަމައްޔަންޢަޕާޓީގެ އެހެން މެންބަރަކު 

އް ނެތްކަން މަޖިލީހުެގ ޟެްނވާނޭ. އަިދ އެިލޔުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިުބމުން އެ މެންބަރުގެ އިޢުިތރާއަންގަ

ކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ީލޑަރުންނަށް އެކަން މަޖިލީހުގެ ރަީއްސ އިދާރާއިން ކަަށވަރު

ކަމަށް ބެލެވޭނޭ. އަދި އެންމެ  އިދުގެ ޭބނުމަށްޓަކައި އެ ބަދަލު އައީންގުމާެއކު މި ގަވާ އަންގަްނވާނެެއވެ. އެފަދައިން އެ

 އެ ،ސިާޔސީ ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކު -2ކުރަންވާނެެއވެ. އަވަހަށް އޮންނަ ޖަލްސާެއްއަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިޢުާލން

ލަ ގެ ޖުމުލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުއި އެ ޕާީޓެއއްގެ ޕާ ކުރާ ހާލަތުގަޟުމަށް އިޢުތިރާމެންބަރަކު ހިމެނޭ ކޮމިޓީ ބަދަލުކުރު

ކޮމިޓީްނ ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިާވކަން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން  މެންބަރަކު އެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެ  ގެއަދަދު

 ކުރަްނވާނެެއވެ.ކަށަވަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެންމެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތައިްއޒަތްތެރި 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87     މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާ

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަ

   69     : އަދަދުވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 

ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛  މެއް.ސުއަދަުދ؛ މެންބަރުންގެ ވޯޓުދެްއވި 

 ފާސްެވއްޖެ. .69ލަ؛ . ޖުމ35ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 69. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަޅުއްވައި  ،ކުރުމަށްޙުލާޞްވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އި  159

  އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން. ޙުލާ ޞްރަްއވާފަިއވާ އިކުދުއީއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ތާ

 

 އިްއެވވުން:އިދާރީ މޭޒުން 

އިހަވަންދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަޅުއްަވއިންބަފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ  159ބުެނވިދިަޔ ގަާވއިދުގެ  ؛ޙުލާޞްކުރައްވާފަިއވާ އިދުއީމުޙައްމަދު ޝިފާޢު ތާ

ފަރާތެްއ  ކޮމިޓީއަކުން އެ  އެކުރެވޭނީޒިރުހާގެ ކޮމިޓީއަކުން  ެއއްވެސް ަފރާތެއް ކުރުން. މަޖިލީހުލާޙުޞްއި

 5ދެމެދު ބަންދު ދުވަސްތަްއ ނުހިމެނޭ ގޮތުން ސާފު  ޒިރުވުމަށް ތާވަުލކުރާ ތާީރޚާހާޒިރުކުރުމަށް ނިންމާ ތާރީޚާއި ހާ

 ދުވަސް ދިނުމަށްފަހުއެވެ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްވުން އެދެން.ށް ވޯޓު  މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކައިްއޒަތްތެރި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87     :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 70    ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ 

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަ

   69     ރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަ

 35      ނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭ

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 

ކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ަވކި ގޮތަ ސުމެއްްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެ

 ފާސްެވއްޖެ. .69ލަ؛ . ޖުމ35ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 69. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފޮ ،ކުރުމަށްލާޙުޞް މާއްދާގެ )ބ( އިވަނަ 159ގަާވއިދުގެ 

ލާޙު ޞްކުރަްއވާފަިއވާ އިދުއީމް ނަޞީރު ތާ މުލަކު ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ،ހުށަހަޅުއްވައި 

 އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން. 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މް ރު އިބްރާހީމުަލކު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަ ،ހަޅުއްަވއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އި 

ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަށް  159ބުނެވިދިޔަ ަގވާއިުދގެ  ؛ލާޙުޞްކުރަްއވާފަިއާވ އިދުއީނަޞީރު ތާ

ކަށް ެއއްެވސް މި ގަާވިއދުގައި ކޮމިޓީއަ  ،ވީނަމަެވސްމާއްާދެގ )ރ( ަގއި އެހެން ބަޔާންޮކށްފައި  ކުރުން. މިލާޙުޞްއި

ދިވެހި  ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަރާތްތަާކއި ކުރެވޭނެޒިރުހާއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު ކުރުމުަގއި ވަިކ މުޒިރުހާފަރާތެއް 

އުމީ ސަލާމަތާ ޤަ ތަ ރާއްޖެއަށް ނޫނީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ސަރަހައްދަކަށް ދިމާވާ ުކއްިލ ހާދިސާއެއް ނުވަތަ ކާރިާސެއއް ނުވަ

ކުރުމަކަށް މި ލުވުމަކަށް ެއްއވެސް ފަރާތެއް ހާޒިރުިޅގެން ުކއްިލއަކަށް ބާްއވަންޖެހޭ ކޮމިޓީެގ ބައްދަގުޅޭ ކަމަކާ ގު

 މާއްދާގެ )ރ( ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްވުން އެދެން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 މޫސާ ސިރާޖްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފޮނަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އިްބރާހީމް ނަޞީރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  މުލަކު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69 އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގ70ެހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަދު:  މެންބަރު. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވިންގެ އަދަދު: ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 . ފާްސވެއްޖެ. 69ލަ؛ . ޖުމ35ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސް 69. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ބަރު ޙުސައިން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން ،ވަނަ މާއްާދގެ )މ( އިޞްލާޙުކުރުމަށް  200ގަާވއިދުގެ 

ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ  އުތުރު ަމއްަޗންގޮޅީ އި،ހުށަހަޅުއްވަ ޝަހީމް

 ވާލަެދއްވުން އެދެން. އިޞްލާޙު ިއއް

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ދާއިާރެގ އުތުރު  ަމއްޗަްނގޮޅީ ިއ،ހަޅުއްވަހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުަސއިން ޝަހީމް ހުށަ

ވަނަ 200ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ؛ބަރު މުޙައްަމދު ރަޝީދު ތާއީދުކުަރއްވާަފިއވާ އިޞްލާޙުއިްއޒަތްތެރި މެން

 ތަކަށް ރުހުން ަދއުލަތުެގ އެިކއެިކ މަޤާމުތަކަށް ޢައްަޔންކުރެވޭ ފަރާތްމާއްދާގެ )މ( އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. 

މީހަކަށް  ުގޅޭ މަޢުލޫމާތު އެ ން ނުވަަތ ނޫންކަން، އެ މަޤާމަކާމީހަކު ޤާބިލުކަ ދިނުމުގައި، އެ މަޤާމަކަށް އެ

ގޮތުްނ ެއއްވެްސ ތަޖުރިބާއެްއ ހުިރކަން ނުވަތަ ނޫްނކަން، އެ  ގުޅޭ ލިބިގެންވާކަްނ ނުވަތަ ނޫްނަކން، ެއ ދާއިާރއާ

ސުވާުލކުރެވިދާެނއެވެ.  އާގޮތުން ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި އޭނާ މު ތަޞަްއވުރާ ބެހޭއާއްތް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އޭާނގެ އޮ

މީހެއްެގ  އެ، ންމަތީ ްނ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ުއސޫލުތަކެްއގެމަތީ އެީއ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެ

 ދުމުގެ އިތުރުންނެވެ.ހޯ  ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ،ޢިލްމީ މަޢުލޫމާތާއި ،ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ދެްއވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ދާއިާރގެ މެންބަރު  އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 69. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުން

ންގެ އަދަުދ؛ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ އްންގެ އަދަުދ؛ ސުމެވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 . ފާްސވެއްޖެ. 69ލަ؛ . ޖުމ35ު ބޭނުންވާ އަދަދު؛ މަށްވު. ފާސް 69. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަްއޗަންގޮޅީ  ިއ،ހުށަހަޅުއްވަ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މޫސާ ސިރާޖު  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ިއޞްލާޙުކުރުމަށް 203

 ވާލަދެްއވުން އެދެން. ލާޙު އިއް ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޚައިތަމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞް

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ
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ެދކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މައްޗަންގޮޅީ އި،ތެރި މޫސާ ސިރާޖް ހުށަހަޅުއްވަފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް

ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން.  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަންނަިނވި 203ބުނެވިދިޔަ ގަާވއިުދގެ  ؛ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގައި މަޖިލީހުގެ ަރއީސް، މި  -ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( 203 .މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގަާވއިދާ ިޚލާފުވުން

ނިޒާމީ މަްއސަލައެްއގެ ގޮތުަގއި ެއކަން  ،ނަމަ ކަމަށް މެންބަރަކަށް ފެނިއްޖެ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ުކރާ

   ޤު އެ މެންބަރަކަށް ލިބިގެންެވއެެވ.ފާހަގަކުރުމުގެ ޙައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްވުން އެދެން.ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓު ،ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ޅީމައްޗަންގޮ  :ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު

 

 87    ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ 

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަ

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ނުފެންނަ ކަމަށް 68. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރު

ރުންގެ އަދަުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަ؛ ސުމެއްންގެ އަދަދު ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 . ފާްސވެއްޖެ. 68ލަ؛ . ޖުމ35ުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ މަވު. ފާސް 68. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ހުށަހަޅުއްވަ  203

 ވާލަދެްއވުން އެދެން.އިވާ އިޞްލާޙު ިއއް ފަ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ތާއީދުކުރައްވާ މައްޗަންޮގޅީ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ެދކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް  މައްޗަންގޮޅީ އި،ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މޫސާ ސިރާޖް ހުށަހަޅުއްވަ

ންިނވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. ގެ )ށ( އަވަނަ މާއްދާ  203ބުނެވިދިޔަ ަގވާއިުދގެ  ؛ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުން ބޭރުަގިއ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިންގުުމގަިއ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ، ިމ  -ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 203

އެންގުމުެގ ށް އެކަން ލިޔުމަކުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަ ،ނަމަ ކަމަށް މެންބަރަކަށް ފެނިއްޖެ  ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރާ

 ޙައްޤު އެ މެންބަރަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްވުން އެދެން. ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް މައްޗަންޮގޅީ  ބަރު:ތާއީދުކުރެްއވި މެން

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 68. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70ބަރުންގެ އަދަދު؛ ޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންހާ

ންގެ އަދަުދ؛ ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު. ަވކި ންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 . ފާްސވެއްޖެ. 68ލަ؛ . ޖުމ35ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސް 68. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިމުނީ.  އިޯވޓެއް މިހާރު ނަގަ 22ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 83ގަާވއިދުގެ  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ގެ ދަށުން އޮތް ވޯޓުތައް އިުދގެ )ށ( އާއި )ނ(ދެން ގަވާ ،މިނެޓުގެ ބްރޭކެއް ނަގާފައި 10ކުރަނީ ތުއަޅުގަނޑު ގަސް

އަލުން ައޅުގަނޑުމެން  ގައި 2:40އަލުން އަޅުގަނޑުމެން ނެގުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 ގެންދާނަން.  ކުިރައށް ،ވޯޓު ނެގުން  އަނބުރާ

 

 {އަށް 14:40ްނ އި 14:30 :ހުސްވަގުުތކޮޅު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދު ރައީސްނައިބު ުހގެ މަޖިލީ ؛ވީނެންއި އިތުގަސަޔާރި)

 

ّ

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  ،ފަށަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެްކކޮށްލަދެްއވުން އެެދން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މި

އިޞްލާެޙްއ  6ިއޞްލާޙުތައް. )ށ(ގެ ދަށުން  ފައިވާހެޅިވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ހުށަ 83މިފަށަނީ ގަވާއިުދގެ 

 ދާއިރާގެ  ފޭދޫ ،ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރުމަށް 2ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގެ  146ހުށަހެޅިފައިވޭ. ފުރަތަމަ މިދަންނަވަނީ 

 އިންސަޙު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މެދު ުފވައްމުލަކު ، އި ހުށަހަޅުއްވަ ނިހާދު މުޙައްަމދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 އަމީންޢާއްމު.  ؛ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު ިއއްވާލަެދއްވުަމށް މުޙައްމަދުދީދީ
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 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

އިްއޒަތްތެރި ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ، އި ހުށަހަޅުއްވަ މުޙައްމަދު ނިހާދުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ފޭދޫ ދާއިރާގެ 

ވަނަ ދެަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  146އީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު. ގަާވއިދުގެ ތާ މުޙައްމަދުދީދީޙުސައިން މެންބަރު 

 ނަންބަރު އުނިކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ނިހާދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދޫފޭ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 58    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   58     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 58        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ނުފެންނަ ކަމަށް 58. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 61ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 ފާސްެވއްޖެ.  .58ލަ؛ . ޖުމ30ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 58. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއަޒތްތެރި ފޭދޫ ދާއިރާގެ  ،ވަނަ ނަންބަރު އުިނކުރުމަށް 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  46ގަާވއިދުގެ 

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ  މުޙައްމަދު ރަޝީދުމެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިާރގެ  މަްއަޗންގޮޅީ، އިހުށަހަޅުއްވަ ނިހާދު

 އިޞްލާޙު ިއއްވާލަެދއްވުން އެދެން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ިއއްޒަތްތެިރ އުތުރު ދާއިާރގެ  މަްއޗަންގޮޅީ، ވައި ހުށަހަޅުއް މުޙައްމަދު ނިހާދުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ފޭދޫ ދާއިރާގެ 

ވަނަ ނަންބަރު  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  46ގަވާއިުދގެ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު.  މުޙައްމަދު ރަޝީދުމެންބަރު 

 އުނިކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ނިހާދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ  މެންބަރު:ހުށަހެޅުއްވި 

 ރަޝީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު

 59    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   59     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30       އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 59. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 61ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަށް މެއްސުވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 ފާސްެވއްޖެ.  .59ލަ؛ . ޖުމ30ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 59. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 މުޙައްމަދު ނިހާދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި އިރާގެ ފޭދޫ ދާ ،އުނިކުރުމަށް 4ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގެ  46ގަާވއިދުެގ 

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާުޙ  ޝިފާޢުމެންަބރު މުޙައްމަދު ިއއްޒަތްތެރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ، އި ހުށަހަޅުއްވަ

 އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި އިހަވަންދޫ ާދއިރާގެ ، އި ހުށަހަޅުއްވަ ދުމުޙައްމަދު ނިހާމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ފޭދޫ ދާއިރާގެ 

 އުނިކުރުން. ވަނަ ނަންބަރު  4ނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ވަ 46ަގވާއިުދެގ  ؛ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު  ޝިފާޢުމުޙައްމަދު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޯވޓުދެްއވުން އެދެން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ނިހާދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 ޝިފާޢު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަ

 59    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   59     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވު

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ނުފެންނަ ކަމަށް 59. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 61ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ވަ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 . ފާސްެވއްޖެ.59ލަ ޖުމު .30ބޭނުންވާ އަދަދު؛  ށްފާްސވުމަ. 59ވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،އެ މާއްދާގެ )ރ( އުނިކުރުމަށް ،މާއްދާ ނަކަލުކޮށްފައިވާ  ވަނަ 200ގަާވއިދުގެ  ؛ވަނަ މާއްދާ  200ގަާވއިދުގެ 

މުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ،އިން ޝަހީމް ހުށަހަޅުއްވައި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ

 ިއޞްލާޙު އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން.މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ 

 

 ވުން:އިްއވެ ޒުން މޭ އިދާރީ

މުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ،އިން ޝަހީމް ހުށަހަޅުއްވައި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ

ވަނަ މާއްދާެގ  200މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އެކި މަޤާމުތަކަށް މީހުން  ،މަތީން މާއްާދެގ )ރ( އުނިކުރުން. މި މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެނަކަލުކޮށްފަިއވާ އެ 

ައކުްނ ކޮމިޓީ އެ  މަތީން މި ަގވާއިާދއި އެްއގޮތްާވ ޮގތުގެއި ކޮމިޓީން ަތބާވާނެ މަިއގަނޑު އުސޫލުތަްއ ޢައްޔަންކުރުމުގަ 
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ވެސް  ތަކަށް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މެންބަރުން ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތް އަށްކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ. މިގޮތުްނ ކޮމިޓީ

 ކުންނެވެ. ޔަ ެއއް ހަމަމަތީން ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ ދޭނީ އެ އުސޫލުތަކާމާކްސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިން ޝަހީމްމެްނބަރު ޙުސަހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ   ށަހެޅުއްވި މެންބަރު:ހު

 މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު މުލަކު ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ 

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 60. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަުދ؛ މެންބަރު ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި. ސުމެއްންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 ފާސްެވއްޖެ.   .60ލަ؛ . ޖުމ31ުބޭނުންވާ އަދަދު؛ ްސވުމަށް . ފ60ާއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯުޓގަ  .ސުމެއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހަޅުއްވައި، ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހު ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ުއނިކުރުމަށް 246

 ވާލަދެްއވުން އެދެން. މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު ިއއް 

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ބަރު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވަިއ، މަނަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އުިނކުރުން.  246އަޙްމަދު ހާރޫން ތާއީދުކުރައްާވފައިވާ އިޞްލާޙު؛ ަގާވއިދުގެ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ   :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން މަނަދޫ ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 59    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00     ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   59     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

. ނުފެންނަ ކަމަށް 59. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަުދ؛ ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު. ސުމެއްންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 ފާްސވެއްޖެ.  .59ލަ؛ މު. ޖ30ުބޭނުންވާ އަދަދު؛  ވުމަށް. ފާސް 59ދަދު؛ ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަ .ސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އިދާއިރާގެ  ހޯަރފުށީ ،މަށްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރު 246ގަާވއިދުގެ 

ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ ތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު އިްއވާލަދެްއވުން ހުށަހަޅުއްވަިއ، ހޮޅު

 އެދެން. 

 

 ވުން:ވެ އިއް މޭޒުން  އިދާރީ

މަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވައި، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްއިދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުުރން.  246ކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާުޙ؛ ަގވާއިުދގެ ޔޫނުސް ޢަލީ ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރު އަޙްމަދު ސަލީމް.ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ. ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00     އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ
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 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 60. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62ޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާ

ންގެ އަދަުދ؛ ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު. ސުމެއްންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 ފާސްެވއްޖެ.   .60ލަ؛ . ޖުމ31ުބޭނުންވާ އަދަދު؛  ފާްސވުމަށް. 60އަދަދު؛  ންގެވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރު .ސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެން ބާކީ އޮތީ  .މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ )ށ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަތއް ވެްސ ނިމުނީ)ށ(ގެ ދަށުން، 

ދެން މިވީހާއިރެއް ދެނެއް ުނވާނެ.  !ެމންބަރުން ކެތްކުރައްވާ  ތެރި)ނ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙު. ިއއްޒަތް

ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ  ،ތަށް އަކުރެއް އިތުރުުކރުމަށްފަހަ ގެ ވަނަ ނަންބަރު 6ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ގެ  17ގަާވއިދުގެ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގެ އިމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްވައި 

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރައްާވފައިވާ އިޞްލާޙު ިއއްވާލަެދއްުވން އެދެން. 

 

 ވުން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާެގ  ،ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް ހުށަހަޅުއްވައި 

 6ވަނަ މާއްދާގެ  17 މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތާއީދުކުރައްވާފަިއާވ އިޞްލާޙު؛ ބުނެވިދިޔަ ަގވާިއދުގެ ރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ްލ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަިތލާ މީހަކީ ގާނޫނީ ާދއިރާއިން ފަހަތަށް އަުކރެއް އިތުުރކުރުން. ަކއުންސެވަނަ ނަންބަރުގެ 

ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި އަހަރު 5ގާޫނނީ ދާއިރާއިން މަދުވެގެން  ،ކު ސިލުކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ވުމާއެހާފުރަތަމަ ޑިގްރީ 

 މީހެއްކަމުގައި ވުން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް އިރާގެ މެންބަރު ދާކުރެންދޫ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު ހުޅަނގު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ނުފެންނަ ކަމަށް 60. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

؛ އަދަދު  ންގެަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު. ސުމެއްންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 ފާސްެވއްޖެ.  .60ލަ؛ . ޖުމ31ުބޭނުންވާ އަދަދު؛  ފާްސވުމަށް. 60ވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯުޓަގއި ބަިއވެރި .ސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ވަނަ މާއްާދެގ )ބ(ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް 33ގަާވއިދުގެ 

 ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާުޙ ޟާލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިމިދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްަވިއ، މައަޙް

 އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން. 
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 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ިއއްޒަލަންދޫ ދާއިރާެގ މިހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ުހށަހަޅުއްަވއި، 

ން. ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރު 33 ގަާވއިދުގެ  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު؛ ބުނެވިދިޔަ ޟާރި

 ބައްދަލުވުންތައް ހިންގުމަށް ތައް ގްރޫޕު ކުރެވޭދަފްތަރު މަޖިލީހުގައި ަރއްޔިތުްނގެ ގޮުތގައި ގްރޫޕެއްގެ ރީންޓްޕާލިމަ

 މަޖިލީހުގެ  ވަސީލަތްތައް ފަދަ ނެޓުރއިންޓަ ،ަވސީލަތްތަކާއި ބޭނުންވާ އޮފީހަށް ،ާޖގަާއއި އޮފީސް ،ތަާނއި އްވާނެބާ

 ރައީސް  މަޖިލީހުގެ ަޚރަދުތައް ބޭނުންވާ  ހިންގުމަށް މަަސއްކަްތތައް ގެގްރޫޕު އަދި. ފޯރުކޮށްދޭްނވާނެެއވެ އިދާރާއިން

 މުަވއްޒަފުން ބޭނުންވާ ކުުރމަށް މަސައްކަތްތައް  ފަންނީ ައދި ،އިދާރީ  ގެ ގްރޫޕު ،އިތުރުންީމގެ . ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ

 މަދު މެންބަރުންނަށްވުރެ ދިހަ -1  ހަމަޖައްސައިދޭންވާެނެއވެ އިދާރާއިން  މަޖިލީހުގެ ންމަތީ ގޮުތގެ ިމވާ ތިރީގައި

 21 -3. މުވައްޒަފުން ދެ ޕަކަށްގްރޫ ދެމެދުގެ މެންބަރުންނާ 20 އިމެންބަރުންނާ 11 -2. މުަވއްޒަފު ެއއް ގްރޫޕަކަށް

 ހިމެނޭ  ގިނައިން ވުރެ މެންބަރުންނަށް 30 -4. މުވައްޒަފުން ތިން ގްރޫޕަކަށް ހިމެނޭ  މެންބަރުން  30 އިމެންބަރުންނާ

 .މުވަްއޒަފުން ހަތަރު ގްރޫޕަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދެން.ދެްއވުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޟާ ލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިމި ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ައދަދު: ރުންގެހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަ

 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 31      ނުންވާ އަދަދު:މަށް ބޭފާސްވު

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 61. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ ައދަދު؛ 62މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ބިހާޒިރުވެ ތި

ންގެ އަދަުދ؛ ށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުގޮަތކަަވކި . ސުމެއްންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 ފާސްެވއްޖެ.  .61ލަ؛ . ޖުމ31ުބޭނުންވާ އަދަދު؛  ފާްސވުމަށް. 61ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯުޓަގއި  .ސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޯރަފުށީ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ކުރުމަށްއް އިތުރުވަނަ ާމއްދާެގ )ރ(ގެ ފަހަތަށް އަކުރެ  59ގަާވއިދުގެ 

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ  ،ހުށަހަޅުއްވައިއަޙްމަދު ސަލީމް 

 އިޞްލާޙު ިއއްވާލަެދއްވުން އެދެން. 

 

 :ވުންއިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ގެ ިއއްޒަތްތެިރ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ،ތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވައިޒަތްހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއް

ަވނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ފަހަތަްށ  58މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާުޙ؛ ބުނެވިދިޔަ ަގާވއިދުގެ 

 . ކުންބަހުން ވާހަކަދެއް(. ތެދުބވަނަ މާއްދާގެ ) 58އަކުެރއް އިތުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެްއވުން އެދެން.އިްއޒަތްތެރި 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު އާދަމް ޢަލީގެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 03    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 47    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ދު: ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަވޯ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

 ނުވިސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 3ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނަ ކަމަށް . ފެނ62ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛  އްެބވިހާޒިރުވެ ތި

 .1ންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރު .47ންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ގެ ނަތީޖާ؛ ވޯޓު   .50ލަ؛ . ޖުމ26ުބޭނުންވާ އަދަދު؛  ވުމަށް . ފާސް 50ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ފާހެއްނުވި. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ  ،ވަނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުުރކުރުމަށް 3ގެ ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( 60ގަާވއިދުެގ 

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ެދކުނު  މަްއޗަންގޮޅީ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވައި 

 އްމު އިއްވާަލދެއްވުން އެދެން.ޢާއަމީން ނަށްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޙުލާޞްފަިއވާ އިއިތަމް ތާއީދު ކުރަްއވާޚަ

 

 ވުން:ްއވެ އިއިދާރީ މޭޒުން 

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ެދކުނު ދާއި  ،ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްަވއި

ވަނަ ނަންބަުރގެ  3ގެ ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( 60ބުެނވިދިަޔ ަގވާއިުދގެ  ޙު؛ލާޞްކުަރްއވާފަިއވާ އި އަޙްމަދު ޚައިތަމް ތާއީދު

 ވާހަކަ ލުމުގެ ގޮތުން ކަނޑަެއޅިގެން ސާބިތުނުހިފޭ ދޮގުއި ކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް އޮުޅވަ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުން.

  ކުން.ދެއް
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ބަރު އަްޙމަދު ޚައިތަމްމެންދެކުނު ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 06    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

   41     :ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 41        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 6ޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވ62ޯހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. 2. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 35ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

   ުނވި.. ފާހެއ41ްލަ؛ ޖުމު. 21. ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 41ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ެގ ފަހަތަށް އަކުެރއް އިުތރުކުރުމަށްވަނަ މާއްާދގެ )އ( 81ގަާވއިދުެގ 

ވާފަިއވާ އާަދމް ޢަލީ ތާއީދުކުރައްމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި ހީއިބްރާ

   ިއއްަވވާލަދެްއވުން ެއދެން.ޙުލާޞްއި

 

 ވުން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ،މް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

ވަަނ  81މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ރަްއޔިތުންގެ  ޙު؛ލާޞްިއވާ އިތާއީދުކުރައްވާފަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ 

ވަނަ  81 ދެންހުރި އަކުރުތަްއ ތަރުތީބުކުރުން. ،މާއްދާގެ )އ( ގެ ފަހަތަށް އަންނިވި ގޮތަށް ައކުރެއް ިއތުރުކޮށް

 ،ނަމަ ކުރާޙުލާޞްއެއް އި ޚީމާއްދާގެ )ވ( ބިލުން ެއއްެވްސ ގާނޫނެއްގެ ބާެބއް ނުވަތަ މާއްދާެއއް ނުވަތަ އަރިމަތީ ސުރު 

ގޮތަށް އަކުރުން ައކުރަށް ބިލުަގިއ  ގާނޫެނއްަގއި އޮތް  އެއް އެޚީ ުނވަތަ މާއްދާެއއް ނުވަތަ އަރިމަތީ ސުރު ބާބެއް އެ

 . ތަކުރާރުކުރުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ  ށަހެޅުއްވި މެންބަރު:ހު

 މެންބަރު އާދަމް ޢަލީމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ންބަރުންގެ އަދަދު:ކަމަށް ވޯޓުދިން މެފެންނަ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 60. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 ފާްސވެއްޖެ.. 60ލަ؛ . ޖުމ31ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 60ދު؛ . ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަސުމެއް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

މް ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއަޒތް ،ގެ ފަަހތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށްވަނަ މާއްާދގެ )މ( 81

 ޙުލާޞްއްޒަްތތެރި މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އި  ،ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި 

 ވާލަދެްއވުން އެދެން.އިއް 

 

 ވުން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ،ހަޅުއްވައި ރަޝީދު ހުށަމްމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

ވަަނ  81ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ؛ޙުލާޞްއާދަމް ޢަލީ ތާއީދުކުރައްވާަފިއވާ އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަނަ  81ދެންހުރި އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުން.  ،މާއްދާގެ )މ( ގެ ފަހަތަށް އަންނިވި ގޮތަށް އަކުެރއް ިއތުރުކޮށް

 ުނވަތަ މާލީ ސިޔާސަތުތަކަށް ކުރާނެ  ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީޢީދާގެ )ފ( ބިލުެގ ސަބަުބން ގާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުމާއް

ރަދުތައް ޚައަންނަންޖެހޭ ކަންކަން ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ ބަދަލު  ،ނަމަ އަސަރުތަާކއި އެފަދަ ގާނޫނެއް އަތުެވއްޖެ

  ބަޔާންކުރުން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ،ރި މެންބަރުންއިްއޒަތްތެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް ރަޝީދުމާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އާދަމް ޢަލީމެންބަރު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖު

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   57     ަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓު

 29      އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފެންނަ ކަމަށް . ނ57ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 . ފާސްެވއްޖެ.57. ޖުމްލަ؛ 29. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 57ދު؛ . ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި މެންަބރުންގެ އަދ2ަ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް 7ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 121 އިދުގެގަވާ 

هللا ާދންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު އި،ހުށަހަޅުއްވަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް

 . އެދެން މަށް އިްއވާލަދެްއވުޙުލާޞްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އި 

 

 ވުން:އިްއވެ ދާރީ މޭޒުން އި

ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް  އި،ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަޅުއްވަ 

ފަހަތަށް ވަނަ ނަންބަރުގެ 7ެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 121، ބުނެވިދިޔަ ގަާވއިުދގެ ޙުލާޞްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިهللا ޢަބްދު
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 8ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  121 .ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުންއެ މާއްދާގެ  ،ނިވި ގޮތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުމާއި އަން

  ދިވެހިރާއްޭޖެގ ބާ ކައުންސިލް. ؛ވަނަ ނަންބަރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދެން.ން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللاމެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަ

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 60. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 . ފާްސވެއްޖެ.60ލަ؛ . ޖުމ31ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 60. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()
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 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ،ނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށްވަ 7ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 121ގަާވއިދުގެ 

هللا ާދންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަޅުއްަވއި

   އިްއވާލަދެްއވުން އެެދން.ޙުލާޞްވަނަ އި  2ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ 

 

 :ވުންއިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް  އި،ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަޅުއްވަ 

ވަނަ ނަންބަރުގެ  7ގެ ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( 121ަގާވއިދުގެ ބުނެވިދިަޔ  ؛ޙުލާޞްތާއީދުކުަރްއވާފަިއާވ އިهللا ޢަބްދު

ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 121ެއ މާްއދާގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.  ،ތުުރކުރުމާއިފަހަތަށް އަންނިވި ގޮތަށް ނަްނބަރެއް އި

 ކްލެމެންސީ ބޯޑު. ؛9

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.ފެނިވަަޑއިގަން ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللاމެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދުދާންދޫ ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00     ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

. ނުފެންނަ ކަމަށް 60. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 . ފާްސވެއްޖެ. 60ލަ؛ . ޖުމ31ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 60ދު؛ ުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަ. ވޯސުމެއް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް ައކުރެއް އިތުުރކުރުމަށް 7ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ  121ގަާވއިދުެގ 

ދެކެނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ގޮޅީމަްއަޗން ،މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަޅުއްވައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

  އިްއވާލަދެްއވުން އެެދން. ޙުލާޞްޚައިތަމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އި 

 

 ވުން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

ިއްއޒަތްތެރި ެދކެނު ދާއިާރގެ  ޅީަމއްޗަްނގޮ ،ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަޅުއްަވއި

ވަނަ  7ގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 121ބުނެވިދިޔަ ަގާވއިދުގެ  ؛ޙުލާޞްމެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އި

ވަނަ  121އެ ާމއްދާގެ ނަންބަުރ ތަރުތީބުކުރުން.  ،ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނިިވ ގޮތަށް ނަންބަރެއް އިތުުރުކރުމާއި

 ބޯޑު. ޕެރޯލް ؛ނަންބަރު ވަނަ 10ގެ ދާގެ )ހ(މާއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:



144 

 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމްދެކެނު ދާއިާރގެ  މައްޗަންޮގޅީ މެންބަރު:ތާއީދުކުރެްއވި 

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 59    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވަ

   59     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 59. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 . ފާްސވެއްޖެ. 59ލަ؛ މު. ޖ30ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 59 ދު؛. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަސުމެއް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަޙްމަދު  ،ގެ ފަހަތަށް ައކުރެްއ އިތުރުކުރުމަށްވަނަ މާއްާދގެ )ބ( 137ގަާވއިދުގެ 

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ތާއީދުކުރަްއވާފައިވާ ދެކެނު ދާއިރާގެ ިއއް  މަްއަޗންގޮޅީ ،ހުށަހަޅުއްވައި ސަލީމް

  ިއއްވާލަެދއްވުން އެދެން. ޙުލާޞްއި

 

 ވުން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެކެނު  މައްޗަްނގޮޅީ ،ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވައި

 ން.( އިތުރުކުރުބވަނަ މާއްދާގެ ) 137ބުނެވިިދޔަ ގަާވއިދުގެ  ޙު؛ލާޞްދުކުރަްއވާފަިއވާ އިއަޙްމަދު ޚައިތަމް ތާއީ

ކޮމިޓީައކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކަށް ަތއްޔާުރވުމުެގ  -ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( 137ކޮމިޓީގެ ނުރަސްމީ ބައްދަުލުވން. 

ގެ މެންބަރުންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން ުނވަތަ ކޮމިޓީ ޔާލު ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުންޚި ތަ ކަަމކާގޮތުން ނުވަ
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މިފަދަ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ  ފަދަ މަސައްކަތަކަށް ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުން ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރަށް އިންތިޒާމުކުރެވިދާނޭ.

 ބައްދަލުވުމެއް މިއީ ހާޒިރީ ބެލޭނެ ނުވަތަ ރަސްމީ އެއްެވސް ނިންމުމެއް ނިންމޭނެ. އަދި ނުޖެހޭނޭކޯރަމް ހަމަވާކަށް

މަލުކުރުން ލާޒިެމއް ޢަށް އަވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އާއި )ށ(  158ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުްނތަކުަގއި މި ަގާވއިދުގެ  ނޫނޭ.

 ނޫނޭ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.ފެނިވަަޑއިގަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ އަޙްމަދު ސަލީމް  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމްދާއިާރގެ ދެކެނު  މައްޗަންޮގޅީ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 61     ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ނުފެންނަ ކަމަށް 61. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 . ފާްސވެއްޖެ. 61ލަ؛ . ޖުމ31ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 61ދު؛ . ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަސުމެއް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

މޫސާ  މެންބަރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ،ެގ ފަހަތަށް އަކުެރއް ިއތުރުކުރުމަށްވަނަ މާއްާދެގ )ބ( 159ގަާވއިދުެގ 

 ޙު ލާޞްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އި މް ޝަރީފް އިބްރާހީދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކެލާ  ،ހުށަހަޅުއްވައި ސިރާޖު

 އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން. 

 

 ން:އިްއެވވުއިދާރީ މޭޒުން 

މް ޝަރީފް ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ،ވައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަޅުއް

ަފހަތަށް އަންނަނިވި އަކުުރ ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( 159ބުނެވިދިޔަ ަގާވއިދުގެ  ޙު؛ލާޞްރަްއވާފަިއވާ އި ތާއީދުކު

ހާޒިރުކުެރވޭ  ،މި މާއްާދގެ )ރ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް  -(ޅވަނަ ާމްއދާގެ ) 159އިތުރުކުރުން. 

މާއްާދގެ )ރ( ގައި ބަޔާްނކުރާ މުއްަދތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެްއގެ މި  ،ވާނަމަ އް ނެތްކަމުގައިޟެތިރާޢުފަރާތުން އި

  ހާޒިރުުކރުމަށް މި މާއްދާގެ )ރ( ހުރަހެއް ނާޅައޭ. އްފަރާތެ ތެރޭގައި އެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.ފެނިވަޑަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މޫސާ ސިރާޖު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މް ޝަރީފްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63     ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ
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 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 61. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަދު؛ ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު. ވަކި އަދަދު: ސުމެއްންގެ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ފާްސވެއްޖެ.  .61ލަ؛ . ޖުމ31ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސ61ް. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތްތަށް ކަނަޑެއޅިފައިވާ ަވގުތު ހަމަވެއްޖެ. ދު ރައްޔިތެރި މެންބަރުން މިއައިްއޒަތް

 އިވޯޓު ނަގަ  10ކުރަނީ އެ ތުވޯޓު. އަޅުގަނޑު މި ގަސް  10އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުެމން ބާކީ ދެން އޮތީ އެންމެ 

ވަނަ  36މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ޔިތުންގެ ވޯޓަްށ ދަންނަވަން. ރައްނިމެންދެން މިއަދުގެ މަސައްަކތުގެ ގަޑި އިތުުރކުރުމަށް 

 އިތުރުކުރުމާ ގެ ަވގުތުނިމެންދެން މި ޖަލްސާ އިގެ ދަށުން ވޯޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އަހަމާއްދާގެ )ށ(

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ޓުދެްއވުންވޯ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00  ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ބޭނުންނުވާ ކަމަށްޓުދޭންވަކި ގޮތަކަށް ވޯ

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 62ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް 63ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަުދ؛ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 ފާްސވެއްޖެ.. 62؛ ލަ. ޖުމ32ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސް 62. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު މޫސާ އްޒަތްތެރި އި ފޮނަދޫ ދާއިާރެގ  ،އަކުެރއް ިއތުރުކުރުމަށް ެގ ފަހަތަށްވަނަ މާއްާދެގ )ބ( 159ގަާވއިދުެގ 

ލާޙު އްވި ިއޞްތާއީދުކުރެهللا ޢަބްދު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް އިދާންދޫ ދާއިރާގެ ، އިސިރާޖު ހުށަހަޅުއްވަ

 ދެްއވުން އެދެން. އިްއވާލަ

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް އި ، ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިމެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަޅުއްވަ  އްޒަތްތެރިއިފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

ފަހަތަށް އަންނަނިވި އަކުުރ ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ބ(159 ބުނެވިިދޔަ ަގާވއިދުގެ ؛ތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙުهللا ޢަބްދު

ގެ ދަށުން ާހޒިރުކުެރވޭ ަފރާތެއް ހާޒިުރވުމަށް އަްނގާ  ިމ މާއްދާެގ )ހވަނަ ާމއްދާގެ )ކ(  159ތުރުކުރުން. އި

މިޓީައކަށް ލިބިފައިވާ މިންވަރަށް ، އެ ފަރާތެއް ހާޒިރުކުރެވޭ ސަބަބު، އެ ވަގުަތކަށް އެ ކޮއެންގުުމގައި

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަތުން ރިޔާ

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ   އްވި މެންބަރު:ހުށަހެޅު

 هللاދުޢަބް މެންބަރު ޔަޢުޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާގެ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00  އަދަދު: ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭ

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 61އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ 63ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަދު: . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 ފާްސވެއްޖެ.  .61ލަ؛ . ޖުމ31ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސް 61ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ސުމެއް

 

 ކަދެްއެކވުން:ސަތުން ވާހަރިޔާ

ސިރާޖު އްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ އި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ،ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުަމށްވަނަ މާއްާދގެ )ބ( 159

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާުޙ އި ދެކުނު ދާއިރާެގ  ، މަްއޗަންޮގޅީއި ހުށަހަޅުއްވަ

 ން.ދެްއވުން އެދެއިްއވާލަ
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 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ްއޒަތްތެރި އި ދާއިާރގެ  ެދކުނު ، ަމއްޗަްނގޮޅީއިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަޅުއްވަ އިފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

ފަހަތަްށ ގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ބ( 159 ބުނެވިދިޔަ ގަާވއިދުގެ  ؛މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު

ރުމަށް ނުވަތަ ވަިކ މި ގަާވއިުދގަިއ، މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ނުވަތަ ކަމެްއ ސާފުކުއިތުުރުކރުން.  އްއަންނަނިވި އަކުރެ 

ލަތްތަކުަގއި، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަށް އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާހޯދުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާ ލިޔުމެއް 

 އް ސާފުކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ލިޔުމެްއ ހޯދުމަށް އެދެވޭނީ، އެ ކަަމކަށް އެދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދުމަށް ނުވަތަ ކަމެހޯ

 )ފަހެއް( ދުަވސް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ. 5 ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުން، ސާފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްވުން އެދެން. ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އިފޮނަދޫ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމްދާއިާރގެ  ދެކުނު މައްޗަންޮގޅީ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    ންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރު

 63    ވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރު

 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެރި 

 31      އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 61. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63ންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެ

ރުންގެ އަދަުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަުދ؛ ސުމެއްގެ އަދަރުންވޯޓުދެްއވި މެންބަ

 ފާްސވެއްޖެ.. 61ލަ؛ . ޖުމ31ުދު؛ މަށް ބޭނުންވާ އަދަވު. ފާސް 61. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ މެއްސު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ،އަކުރު އިތުރުކުރުމަށް  ގެ ފަހަތަށްވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 159

ިއވާ އިޞްލާޙު އިްއވާލަދެްއވުން ފް ތާއީދުކުރަްއވާފަްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީއި، ކެލާ ދާއިރާގެ އި ހުށަހަޅުއްވަ

 އެދެން.

 

 ޒުން އިްއެވވުން:މޭ އިދާރީ

އްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އި ، ކެލާ ދާއިރާގެ އިމެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ހުށަހަޅުއްވަ އްޒަތްތެރި އިފޮނަދޫ ދާއިރާގެ 

ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ައކުރު  ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ 159 ބުނެވިދިަޔ ަގާވއިދުގެ  ؛ޙުޝަރީފް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާ

ސް، އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ކަމެްއ ނުވަތަ ިލޔުމެްއ ވެގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްަފއި ީވނަމަމި މާއްާދގެ )އ(އިތުރުކުރުން. 

ތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަކަުމގައި ވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )އ( ގައި ަބާޔންކުރާ ނެތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއްގެ އިޢުތިާރޟެއް

 )އ( ހުރަހެްއ މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ކަމެއް ނުަވތަ ލިޔުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި މާއްދާގެ

 ނާޅައެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވުންވޯޓުދެއް [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް އިރާގެ ކެލާ ދާ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 



152 

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ 

 00 ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62         ޖުމްލަ:

 ފާސް              ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ނުފެންނަ ކަމަށް 62ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފ63ެހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަުދ؛  ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

 ފާސްެވއްޖެ.  .62ލަ؛ . ޖުމ32ު؛ މަށް ބޭނުންވާ އަދަދުވު. ފާސް 62. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

 ންވޭރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް މެދުހެ ،އްދާއެއް އިުތރުކުރުމަށްވަނަ މާއްާދގެ ފަހަތަށް މާ 200ގަާވއިދުގެ 

ާވ އިޞްލާޙު އަމީންޢާއްމު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ާތއީދުކުރަްއވާަފއިއިހުޅުމާލެ ދާިއރާގެ ، އި ހުށަހަޅުއްވަ

 އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން.

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އިހުޅުމާލެ ދާއިާރެގ  ،އިހުށަހަޅުއްވަ  ޡިމްޢާ ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  200ަގވާއިުދގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ؛ނިޔާޒް ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު

އްސަސާަތކާއި މިިނވަން މިނިވަން މުއަާމއްދާތަކުެގ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.  ެއ ަގާވއިދުގެ ،މާއްދާ އިތުރުކޮށް 

މިނިވަްނ  ވަނަ މާއްދާ؛201 .މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަށް

މަޖިލީހުން ރުހުންދިނުމުގައި އްސަސާަތކާއި މިިނވަން މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމުަގއި ުނވަަތ މުއަ

އެފަދަ  ން ކޮމިޓީއަށްމަތީ މި ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެވެ. ްނނެމަތީ ނިވި ގޮުތގެކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ޢަމަލުކުާރނީ އަންނަ
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ތައް ނުވަތަ ތުނޫނެއްަގއި ނުވަތަ މި ަގވާއިުދގައި ެއ މަޤާމުގެ ޝަރުގާސީ ނުވަތަ މައްސަލަެއއް ލިބުމުން، ޤާނޫނުއަސާ

މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެ  ،ނަމަ ލަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމެއްހާކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ އެ މަޤާމަ

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން  136މި ަގވާއިުދގެ  މަވޭތޯތައް ުފރިހަތުނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަުކގައި މަޤާުމގެ ޝަރު

ވެ. ކުން ބަލަންވާނެއެެލވޭ މުވަްއޒަފުންެގ ޕެނަލައިްނގެ ތެރެއިން އެކުަލވަކޮމިޓީއަށް ހަމަޖައްސާފަިއާވ މުވައްޒަފު

ަގއި  ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ޕެނަލްގެ ފަރާތުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުެމއްތު އެއަށްފަހު، މަޤާމުގެ ޝަރު

ވެސް އެ  ހަމަނުވާ ސަބަބު ފުރިތުނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޝަރު ފުރިހަމަ ތުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މަޤާމުގެ ޝަރު

ން މަތީ މި މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ -ވެ. )ށ(ށް ހުށަހަޅަންާވނެއެބައްދަލުވުމުަގއި ޕެނަްލގެ ފަާރތުން ކޮމިޓީއަ

ކޮމިޓީން  ،އަށް ހުށަަހޅާފައިވާ ފަރާތްަތއް ކޮމިޓީައށް ހާޒިރުކޮށްކަމަށް ކޮމިޓީ  ފުރިހަމަވާތުމަޤާމުގެ ޝަރު

 އެ ވެސް ފަރާތަކަށް ކޮންމެ ފުރިހަމަވާ ތުޝަރު މަޤާމުގެ އިންަޓވިުއކުރުމުަގއި  ންކޮމިޓީ -)ނ( ވެ.އިންޓަިވއުކުރަްނވާނެއެ 

 ނުވަތަ  ލިބިގެންާވކަން ީމހަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ  ަމޤާމަކާ އެ ނޫންކަން، ނުވަތަ ޤާބިލުަކން މީހަކު އެ މަޤާމަކަށް

 ކުިރއެުރވުމަށް  ާދއިރާ އެ ނޫންކަން، ނުވަތަ  ހުރިކަން ތަޖުރިބާެއއް ެއްއވެސް ގޮތުން ގުޅޭ  ާދއިރާއާ އެ ނޫންކަން،

 ފުރުޞަެތއް  މިނެޓުގެ 10 ދިނުމަށް ތަޢާރަފެއް އަިމއްލަ މީހެްއގެ އެ ގޮތުންނާއި، ބެހޭ ތަަޞއްުވރާ މުއާއް އޮތް އޭނާގެ

 ބެލުމަށްޓަކައި ވޭތޯ ަޝކުާވއެއް ެއްއވެސް މުންގެއާއް ގޮުތން ގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ކުރިމަތިލާފައިވާ -)ރ( .ނެއެވެ ދޭންވާ

 ނުވަތަ ފަރާތެއް ކަށަވަުރކޮށްދެވޭނެ ކޮމިޓީއަށް ަމޢުލޫމާތު މީހެއްގެ އެ އަދި. އިޢުލާންކުރަންވާެނއެވެ މުކޮށްއާއް

 ގެ މިނެޓު 5 ހިއްސާކުރުމަށް ކޮމިޓީއާ  މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ މީހަކާ އެ  ރާތަކަށްފަ ގެންނަ ީމހަކު އެ ގޮުތގައި  ލްއެއްގެ ރިފަރެ

 ނަމަ، ހުށަހަޅާ ކޮމިޓީއަށް ފަރާތަކުން ެއްއވެސް ޝަކުާވއެއް ދެކޮޅަށް މީހަކާ އެ ައދި. ދޭންވާނެއެވެ ތެއްފުރުޞަ

 ފަރާތަކަށް ކަނޑަައޅާ ކޮމިޓީން ޭއގެތެރެއިން ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް އެ ބެލުމަށްފަހު  ބެލުންތައް ބަލަންޖެހޭ ކޮމިޓީން

 ފުރިހަމަވާ ތުޝަރު ަމޤާމުގެ އެއަށްފަހު، -)ބ( .ދޭންވާެނއެވެ ފުރުޞަތެއް ގެމިނެޓު 5 ބަޔާންކުރުމަށް ސަބަބު

 ތު ޝަރު މަޤާމުގެ ،އެގޮތުން. ހުޅުވާލަންވާނެެއވެ ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް  ހިމެނޭ ކޮމިޓީގައި ސުވާލުކުރުމަށް ފަރާތްތަކާ

 މެންބަރަކަށް  ކޮންމެ ަޖވާބުދިނުމުގައި ސުވާުލކުރުމަށާއި ފަާރތަކާ ކޮންމެ ހުށަހަޅާފައިވާ ަނން ކޮމިޓީއަށް ކަމަށްފުރިހަމަވާ

 ޖަވާުބގެ  ުސވާލާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ރ) މާއްދާގެ މި -)ޅ( .ދޭންވާނެއެވެ  ފުރުޞަތެއް މިނެޓުގެ 10 ލަޖުމު

 މަޤާމަށް އެ ފަރާތެއް ކޮންމެ ހުށަހަޅާފައިވާ ނަން ކޮމިޓީއަށް ކަމަށް ފުރިހަމަވާ ތުޝަރު މަޤާމުގެ ނިމުމުން ވަގުތު

. ަނގަންވާެނެއވެ ވޯޓު މެދުގައި މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ މެދު ފެންނަކަމާ ރުހުންދިނުމަށް ނުވަތަ  މެދު ޢައްޔަންކުރުމާ

  ައދި . ނަންތަކެވެ ފާސްވާ ވޯޓުން( ދެބައި ބައިކުޅަ ތިން) 3/2 ކޮމިޓީގެ ފާސްވާނީ ފޮނުވަން  ތަޅުމަށް މަޖިލީހުގެ

 ނިމުމުން  ނަަގއިވޯޓު ންމަތީ ގޮުތގެ ގަިއވާ( ބ) މާއްދާގެ މި -)ކ( .ކުރަްނވާނެެއވެފާހަގަ ެއކަން ރިޕޯޓުަގއި ކޮމިޓީ

 މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީގެ ހޮވުމަށްޓަކައި މީހުން ނުވަތަ މީހަކު މަޤާމަށް އެ ،ތައްޔާުރކޮށް ރިޕޯޓު ކޮމިޓީ

 ގެނައުެމއް  އުނިއިތުެރއް އެްއވެސް ބައްދަލުވުމެއް ހުރިހާ ކޮމިޓީގެ ބާއްވާ ދަށުން މާއްދާގެ މި -)އ( .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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 މި  މެދުވެރިކޮްށ، ަވސީލަތެއް މީިޑއާގެ ވެސް އެހެނިހެން ނުވަތަ މެދުވެިރކޮށް ޓީވީ ނުަވތަ މެދުވެިރކޮށް ރޭޑިއޯ ނެތި

 .ފޮނުވަންވާނެެއވެ ށްދުރަ ގުތުންވަ  ންމަތީ ގޮުތގެ މާއްާދގަިއވާ ވަނަ 30 ގަާވއިދުގެ

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

   ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް  ބަރު:ތާއީދުކުރެްއވި މެން

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 60    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ދޭން ބޭވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 60. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63؛ ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 ފާސްެވއްޖެ. .60ލަ؛ . ޖުމ31ުވާ އަދަދު؛ . ފާްސވުމަށް ބޭނުނ60ްދަދު؛ . ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަސުމެއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މޫސާ ސިރާޖުމެންބަރު އިްއޒަތްތެިރ ނަދޫ ދާއިރާގެ ފޮ ،ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( އިތުރުކުރުމަށް 203ގަާވއިދުެގ 

ވާ އިޞްލާޙު އިްއވާލަދެްއވުން ތާއީދުކުރަްއވާފައި  އިބްރާހީމް ޝަރީފްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ކެލާ ދާއިރާގެ ، އި ހުށަހަޅުއްވަ

 އެދެން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

އިބްރާހީމް މެންބަރު ިއއްަޒތްތެރި ކެލާ ދާއިރާގެ ، އިހުށަހަޅުއްވަ  މޫސާ ސިރާޖު މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ނަދޫ ދާއިރާގެ ފޮ

 މާއްާދގެ މި .އިތުރުކުރުން( ނ) ާމއްދާގެ ވަނަ 203 ަގާވއިުދގެ ބުނެވިިދޔަ ؛ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ޝަރީފް

 ކަމެއް ޚިލާފު ަގވާއިދާ  ަކމަކީ ކުރި ރައީސް މަޖިލީހުގެ ވެސް  ހާލަތުަގއި ދެ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ގައި ( ށ) އާއި ( ހ)

 މަޖިލީހުގެ  އެކަމަށް ނަމަ، ހުށަހަޅައިފި ފާހަގަކޮށް ލިޔުމުން ުނވަތަ ގޮުތގައި މައްސަލައެްއގެ ނިޒާމީ މެންބަރަކު ކަމަށް

 މެންބަރަކަށް  ހުށަހެޅި މައްަސލައެއް އެ ސަބަބު ނުވަތަ ޮގތް ކުރި ރައީސް މަޖިލީހުގެ އެކަން  ޖަވާބުދާރީެވ، ރައީސް

 .ފިލުަވއިދޭންވާނެެއވެއޮޅުން

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ނަދޫފޮ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޝަރީފް  އިބްާރހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 61    ންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރު

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން
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   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ވަކި ގޮތަކަްށ ސުމެއް. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ ައދަދު؛ 62މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި 

. 61ންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވޯުޓގައި ބަިއވެިރިވ މެސުމެއްވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ފާްސވެއްޖެ. .61ލަ؛ . ޖުމ31ުފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޙްމަުދ މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ ،ވަނަ މާއްާދެގ )ބ( އަށް ައކުރެއް އިތުރުުކރުމަށް 210ގަާވއިދުެގ 

ތާީއދުކުރައްވާަފއިާވ އިޞްލާުޙ  އާދަމް ޢަލީމެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ނު ދާއިާރގެ މާފަްނނު ދެކު، އިހުށަހަޅުއްވަ  ސަލީމް

 އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ިއއްޒަތްތެިރ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ، އިހުށަހަޅުއްވަ އަޙްމަދު ސަލީމް މެންބަރު އިއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ

. އިތުރުކުރުން( ބ) މާއްދާއަށް ވަނަ 210 ގަާވއިދުގެ ބުނެިވދިޔަ ؛ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު ޢަލީ އާދަމް މެންބަރު 

 ކޮމިީޓއެްއގެ އެ  ޮކމިޓީތަކުން، ދާއިމީ ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ ވިޔަްސ، ބުނެފައި އެހެން ަގއި( ރ) ގަާވއިުދގެ މި

 ރެކޮމެންޑޭޝަން  ޮކމިޓީތަކުން އެ ކޮމިޓީއަްށ، ތުމާލިއްޔަ ،ދިރާސާކޮށް ބަޖެޓް ތެރެިއން ދާއިރާގެ މަސައްކަުތގެ

 ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ހުށަހަޅާ ގޮތުން ބެހޭ ބަޖެޓާ ކޮިމޓީތަކުން ލުމުަގއިއިއެކުލަވަ  ރިޕޯޓު ބަޖެޓް އަދި. ށަހެޅިދާނެއެވެހު

 .ންވާނެެއވެކުރާޔަތްޢާރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދއްވުން އެދެން. ވޯޓު ަނވާ ގޮަތކަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ފެނިވަަޑއިގަން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ސަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަލީ އާދަމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒި

 00    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 57    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   57     :ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް ސުމެއް ؛. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު 62ހާޒިރުވެ ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 2އަދަދު؛ ންގެ ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރު. 57ންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ފާސްވެއްެޖ. . 57ލަ؛ . ޖުމ29ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސ57ްވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ފާހެއް ުނވޭ. !ކުރައްވާފުމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ،ކުރުމަށްވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ެގ ގޮުތގަިއ ައކުރެްއ އިތުރު 245އިދުެގ ގަވާ 

 މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  ިއ،އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުްއވަ

 . ންކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު އިްއވާލަދެްއވުން އެދެތާއީދު

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ
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މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ިއ،ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވަ

ގޮުތގަިއ ގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( 245ބުނެވިދިޔަ ަގާވއިދުގެ  ؛ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ން ޖަލްސާއަކަށް ނުވަތަ ޮކމިޓީއެްއގެ ބައްދަުލވުމަކަށް މަތީ ގަިއވާ ގޮތުގެ  2ގެ މާްއދާގެ )ހ( ކުރުން. މިކުެރއް އިތުރު އަ

 މިގޮތަެށވެ. "ސަުރކާރު ދަތުރެއްަގއި"ރީަގއި ފާހަގަކުރާނީ ޒިހާ ސަލާންބުނާ މެންބަރަކު ޖަލްސާގައި ުނވަތަ ކޮމިޓީގެ 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ދެްއވުން އެދެން. ޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުފެނިވަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މުޙައްމަދު ފަލާޙް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    ލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖި

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 00    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 58    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 : ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު

   58     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 58        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ސުމެއް. ނުފެންނަ ކަމަށް  ؛އަދަދު  . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ 62ހާޒިރުވެ ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 1. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 58ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ނުވި. . ފާހެއް 58ލަ؛ . ޖުމ30ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސް 58ިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުަގއި ބަިއވެ

 ޅަކަށްފަހު()ވަގުުތކޮ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އި،ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވަ  ،ކުރުމަށްވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( ިއތުރު 245

 ކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ ތާއީދު

 

 ވުން:މޭޒުން އިްއވެ  އިދާރީ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  އި،ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވަ

ގެ ގޮތުަގިއ )ޅ( އަށްވަަނ މާއްދާ 245ބުނެވިދިޔަ ަގވާއިުދގެ  ؛ކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ ތާއީދު

ބުނާ  ކޮމިޓީއެްއގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ސަލާންންމަތީ ަގއިވާ ގޮތުގެ 4 ގެ )ހ(މާއްދާގެ ކުރުން. މިއަކުެރއް އިތުރު

 މިގޮތަެށވެ.  "ބައްދަލުވުމުަގއި (ކޮމިޓީގެ ނަން )"ޒިރީަގިއ ފާހަގަކުރާނީ ހާމެންބަރަކު ކޮމިޓީގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެދެން ެދއްވުންފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޢަލީ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ގެ ައދަދު:މެންބަރުންހާޒިރުވެ ތިބި 

 03    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ބޭނުންވާ އަދަދު: ފާސްވުމަށް

 56        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 3؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދ62ުތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ 

. 3ކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވ53ަވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ފާހެއް ނުވި. 56ލަ؛ . ޖުމ29ުފާސްކުުރމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  .56ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ،ުކރުމަށްވަނަ މައްާދެގ ފަހަތަށް މާއްދާއެއް އިތުރު 252ގަާވއިދުގެ 

ކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ތާއީދުއިހަަވންދޫ ދާއިރާގެ  އި،މް ހުށަހަޅުއްވަޢާޡި

 .އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

އިހަވަންދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ިއ،މް ހުށަހަޅުއްވަޢާޡިމެންބަރު ޢަލީ  މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި

ވަނަ މާއްާދގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް  252ގަާވިއދުގެ  ؛ކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙުދުމުޙައްމަދު ޝިފާޢު ތާއީ

ވަނަ ާމއްދާގެ  253ރުންގެ ސާރޖަރީ. ކުރުން. މެންބަތަުރތީބުަގާވއިދުގެ ާމއްދާެގ ނަންބަރު  އެ ،މާއްދާއެްއ އިތުުރކޮށް

ޚާބުވެފައިވާ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންނާ އެ މެންބަރަކު އިންތި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް -)ހ(

ގެ ނަމުަގއި އޮފީހެއް ބައްދަލުކުރުމަށް، އެ މެންަބރަކު އިންތިޚާުބވެފަިއވާ ާދިއރާގަިއ "މެންބަރުންގެ ސަރޖަރީ"

ިމ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އޮފީސް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެންބަރަކު، އެ އޮފީސް  -(ށ) އެވެ.ޤާއިމުކުރެވިދާނެ 

ކުރުމަށް އެދި ލިޔުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ރަޖިސްޓަރީ

ރާއިން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބެލުމަށްފަހު، އެ އޮފީސް ދާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ އި

 މި މާއްާދެގ )ހ(ގެ ދަށުން މެންބަރަކު  -(ނ)  ޫދކުރަންާވނެއެވެ.ކުރިކަމުެގ ލިޔުމެްއ އެ މެންބަރަކަށްރަޖިސްޓަރީ

ނޫުނއަސާީސއާިއ އިމުކުރާ އޮފީުހގައި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ނިޝާނާއި ިދދަ ބޭނުންކުރަންވާނޭ. އަދި އެ އޮފީހުގައި ޤާޤާ
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ގެ )ހ(ގެ ދަށުން އުފައްދާ މި މާްއދާ -ކަމެއް ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ޮކށްގެންނުވާނޭ. )ރ( ޚިލާފު ެއްއވެސް ގާނޫނުތަކާ

 އޮފީހަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ބެލެހެއްޓުމާއި ައމުރުގެ ދަށުގަިއވާ ތަނެެކވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ،މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޝިފާޢު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    ރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަ

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 58    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   58     ިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެ

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 58        :ޖުމްލަ

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ނުފެންނަ ކަމަށ58ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން  ސުމެއް.ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 ފާސްެވއްޖެ.  .58ލަ؛ . ޖުމ30ު. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 58. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛ 2
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދ  254ފަހު އިޞްލާޙު. ގަާވއިދުެގ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން ހުށަހަާޅ އެންމެ 83 ގަާވއިދުގެ 

، އިހުށަހަޅުއްވަ އަްޙމަދު ސަލީމްމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  ހޯރަފުށީ ،)ވވ( އިތުުރކުރުމަށް ،މާނަކުރުމަށް

 ކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން. ތާއީދު އާދަމް ޢަލީމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ިއއްޒަތްތެިރ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ، އިހުށަހަޅުއްވަ އަޙްމަދު ސަލީމް މެންބަރު އިއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީ

ވަނަ މާއްދާގެ މާނަކުރުމަށް )ވވ(  254ގެ ަގވާއިދު ބުނެިވދިޔަ  ؛ލާޙުތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞް އާދަމް ޢަލީމެންބަރު 

ވަނީ ޕާލިމެންޓްރީ  ސިާޔސީ ޕާީޓތަކުގެ ލީޑަރުން ކަމަށް ބުނެފައި އެ -ވަނަ މާއްދާގެ )ވވ( 254އިތުރުކުރުން. 

 ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އެދެން.ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

    ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ސަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަލީ އާދަމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 62    ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ

 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 31      ނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭ
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 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުފެންނަ ކަމަށް . 61. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 ފާސްެވއްޖެ.  .61. ޖުމްލަ؛ 31. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 61. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުޅި ރިޕޯޓަށް  ؛މުޅި ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙު ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ހޯރަފުށި، އިހުށަހަޅުއްވަ  ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

 މު އަރިހުން އެދެން. ތާއިދުކުރަްއާވފައިވާ އިޞްލާޙު ިއއްވާލަެދއްުވމަށް އަމީންޢާއް ސަލީމް އަޙްމަދު

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ހޯރަފުށީ، އިހުށަހަޅުއްވަ  ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ހަވާލާދިނުމުގަާއއި ބުނެވިދިޔަ ގަާވއިދުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުުކރުމުގަާއއި  ؛ރަްއާވފައިވާ ިއޞްލާޙުތާއިދުކު ސަލީމް އަޙްމަދު

 ދިނުމަށް.  ގޮތުން ރަނގަޅުކުރުުމގެ ބާރު އަދި ލިޔުމުަގއިވާ ކުށް އިދާރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

    ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ވޭރުމެދުހެން  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ސަލީމް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

. ނުފެންނަ ކަމަށް 61. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްމެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި 

 ފާސްެވއްޖެ. .61ލަ؛ . ޖުމ31ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 61ވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވޯުޓަގއި ބައި ސުމެއް

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުޅި  ،އަުޅގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަްނނަވަނީ ދެންމެ ތިޔަ ފާސްކުެރއްވި އިޞްލާޙުތަާކއެކު  .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ވޯޓު ބޭނުންވާނެ  59 ،މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ. މި ވޯޓު ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާނެ

ވޯޓު މި ބޭނުންވަނީ. ރައްޔިތުންެގ  59ގެ ދަށުން 2ގެ ގެ )ހ(88ގެ މި ރިޕޯޓް ފާސްވުމަށް. އެީއ ޤާނޫނުއަސާސީ

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު މުޅިން ެއއްކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ހޮިވ ަވގުތީ ކޮމިޓީން އެ ގަާވިއދު ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިާވ 

ދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފާސްކުރެްއވުމާ ،މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާއެކު  ގޮތަށް

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު ދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 61. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނު. ސުމެއްމެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި 

 . ފާްސވެއްޖެ. 61ލަ؛ . ޖުމ59ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސް 61ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ސުމެއް

 

 ން މު ން ނި
 

  :ންކަދެްއެކވުރިޔާސަތުން ވާހަ

ގެ މަސައްަކތުގެ ަގޑިއަށް ދޮުޅގަިޑއިުރ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ގަސްޓު އޯ 26އިތުރުކޮށްގެން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ނިންމިއްޖެ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 ޖަހާއިރު. 9ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޭރަގނޑު  2019

 

 .ނީމުނި ލިސްޖިމަ  .نيملاعلا ب  ر هلل دحملاو

__________________ 




