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 (ޝީދު، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަރައީސްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަދެ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެވަނަ 2019

 (ދުވަސް ބުދަ) 2019 މެއި 29

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهآ ىعلو الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  2ވަނަ ދައުރުގެ  2ވަނަ އަހަރުގެ  2019ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވޭ 2019މެއި  29މިއީ 

 ؛އެހުމަށްފަހުގައި ޯވޓަށް  ،މުމަށް ކަނޑައެޅިަފއި އޮތް ގަިޑައކީބައްދަލުވުން. މިއަުދގެ މި ބަްއދަލުވުން މި ޖަލްސާ ނިން

 ޖަހާއިުރ. މިއަދުގެ ޖަލްާސއަށް މި 2 ،ދެން އަުޅގަނުޑ ހިތުން އެކަން ކޮްށ ނިމި. ަގއި ވޯޓަށް އެހުމަށްފަހުގައި 1:30

 މެންބަރުން. 71ވަގުތު ވަަޑިއގެން ތިއްބެވީ 

 

 .ންރު ކުއިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ވުން:ކެ އް ދެކަން ވާހަތުސަރިޔާ

 . ންކުރު ޢުލާންޑާ އިއެޖެންދުވަހުގެ 

 .2019/2އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރައީސްގެ މޭޒުން ،ޒުންގެ ރިޔާސަުތެގ މޭހު މަޖިލީ އެްނގުމެއް އެަބޭވ. އެއީގާޔާަސތުން އަންރި މިއަދުގެ އެޖެންާޑގައި 

ޖުޑީޝަލް ސަރިވސަސް ކޮމިޝަނަށް މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ވަޑަިއގަންނަވާެނ  ،އިތުރުންހެޅުމެއް. އަދި މީގެހުށަހަޅާ ހުށަ

ން ގޮތެއް ން މަޖިލީހުގޮތުގުޅޭ  ަގވާއިދު ބަަލއިގަތުމާމި މަޖިލީހުގެ  ،އިތުރުންބޭފުޅެއް ނިންމުން. އަދި ހަމަ އޭގެ 

 ނިންމުން. 

 

 ށަހަޅާ ކަންކަން  ހު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަމަޖެހިފައި  ށްމަގެ ބޮުޑވަޒީރު ދިވެހިާރއްޖެއަްށ ވަަޑއިގަތުއާ އިންޑި  ،އިލަނީވަުގތު މި ހުޅުވަކޮމިޓީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު

ަޑއިގަންަނާވ ވަށް ފެނިއަދި ބޮުޑަވޒީރު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ަތޤުރީރުކުރަްއވަން އެދުމަށް ަސރުކާރަ ،އޮތުމާއި

ގެ އާ އިްނޑި ،. އަުޅގަނުޑ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ކިަބއިން މި އެދެނީމި މަޖިލީހުގައި ވަީނ ދަންނަވާފަކަމަށް 

 ތެރި މެންބަރުންނާތްއި މި މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަގަްނނަވާ ދަތުރުފުޅުގަބޮޑުަވޒީރު ރާއްޖެ ވަަޑއި

ށް. މަމަވައިދެއްވުންއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިއެދުމަށް މި މަޖިލީހުގެ އި ދާުޅވެދެްއވުމަށްއްެޗއް ވިބުކޮށް އެޠަމުޚާ

 ،މިނެޓުގެ ތެޭރގައި  30މިނެޓު ކަނޑައެޅުމަށް. އަދި އެ  30ކުރަނީ ތުއެޖެންޑާގެ މި މަސައްކަުތގަިއ އަޅުގަނޑު ގަސް

ުތ  ހިމެނޭ ގޮތަްށ މެންބަރުން ކޮމިޓީ ަވގު ސިޔާީސ ޕާޓީއަކުްނ ވެްސ ެއްއ ބޭފުޅަކުމެޚާއްޞަކޮށް ކޮން

. މަރަދޫ ރަތަމަ ައއިޓަމަށް ޮކމިޓީ ވަގުތު ހުުޅވިފަވަނީ އެެޖންޑާގެ ފު ބޭނުންކުރެއްވުމަށް އަުޅގަނޑު އެދެން. މިހާރު މި

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 :އްކުވންވާހަކަދެރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއި

ސަރުކާުރން އެދިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަްށ  ،ސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށްއްމަ ވާއިހުށަހެޅިފަހާރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި

ފާސްކުރުމަށް  ންހުށަހެޅި ހުށަހެޅު ބުކުރުމަށް ޠަމުޚާ ގެ ިއއްޒަތްތެރި ޕްަރއިމް މިނިސްޓަރަށް މި މަޖިލީހާއާ އިންޑި

މަތްތެރި، އެުކވެރި ޤައުެމއްެގ ހުރަ ޓެިރ،އްވަފަދަ އަ  އާވަނީ، އިންޑި  ސަބަބަކަށް ޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ެއއީ އަ

ރުމަށް ކުމަޝްވަރާ ިރ މަނިކުފާނާއްޒަތްތެއި އެ ނަށް ންއަުޅަގނޑުމެ ،ބުކޮށް ވާހަކަަދއްަކއިޠަމުޚާ ބޮޑުަވޒީރަކު މި މަޖިލީހާ

، އެހެންވީމާން. ކެކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެ ޝަރަފެއްޒަްތތެރި މަޖިލީހަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ލިބޭ ފުރުޞަތަކީ މި އިއް

ގެ އާ އިންޑި ،ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަްށ ސަރުކާރުން އެދިވަަޑިއގަްނނަވާފަިއވާ ގޮތަށްވާހަކަ ދިގުނުކޮށް މި މަްއސަލަ 

 ަގއިހުމަޖިލީ މޯދީ ވަަޑއިގެން ންދުރަނަރެްނ، ޯމދީ ވަަޑއިގެހިޒް ެއކްސެލެންސީ  އިްއޒަތްތެރި ޕްރައިމް މިނިްސޓަރު
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ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ެއގޮތަށް ފެންނައަޅުގަނޑުމެްނ އެދޭ ވާހަކައާއި  ބުކުރުމަށްޠަމުޚާ

 ޓަކައި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް. ތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އި ހި

 

 އްކެވުން: މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ާތއީދުކުރާ ޒަތްތެިރ ރަީއސް. އިބްރާހީމް ޝަރީފް ެއ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނުޑމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އްޝުކުރިއްާޔ އި 

 މި ވެސް ން ވަީޒރަކު މީގެ ކުރިޑު އިްނޑިާޔގެ ބޮ ،އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ .އީސްކަމަކީ. އިްއޒަތްެތރި ރަ ކަމެއް މި

މިއަދު ހެންމެ މައެހަަގއި އޮތް ުދވަްސވަުރ. އަދި ޖޭވެސް އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަުރކާެރއް ރާއް ޖިލީހަށް ވަޑައިގެންެނވި. ެއއީ މަ

ންެގ ތުގެ ބޮުޑވަޒީެރއް ަރއްޔިއާ ޤަުއމުގައި އޮތް ަވގުތު އިންޑި  މި ގެ ސަުރކާރުއެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެއް 

 ންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީުރުކރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިުއމަކީ މުޅި ރާއްޖެއަްށ ލިބޭތުމަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން  ަރއްޔި 

 ،ރުކާރާއިސަދަްނނަވާނީ މިހާރުގެ  ދަނީ އަޅުގަނޑުއެ  ހެންމެ އެކަން ހަމަޖެހިގެންރުމެއް. އަިދ ހަމައެވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެ

އި އޮތް އެއްބާރުލުުމގެ ބޮޑުކަން. ރުން ކުރާ ތާއީދާރުކާެގ ސައާ ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުތަކަށް އިންޑި

 މިކަން  ދައްުކަވއިދެނީ. އޭގެ ސަބަބުންވަުރގަދަކަން މިކަމުން އަދި ހަމައެހެންމެ މި ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަުތގެ 

ކުަރއްާވ  ނުފާމަނިކު މްހޫރިއްާޔއަށް އެޖުކަމުން، ރައީސުލްހެންހަމަޖެހިގެންދާކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެ

އަކީ އާ ެއކު މިކަމުަގއި ަހމަ އަވަްސެވގަތުމަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. އިްނޑިމަސައްކަތްޕުޅަށް ހަމަ ޝުކުުރ އަދާކުރުމާ

 ،ނާވެ ރުދަހަށް ގުޅުން ރަެއކު އިތު ެއ ޤައުމާމުހިއްމު ޤަުއމެއް.  ާރއްެޖއަށް ވަރަށް މިއަޅުގަނޑުމެންގެ 

މި  މަނިކުފާނު ވަަޑިއގެން އަދި އެ  ،ވުމުންދަލު ޔަޤީންކުރަނީ ިމ ބައްދިއުމަކީ އަުޅަގނޑު ހަމަވަރުގަަދެވގެން

ންގެ މި މަޖިލީހަށް ބައްދަލުވުމަކީ އަުޅގަނޑުމެ ާވހަކަދައްަކވައި އަދި އަުޅގަނޑުމެންނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި

 . ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ލިބިގެންދާ އިތުރު ހިތްވަރެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު. ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:
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ގަިއ ލީހުނަ މަޖިވަ 19 މި މަ އަޅުގަނޑުތަދަކީ އެންމެ ފުރަ`. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަ

އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް  ،ވާތީ ަގއިމުކަ ފުރަތަމަ ދުވަސް އަދި  ،ވާތީ ތު ލިބުނު ދުވަސްކަމުަގއިވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަ

ޓަަކއި އަުޅަގނޑުގެ ދާއިރާ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ލޮބުވެިތ ކަމަށް ހަށް ހޮވައިެދއްވިލީއަޅުގަނޑު މި މަޖި

ޓަކަިއ ބޫލުކުެރއްވި ކަމަށްގަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މަިނކުފާނު މި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ރަ ވަނަށްންރައްޔިތު

ހިއްމު މައްސަލައެއް. ވަަރށް މު ،ވަރަށް ޝުކުރާއި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ! ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަކީ 

 ،ން އޮތްއިރު ޅުސުރެ ވަރަށް ގާތް ގުޅުެމއް އޮތް. އެ ގު ން ހުވަރަށް ދުވަ އާއާ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެާއިއ އިންޑި

 ެދއްެކވި ހުގައި ވާހަކަފުޅުލީޒީރު މި މަޖިވައި ދެކުނިްނ އެ ޤައުމުގެ ބޮޑު ހުގަވަނަ މަޖިލީ 17ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން

 ،ށް ހަލާުކކޮށްށް ބޮޑަފަހަކުން ވެރިކަންކުރި ސަުރާކރަކުން ވަނީ މި ގާތް ުގޅުން ވަރަ ތަން. އެހެންނަމަވެސް، ދާދި

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަނެއްކާވެސް  ން،ރުކާރުސަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ސް ވެމަ. އެހެންނަނިގުޅަިއގެންފަ

ސައްކަތަށް އަުޅގަނޑުމެން ސާބަސް ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މަކުރަން އެ ުކރާ އެ ގުޅުން ބަދަހި

ީދއަށް ބޮުޑވަޒީރު މޯ  ސަުރާކރަށާއިއާއިންޑި  ،ން ެއ ކުަރއްވާ ަމސައްކަތަށްރުކާރުސަ އާ  އިންޑި ންމަތީ ގެހަމަ އެގޮތު 

މި ވަގުތަށް ވަރަށް މުހިއްމު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ،ތް ކަމަކީއޮ  ރު ދަންނަވަން. އާދެ! ހުށަހެޅިފައި މިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

ލީހުގެ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ފަރާތުން އަުޅގަނޑުމެން ޖިމަމި އެދެނީ މި ، އަުޅގަނުޑ ކަމެއް. އެހެންވީމާ

ހުގައި ތަޤުރީރުކުރެްއވޭނެ ގޮތް ލީ ޖިމަނަށް މި ފާމަނިކު އަރުވަންޖެހޭ. އެ ޑުވަޒީރު މޯދީައށް ދަޢުވަތުންމެހެން ބޮކޮ

 ކުރިއްޔާ. ވަްއސަލާމް ޝުޑަށް ޒަތްތެިރ ރައީސްގެ އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދެން. ވަރަށް ބޮހައްދަވައިެދއްވަން އިއް 

 ޢަލައިކުމް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް. ގެއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުޅުދޫ ދާއިރާޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް 

ފަހަރަށް އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގަތުމަށްފަހު  ޒީރު ދެވަނަވަ  ބޮޑުގެ އާންޑި ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އިިރއްާޔ `. ޝުކު

މި ކުޑަުކޑަ  ގެށް ކުރަްއވާކަމީ އަޅުގަނޑުމެންއަދަތުރުފުޅު ދިވެހިރާއްޖެފުރަތަމަ ވާ ކުރައް މުން ބޭރަށް އެމަނިކުފާނު ޤައު

ގެ އާ ްއޒަތެއް. މިއީ އިންޑިއިށް ޮބުޑ ރަވަ ،ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް ،އުފަލެއް  ންވާ ަވރަށް ބޮޑުގެދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބި 

 ފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑަިއގަންނަާވ، ދެވަނަ  ދެވަނަ ފަހުން އިުމވިޤާއްޖޭގައި ރާބޮޑުަވޒީރު މި ސަރުކާރު ދިވެހި

 ބޮޑު ގެްނދަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަްއވާ ފަހަރު. މިއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެ ފަހަރަށް ދިވެހިރާ

 ،ޑިމޮކްަރސީ އިއްޖޭގަ ދު ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތް. ދިވެހިރާމެ  އިން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަީސއާއާއިންޑި  ،ޑިމޮކްރަސީ
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ޒީުރ ވަ ގެ ޮބޑުއާއިންޑި  ،ާވވަރު. މިަކމުންޅުބޭނުންފު ،ބޫލުކުަރއްވާ ގަފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއެއް އޮުތމަށް އެ ބޭފުޅުން 

އްޖެ ދިވެހިރާ ނިޔެންދަނީ ދުގެނި ފެން އަނެްއކާވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށްމުަނވާކަށް ަވޑަިއގަންއައްޖެދިވެހިރާ

ހީތެރިވެދޭން އެކަމަށް އެ ،އިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްޮކށްޤާޑިޮމކްރަީސ  އިޔެއިްނ ދިވެހިރާއްޖޭގަބަލައިގެންފިކަން. ދުނި

ލަޙަތު އަމާންކަން ބެލެހެއްޓުމަްށ ޞް މަ ކަނޑުގެ އާިއންޑި ،ތް މިންވަރު. ދިވެހިރާއްޖެ ކުިރއަރުަވއިތައްޔާރަށް އޮ

 ،ށް އެއްބާރުލުންދީއަރިހަމަނުްނވާަވރު. އަުޅގަނޑުމެން މިކަމަށް ފުރުން ބޭ ސަރުކާއާޑިިއން ،ދުނިޔެއިން ބޭނުންާވވަރު

 ޓެބިލިޓީއާއި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ދިވެހިރާއްޖެއަީކ ދުނިޔޭގެ ސް ކޮށްދޭންޖެހޭނެފޯރުފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން 

 ލާމަސީލު މިސާލެއްގެ ަގއި ދުނިޔެ ދެކޭަކމުގެށް މުހިއްމު ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުމައިމުކުރުޤާއަމަންއަމާންކަން  އިދުނިޔޭގަ

ގާްތ ގުޅުެމއް އޮންނަ ަޤއުމެއް.  ައބަދުވެސް ދިވެހިާރއްޖެއާ ައކީއާދަނީ. އިންޑި ންގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެ

ތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ޤައުމެއް. މި ތްގޮ ތަރައްޤީއަށް އެކި ގޮ ރާއްޖޭގެދިެވހި ،ރެއްން ޑޮލައައެތައް ބިލި

ލިބިގެންދާެނ  ށް ފާގަތި ުމސްތަޤުބަލެއްއަރާއްޖެހިއެީކ ދިވެރުގެ އެހީތެރިކަމާކާ ސަރުއާ ޑިއަހަރަކީ ވެސް އިން 5

ގެ ސަރުކާުރަގިއ ޙައްމަދު ޞާލިޙްއިބްރާހީމް މުދަނީ. ރައީސް  މެންނަށް ފެނިގެން މިކަމުަގއި އަޅުގަނޑު އަހަރުތަކެއް

ގާްތ  ްސ މަސައްަކތްކުރަްއވަނީ ދުނިޔެއާ ވެއެަމނިކުފާނު އަބަދު ިއ،ތް ގުޅުމެްއ ބަހައްަޓވަގާ ވަރަށް  އިންޑިޔާ ސަރުކާރާ

އްޖެައީކ ރާދިވެހި ،އުމުތަކުން ވެސް މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލުންދުނިޔޭގެ އެހެން ޤަ ،ަޓވަިއގެންރަނގަޅު ގުޅުމެއް ބަހައް

 އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް ނަށް ފާމަނިކު ން، އެމުކުރުމަށް. އެހެންކަ  ނަރެްއގެ ގޮުތަގިއ މަސައްކަތްދުނިޔޭގެ ޕާޓް

ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑު އެދެީނ ދަންނަވަން. މިއަދު އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ  ޝުކުރު

. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ްއުވމަށްތަޤުރީރުކުރެމި ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި  ގެންއިޓަރު ވަޑަ ޕްަރއިމް މިނިސްއިންޑިާޔގެ 

  ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން މެންބަރު. މި ކޮމިޓީ ވަގުތުގައި މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަުތ  އޮތް ތަރުތީބުެގ ބޭރުންވެސް އެ މިހާރު މި ،ނަމަ ންފިވަަޑއިގެން ބޭނުން ދަްއކަވާވާހަކަފުޅު

ބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ،އަރުވަނީ މިލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު 

 އަށް.  هللاޙްމަދު ޢަބްދުއަމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: هللا ޢަބްދުމަދުޙް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަ

 ،ވާތީވެ ވަނަ މަޖިލީހުގައި އެްއެޗއް ބުނާ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށްނަވާރަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު 

ބާރަށު ދާއިރާގެ ލޮުބވެތި ހުރިހާ ރައްިޔތުންނަށް އަޅުގަނުޑގެ ހިތުެގ  ،ކޮށްދެއްވި އަޅުގަނޑު އެ ާދއިރާައކަށް ިއންތިޚާބު
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ެގ އާދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑި  ،ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  ފުންމިނުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއަދުގެ މި ހުށަހެޅުމާ

ނިންމެވުމަކީ އެއީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ދިވެހިރާއްޖެ ދުނިޔޭެގ ނިންމެވި ަޑއިގަްނނަވަންވަ ބޮޑުަވޒީރު ފުރަތަމަ

ފަށައިފިކަމުެގ އުމުތަކުން މިރާއްޖެ ބަލައިގަންނަން ޤަދުނިޭޔގެ  ،އައިސްމުމަކަށް އޮތުން ނިސަފުން ބާކީވެފައި އޮތް 

އަދި  ،އުމަކަށްޤަ ވާމީ މުޖުތަމަޢުގަިއ ބަސްވިކޭ ގު ބައިނަލްއަ ،. އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު އުފާކުރަންޖެހެނީކޭހެްއކެ އަލިގަދަ

އެްއގައި ަމސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ހަމަ އެއް އުމުތަކާޤަވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން އގު ބައިނަލް

. ހުށަހެޅިފަިއާވ ކަމެއް ދާކަމީ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން އުާފކުރަންޖެހޭއަނެއްާކވެސް މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބެމުން

ށް ވިދާުޅވުމަގެ ބޮުޑވަޒީރު މި މަޖިީލހުގައި ބަސްފުޅު އާ އިްނޑި ،ހުށަހެޅުމަށް ބަލާއިރުގައި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ

ގޮުތަގއި.  ގެމި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިެގންދާ ޝަރަފެއްައދި ނޑުމެން ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ އެއީ މި މަޖިލީހަށާއި އަޅުގަ

އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއްެޖ  . ފުރިހަމަ ތާއީދު އެކަމަށް އެަބއޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ

އަދި  ތާއީދާ ،އެހީތެރިކަމާއި އަށް ދޭ އުުމތަކުން މި ދިވެހިރާއްޖެޤަދުނިޔޭގެ  ،އެކު އައުމާއަލުން އަނބުރާ ޑިމޮކްރަސީައށް 

އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި މަސައްކަުތގަިއ  ރަިއގެން.ކުރިއަ ،ވެބޮޑު ތަނުން ބަދަލު ދަނީ ަވރަށް ބާއްވާ ގުޅުންަތއް މި

ފެނުމަީކ ތަން  އްޖެ ދުނިޔޭެގ ސަފުން ބާކީެވގެންދާއަނެްއކާވެސް އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ދިވެހިރާ ،ނަމަ އްޖެނުވެސާބިތު

 އް ނގަޅު ގޮތް ކަމުގައެ ރަ ނޫން. އެކަމަކަށް ޖާގަދިނުމަކީ އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ކަމެއް އެއީ ދުރުަގއި އޮތް

ުރެގ ވަޒީބޮޑު ގެ އާ އަދި މި މަޖިލީހުގައި އިންޑި ،ލާނީ މިކަމަށްއިނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމަ

އަދި އެަކމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެްނ  .ކަުމގައި ދަންނަވަމުންބަސްފުޅު ވިދާޅުވުމަށް އަުޅގަނޑުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އޮތް

 ކަމުގައި ދަންނަވަމުން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ފެންނަ އެ ފުރުޞަތު ދޭން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާ  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ހިނގަމުން މި .ންބަރު. އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންމެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ކުީރގައި  ؛މަޖިލީހުގެ ހިންގާ ަގވާއިުދގެ ،ކަމެއް. މި މަސައްކަތް ގުޅިފައި އޮތީ  މަސައްކަތަކީ ރިޔާސަތުން ހުަށހަޅާ

ގެންދަނީ  ކުރަމުން މި ނޑުމެން މިކަންގަމިހާރު އަޅު .އާވަނަ މާއްދާ  218އަމަލުކުރަމުން އައި ހިންގާ ގަާވއިދުގެ 

ަވގުތު  ކުރުމަށް. އަޅުގަނޑު މި ހަމަ އެގޮތަށް މިކަން ،ކުރަމުން އައި އުސޫުލގެ މަތީން ކުރީަގއި ވެސް މިކަން

 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު. ، މެްނބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  މާމިިގލީ ،އަރުވަނީ ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްދާއިރާގެ  މާމިގިލީ

ރާއްޭޖގެ  ،ަހވާލުެވވަަޑިއގެން ކަމާ` އާދެ، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް މަރުޙަބާ އިނގޭޯތ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ހުގެ ލީމަޖިރައްޔިތުްނގެ އާެދ،  ؛ހޮވިވަޑަިއގެންކުެރއްވުމަށްފަހު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ކަންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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މަރުޙަބާ އެކު ޝުކުރުވެިރކަމާވަރަށް  ޓަަކއިކަށް ެވވަަޑއިގެންެނވީތީ އެކަމަށްވަނަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ރައީސ19ަ

ރީރުކުރެއްވުުމގެ ޤުނާ ތަެގ ބޮުޑވަޒީރު ިމތަނަށް ވަަޑއިގެން އަުޅގަނުޑމެންއާލާީނ އިންޑި އިދަންނަވަމުން ދަންނަވަ

. ނޫނޭ ކަެމއް އެްއވެސް ދިވެހި ރަްއޔިތަކު ޝައްކުކުރާނެ ،އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ގެންމުކަން އެއީ އަުޅގަނުޑމެއްމުހި

މަނިކުފާުނ ބޭނުންފުޅުވާތީ މަޖިލީހުގެ  އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އެްނެގވުން ނުވަަތ އެ

 ކަމާމަޖިލީހުގެ ރައީސް ،މަށްފަހުތުގަަވޑައި ހަވާުލވެ ޔާސަތާރި މި ަމއްސަލަ ރޭަގއި މަނިކުފާނު ރައީސްގެ ފަރާތްޕުޅުން 

ގުިޅެގން  ރޭަގއި ދެއްެކވި ވާހަކަުފޅާ އިމައްސަލަ އެޖެންޑާކުރަްއވަ މި  ށްޖަހާއިރަ 10މިައދުގެ ހަވާލުެވވަަޑއިގަތުމަށްފަހު 

ަގާވއިެގ  ގެލީހުނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުގަިއ ައޅުގަނޑު ދަންނަވަްނ. އާދެ، މަޖިގެންދެުވމަކީ މިކަން ކުރިއަްށގެންދަވާ 

ކުރިއަށްެގންދަވަނީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ތިމަނިކުފާނު  ެއަކން ،ފަދައިން ވަނަ މާއްދާގައި ފާހަަގުކރައްވާަފއިވ218ާ

މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކެއް  ،ދަންނަވާލަންއަޅުގަނޑު ހިނދުގައި  ހަމަ މި އެހެންމެ ގަބޫލުކުރަން. އަދި ހަމަ

އާދެ، ވަގުީތ ގޮތުން ނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެިވގެން  ؛ދު އިވާއޮތް ގަ  ބޭއްިވގެންދާއިރު މިހާރު މި

އިށީނދެލާނަން. އަޅުގަނޑު އެދެނީ ފާހަގަކޮްށލަމުން އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު ުމކަން އްމުހިގެންދެވުމުގެ ކުރިއަށް 

ޢާާލ ތަނަހޫ ވަޙާސުބުهللا މާތް ންރުއެރި މަޖިލީހަށް ދުވަހެއް ދުވަަހކަށް ކުރަްއޔިތުންގެ ިދވެިހންގެ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަާށއި 

 ން  ސަރުކާރުއާއުެމއް ކަމުަގއިވާ އިްނޑިޤަވަފާެތރި އެކުވެރި އަދި ޓެރި އްދެއްކެވުން. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަވަ 

ގެންަދވާ ޓަކައި ކޮށްދެްއވަމުންޑިމޮކްރަސީ ދެމެހެއްޓުމަށްރާއްޖޭެގ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،އަބަދުވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

ގެ ރަްއޔިތުންނަށް އާ ގެ ބޮޑުަވޒީރަށާއި އަިދ އިންޑިއާ އެކު ިއންޑިކަމާމަސަްއކަތްތަކަށް ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިނަ ގިނަގު

 ަވބަރަކާތުހޫ.  هللاމަތުޙްޢަލައިކުމް ވަރަ ަވއްސަާލމް ން.ޝުކުރު ދަންނަވަ އެކުއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ވަރަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބައެްއ  ތިއްެބވި މިހާރު އެދިވަޑަިއގެންފައި .ލާނަންއިމެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަެތރި ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތް އާދެ،

ދަނގެތި ދާއިރާ، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ، ކާށިދޫ ދާއިރާ. އެހެންނަމަވެސް،  ؛މެންބަރުންނަކީ

ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ރެސްގެ ފަރާތު ޝަނަލް ކޮންގްއަރުވަނީ ޕީޕަލްސް ނެ ަވގުތު ފުރުޞަތު މި ނޑު މިއަޅުގަ

 މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް. ،ތަމްސީލުކުރައްވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް

 އާ ާވ އިްނޑި ަގއި ިމއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މިތުގޮ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ގަބޫުލކުރާ

 ރީރުކުރެއްވުަމކީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިޤުވަަޑއިގަތުާމއި އަދި މި މަޖިލީހުގަިއ އެަމނިކުފާނު ތަ ބޮޑުަވޒީރު ރާއްޖެ

ގުޅުްނ ޖެއަކީ ވަރަށް ާއއި ދިވެހިރާއްއާ ކަމެއް. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި އިންޑި މުއްވަގުތު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ަވރަށް މުހި
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ީކ ތަކަކުރެވޭ މަސަްއކަތްޓަކައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށްރާްއޖޭގެ ާއއި ދިވެހިއާއިންޑި  ،ވާއިރު ށްއުމަޤަދެ ބަދަހިވާންޖެހޭ 

މު އަދި އެހާމެ އްަވުގތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހި ވަގުތުން މި ވެސް ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މި

  ިއސްތިޤުލާލާ އުމުެގ މިނިވަންކަމާއިޤައަުޅގަނޑުމެންެގ  ަގއި ައުޅގަނޑު ދެކެން. މި ދަނިޑވަަޅކީބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމު

އެުކގައި އަުޅގަނޑަްށ  މެދު ބަޔަކު ޝައްކުތަެކއް ނުވަތަ ވަްސވާސްތަެކއް އުަފއްދަމުންދާ ދަނޑިވަޅަކަށް ާވތީއާ

ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ުއމަށްޤަވެސް އަދި މުޅި  ށްަވުގތަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރަ ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި މި

ބޭރު ބައެްއގެ ނުފޫޒުގެ ތެެރއަްށ އަޅުގަނޑުމެން ނުދާނެކަން އަދި ަޓކައި ކަށަވަރުކުރުމަށްިއސްތިޤުލާލު މިނިވަންކަމާއި 

 އަދި މިކަުމގެ އެންމެ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭނެ ަވގުތެއް.  ންަޓކައި އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މަޖިލީހުކަށަވަރުކުރުމަށް

ބޮުޑަވޒީރު  ގެއާގޮުތަގއި އިންޑި  ވާއިުރގަިއ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ މަށްކަ އާފަރާަތކީ އިންޑިބޮޑު އަމާޒެއް ަރއްދުވާ 

އުުމގެ މިނިވަންކަާމއި ޤަތެރެއިން ައޅުގަނޑުމެންގެ  ހުގެއަުޅގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީ ،ރާއްޖެއަށް ވަަޑއިގަންަނވާއިރު 

އޮތް ދުވަސްތަަކކީ  ކުިރއަށް މި ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މުއްކަށަވަުރކުރުމަީކ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މުހި އިސްތިޤުލާލު

އާއި އާ އިންޑި  ،އެކީަގއި އިސްތިޤުލާލު ޔަޤީންުކރުމާ ގެ މިނިވަްނކަމާއިއުމުޤައަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ 

މު އަދި ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަެކއް ިލބިގެންދާނެ ަވގުތެއް ކަމަށް އްމުހިއޮންނަ ުގޅުްނ ބަދަހިކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއާ

ފުރިހަމަ އެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން މި އަ

ޓަކައި މަުޑއްވަީރ ދެްއވި ކަމަށްދާއިރާއަށް ހޮއްވަަވއިމި ންދާނެ ކަމަށް. މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނުޑ ހިފިގެގޮތުަގއި 

 . އީސްރަ   ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރު ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާރަށުގެ ބޭފުޅުންަނށް ވެސް 2ދާއިރާގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް. ޡިދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދަނގެތީ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މްޡިދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ ދަނގެތީ

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ކަމަށް  ދަްއކަން ލިބޭ އެންމެ އަުޅގަނޑު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަމިއީ ` އާދެ، 

ދާއިާރއަށް  މި ެއކީ އަުޅގަނޑުއާ އެވެްސ އަުޅގަނޑު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މަރުަޙބާ ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ ފުރަތަމަވާތީ، 

ރައްޔިތުންނަށް މި ފުރުޞަތުގަިއ ޝުކުރު އަދާކުރަން. އާދެ، ހުރިހާ ދާއިރާގެ ލޮުބވެތި  މި ޓަކައި ވި ކަމަށްެދއްހޮއްަވވައި

 އާއި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވަރަށް ގާތްއާ އިންޑި  ،މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަްނނަވާލަން އޮތީ އޮތް ހުށަހެޅިފައި

އަހަރަށް ބަލާއިރުަގިއ  5އެހެންނަމަވެސް، ވޭތުެވދިޔަ  އުމު.ޤަ  2ދިޔަ ދެކެމުން ގޮުތގައި އަބަދުވެސް ގެއުމެއް ޤައެުކވެރި 

މި ދެ ޤައުމު  އަހަރަކީ  5ގޮތުަގއި ިމ  . އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާއްސަބޮުޑ ހީނަރުކަމެއް ައއި މި ގުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް

އް  ފުރުޞަތެފުރިހަމަ ންޖެހޭލިބެންޖެހޭ ނަފާ ލިބެ  ންދެ ޤައުމު ދޭތެރޭ ،ރުދަނާކޮށްހަ ށްދޭތެރޭގައި އޮތް ުގޅުން އިތުރަ 
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ކޮްށ ޞަ ތަނަށް ވަޑައިގެން ައޅުގަނޑުމެންނާ، ޚާއް ަވޒީރު މިެއހެންކަމުން، އިންޑިާއގެ ބޮޑު ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން.

ަގއި އަުޅގަނޑު ދެެކން. އެހެންކަމުން، މިކަމަށް އި މުޚާޠަބުކުރެްއވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުމި މަޖިލީހުގަ

 ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.   މިށްހަކަ ެދންނެވުމަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާއަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ިއއްޒަތްތެިރ ތުރު ދާއިރާގަލޮޅު އު  ،ތު އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަ

 އަށް. هللاވާ ޢަބްދުއީމެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ކަމާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިސްިތޤުލާލަށް ބުރޫއަރާކަށް ނޫޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި

 ެއ އާއްމުންގެ ތެރޭަގއި ެއކަމާ ބިރުވެރިކަން ބޮޑުެވގެން ،ދައްކަނީ  ރޭގައި ބަަޔކު އެ ވާހަކައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަށުތެ

ތެޭރގައި އިންިޑއާ ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ހުގެދުވަ ދެތިން މަސްދަްއކަނީެއއް ނޫން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވޭުތވެދިޔަ ވާހަކަ

ޓަކައި ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ  ަހމަ ބަޔަކު ިސޔާސީ ބޭނުމަކަށް ކަމަށް އަަރއިގަންނަީނއޭ ިކޔަިއގެން ވާހަކަދެްއކީމިނިވަން

އަްށ ައކީ ދިވެހިރާއްޖެއާިއންޑި .ކަން ޖައްސަންވެގެން ދެއްކި ވާހަކަތަެކއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރި ހިތްތަކުގައި ބިރުވެ

ފުރަތަމަ އެއް ަޤއުމު ތް ގަކަން ފުރަތަމަ ބަަލއިެގ ފަހުން ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަނ1966ްކަން ލިބުނުހެން މިނިވަން

ކަާމއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިޤުލާލަްށ ައކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ އޭރުއްސުރެ އިންިޑއާ

ިއއްޒަތްތެިރ ގެންދާ އެއް ަޤއުމު. ކަމަށް ފުރިހަމައަށް ޖާގަދެމުންދިވެހިރާއްޖޭގެ މިިނވަން ،ތިރާމްކުރަމުންހުރިހަމަ އިފު

ޓިކް ޕާީޓގެ ިޓކް ާޕޓީގެ މެންބަރެއް. ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ޑިޮމކްރެވެިހ ރައްޔިތުްނގެ ޑިމޮކްރެސް، އަުޅގަނޑަީކ ދިރައީ

އަިދ  .ވެސް ިސޔާސަތަކީ  ގެއޮންނާނެ އިންޑިާއ ފަސްްޓ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަބަދު  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުަގއި އަބަދުެވސް

ލަކޮށް ހަމަ ޚާރިޖީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމު ،ތަކުަގއި ވެސްގެ ސަރުކާރު ދިވެހިރާއްޖޭގޮުތަގއި  އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭ

 5ެޓރި ޤައުމުތައް. ވޭތުވެިދޔަ އްއާިއ އަދި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ައވަ އިްނޑިއާ ބަލައިގަންނާނީ ފުރަތަަމ ސިޔާސަތުަގއި ވެސް 

ސް ހީނަރުވެގެންދިަޔ. ްށ ވެބޮޑަ ވަރަށްޔާމީންގެ ވެިރކަމުަގއި އެ ުގޅުން هللا ރިއްޔާ ޢަބްދުހޫއަހަރު ރައީސުލްޖުމް

 600ތާގައި އެ ހޯއްދެވި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއަށް ފަހު މިދިޔަ ހަފު ؛ފަހުން މި ހޯއްދެވި އިންޑިާއގެ ބޮުޑވަޒީރު ދާދި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެ ހޯއްދެވި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއަށް ފަހު އަނެއްކާެވސް  ،ން އެތައް ބައެްއގެ ޯވޓަށް ފަހުއަމިލި

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ  .ފަޚުރެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބޮޑު  ދިވެހިރާއްެޖއަށް ލިބޭ ވަރަށްކީ ންެނވުމަވަަޑއިގެ

އެރުވުަމކީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ލިބޭ ފަޚުރެއް. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެ މަނިކުފާނަށް ދަޢުވަތު

، މިދިޔަ މަހުަގއިރަންޖެހިފައި އޮްތ ވަގުެތއް.  ރަނގަޅުކުޅުން ވަރަށް ގުރައީސް، މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ އަނެއްާކވެސް 
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ދިވެހިރާއްޖެާއިއ  ،ބިރުވެރި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއަށް ފަހުދިމާވި ނުރަްއކާތެރި  ަގއި ސްރީލަންކާއަށް 21 ލުއެޕްރީ

ގެ ސަލާމަތް ނޑުކައިންޑިއާ ،ތްހިމާޔަކަނުޑގެ އިންިޑއާއަުޅގަނޑުމެްނގެ  ،އަޅުގަނޑުމެން ؛އާސްރީލަންކާއާއި އިންޑިއާ 

ެއ  ،އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ކަަށވަރުުކރަންޖެހޭ. އެ ދިމާވި ބިރުވެތިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަލާމަތްވެވެން އަންނަނީ

 .ެއކުަގއި މަސަްއކަތްކޮްށގެން އާކަުމގަިއ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ތިބެވެން އަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން އިންިޑއާ ރައްކާތެރި

އަދި ޚާއްަޞކޮށް  ،ގުޅުން އުެފއްދުމަކީ ބޭރު ޤައުމަކާނޑުމެން މަސައްކަްތކޮށްެގން. ވެސް އަޅުގަެއުކގައި  ންކާއާސްރީލަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަުޅގަނޑުމެން ގުުޅން ބަދަހިކުރުމަކީ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަކީ  އިންޑިއާ ކަހަލަ ޑިމޮކްރަިޓކް ޤައުމަކާ

ގުޅިފަިއވާ ދުނިެޔެއއްަގއި ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،ާލމެހިފައިވާ.  އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްމިނިވަން ކަމަށް ބުރޫއެރުމެއް ނޫން

 ،ޓިކް ޤައުމުތަާކއިޑިމޮކްރެ ،ކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ބޭރު ޤައުމުތަކާއިކަން ކަށަވަރުމިނިވަން

 އިކަމާ މިނިވަންކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަެގ އެީކގައި އަުޅގަނޑުމެން  ޓެރި ޤައުުމތަކާއްޚާއްޞަކޮށް ައވަ

ޓަކަިއ ައުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުަރންޖެހޭ ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ ކަށަވަުރކުރުމަށް އިސްތިޤުލާލު  ގެއަޅުގަނޑުމެން

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މީދޫ ދާއިރާގެ  އައްޑޫ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 80 ވަގުތު ތަޅުމުގައި ތިއްބެވީ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ދަމް.އާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ 

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ

 ރާ މޯދީ ކަމަށް ނަރެންދްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެވަނަ ދައުަރކަށް އިންޑިާއގެ ޕްރައިމް މިނިްސޓަރު

 މަރުޙަބާއެއް އެ މަިނކުފާނަށް ދަންނަވަން. އަދި ޞަޚާބުެވވަަޑއިގަތުމާ ުގޅިެގން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ާޚއްއިންތި

ފުރަތަމަ ދަތުރަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރަްއވާ ކުެރއްވުމަށްފަހު އިވައަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް ހު

މި ަމޖިލީހަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް މި މަޖިލީހުގައި ގެ ގަނޑުމެން ވީކަން. އަދި ައޅު ކުރަްއވާ ދަތުރަކަށް

މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ،މަ ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދެން. ައޅުގަނޑު ހަނެވިކަމީތަޤްރީރުކުރަްއަވން އެދިވަަޑިއގަތްއެމަނިކުފާނު 

އެީކަގއި މި  ންގެ ތާއީދާހާ އެްނމެައޅުގަނޑުމެން ހުރި ،ދީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުގަ އެއްބާރުލުން ވެސް މެންބަރުން

މި މިހާރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދިއުން. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަުދ ޞާލިޙްގެ ސަރުކާުރގައި މަސައްކަތް ކުިރއަށް

ދުނިޔޭގެ އެިކއެކި ަޤއުމުތަާކ  ،ގޮސް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޚާރިޖީ ިސޔާސަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަުޅެވގެންހަމަ ފެންނަނީ 

ރަީއސް ޔާމީންގެ ސަރުކާުރގެ ތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ޒަރު. ން ވަރަށް ބޮޑަށް ަރނގަޅުެވގެންދާ މަންއޮތް ގުޅު

ތަން  އޮތް ުގޅުން ވަރަްށ ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައިވާ އިއެކީގަ  އްސަކޮށް އިންިޑއާއާ އަދި ޚާ ،ޮގސްގުޅުންތައް ހީނަރުެވގެން
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ވެސް އިންިޑާއެގ  ޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ހުވާކުރުުމގެ ރަްސމިއްޔާތަށްފެނުނީ. އެހެންނަމަވެސް، ރައީސް އިބްރާހީމް މު

އިންިޑއާާއ  އިއެއާއެީކގަ އަިދ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް. ލިބުނު ބޮޑުަވޒީރު ވަަޑިއގަތްކަން ެއީއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ުދ އަނެއްކާ ހަމަ މި ފުރުޞަތު ވަަރށް ބޮޑު ހެއްކެއް. އަދި މިއަކަމުގެ މި ސަރުކާރުން ގުުޅން ބަދަހިވެގެންދާނެ އިއެީކގަ

އަުޅގަނޑުެމންގެ އޮތް ގުޅުން އިތުރަްށ  އިދިއުމަކީ ެއއީ އަނެްއކާވެްސ ިއންޑިއާ އެީކގައަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން

އްދުގައި އޮްތ ހަމި ސަރަ ؛ސްއެުކވެރިކަން އިތުަރށް ބަދަހިވެގެންދާ ކަމެއް. އިންޑިއާައކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީ  ،ވެދަހިބަ

، ޓެރި ޤައުމު. އެހެންވީމާ އްސީ. އަުޅގަނޑުމެންެގ އެންމެ ބޮުޑ އެްނމެ އެހީތެރިކަން ދެމުންދާ ައވަ  ބޮޑު ޑިމޮކްރެއެންމެ

ބޭްއވުމަކީ. ގުޅުެމއް އަބަދުެވސް ވަރަށް ަރނގަޅު  އިެއކީގަ  އާކަމެއް އިންިޑއާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު 

ނޑުމެން އެންމެނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެކޭ. ންނަވާނީ އަޅުގަވެސް އަޅުގަނޑު ދަ ، ނިންމާލަމުންއެހެންވީމާ

 ސް. ރި ރައީ މިކަން ބަލަިއގަންނަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެއި އެީކގަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުފަލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކާށިދޫ ދާއިރާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދާއިރާއަށް އަުޅގަނުޑ މަރުޙަބާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަދި ކާިށދޫ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ާރގެ އިދާ  ،ވެސް ަރއްޔިތުން އަުޅަގނޑު ހޮވައިދިނީީތވެ އެއްކޮށް  ކާހުރިހާ ގޮންޖެހުންތަކަ ،ެދއްވީީތވެހޮއްަވވައި

ޮގތެއްަގއި އިންިޑާއއަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ގާތުން  ޞަރައްޔިތުންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު އަދާކުރަން. ޚާއް 

ކުރާީތވެ ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނާ ގާތްކަްނ ރާއްޖޭގެ ވެިރކަން ން އް. އަދި އިންޑިާއއަކީ ވަކި ޕާީޓއަކުމަސައްކަތްކުރާ ަޤއުމެ

ރަ މޯދީ މި މަޖިލީހުގައި ބަސްފުެޅއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ހިްޒ ެއްކސެލެންސީ ނަރެންދްއޮންނަ ޤައުމެްއ ނޫން. 

ދޭތެރޭަގއި އޮތް ގުޅުން ރަނގަުޅކުރުމަށް  އިންިޑއާއާ އިްއޖެއާވިދާޅުވެެދްއވުމަކީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް. އަދި ރާ

ޝުކުުރވެިރވަން. ހަމައެއާެއކު، އިްނޑިާއ ށްޓަަކއި މައެކަޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށްދާީތވެ 

  މި މަޖިލީހުގައި ތަޤްރީރުކުރަން އެހެން ،ވެސް ރާއްެޖއިން ުގޅުން ޤާއިމުވެ ވެސް އެހެނިހެން ޤައުމުތަކާ ފިޔަވައި

ާރއްޖޭގެ  ،ދޭ ޭދނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ުއއްީމދުކުރަން. އަުޅގަނޑަްށ ފާހަަގކުރެިވގެން އެބަވަތުޢުވެސް ދަ ބޭފުޅުންނަށް

އައީ ރައީސް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  ބަލަމުން މި  ވަރަށް ގާތުން ގުޅުން ޤާއިމުެވގެންދިަޔއިރުަގިއ އަޅުގަނޑު

 ވާހަކަ  ވެސް ގުޅުން ާޤިއމުވެގެންދާނެ ކަމަށް. އެކަްނެވސް ހަމަނުޖެހިދާތީ އެ ރާއެކުޤަތަ ހުވާކުރުމާ ގުޅިގެްނ ވިދާުޅވި

ޤައުަމަކށް ބަރޯސާވެގެެނއް ނުވާނެ. އެންމެ ައޅުގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮށްަލން. ވެސް ައޅުގަނޑު ފާހަގަ

ެވްސ ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ. އެންމެ  . ެއކަންއަޅުގަނޑުމެން ޤައުމަށް ވަރަްށ ގިނަ ަޤއުމުތަކުން ވަނީ ކަްނތައްތައް ކޮށްފަ
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މިއަދުެގ  ،ނޫން. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާންޖެހޭނެ ކަމެއް ޤައުމަކުން ކުރަ ޤައުމަކަށް ބަރޯސާވުމަކީ ދުނިޔޭގެ ެއއްެވސް

ފުވެިރކޮށް ކަންަތއް ސާވެްސ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަްށ ަވގުތު ދިނުމުަގއި ވަރަްށ އިންިއ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާއިރުގަ

ވެސް  ށްތިބި މީހުންނަ އިެއއާެއއްކޮށް، އަުޅގަނުޑ ކަހަަލ އިންޑިޕެންޑެންުޓކޮށް ހޮވިފަ ވާނެ ކަމަށް. ހަމަންވަކުރަން

ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި އިންޞާފުވެރިވާންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ރަނގަޅަށް. އަދި ރައީސް 

ބާރު ވަިކވެފަިއ  ކުރަން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ހިންުގމުގައި ތިންގެންދަވާނީ އެކަން ރަނގަޅަށް. އަުޅގަނޑު އުއްމީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިނގަންޖެހޭނީ ބާރުތައް ވަިކެވފައި އޮންނަ ގޮުތގެ މަްއޗަށް  ، މިއޮންނަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން 

 ވަބަރަކާތުހޫ.  هللاޢަލަިއކުމް ވަރަްޙމަތު ކަމަށް. ޝުކުރު ދަންނަވަން ައޅުގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ވައްސަލާމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ،ައރުވަން، މި މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުތަކާއިޅުގަނޑު ޔަޤީންކޮށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ

 ފަށައިގެން ހިނގަމުން ރެމާތްެވގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަާކއި އަދި މި މަޖިލިސް ޒަމާނުއްސު ،ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ޖިލިސް ތި ބޭފުޅުންނަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިމ މަމަތީން ރިވެތި ގޮތުަގއި  ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ  އާދަކާދަތަކާއެންމެހައި އައި 

 މީ. ހުހިންގައިދޭނަން. ާމފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފައަޅުގަނޑު 

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ހުރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަމާފަންނު އުތުރު ދާއި

ގޮތުގައި އަުޅގަނޑަށް މި  ގެ ދުވަހެއް  ވާ ވަރަށް ބޮޑު އިއްތިފާޤެއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދަކީ

ަޑއިގެން އަދި ވަނަ އަހަރުގަ ިދެވހިރާއްޖެއަށް ވަ 2011ެއއީ  ،ފާހަގަކުރެވެނީ. އެންމެ ފަހުން އިންޑިާއގެ ބޮޑު ަވޒީރަކު

 އި ރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގަހިވެމި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މުޚާޠަބުކުރައްވާަފއި ވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދި 

ްއެގ ގޮުތގަިއ މަނިކުފާނު އިންނަވަިނކޮްށ ގެ ރައީސެމިއަދު އިއްތިާފޤު މި ވަނީ ިމ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުހުންނަވަނިކޮށް. 

އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަެދއްކުުމގެ ފުރުޞަތު ަވަޑއިގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހާ މުޚާޠަބުކުރުމުގެ، އިންޑިާއގެ ބޮޑު ަވޒީރަކު

ނަރެންދްރަ  ކިޔަން އިްނިޑއާގެ ޮބޑު ވަޒީރުމަރުޙަބާސް މި ހިނގަނީ. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހުބަ ދިނުމާ ބެހޭ

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ދޭދޭ ޤައުމުތަާކ ގައަޅުަގނޑު  ،. އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވާންޖެހޭނީއަށްދީމޯ

ވާންޖެހޭނީ އެފަދަ  ގެ މަޖިލިސްމި ރައްޔިތުން .ޞަތު ދޭ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަކަށްގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ފުރު 

މަތެރިޔާ. ހުބޫލުކުރަނީ. އާދެ! ިއންޑިއާައކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ އެންމެ ގާތް ރަގަކަމަށް އަޅުގަނޑު  ށްކަމަޖިލީހަ

ކީ ޑިޮމކްރެޓިކު ޤައުެމއްގެ ގޮުތގަިއ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްަރސީ. އަުޅގަނޑުމެންނަ ވާއެންމެ ގާުތގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އިވާ ަޤއުމެއް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބަލައިގަނެފަ ނެ އްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭމަސަ

ުޓ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ނައިޙަޤީޤަުތގަިއ ލީހަކަށް. އިންިޑއާައކީ އެފަދަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ވާންެޖހެ
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ށް ދޭންޖެހޭނެ. މި ރާއްޖެއަ ، އަުޅގަނޑުމެން މި ފުރުޞަތު އިންިޑއާެގ ބޮޑު ވަޒީަރށް. އެހެްނވީމާއިން ޝައިނިން އާމާ

ކަުމގައި ެދކެން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ިއއްޒަތްތެރި  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިލބޭނެ އުފަލެއް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަެފއް. ފަޚުރެއް.

ެއ  ކަށް ވެހިރާއްެޖއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް އެ ކުަރްއވާ މަސަްއކަތްޕުޅުތައާއި ދި އިންޑި  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފަރާތުން ޝުކުރުދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާމަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވިލިގިނލީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ،އަރުވަނީ ޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ދެން މި ފުރު 

 އިނަށް. ސަޢުދު ޙުސަ

 

 ވިލިގިނލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސެއިން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރައީްސަކމުގެ މަޤާމަށް މަނިކުފާނު ވަނަ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ދަންނަވަން.  މަނިުކފާނަށް ޝުކުރު އިކޮލަމާފުށި އަދި އަުޅގަނޑު އަިމއްލަ ނަމުގަ  ،ވިިލގިނލި ،ހޮވިވަަޑިއގެންނެވީތީ

 ގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް މި މަޤާމަށް އަޅުގަނޑު އިންތިޚާުބކޮށްދެްއވީތީ ވިލިގިނލި، ކޮލަމާފުށީ އިއާއެީކގަ އަދި ހަމަ

ވެިހ ދި ، ިމއީަގއިއިއޮތް މައްސަލަމިފައި މިައދު ހުށަހެޅިދަންނަވަން. އާދެ!  ޝުުކރު ވެސް ރައްޔިތުންނަށް

އެ މަނިކުފާނުގެ ދެވަނަ  ،އިންިޑއާގެ ބޮޑު ރާއްެޖއަށް ކުރަްއވާ  .ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއް

 ފުރާވަޑަިއގަންނަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ރާއްޖެއަށް ދައުރެއް ކަަށވަރުކުރެްއވުމަްށފަހު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް 

އޮތް ގުޅުމަށް އިތުރު އާރޯކަމެްއ  ދެމެދުަގއި މި ރާއްޖެާއއި ިއންޑިއާއާ އީ، މިޒުކުެރިވގެންދިޔަކަމީ. އެެހންވީމާއަމާ

ރުންތައް ވެސް ކުރިއެ ދިވެހި ޤައުމަށް ،ވެސް މިކަމުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށް ދިވެހިޞަ ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. ޚާއް

ކަނުޑެގ ދިެވހިރާއްޖެއަކީ އިްނޑިއާ  ؛އީސް. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރަ އެއްެވސް ޝައްެކއް ނެތް މެދު ލިބިގެންދާނެކަމާ

ގެ ަރއްކާތެިރކަމަށް ވަރަށް މުހިއްމު މަންޒިލެއް. އިްނޑޯ ޑުކަނއިންިޑއާ ،ލަޙަތަށްޞްކަނުޑެގ މައަމާންކަމަށް، އިްނޑިއާ 

ތުވެދިޔަ ތާރީޚުަތކުަގއި ފާއި ތައްލަތްހާައމާންކަން ނުވަތަ ސްޓެބިލިޓީ ގެއްިލގެންދާ ފަދަ އްދުގެ ހަޕެސިފިކު މި ސަރަ

ާރއްޖެއަކީ އިންިޑއާއިން މި  ؛ކޮށް އިންިޑއާޞަ، ޚާއް. އެހެންވީމާ އިރަށް ަކއިރި މާޒީތަުކގަހިނގައްޖެ ވަފެނިގެން

 ގޮުތގައި މި ގެާއއިން ވަރަށް އިސްަކންދޭ ޤައުމެއްޓަަކިއ އިންޑިކަނުޑގެ ަސލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްއިންިޑއާ ،ކަނޑުގެ 

ގުޅުމަކީ ވަރަށް  ީޓގެދެމެދުގައި މި އޮންނަ ސެކިއުރި އިންިޑއާ އިމާ، އަުޅގަނޑުމެންނާވީ އެހެން ކުެރވިފަ. ގަފާހައޮތީ 

 ރައްކާތެރިކަން ވެސް  މުހިއްމު ގުޅުމެއް. އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެންމެ ގާތްކޮށް، އެންމެ ައވަހަށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް

 ންނަ ދެމެދުަގއި މި އޮ އިންިޑއާއާ އިާވތީ، އަުޅގަނޑުމެންނާ ށްކަމަ އާފޯރުކޮށްދެވެން އޮތް ހަމަެއކަނި ޤައުމަކީ އިްނޑި

ވެސް ިލބޭނެ ރައްކާތެރިކަމެްއކަން ކަަށވަރު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  މި ޤައުމަށްގުޅުން އިތުރަށް ވަުރގަދަެވގެްނދިއުމަކީ 
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ޖިލީހުގައި މުޚާޠަބުކުރެްއވުމަީކ  މި މަ ރިން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ިއއްޒަތްތެ 

ނދު، އަުޅގަނޑު ހަމަ ، މި ފުރުޞަތު ެދވޭ ހިއިގަ  ލިބޭ ަވރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް. ހަމަެއއާެއކީދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް

ވަނަ  219 ގަާވއިދުގެމިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ،ައރުވަންވެސް ހަނދުމަކޮށްށް ނަމަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ވަރަށް އިްސކަންދޭންޖެހޭކަން  ށްދިނުމަށްއެ މާއްދާ ބާރުވެރިކޮ ،ކޮށްރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްށް އަުޅގަނޑުމެން ފުއްދާއަމާ

ން ައޅުގަނުޑ މި މިކަ ތީދިާސތައް މީގެކުރިްނވެސް މި ަމޖިލިސް ތެރެއިން ހިނގާފަިއވާހާފާހަގަކުރަން. އެފަދަ 

 ޝުކުރިއްާޔ.ށްލީ. ކޮޞަތުގައި ފާހަގަ ފުރު

 

 :ކަދެްއެކވުންވާހަ ތުންރިޔާސަ

މެންބަރުން. ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެން އަދި  80ވަގުތު މި ތަޅުމުގައި ތިއްބެވީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ކުރަނީ ތު ސްގަން އަޅުގަނޑު ގެްނދާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މި މަސައްކަތް ކުިރއަށް 6މެންބަރުން.  6އެބަ ތިއްެބވި 

 . ޟާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިމިލަންދޫ ދާއިރާންދެން. ހިނގަ 10:45

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޟާމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރި

ެދއްވީީތވެ މިލަންޫދ ަހވާލުެވވަަޑއިގެން ކަމާ! ަރއީސް، މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ

ބާ ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެއާެއކީަގިއ ޙާބޮޑަށް ޝުުކރު އަދާކުރަން. މަރު ނަމުގައި ވަރަށްދާއިރާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ 

އި ުޝކުރުވެިރވަން. އާދެ! މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް އަުޅގަނުޑގެ އަިމްއލަ ނަމުގަ

މި ރާއްޖެއަށް ދަތުރުފުޅެްއ  ،ދީނަރެންދުރަ މޯ ބޮޑުަވޒީރު އިންިޑއާގެ  ،އޮތް މައްސަލަައކީ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި

ކަމެއް. އަދި  މުއްގޮތުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަަލއެއް. ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި މިއީ ަވރަށް މުހި ކުރެްއވުމާ ބެހޭ

ތެިރކަމުގެ މަންފާެއއް ކަނުޑގެ ސަލާމަތާިއ ރައްކާއިންިޑއާ ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ަހމައެކަނި ލިބޭނެ މަންފާއަކީ މިކަމުން 

ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައި އޮތް ޤައުމެއް.  ރިޒަމަށް ވަރަށްއަޓު ،ން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިންނޫ

މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން  ،މި ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެއަށްއަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެހެންވީމާ، 

އި މި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞުލްަޙވެރިކަމާއި ސަލާމަތާ އަާމޒުވުމަީކ . އެ އަމާުޒވާޒުެވގެްނދާނެދިވެހިރާއްޖެއަށް އަމާ

ޮއތް މިންވަރު ހާމަވެގެންދާނެ ކަމެއް. އެކަމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑު ދެކެނީ މި ރާއްޖޭގެ  ،ކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމާން

. ހަމަެއާއއެީކގައި މިފަދަ ބޭފުޅެްއެގ އްކަމެ ންދާނެޓޫރިޒަމަށް ވެްސ އިތުރު ަފއިދާތަކާިއ އިތުރު ނަފާތައް ލިބިގެ

ްށވުރެ ވަރަށް ިގނަ ގޮތްގޮތުން އެތައް ގޮތަކުްނ އްވުމަީކ އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގައި ެއއްގޮތަދަތުރުފުޅު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ުކރެ

މުކަމާއި މި އްގެ މުހިކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މި ަދތުރުފުޅު މުޅި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރާނެ އޭގެ ަފއިދާ 

ންނަށް ދިވެހިރާއްެޖއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވެސް ބޮޑު. އަދި ައޅުގަނޑުމެ ދަތުރުފުޅުގެ ބޭނުންތެރިކަން ވަރަށް
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މިއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީުދކުާރ  ،ކަމަށް ފެންނާތީވެ ޮބޑު މިކަމުން ލިބޭނެ ލާބަޔާއި މަންފާ ވަރަށްރައްޔިތުންނަށް 

ިއގެން މި މަޖިލީހުގައި އެ މަނިކުފާނު ންނަވަން. އަދި ހަމައެއާެއީކގައި މި މަޖިލީހަށް ވަޑަކަމެއް ކަމަށް ދަ

ބޮޑު  މި މަޖިލީހަށް ލިބޭ ވަރަށް އަދި ކުރެއްވުަމކީ އަުޅގަނުޑމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްތަޤުރީރު

ކުރު ދަންނަވަްނ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ށް ޝުބޮޑަ ދެކޭ ވާަހކަ ދަންނަވަމުން، އާދެ! ވަަރށްމުަގއި ޝަރަފެއް ކަ

 ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢުަގިއ ޟޫއުމި މަ ،ވުެރ ގިަނ މެންބަރުންއަްށ  32އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރރި މެންބަރު. ޙަޤީޤަތުގަިއ 

. ފުރިހަމަ ސްކްރީނުން އަުޅގަނޑަްށ ޗެއް ވިދާުޅވާން އެިދވަަޑއިެގން އެބަ ތިއްެބވިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއް 

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ  ނުލެވުނީ. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިކޮށްސްކްރޯލް

 ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދީދީމެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ 

ވަރަށް   ،ތު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ ރައްޔިތުން ދެއްވީތީޞަ ފުރު ރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑަށް މިއިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔަ

ަވީޒރު ރާއްޖެއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ބޮޑު  ،ހުށަހެޅިފައިވާ އަދާކުރަން. މި ޝުކުރު ށްބޮޑަށް މެދު ދާއިރާގެ ަރއްިޔތުންނަ

 ،ގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭށް ތާއީުދުކރަން. އާދެ!  ައޅުގަރާރަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަ ހުށަހެޅިފައިވާ

ޅުންތަްއ ބަްއވަިއގެންކަްނ ިމއޮންނަ ގު ގެެއއްކޮްށ އަުޅގަނޑުމެން އުމުތަކާޤަދަންނަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންެގ ދޭދޭ 

މެ ވަުރގަދައަށް އިޤްތިޞާީދ ގޮތުން އެން އިސަރަހައްދުގަ  ދެވޭނީ. އިްނޑިާއއަކީ މި އަޅުގަނދުމެންނަށް ކުިރއަރައި 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮްތ  އިްނޑިާއައކީ މި ،ދައްކާ ވާަހކައަކީ  އުމު. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުމެ މިޤަ ރަމުންދާ އެއް ކުރިއަ

 ބޭފުުޅންނަކީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮތް ބިރެކޭ. އޭގެ ބަދަުލގަިއ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ  ނޫނީ އެ ،ނުރައްކަލެކޭ

ދެޭކ ގޮްތ ައޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކޮްށ، ގުުޅން ބަދަހިވާނެ ގޮަތކަށް ވިްސނުން ބަހައްޓަން. އިްނޑިާއއިން  ދުމެ އުމުތަކާޤަ

ފަހުން  ސަރުކާރު ހޮވުނު  އެބަފެނޭ. މިއީ  މިށްނޑުމެންނައަުޅގަ  ކަންސަރުކާަރށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތު  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

ނޑުމެން އެދެނީ ިއންޑިއާއާ އެްއކޮށް މިއަށްވުެރ ވަނަ ފަހަރު. އަޅުގަދަތުރުކުރައްވާ ދެ އިންޑިާއގެ ބޮުޑވަޒީރު ރާއްޖެ 

 ފެނިގެންދާނެ ވެްސ ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ   އޮްތ މުސްތަޤްބަލުގައި ށްމިއަްށވުރެ ބަދަހި ގުުޅންތަކެއް އަދި ކުިރއަ ،ބޮޑު

 ތެރި ަރީއސް. ކުރަން. ިއއްޒަތްހުށަހެޅިފައިވާ ގަރާރަށް ތާއީދު ކަމަށް. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ޮބަޑށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަނީ ކަނޑިތީމު ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުުރސަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑުދެން މި

 .ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމަށްهللا ޢަބްދު

 

 :ވުންވާހަކަދެއްކެ  ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މަޤާމަށް  އަޅުގަނޑު މި ،ބާ ދަންނަވާ ހާލުގައިޙަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ރައީސަށް މަރު

ބުކޮށްދެްއވި ކަނޑިތީުމ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޚާއިންތި

އިނގޭތޯ. މިއަދު  ތަފާތުވާނެ 19އަންނަނީ މަޖިލިސް  މި ބުނަމުން ޤީޤަތަށް ވެސް ޙަމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ 

އަކީ ަރއްޔިތުްނ  19މަިޖލިސް  ،ެއކުަގިއ އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ.އަށް ލިބުނު ސުޕަމެޖޯރިޓީއާ

ޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ އަޅުގަނ ތަނަށް ވަދެ. އްގެ ގޮުތަގއި ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ައުޅގަނޑުމެން މިހެބޫލުކުރާ މަޖިލީގަ

ދަނީ އިންޑިާއެގ  މީދުތަެކއް އެބަހުރި. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްުކރަމުން މިއްފޮނި އު

އެނގޭތޯ.  ކުރަްއވަން އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ވާހަކަރީރުޤުމަޖިލީހުގައި ތަ ރާއްޖެއަށް ވަޑަިއގެން މި ބޮޑުަވޒީރު މި

 ، މިއަދު މަންޒަރު ފެނިފައިވަނީ މަނިކުފާނުގެ ރައީސްކަުމގައި   ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިޑުމެންނަށްއަޅުގަނ

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނާއި  ،ބޫލުކުަރންގައިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު އަބަދުވެސް  މުަގއިމަޖިލިސް ރައީސްކަ ގެމަނިކުފާނު

 މި  ،ޤީޤަތަކީޙަބޫލުކުރާ ގަވެސް  ޅުންއެންމެ ބޭފު މި ،ކާއިމުތަަޤއު ،ރަްއޔިތުންނާއިދުނިޔޭގެ އެންމެހައި ކަންކޮޅުަތކުގެ 

ކުރަން އެނގޭ ޕާޓީެއއްކަްނ އި މަންފާވާ ގޮތަށް ވެރިކަން ޔާރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ  ރަނގަޅު ގޮާތއި މިށްރާއްޖެއަ

ން ތަ ައށް ރަނގަޅުކުރަމުންދާއޮންނަ ުގޅުން އިންތިހާ ައކީ. އަދި ިމއަދުގެ ސަރުކާރުން ދުނިޔޭގެ ަޤއުމުތަކާއެމް.ޑީ.ޕީ

 ކުރަމުންދާ މަންޒަރު މި ގުޅުން ަބދަހި ޓެރި ޤައުމުތަކާއްފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ައވަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

 ؛ވަގުތު  ވީމާ،ފެންނަނީ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ނުހަނު އުފަލުން ބަލައިގަންނާނެ ކަންތައްތައް. އެހެން

ގިނަ ވާަހަކތަކެއް ަދއްކާކަްށ ނެތިން.  ގެ ޮގތުން ދެން މާބޭފުުޅންނަށް ވަގުތު ދިނުމު  ބިތި އަޅުގަނޑު ދެން

 އަުޅގަނޑު މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ަދންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެން މި ،އެހެންނަމަވެސް

ތިހާއަށް ގެ ހިތުަގއި އިންނޑުމެން ަރއްިޔތުންދާ ިމސްރާބު އަުޅގަ ާރއްޖެ މި މި ،ރާއްޖެއަށް މިއަންނަ ކުރިއެުރމާއި

 ތަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. ޞަެދއްވި ފުރު ހާލުގައި ތި އުފަލުން ހިތްހަމަޖެހުން އޮތްކަން ހަމަ އެނގޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް.. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެފަ
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑު ައވަްސެވގަންނާނީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ައޅުގަނޑު 

ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދާއިާރގެ ލޮބުވެިތ  ރިވާރުވެޚުކޮށްދެްއވީތީވެ އަުޅގަނޑު އަބަުދވެސް ފަބުޚާއިންތި

ދައުރުގެ ރައީސަކަްށ  ލަބިއްޔަތަކުން މަނިކުފާނު މިޣުދެންނެވުމަށްޓަކައި. ެއއަށްފަހުގައި ރޭގެ ތަފާތު ބޮޑު އަ

ވެްސ  އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބަކަށް ޝުުކރެއް ދަންނަވަން. ޞައްޚާކަމަށްޓަަކއި އެކަމަށް  ނެވިހޮވިވަަޑިއގެން

ތެރި މެންބަރު ީއވާައށް ވެސް އަުޅގަނޑު މަރުަޙބާއާއި ުޝކުރު ދަންނަވަމުްނ ތު އިްއޒަތްޚް އަްލއުގެންެދއްވި ވަަޑއި

ދުިނޔޭގެ ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ެވސް  ،ެގންދާނަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުިރއަށް

އިްއޒަތްތެރި ތިއްބެވި  ނޑުމެންގެ ހަމަ މި ޖެހޭނެ. އޭގެ ސަބަބުތައް އަުޅގަދިވެހިރާއްޖެ ހުޅުވިފައި އޮންނަން މިއަދު މި

ްތ ެއކުވެިރ ެއއް ައޅުގަނޑުމެންެގ އެންމެ ގާ ،ޓެރި އްގެންަދވަނީ ހާމަކުރަްއވަމުން. އަުޅގަނޑުމެްނެގ ައވަ މެންބަރުން އެ

ކުރެްއވުމަކީ ތިގޭަގއި ތަޤްރީރުމަ ްއަގއި މިތެ ގޮޞަޚާއް ،ރާއްޖެ ވަަޑިއގަުތމަކީ ޤައުމު ކަމުގަިއވާ އިންިޑއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު

 ވެސް އަދި ިއއްޒަެތއް ،އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާތަުކގެ ަރްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ޝަަރފެއް ،އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ނުންވާނެ ރައްޔިތުން ބޭ ހުރި ކަންކަން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި ގުިޅެގން ދެން އަންނަން  އެއާ ،މެ. އެހެންކަމުން

ވެސް  ބޭފުޅުން ދެއްވާނެ އެހީތެރިކަން. މަނިކުފާނު ޤީގަިއ އެއްތަރަ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ . ެއއީ ދިވެހިކީކަމަކަން

އްޤުތަްއ ޙަކަންތައްތަކަކީ ދިވެހިާރއްޖެގެ ލިބެންހުރި އަސާސީ  ކުރަްއވާތާައބަދުމެ ވަކަލާތު ،އަބަދުމެ ،ތަކުރާރުކޮށް

ދިނުން. އެކަމަށްޓަަކއި މިފަދަ ރިކަން ފޯރުކޮށްޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުަމށް އެހީތެފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަން 

ތުގައި އަުޅގަނުޑ ޞަފުރު މި  ،ޤައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަން ެއީއ ދިވެހިން އެންމެ ބޭނުންވާނެ ކަންކަން. އެހެންކަމުން

މީދުކުރަްނ އްން. ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު އުކަނެމަރުޙަބާ ކިޔާެވސް އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ދަންނަވާލަން، އަޅުގަނޑު

ލުކުރުމަށްޓަކައި އަދި ސިހާ ަތއްމީދުއްމެދު ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ އު ސަރުކާރާ ންގެ މަޖިލިސް ވެެގންދާނީ މިރައްޔިތު މި

 ޤްރީރުަގއިކުފާނުގެ ތަރޭަގިއ މަނި މަށް.ކަ އެކަން ކަަށވަރުކުރުމަށްަޓކައި ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަެކއް ުކރާނެ މަޖިލީހެއް

އަދި އަޅުގަނުޑ  ،ންމުބާ ދަންނަވަޙަވާަފިއވާތީ އެކަމަށްޓަަކިއ މަނިކުފާނަށް މަރުވެސް ސާބިތުކޮށް ވާހަކަފުުޅދައްކަ

ވެސް ދަންނަވަން. އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަ ކުރުޮކށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްިވ  ކުރާ ވާހަކަީމދުއްވަރަށް ބޮޑަށް އު ށްއެކަމަ

 ލައިކުމް. ޢަ ކައި. ަވއްސަލާމްފުރުޞަތަށްޓަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 މޫން. އުއްޞާން މަޣަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 

 މޫން ާވހަކަފުޅުދެއްެކވުން:އުން މަސާއްޣަގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 
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އިްނތިޙާބުވެަވޑަިއގަތުމުން އިްއަޒތްތެރި ރައީސަށް ވަރަށް ގެ ރިޔާސަތަށް ނަ މަޖިލީހު`. އޮނަވިިހވަ

ދާއިާރެގ ކުރެްއވި ބުޚާއެކީ އަުޅގަނޑުެގ ދާއިރާގެ ނަމުަގއި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަނުޑ އިންތިއަދަބުވެރިކަމާ 

 އޮތް އިގެންފަރުން އެދިވަަޑއި ގައި ިދވެހި ސަރުކާ ކުރެވޭ މައްސަލައި  ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން. ބަހުސް މި

 ދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. އީލަޙަތު ިއސްކުރުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުެމންގެ ޕާޓީން ތާޤައުމީ މަޞް ށްގޮތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެ

 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުން: ދޫ ދާއިރާގެ ހަނިމާ

 ގެ ވާތީ، އަޅުގަނޑު ހަނިމާދޫ ދާއިރާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދަކީ މިމަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަށް

ވި ވެމަޤާމަށް ހޮއް މި ަވއިކުަރއްގަނޑަށް އިތުބާރު ޅުން އަޅުއެންމެ ބޭފު ، ނާވައިދޫ، ހިރިމަރަދޫ، ފިނޭ މިހަނިމާދޫ

ންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ބޭރު ަޤއުމެްއގެ ިއއްޒަތްތެިރއަކަްށ ދަ ލާޞްެތރިކަމާއެކު ުޝކުރުޚްކަމަށްޓަކައި ވަރަށް އި

ތުްނގެ މަޖިލީހާ ގެ ަރއްޔިަޤއުމެއް ަޤއުމެްއގެ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހެއްަގއި، އެ ދެވޭނެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފަކީ އެ

މަޖިލީހުގައި އެދުނު  މި ދިުނމަށްއިފުރުޞަތު ހޯދަ ދިއުން. ދިވެހި ސަުރކާުރން  އެބުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންޠަމުޙާ

ބޫލުކުރަން އިއްޒަތްތެިރ ގަކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާއިހިތުން  ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް ހިނދު، މި

ކުރާ ބަަޔކަށް ވާންޖެހޭނެ. އެުކަގއި މަސަްއކަތް ޓެރިންނާއްއަުޅގަނޑުމެން ައވަ. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ އަބަދުވެްސ ރައީސް

 ، މިއި މަޖިލިސް ތެރެއަށް ސިފައިން ވައްދަ ބާރު ވަކިކުރެވިަފއިވާ ނިާޒމެއްަގއި މި 3ބޫލުކުރަނީ ގަޑުމެން އަޅުގަނ

އުކާލުމަީކ ރާއްޖޭގެ އިސްތިޤްލާލަށް ނުރައްާކވުން. ކޮންމެހެން ބޭުރ ްއޗަށް މަގުމަ ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އަނިޔާކޮށް

ތަުނގަިއ ތަޤްރީރުކުރުމަކުން ރާއްޖޭެގ ިއސްތިޤްލާލަށް ގެއްލުެމއް ނުޭވ  މި އްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ަވޑަިއގެންޤައުމެްއގެ އި 

ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭނެ  ން މިއަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންަކމުން

ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ޝަރަފު އަޅުގަނޑުމެން ޭދންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއް މަނިކުފާނަށް މި އެކަމަށް. އަދި 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އި

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ 
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އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހޫނު  ،ބަހުސްގަިއ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ގެޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. މި ދެކެވޭ ވާހަަކއި 

ައކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާާވ ކޮންމެ ދަތި ވަގުތެްއަގިއ ހޭ. އިންޑިއާއިންިޑާއގެ ބޮޑުަވޒީރަށް ދަންނަވަންޖެ އްމަރުޙަބާއެ

ކުންތުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސި ައޅުގަނުޑމެން ބޭނުންވާ ސުންއެކީަގއި  ބިތުކަމާސާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް 

ގައި އަުޅގަނޑު އޭރު އިދުވާނީ ހަމަލަޢުވަނަ އަހަުރގެ  1988އެހީތެރިކަންދޭ ސަރުކާރެކޭ. ޭދ ޤައުމެކޭ. އަުޅގަނޑަށް 

 ،ލާފައި އިރަގުދަނެއްެހން ބަޑިތައް އަތުގެ އޮފީސް ތެރޭގައި ޮބޑު ބަޑި މެންއިުރގަިއ އަުޅގަނޑުސަރުކާރުަގއި އުޅުނު

އެީކގަިއ  ފުރިހަމައަށް އައިސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ވެސް ހުރީ ބަޑި. އެހާ އެނދުގައި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޮމެޓްރީަގއި

. ެއީއ ހުރީ ަބޑިގުަދނެއްހެން ތައްޔާުރވެފަ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ އޮފީސް އޭރު ބަންދެންއިންޑިާއ މިތަނުން ފައި

ައއިސް މުޅި  ޕޯޓާއި ރާްއޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއް ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައިރކޭގޮތް. ެއއަދޭތެރޭަގއި ދެ ރާއްޖެއާ އިންއިންޑިއާ 

އެީކގައި  ބުން. ހަމަ ރީތިކޮށް އޮމާންކަމާތިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުަތުކގައި އިންިޑއާ ފަތުރާލަިއެގން ތިބި

ރައްވާަފއި ހުންނަ ބޭފުޅަުކ ެއއްެވސް އިެރއްަގއި ިޑފެންސް މިނިސްޓަރުކަން ކު ،ޔައީ. އެހެންވީމާ ދިފައިބަިއގެން

 ބޫެލއްގަ ެމއްއެކަައޅުގަނޑަށް  މާ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށް ުނރައްކާ އިންޑިާއގެ ފަރާތުން ވެދާނެ ކަމަށް ވިދާުޅވީ

އަޅުގަނޑަްށ  ންކަނެވޭ. ދިވެހިރާއްެޖއަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ައބަދުވެސް އިންިޑއާގެ ފަރާތުން އޮންނާނުކުރެ

ބޭރަށް ކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގަިއ  ންސަރުކާުރގެ ފޮިރން މިނިސްޓަރުގެ އަރިުހގަިއ ރާއްޖެއި ޔަޤީން. މި

 ބައްދަލުވި. އިްނޑިާއގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ  ރަީއސާނޑު އިންިޑއާގެ އަޅުގަނޑަށް ދިއުމުގެ ފުރުަސތު ލިބުނު. އަޅުގަ

ބައްދަލުވި. ިދވެހިރާއްޖެއަށް އޯގާތެިރކަމާއި އެހީތެރިކަން ދިނުން ނޫން އިތުުރ  ރާބައްދަލުވި. އިންިޑއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަ

ބާ ދަންނަވަން. ޙަށް ބޮޑަށް މަރުނޑު ވަރައަުޅގަ ،ނެތް. އެެހންކަމުން އެއްބޭފުުޅން ވިދާޅުވެފަ  އެްއވެސް ވާހަކަެއއް އެ

 އި،ދަންނަވަދަުތރުފުޅަށް މަރުޙަބާ މޯދީގެ މިމަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  މި ،އަޅުގަނޑު އެދެނީ 

ކުރެއްވުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވާނެ ކަމަްށ ފާސްކޮށްދެއްވުން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ބުޠަމަޖިލީހާ މުޙާ

 ރުޞަތަށް.ފު

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައޅުގަނޑަށް އަދި  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެންނެިވ ގަޑި އެބަ ހަމަވޭ. އެހެްނނަމަވެސް

ބޭފުޅަކަށް. އެއީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް  ދެ  އެރުވެން އެަބއޮތްފުރުސަތު

 އަރުވަން.  ޞަތު އެބަފުރު

 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ
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އި ޔާ ުގޅިގެން އަުޅަގނޑުގެ އަިމއްލަ ނަމުގަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަނިކުފާނު ތި މަޤާމަށް ވަަޑއިގަތުމާ

އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގައި  ނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގެ ލޮުބވެިތ ރައްޔިތުްނގެ ނަމުަގއި މަިނކުފާ

މަޤާމަށް  ފުރަތަމަ އެއްޗެއް ބުނާ ަވގުަތށް ވާތީ، އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަާށއި އަދި އަުޅގަނޑު މި

ްށ މިއަދު ޗަމައްދަންނަވަން. އަުޅަގނޑުމެން ކުރި އައުމަށް އެހީތެރިވި ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު

ދޭތެރޭ އޮތް ގުޅުން ހީނަުރވެފައި އޮތް ދަނިޑވަެޅްއގަިއ  އާއިްނޑިއާ  އިރާއްޖެއާ ިދވެހި ،ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް މައްސަލައަކީ

އޮތީ މިކަމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި އި،އްލުކުަރއްވަ ޙަމިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަން 

އްީޙ ޞި  އެންމެ ޮބޑު ބަިއެވރިޔާ ކަމަށް ވާތީ، އަޅުަގނޑު އެދެނީ އިންޑިާއއަީކ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ،ންކަމުންހެ. އެދެއްވާފަ

 ،ސް ޔަކަުމގައި ވިކާރިސާެއއް ދިމާވިކަުމގައި ވިަޔސް، އަދި ލީމީ ދާއިރާއަށް ބެލިޢުކަުމގައި ވިޔަްސ، ތަދާއިރާއަށް ބެލި

ބޮުޑ  މެއްގައި އެންމެހުރިހާ ކަ ސް، މިޔަލައަށް ބެލިފެނުގެ މައްސަސް، މާލޭގެ ޔަގެ ހާލަތަށް ބެލ3ިބަރުގެ ންނޮވެ

ވަރަށް ޮބޑަްށ ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ރާރަށް ތާއީދު ގަ އަުޅގަނޑު މި، ޤަުއމަށް ވާތީ އެހީތެރިކަމެއް ދޭ ެއއް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޝަރީފް.މް  އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެލާ ދާއިރާގެ

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްާރހިމް ޝަރީފް:

މަޖިލީހަށް މެންބަރަކަށް ހޮވުމަށް  މި އަުޅގަނޑު  ،ވެސް `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު 

  ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ގެ އެންމެހައިކެލާ ދާއިރާ ؛ދެްއވި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ކެލާ، ފިއްލަދޫ، ވަށަފަރުވޯޓު

ރަ މޯދީ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެްނ ނަރެންދް ؛ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ނަވަން. އަދި ހަމައެއާެއކު މިދަން

ވެަފިއާވ ބަދަހިންގުޅު އިންޑިާއއަކީ އެކި ގޮްތގޮތުން ރާއްޖެއާދަންނަވަނީ، އަޅުގަނޑު ގޮތުން  ބެހޭ  ތަޤްރީރުކުރުމާ

އަިދ  ،ނަމަވެސް ބެލި ށްފީ ކަްނކަމަގާރާއްޭޖގެ ސަ  ،ނަމަވެސްކަމުަގއި ވީށް ބެލި އަ ސެިކއުރިޓީޑް ާރއްޖޭގެ ފު ޤައުމެކޭ.

ހުރިހާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި  މި ،ނަމަވެސް ބެލި ށްއްޙީ ފަރުވާއަށް ދިއުުމެގ ކަންތަކަޞިހަމައެއާެއކު ރާއްޖޭގެ މީހުންެގ 

ށް ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ވޭތުވެިދޔަ ތަނުގައި ައޅުގަނުޑމެންނަ ،ދި ހަމައެާއއެކުއިންޑިާއއަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ޤައުމެކޭ. އަ

. ަވރަށް ދީލަތި އެހީތަެކއް ވެފަ ،ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެްނމެ މުހިއްމު ދަނޑިވަޅުަތކުަގިއ ރާއްޖެއަްށ ވަރަްށ ބޮޑެތި

ކުރުމަކީ އަޅުގަނުޑ ރަ މޯދީ ތަޤުރީރުނަރެންދްއެކު. އެހެންމަ މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ކަމާއަދި ހަމައެހާ ައވަސް 

ކުރަން. ތުގެ ބޭނުންޞަފުރު އަުޅގަނުޑ ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން މި ވީމާ،ކުރާ ކަެމއް. ެއހެންށް ތާއީދު ވަރަ

 ލަިއކުމް. ޢަ އްސަލާމްވަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކުން:

އްެބވި. މެންބަރުން އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބަ ތި ދެއްކެވުމަށްގައި ވާހަކަ ޢުޟޫއުމަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ްއ. އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޢެޟޫއުއްމު މަހިވަގުތު ިދވެިހރާއްޖެއަށް މު ކީ ައޅުގަނުޑ ދެކޭގޮުތގައި މިޢަޟޫއުއަދި މި މަ

ވެަވޑަިއގަތުމަށްފަހުގައި ބުޚާއިްނތި ،އިންޑިާއގެ ޕްަރއިމް މިނިސްަޓރު އެންމެ ފުރަތަމަ އިންިޑާއއިން ބޭރަށް ކުަރއްވާ 

ެއއީ ެއތައް ގޮތަކުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،ަނވާކަމީއްާވ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ވަަޑއިގަންނައިންޑިާއއިން ބޭރަށް ކުރަ

ކުރަން ިމ ތުއެުކގައި އަޅުގަނޑު ގަސް ައޅުގަނޑު އެހެންވުމާ ،ދާ ކަމެއް. އެހެްނވީމާވެސް ފާހަަގެވެގން ކަންއްމުހިމު

އިއްޒަތްތެިރ  ؛އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ރަން. ފުރުސަތު މިމިނެޓު ހޭދަކު 10ގައި އަުޅގަނޑުމެން އަދި އިތުރު ޢުޟޫއުމަ

އެރުވުުމގެ ކުރީަގއި ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެްއވި. މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުސަތު

 ން. ނިޒާމު ގޯްސވާ މާއްދާ ފާހަގަޮކށްދެއްވުން އެދެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއް

ކުރިންެވސް  ،ންާވއިދާ ެއއްގޮތް ވާ ގޮތުގެ މަތީގަމަޖިލީހުގެ  ،ނެގީ އަުޅގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް މިއާދެ 

، ވެޒަތްތެރި ރައީސް އިޝާރާތްކުަރއްވާަފއިވާތީ އިއްން އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ ަމތީ ލާސޫމަލުކޮށްފައިވާ އުޢަމަޖިލީހުގައި 

 ،ނަމަވެސްދާ ތަން. އެހެންޓީތަކުގެ ތަރުތީބުން ފުރުސަތު ދެއްވަމުން އަޅުގަނޑަށް މިދިޔަ މަޖިލިސްތަކުަގއި ފެނުނީ ޕާ

 ާވއިދަށް އިތުރު ބަދަލެއް އައީތޯ ދަންނަވާލަން ެވގެން. ގަދެންމެ މިހާރު އެހެން ނުފެންނާތީ 

 

 ެކވުން: ވާހަކަދެއް  ރިޔާސަތުން

ނަމަވެސް އަުޅގަނޑަްށ  ުނކުެރއްވި  މާއްދާއަކަްށ އިޝާރާތްޞަ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ވަިކ ޚާއް

އޮްތ  ކަން ދިމާވެދައި މި ،ވަަޑއިގަންަނވާނެަކން. އެނގި ާވއިދުެގ ކޮން މާއްާދއަކަށްގަފާހަގަވޭ ތިިއޝާރާތްކުރެްއވީ 

ގެންދާންވީ  ކުރަމުންމަލުޢަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުެމން ޙަދެން ގަންނަންއި ބަލަުޅގަނޑުމެންވާއިދު އަ ގަ އާ  ،ގޮތުން

ގެންދަނީ  ކުރަމުން މިމަލުޢަމަލުކުރަމުން އަިއ ގޮތަށް. އަުޅގަނޑު ެއގޮތަށް ޢަމަޖިލީހުގައި  ސުރެ ފަށައިގެން މިންކުރީ

 ، ނިޒާމީއެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު ތިޔަ ހުށަހެޅުއްވިން. ގެންދައަރުވަމުންޕާޓީތަކުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަށް ފުރުޞަތު

އަރުވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. ދެން މި ފުރުޞަތު ،ނުކުތާ އަޅުގަނޑު ބަލަިއގަނެ

ޅުގަނޑަށް ކުރީަގއި އެލަޔަންސްގެ މި މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުަރއްވާ މެންަބރަށް. އަ އަދި މޯލްޑިވްސް ިޑވެލޮޕްމެންޓް

 ނުވަނީ ުކޑަތަންކޮެޅއް ލަސްޮކށް ވަަޑއިގެންެނވީމަ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތިބޭފުޅާއަށް ފުރުޞަތު އެރުވިަފއި
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 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާއަޙްމަދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ 

ޮބުޑ އަޣްލަބިއްޔަަތކުން މަޖިލީހުގެ  ވަރަށްލީހުގެ ފުރަތަމަ ެވސް މަޖި އެންމެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 ސްކަމަށް ހޮިވވަަޑއިގެންެނވީތީވެ މަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާެގ ނަމުގައި ދަންނަވަން. އަދި ރައީ

ންެމގަިއ ގެ ދާއިާރގެ އެޓަކައި އަުޅަގނޑުކަމަށް ވަނަ މަޖިލީހަށް ވެސް އަުޅގަނޑު އިންތިާޚބުކޮށްދެއްވި 9އެއާެއއްކޮށް ހަމަ

ބޭރުގެ ދަނީ   އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުުކރު ދަންނަވަން. އާދެ! ބަހުސްކުރެވެމުން މިލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ރައީކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ލަފައެއް ހޯދުމަށް މި މަޖިލީހުގައި ތަުޤރީރުވެރިައކު 

 ށްގޮެތއް ނިންމުމަ މަޖިލީހުން ވަކިމި ން ގޮތުގެ މަތީ އަދި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ  ގެ މަތީން،މަޝްވަރާ

ަގއި ވެސް ަހނދާންކޮށްލަދޭން ބޭނުންވަނީ، ެއަކމާ ގުޭޅގޮތުން. ައޅުގަނޑު ހަމަ މި ދަނޑިވަޅު  ވާތީ، ބޭނުންވާ ކަމަކަށް

އިަގނޑު މެންޑޭޓު ޤާނޫނުއަާސސީން މަތިކޮށްފައިވާ ފަރާަތކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ިސާޔސަތު ކަނޑަެއޅުމުގެ މަ 

ެއ ވަނަ މާްއދާގެ )މ( އިން ވަރަށް ސާފު. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ  115އަސާސީެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޤާޫނނު

އްޗަްށ ން އެ މަރައްޔިތު ،އޭަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި އެަބވޭ  ފަހަތުން )ފ(ގެ ގޮުތގައި އަކުެރއް ެއކުލަަވއިލާފައި މާއްދާގެ 

މި ަމޖިލީހުގެ ބަސް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު  އިލްތިޒާމު އުފުލަންޖެހޭ ޒާުތެގ ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ

ޓަކަިއ މައިގަނޑު މަަސއްކަްތ ރިޖީ ސިާޔސަތު ހަރުދަނާކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްހިތް އޮީތ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޚާބޫލުކުރާގަ

ަމސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރުަގއި  ،ންމަތީ ، ެއގޮުތގެކީ ސަރުާކރާއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހޭ. ެއހެންވީމާކުރަންޖެހޭ ދެ ފަރާތަ

ގޮތަށް  ގުޅުން ހީނަުރވާދު މެ ހެން ަޤއުމުތަކާ އެއިމުކުރުމުގެ ވާހަަކ ދެކެޭވ ަވގުތުތަުކގަިއ ޤާ މެދު ގުޅުން  މި ޤައުމުތަކާ

ޓެިރ އްައވަ ލުނު ހުރެގެން ކުރާނެ ކަެމއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނާމީ ކުަޤއު ެއއީ ްއކުމަކީވާަހކަދެ ދެ ފަރާތުން ވެސް

ފަދަ  އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާކަމެއް. ޚާއްޞަކޮށް  ޤައުމުތަކާ އެްއކޮށް ގުޅުން ޮއތުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުން

. ޭއގެތެރޭަގިއ މުތައްުރގެ ޤައުނޫޅެވޭވަވެސް  ގައިމުހަމަ ޤައުމުތަކަކީ އެ ޤައުމުތަކާ ނުލައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި

ވެަފއި، ެއ ޤައުމުގެ ބޭނުންތަްއ ައޅުގަނޑުމެން ހިފާލެއް ތަންކޮެޅއް  ޑު ޤައުމަކަށް ައކީ ބޮ ޚާއްޞަކޮށް އިންިޑއާ

ނުވާނެ ގޮތަށް ވާހަކަެދއްކުމަީކ ހީނަރު ،ވަންޏާކަމަށް  އަދި ކަންކަުމެގ އެހީތެރިވާލެއް ވެސް ބޮޑު  ،ބޮޑުވެފައި 

އައިސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުތައް ކަށްފަހަ އެހެންނަމަވެސް، މިމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ހަ

ބޮޑެތި  ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުން ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމަށް ވަރަށްއެކުެލވިގެންދާއިުރަގއި އެިކއެިކ ސިޔާސީ ބޭބޭފުޅުންގެ ދޫތަކުން 

ގުޅުން  ންޑިާއއާމި އިްސ އަުޅގަނޑުެމން ީކ، މިއަދު ވެމިދެންނެވި ކަމަ އެހެންގެއްލުންތަާކ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. 

 ގޮތަށް ވާަހކަދެކެިވއްޖެ  ގާއިމުކުރުމަށް ަޓކަިއ ވާހަކަަދއްަކވަމުންދާއިރުަގއި އެހެން ޤައުމަކާ އޮންނަ ގުޅުމަށް ހީަނރުވާ

 ވެސް އިޤްތިޞާދީ ގައިމުނަމަ އެ ކުެރވެނީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ދެރަ ކަެމއް. ަދންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަީކ، ަހމަ

ވެްސ  ަފދަ ޤައުމުތަކާ އެްއކޮށް ގުޅުްނ އޮތުމަކީ ހަމަގައިމު ބޮޑެތި ފައިދާތައް ކުރާ ޗައިނާ އަުޅގަނޑުމެންނަށްގޮތުން 
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ެގ ބަެއްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ މި ޤައުމަށް ފައިދާކުރަިނވި ކަެމއް. އަދިހަމަ އެހެން ޤައުމުަތކާ ެވސް، ޔޫރަޕު

މަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ބޭރު ަޤއުމުތަކާ ގުޅުްނ ެގ ޒާުތަގއި ައޅުގަނޑުމެން ހަސް ގުޅުން ޭބްއވުމަކީ އޭޤައުމުތަކާ ވެ

މި ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ދައްާކއިުރގަިއ  ،ނުބާއްވާ އުޅެވޭެނވަުރގެ ފެންަވރެއް އަދި ައޅުގަނޑުމެން ނެތް. އެހެންނަމަވެސް

އޮތް  ވުން ލާޒިމުކުާރ މިނިވަން ދައުލަތެއް މައްޗަށް ތަބާއަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެ ،ބޫުލކުަރންގަވެސް އަުޅގަނޑު 

ޓަކައި މި މަޖިލީހުގައި ޤައުމެއްކަން. އަދި މި ދުސްތޫރުގައި ވެސް ވަރަށް ކަށަަވރުކޮށްދޭކަން. އެކަން ދެމެހެްއޓުމަށް

ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ޖެހޭނެއްބަަވންމެންބަރުން ތި އިގެ މަތީަގއި ެއންމެހައި އިްއޔެަގއި ވެސް މެންބަރުްނ ކުރި ހުވަ 

ވިސްނުންފުޅާ ފައިދާުކރަނިވި ނިޔަުތގައި ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ  ަޤއުމަށްމި ކަމަީކ ވެސް  ހަމަ މިބޫލުކުރަން. ގަ

ބޫލުކުރަން. ގަމި މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހަމަ ދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު  ކަމަށް ވަންޏާ ކުރަނީ އެްއގޮތަށް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ދެްއެކވުން:ން ވާހަކަރިޔާސަތު

 އަޙްމަދު ސަލީމް.ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު  ހޯރަފުށީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އަޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުށީ

ފަނީ މަނިކުފާނު ރޭގައި އަޅުގަނޑު ވެސް މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ފުރަތަމަ މި ހި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އެކަމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން. ހޯރަފުށި، އުލިަގމު، ތުރާކުނު ރައްޔިތުްނެގ  ،ގަކޮށްހޯއްދެވި ފުރިހަމަ ނަތީޖާ ފާހަ

ހަމައެާއެއކީަގއި ނައިބު ރައީސްކަުމގެ ން. ނަމުގައި އަުޅގަނޑު ިއއްޒަތްެތރި ރައީސަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަ

ބޮޑަށް  ރު އީާވއަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ވަރަށްއިންތިޚާބުވެވަަޑއިގެްނނެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަމަޤާމަށް 

ަގއި ތު ގޮ ބޫލުކުރާގަމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ! ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަށް ައޅުގަނޑުމެން ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު 

އް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޢެސާްސެވގެންދިޔަ މަުއޟޫހުފަލެއް އިޖެހުމާއި އުބޮޑު ހިތްހަމަ މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް 

ާއއި ިދވެހިރާއްޖެާއ ދެމެދު ދެތިންހަތަރު އަހަރު ކުިރއަށް އަުޅގަނުޑމެން ބަލައިލާއިރުަގއި އިންިޑއާީމގެ ސަބަބަކީ، 

ބޮޑަށް  ނަށް ވަރަށްއޭގެ ނުރައްކާ އަޅުގަނޑުމެންޮގްސ ން ހީނަރުވެގެންއުފެދިފައި އޮތް ވަުރގަަދ ގުޅު

 ފާގަތިވާ  ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށްެއކަން ބަދަލުވެ  ،ވަނިކޮށްސާސްެވގެންދިޔަ މަންޒަުރ ފެނިފައިހުއި

ނަރެންދްރަ މޯދީެގ  ،ދިޔަ ކަމެއްދިޔަކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެންގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ިސޔާސަތުތަްއ ބައްޓަންެވގެން

ވެސް ައޅުގަނޑުމެްނ   ވެގެްނދިއުން. އާދެ! އެކަމުން ހަމަގައިމުފުރަތަމަ މަންޒިލަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދެވަނަ ދައުރުގެ

އަދި ދިވެިހންނަށް ބަހައްޓާ ޚާއްޞަކަްނ  އި،ެއއީ އިންިޑާއއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިިނވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލާ ،ދެކެނީ

އަަޅއިބަލާއިުރ  އާދެ! އިންޑިއާއަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާނޑުމެން ދެކެން. ބޮޑަށް ހާމަވެގެންދިޔަ ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުގަ ވަރަށް
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ވޭ ބޮުޑ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަުތން ވެސް ފާހަގަކުރެ ޮބޑު ޤައުމު.  އްދުަގއި އޮތް އެންމެހަބޮޑު ޤައުމެއް. ސަރަ ވަރަށް ތަފާތު

މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ުކޑަ ޤައުމު. އާދެ! މި ގުޅުން  އްދުގައި އޮތް އެންމެހަޤައުމެއް. ރާއްެޖއަކީ މި ސަރަ

. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖެާއއި ބޭރު ދުނިޔޭގެ އިހާމަވެގެންދާއިރު، ފެންނަނީ ދުނިޔެއަށް ވެސް ނަމޫނާ ގުޅުމެއްގެ ގޮުތގަ 

ވަނިކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުން މިދިޔަ ކުޑަ ޮގސްފައިށް ހީނަރުވެގެން ބޮޑަ ޤައުމުތަކާ އޮންނަ ގުޅުން ވަރަށް

ޓެރިންނާ އްގުޅުންތަްއ އަލުން ބަދަހިެވ، ޚާއްޞަކޮށް ައވަކުރެްއިވ ބުރަ މަސައްކަުތގެ ސަބަބުްނ ގަިއ ދުވަސްކޮުޅގެ ތެރޭ 

ާއއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު އި އިްނިޑއާގޮތެްއގަ އަދި ަވިކން ޚާއްޞަ ،ވަރުގަަދެވގެންއަޅުގަނޑުމެންނާ އޮންނަ ގުޅުންތައް 

ޓަަކއި ިއއްޒަތްތެރި ކަމެއް. އެކަމަށްަވރަށް އުފާކުރާ  ދިއުމަކީ ދިވެހިންއޮތް ގުޅުން ހަރުދަނާެވެގންދާ

ދެްއވި ފުރުޞަތަްށ  ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާގެ ނަުމގަިއ ވަރަށް

ވެސް ދަންނަވަން. ބޮޑަށް ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ  ށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްޢަބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި މައުޟޫ ށްވަރަ

 ާޔ. ޝުކުރިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ  ނައިފަރުއަރުވަނީ ފުރުޞަތު މިއަޅުގަނޑު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވުްނ:އްކެ ދެވާހަކަ ައޙްމަދު ޝިޔާމްދާއިރާގެ މެންބަރު ނައިފަރު 

 މަނިކުފާނު ބޭނުންވަނީ، ފުރަތަމަ  އާދެ! އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ އެންމެ `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.

އަޅުގަނޑުގެ ނަމުަގއި ށް ވަޑަިއގެްނނެވީތީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަޣްލަބިއްޔަތަކުން ރިޔާސަތަ ،ރިޔާސަތަށް ވަަޑއިގެންެނވީތީ

ހަމަ ެއއަށްވުެރ ފުރިހަމަ  އަދިމަރުޙަބާއެއް ދަންަނވަން. މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ޫހނު އި އަދި ައޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގެ ަނމުގަ

މި ިއއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ަރީއސަކަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ީއާވ އަޣްލަބިއްޔަަތކުން 

ވަަނ  19އަުޅގަނޑު ! މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. އާދެކަމަނާއަށް ެވސް ވަރަށް ހޫނު  ވަަޑއިގެންެނވީތީވެ އެهللا ޢަބްދު

ވީތީ، އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ލޮބުވެިތ  ކަމަށް ޖަލްސާ  ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މުޚާޠަބުކޮށް އެއްެޗއް ދަންނަވާ

ވެތި ހުރިހާ ދާއިރާގެ ލޮބުއަުޅގަނުޑގެ ދެްއވީތީ ހޮއްވަަވއި ކުަރއްަވއި ރައްޔިތުން ދެވަނަ ދައުރަކަށް އަޅުގަނޑަށް އިތުބާރު

ވާ މައްސަަލއަށް ހަޅުއްވާަފއިކުރު ދަންނަވަން. ރިޔާސަތުން ހުށަ އެކީަގއި ޝު ތަކަށް ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާއިލާޢާ

ސީ. ބޮުޑ ޑިމޮކްރެ އިންިޑާއއަކީ ދުިނޔޭެގ އެންމެއަުޅގަނުޑ ދަންނަާވނީ، ނަމަ ކަމަށް ވާ އެްއޗެްއ ދަންނަވާ

ށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން ތައްޔާރަކަށް ތިބީ ވަރަ  މިައޅުގަނޑުމެންުކވެރިޔާ. ގާތް އެއެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އެްއވެސް ސަުރކާރެްއަގއި އިންިޑާއއާ އޮތް ގުޅުން ގޮތުަގއި ިދވެހިރާއްޭޖގައި  ބޫލުކުރާގަ ުޅގަނޑު އާދެ! އަކަމަށް. 



25 

 

. އިފެސްޓޯއާ އެީކގަންނަވަނީ ތަާފތު މެނިން ަވޑަިއގަތަފާތު ރައީސުހީނަރުވެގެންދިޔަ ތަނެއް އަުޅަގނޑުމެން ނުދެކެން. 

ދެިކގެން. ަބއެްއ  ކަެމއް ކަމަށް މުއްތެރިަކން އެއީ އެންމެ މުހިބައެއް ަރއީސުން ވަަޑއިގަންަނވަނީ ސަލާމަތާއި ަރއްކާ

ސަރުކާރަްށ  ވޭުތވެދިޔަޓަަކއި. ރައީސުން ަވޑަިއގަންނަވަނީ އިޤްތިޞާދީ އިތުރު ދުޅަހެޮޔކަން ޤައުމަށް ގެަނއުމަށް

ޮބޑަށް އިންޑިާއއާ އޮތް ގުޅުްނ ހީނަރުކުރުވި ސަރުކާރެްއގެ  ރަށްށް މި އަޑުއިވެނީ ވަނިސްބަތްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަ

އަުޅގަނޑު ފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑ ދެކޭގޮތް ތަފާތު.  ތަން ައުޅގަނޑުމެންނަށް މި ގޮތުަގއި ސިފަކުރާ

 މެންޑޭޓުކަމުގަިއ މުއްހިއީ އެްނމެ މުއިޤްތިޞާދު އެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ،ރަކީ ނުގެ ސަރުކާރަީއސް ާޔމީވޭތުވެިދޔަ  ދެކެނީ

ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރަންޖެހޭ ަޓކައި އަދި އިޤްތިޞާދީ ދުޅަހެޔޮކަން ގެނައުމަށް. އިދެކިގެން ައއި ސަރުކާެރްއގެ ގޮތުގަ 

އޮްތ ގުޅުން އެްއވެސް އިެރއްަގއި  އާއިންިޑއާ . އިއެހެން ޤައުމުތަކާ ގުޅުން ބަަދހިކުރެވިގެންިދޔަ ސަރުކާެރްއެގ ގޮުތގަ

އަުޅގަނޑަްށ މި ލިބުނު ފުރުޞަތަކީ މިއީ އާދެ! މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވެސް ހީނަރުކުރުވީކީ ނޫން.  ލެްއގައިހާްއވެސް އެ

ކުރާ ޑްވަފޯ ބޮޑަށް ލުކް ބަލަނީ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޕާޓީން ވަރަށް ޕީ.ޕީ.އެމަށް ދެއްވި ފުރުޞަތެްއ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މި

އް، ެއ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީ އަދި އަޅުގަނޑުމެންނާ އެހާ ގާތް ަޤއުމެއް، އެހާ ރައްޓެހި ަޤއުމެ އެންމެކަމެއް ެއއީ ދުނިޭޔގެ 

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ  ޤައުމުގެ ބޮުޑވަޒީރަށް ައޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ވަރަށް ތައްޔާުރވެ. ވަރަށް

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަތުރިޔާ

ޖުމްހޫރީ ޕާީޓ އަުރވަނީ،  ގެ ަފހު ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑު މި ޢުމި މައުޟޫިރ މެންބަރު. ިއއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ 

 ށް. ޟަރިޔާهللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު ،އް ކުރައްވާ މެންބަރެތަމްސީލު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:ޟް ރިޔާهللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އިުބ ރައީސަށް ައޅުގަނޑުމެްނގެ ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަާށއި އަދި ނަ 19ފުރަތަމަ ހަމަ   `. އާދެ! އެންމެ

އިގެންަފއިވާތީ ޝުކުރު ދަންނަވަން ލިބިވަޑަ ދުއީލަބިއްޔަތުން ތާޣްފުރިހަމަ އަންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ކަމުެގ މެންބަރުއެއާއެުކަގއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތްޕުޅުން. ައދ ހަމަތިމަރަފުށީ އަދި ވޭމަންޑޫގެ 

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާިއ  އިއެންމެހަރަުށގެ ފަންގަނޑު އުައޅު ،ގަނޑަށް ދެްއވީތީތުން އަޅުދާއިރާގެ ރައްޔި  ފުރުޞަތު އެ

މިއަދުގެ ަމއްސަލަައީކ  ދެ،ަނވަން. އާ ރެއް ދަންތެރި ޝުކުޞްޫޑގެ ަރއްޔިތުންަނށް ވެސް ވަރަށް އިޚްލާންއަދި ވޭމަ

ުދވަސްތަުކގަިއ ދިވެހިރާއްެޖއާއި ކަމުަގއި ައޅުގަނުޑ ދެކެން. އަދި ވޭތުވެިދޔަ  މު މަްއސަލައެއްހިއްެވސް މު ވަރަށް

ޅުން . ެއގުވެސް ކަންބޮޑުވާ ހާލަތެއްަގއި ަގނޑުމެން ވަރަށްޤީޤަތުގައި އަޅު ޙަދޭތެރޭގައި އޮތް ުގޅުން އޮތީ  އާއިންޑިއާ 

ކުރެއްވި  އެުކަގއި މިހާހިސާބަށް ގެ ވިސްނުންފުޅާލިޙްޞާމް މުޙައްމަދު ކުރުމަށްޓަަކއި ރަީއްސ އިބްރާހީރަނގަޅު
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މީހުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ  ދާތީެވ، އެވެސް އެަތއް ބައިވަރު ދިވެހި ރައްޔިެތއް ިއންޑިާއގައި ދިރިއުޅެމުންއި ކަުތގަމަސައް

ގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ހުށަހެޅިފައިވާ ފުރުޞަތުގައި އަޅު  ދިޔަކަން ެވސް މި ފަސޭހަވެގެންވިސާާއއި އެހެނިހެން ކަންކަން 

މި ފުރުޞަތު ދެއްވުމަކީ  .ކަމެއް ކުރާދުއީބޮޑަށް ތާ ވަރަށްމިއީ  ވެސް ނޑުމެްނ ހަމަގައިމުގައި އަުޅގައި މައްސަލަ

ހަމަެއކަނި  ދިވެހިރާއްޖެއާ ާއއި އާ. އިންޑި އްކަމެ ވެސް ުކރަންޖެހޭ ންގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެހެއަޅު

ިޑއާ އިން ެވސް އެަބ ޮއންނަންޖެހޭ. އަދި އޮންނަންވީ ސަލާމަތީ ގުޅުްނ އެކަންޏެްއ ނޫން. ިސާޔސީ ގުޅުން 

ގަނޑުމެން ތިޞާދަކީ ވެސް ހަމަ އިންޑިާއކަން އަޅު ޤްއި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަނޑުަގއި މިއިންިޑއާ  ،އްދުަގއި އޮތްހަސަރަ

ނޑުމެން ތިޞާދު އެތައް ަބއިވަރު ަފއިދާތަކެއް އިންިޑާއގެ ފަރާތުން އަުޅގަރާއްެޖއަށް އިޤްރަންޖެހޭ. ދިވެހިގަބޫލުކު

ގަނޑު ދެޭކގޮުތަގއި އަދި ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް  ނުކުރަން. އެެހންވީމާ، އަޅު އްޝައްކެ އަޅުގަނޑު   މެދުލިބިގެންދާނެކަމާ

ެވސް ގެ އުމުޤަޗަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުގެ މައްދިޔަ ހާދިސާތައިނގަން ސްރީލަންކާގައި މި ހިހުފަ

އްދުގައި ހުރިހާ ޤައުމުތަކާ މި ސަރަހަ ،ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްަޓކައި ސްރީލަންކާ ވެސް އަިދ އިންޑިއާ ވެސް 

އާަދޔާ ޚިލާުފ  ންތަކުަސލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ބަލަހައްޓާ ދާއިރާގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ދާއިރާަތކާއި  ؛ގަނޑުމެން ގުޅުން އަޅު

ާބއްަވއިގެްނ މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ިއޤްތިޞާދެއް ެވސް ައޅުގަނުޑމެންނަކަށް ނުހިފެހެއްޓޭނެ.  ންގުޅު

ކަމެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް  ވެސް ކުރަންޖެހޭ ގަނޑުމެްނ ކޮންމެހެންގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިއީ އަޅު މާ، އަޅު އެހެންވީ

 ްށ. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމެއް. ގަނޑުމެްނގެ މި މަސައްކަތް ނިމުނީ. ދެންމެ ނިމުނީ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު

ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ގުޅޭ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެއީ ރިޔާސަތުގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަމެއް. މިކަމާ

ގަނޑު ަވނަ މަސައްކަތަށް އަޅު  2ަގއި. އަުޅގަނޑުމެންގެ  1:30ހާ ގަީޑގައި. ެއއީ ނީ މަޖިލީހުގެ ޯވަޓށް އަވޯޓަށް އެހޭ

ޤީޤަތުގަިއ ޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ  ކައެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މިދިއުމުގެ ކުީރގައި ުކޑަުކޑަ ާވހަ

ޖުމްހޫރީ  ،ދީދީ. ދިވެހިރާއްޖެ ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަްށ ބަދަލުވެމްއިބްރާހީ  ފުރަތަމަ އަންހެން ސެނެޓުެގ ރައީސަީކ ފާތިމަތު

އެީއ ރައީްސ މުޙައްމަދު  ،ހިނގަމުން އަިއއިރު ަގއިތުނިޒާމުގަިއ ރާއްޖެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔަ

ފާތިމަތު ވީ އަކަށް ހުންނެސެނެުޓގެ ވެރި  ،ުރގަިއ މަތިގޭގެކިލެގެފާނުގެ ރައީްސކަމުަގއި. އޭދޮށިމޭނާ ،ދީދީއަމީން

 ދީދީ. ހީމްއިބްރާ

ދެވަނަ މަސަްއކަތަީކ  މެންގެގަނޑަ މައްސަލަައކީ ސެނެޓާ ގުޅޭ މައްސަލަެއއް ނޫން. އަޅު އަޅުގަނޑުމެންގެ ެދވަަނ  -5.2

އަދި އެ  ،ންއަާސސީ ބަޔާންުކރާ ގޮތުެގ މަތީނޫނުޤާޖޭގެ އްދިވެހިރާ  ޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނަށްމަސައްކަތަކީ ުޖޑީ

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އިއެ ކޮމިޝަނަްށ މި  ،ންމަތީ  ގާނޫނު ެވސް ަސރީޙަ އިބާރާތުން ބަޔާންކުރާ ޮގތުގެކޮމިޝަނުގެ
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 ލުން. އެ އިބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ހުޅުވަ ވަގުތު އޮތީ އެ  ންޖެހޭ. މިނަޑއަޅާފަރާތުން އެބަ ބޭފުޅަކު ކަ

ގަނުޑ ވޯޓަްށ ަޓށް އަހާ ަގީޑގައި އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ އަޅު ންތަކަށް ވޯބޭ ނަދު ލިއީތާ ،ހުށަހެޅި ؛ބޭފުޅެއްގެ ނަން 

ހާވެސް ފުރިހަމައަށް ވީ ،ައވަހަަކށް ވީާހވެސް އްސް ކޮމިޝަންގެ މަސަްއކަތްތަޝަލް ސަރވިއަހާނަން. ޖުޑީ

ގަނޑަްށ އްކަން އަޅު ބޮޑު ބޭނުންފުޅެ އްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ ވަރަށްއިރުން ވެސް މި ދިއުމަކީ ހަމަ ކަށަވަހިނގަމުން

ދަންވަރުގެ ަވގުެތއްަގިއ  ރޭގެ .ދަންނަވަން ކުރުގަނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ޝުކަށަވަރު. ައޅު ،ޔަޤީން

ނިކަމެތި އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ކޮމިޝަނަށް  ؛ައޅުގަނޑު  ،ރިއްޔާ ވަނީ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްރައީސުލްޖުމްހޫ

. ވާނީ ުހވާކޮށްފަ މަީތގައި އަޅުގަނޑުތްތެރި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިފުޅުޒައިއް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި 

 ރި މަޖިލީހުން އެ ކޮމިޝަނަށް ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުމަށް. އެކުރަނީ މި އިއްޒަތްތެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތް މި

އެއީ  ؛ޖެހުނު ނަމަވެސްންހަކު މަޑުުކރާގަނޑުމެްނނަށް ދެތިން ދުވަބޭފުޅާގެ ހުވާ އަޅު  ބޭފުޅާ ކަނޑަެއޅުްއވީމާ، އެ

ވިްސ ޝަލް ސަރޖުޑީ  ،މަށް. އެހެންނަމަވެސްދިއުގެންުހވާ ުކރިއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެނބުިރ ވަަޑއިގެންެނވީމާ، އެ

ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރެއް މި މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކީ. އަދި މި މަޖިލީހުން  ކޮމިޝަން ބައްދަލުވޭ ބުދަ ުދވަހު. އަދި އެ

ބޭފުޅުންގެ ވަކީަލކަށް  ކުރެްއވުމަށްަފހު ތިއި ުހވަ ،ފަހުގައިނޑައަާޅ ބޭފުޅަކީ. މި މަޖިލީހުން ބޭފުޅަކު ކަނަޑއެުޅއްވުަމށްކަ

 ވޭނެ.ގަނޑަށް ެއ މަސައްކަުތަގއި މިހާރު ބަިއވެރިވެ އަޅު ،ހެންނަމަވެސްަވޑަިއެގންނެވޭނީ. އެއެތަނުަގއި ބަިއވެިރވެ

ން ޖުޑީޝަލް ޝަރިވސަސް ކޮމިޝަނެއްގެ ގޮތުަގިއ މި މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ނީލައިއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި ހުޅުވަ

މަރަދޫ  ،އްޒަތްތެިރ މެންބަރެއްެގ ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު. އިބްރާހީމް ޝަރީފްއި  ،ވާ ބޭފުަޅކު ބޭނުންވެވަަޑިއގަންނަ

 މެންބަރު.ްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ

 

 ފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީމަ

މެންބަރަކަށް ޢައްޔަންކުރުމަްށ ކޮމިޝަންގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް އިމި މަޖިލީހުގެ 

  ހުށަހަޅަން.ނަން ގެ ޙުސައިން ސާންޙި މެންބަރުްއޒަތްތެިރ އި ދާއިރާގެ ތުޅާދޫ ،ފޮނުވާ ނަންފުޅަކަށް އަުޅގަނޑު 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 .ލަބީބު އިލްޔާސް މެންބަރުއްޒަްތތެރި އި  ދާއިރާގެ ހުޅުދޫއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަބީބު އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ
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 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ،ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަުތންްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

ނަންފުޅަށް ގެ ޙުސައިން ސާންޛާ ޙި ްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަލްއުސްތާއިބަރެއްގެ ގޮުތގައި ތުޅާދޫ ާދއިރާގެ ކޮމިޝަންގެ މެން

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ުޝުކރިއްޔާ 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 . ޢަފީފު  ޙަސަން މެންބަރުަޒތްތެރި އް އި ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ. އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

އްޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުގަނޑު ވެސް ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ މި މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އި ޝުކުރިއްޔާ 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  ،ގެ ނަން ހުށަހަޅަންޙުސައިން ޙިސާން މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިާރގެ ތުޅާދޫއެއީ  ،ނަންފުޅު

ންބަރެއްގެ ގޮުތގައި. މިހާރު އެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅިފައިވާތީ ލުކުރާ މެ ސީސް ތަމްމި މަޖިލި ،ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށް

ދާ ކުރަމުން އިތާއީދުކުރަން އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭނެ އެ ކޮމިޝަންގަ ހުށަހެޅުމަށްއަޅުގަނޑު އެ 

 ވޭނީ ކޮންކަހަލަކުރެމަސައްކަްތުކރެވޭނީ ަގއި ނުގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެ ކޮމިޝަ ކަތާމަސައް

ުޅގަނުޑމެންގެ ތެރެއިން އެ ކަމަށް ކީ އަޙުސައިނަ ޙިސާން ،އެގޮތުން ބަލާިއރު އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން ބޭފުޅަކަށްތޯ؟

 މި ޑުތާއީުދކޮށް އެ ވާހަަކ ދަންނަވަން އަޅުގަނ ކަމަށް ައޅުގަނޑުއެހެންވީމާ، އެ .ކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ބޭފުޅާ

 ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ.ފުރުޞަކަށް އެދުނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ނޫނުއަސާސީއަޤާފުރަތަމަ  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެއިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އި ޝުކުރިއްާޔ 

ަގއި ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން އެ ކޮމިޝަނުއިމި  ،ލެވި އިަސސް ކޮމިޝަން ެއކުލަވަ ވިޝަލް ސަރި ޑީފަހުގައި ޖު

. އަޅުގަނޑު އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފުއި މިއަދުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ  ،ލުކުރެއްވި ބޭފުޅަކީސީފުރަތަމަ ތަމް

 .ށްޖާބިރަهللا މެންބަރު ޢަބްދުތެރި ްއަޒތްއި ށީދޫ ދާއިާރގެ ކާ ،މިއަދު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުބާާނ ޝަރީއަށް އަތްިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުޑީ ،ައޅުގަނޑު އަބަުދވެްސ އުފާކުރަންއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އި ޝުކުރިއްާޔ 

 ީރއާޝައްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީއިއުފަންކުރަން.  ން ޖިލީހުމެކޭިނަޒމެއް މި މަންތައްތައް ކުރާނެ ކަ

ވަރަށް ޒަމާން ވެއްޖެ. ރާްއޖޭގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ  ،ދަނީ ބުނަމުން މި ތިށް އަޅުގަނޑުމެން އެްއޗެއަދިމާ
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ިމ  ،އިސާލީހުގެ ރައީއަދި މި މަޖި ިއ،ބަންޑާރ ނާއިބާ ،އި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަންކުރާ ބޭފުޅަކާ  އިކޮމިޝަންގަ

 ،ޖަހަިއގެންތެރެއިން މޮހޮރު ގެޝަރީ ބާނަިއގެން ޖުޑީެވސް އަތްއަދި ދެން ،މަޖިލީހުން އުފަންކުރާ އެހެން މެންބަރަކާއި

 މެންައޅުގަނޑު ،އޮތީ ހިތްބޫުލުކރާގަޮއންނަނީ. އަޅުގަނޑު  ޖޭަގއި މިކަންތައްތައް ކުރާނެ މެކޭނިަޒމެއް މި ރާއް

 އެންމެ ޮބޑު ންޖެހޭ ޝަރީ މިނިވަންކުރުމަށްޓަަކއި ކުރާުޖޑީ ޝަރީ މިނިވަންކުރަން.ޖުޑީައއީ ދަްއކަމުން މި ވާހަކަ

ނޫނުއަސާސީ ސީދާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާން. މިއަދު އުދިސިާޔސީ ބޭފުޅުން އެ މަޤާމަށް ނު ،ކަތަކަށް ވާނީ މަސައް

 ،ނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށްޤާމިއަދަށް މިއަދުން . ފުރުޞަތު ލިބިފަ  އޮީތ މި މަޖިލީހަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް މި

އޮންނަ ށް އަދިމާ ޝަރީއާުޖޑީ ިކޔަން ހިއަުޅގަނޑުމެން ެއއްޗެ ،މިނިވަންކޮށްޝަރީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ރާއްޖޭެގ ޖުޑީ

ކުރާ ތުގެ މަްއޗަށް އިބު އިންނަާވއިރުަގއި ދައުލަބަންޑާަރ ނަ ަގއިޝަރީފުރުޞަތު ހަނިކުރަން. ރާއްޖޭގެ ޖުޑީ

ފަނޑިޔާރުން ޙުކުމްކުރަން ދެން  ކަށްއިބު ވިދާޅުވާ ގޮތަ ކުރަނީ. ބަންޑާރަ ނައިބު ރެސްޕޮންޑްނަބަންޑާރަ  އިކުގަ ދަޢުވާތަ

ާރއްޖޭެގ ޖެހެނީ. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ޖުީޑޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަންަގއި އިންަނވަިއގެން  މި

މީގެ ކުރިން. އަދި މިފަހަރު އެހެން ވާނެ  ވަނީއި ަވދެފަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ސިޔާސީ ކަންކަން ޖުޑީޝަ

 .އިންނާނީކީ ހުގައިތްތެރި ރައީސަކު ނޫން އަބަދަކު މި މަޖިލީަނޒާހާ ،ްއޒަތްތެރިއިމަނިކުފާނު ކަހަލަ  .ވާހަކަެއއް ނޫން

 ރީޖުޑީޝަ ،ހިތް އޮތީޫބލުކުރާގައަުޅގަނޑު . ކަހަލަ ނަޒާހާްތތެރި ވަކީލަކު ނޫން ހުންނަާވނީކީ ވެސް ޙިސާންއަދި 

ގެ ތެރޭގައި ނުރަނަގޅު ކަންތައްަތްއ ތަކު ނޫނުައސާސީން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދީފައިވާ ފުރުޞަތުޤާ ،ނުދަނީރަނގަޅުެވގެން

ވެްސ  ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ރަނގަޅުކުރަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް ފުރުޞަތު. އެެހންނަމަވެސް، މިއަދު

 ނޫނުއަސާީސގަިއ ޤާ އޮންނަ ނިޒާމެއްތިން ބާރު ވަކިވެަފއި  ؛ޝަރީ ވެސްޖުޑީ ،ދަނީ  ފެނިގެން މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް

ނޯންނަ  އްގައިއެްއވެސް ބާރެއް އެހެން ފަރާތެގޮސް އެްއކުަރމުން ،އެއްކުރަމުން، ުރގައި ބާރުތައް އެްއކުަރމުންއިތްއޮ

ަވކި  އިއަށް ގުޅުްއވަ ަފނޑިޔާރުގެ  ިއ،ްއވަޅުގު ގޮތަކަށް ކަންަތއްތައް ެވގެންދާ ގޮތް. ރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ސީދާ 

 . ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު..އެބަހުރި ބުނެފަކުރަން ކުމްޙުގޮތަކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްށ މަދެްއވުމަވާލައަވަހަށް ނިން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަރަށް ދިގުކޮށް ތިޔަ ނަން ހުށަހަޅުއްވަނީ އިނގޭތޯ. ހުށަހަޅުްއވަ އި

 ތިރާމާެއކު ެއދެން. ހުއި ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކާށި
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ޙައްޤު އޮތް ކަމަށް  އި ެއއްެޗއް ބުނަންދާ މައްސަލައިގަ  ނަން ހުށަހެޅުމަށް މި ،ނަމެއް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ އިތުަރށް

 އެކަންޏެއް ނޫން ންހެން ނަތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ކޮންމެއަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ރާއެޭޖގެ ރައްޔި

އްޒަތްތެރި އި ޙައްޤު އޮންނާނެ ކަމަށް ައުޅގަނޑު ދެކެނީ.  ގެ ތުން ވާހަކަދެްއކުމުން އޮންނަނީ. މައްސަަލއިެގ ބާވަޅުހުށަހެ

އަންނަނީ ކޮންމެ  ރާށޭ ކިޔާަފއި ވަޢުުދވެގެން މިކުއަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ރަނގަޅު ؛ހިތާމަކުރަން މރައީސް

 ށް ދެްއކުމުގެ ޙަޢްޤު އަުޅގަނޑަ ވާހަކަފަހަރަކު ވެސް. ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ކަންތައް ދާ ތަން ފެނުނީމާ މި މަޖިލީހުގައި

އަށް މަޑުކޮށްލާނަން. ެނންގެވި ނިޒާމީ ނުކުތާ  ނެންގެވީމާބޭފުަޅކު  އޮންނަންވާނެ. އަުޅގަނޑު ިނޒާމީ ނުކުތާއެއް

 ...އަުޅަގނޑު ފަހުގައިށްޖަވާބުދާރީވުމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެބަ. ޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަންަގވާޝަރީފް ނި ްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްއިމަރަދޫ ދާއިރާގެ އާދެ، 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ކުާރ  . މިހާުރ އަުޅގަނޑުމެން މިކަށްހުށަހެޅިފަިއ އޮތް މައްސަަލއަ ވާނީދެެކވެންރި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަޒަތްތެއް އިމި 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަްށ  157ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިވެހިާރއްޖޭގެ  ،މަސައްކަތަކީ 

އެހެނިހެން ވާހަކަަތްއ  ،ގެ ނަން ހުށަހެޅުން ފިޔަވައި އްަސލައިމާ، އެ މަމެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލަ. ވީ

  ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް. ނެދެއްކޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިރާމާެއކު ހުށް އިނޑު ވަރަ އަުޅގަ ނިންމާލަދެްއވުމަށް އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ނަން ހުށަހަޅުއްވައި އާދެ! ކާށިދޫ ދާއިާރގެ 

 ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކާށި

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ދާިއރާގެ ތް މަރަދޫކަންވާ ގޮގައި ވާހަަކދައްނިންމާލަން އަޅުގަނޑު މި ުއޅެނީ ދެން. މިތާނ

  ނުމެއް ނެތް. ބޭމުގެާރެގ މެންބަރު މިތާ އިނު ކާށިދޫ ދާއިކަނޑައަޅަންޏާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިނގޭތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކާށި

ެދއްކުމަްށ ވާހަކަކޮށްގެން ތިރާމުހު ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިއިހަމަ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ،ވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ. ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ދަންނަވަން

. ސިޔާސީ މީހުން ލައިގެނެއް ދިވެިހރާއްޖޭ ރަނގަެޅއް ނުވާނޭ ލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނަށް މި މަޖިލީހުންނާއިޖުޑީޝަ

ތިިބގެން  އިޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގަ ގެ ިސޔާސީ މިހުންގެންދަނީ ިދވެހިރާއްޖޭކަންަތއްތައް ގޯްސވެ ގެޝަރީޖުޑީ

ދާ  ަވިއގެންފަނޑިޔާރުންގެ ބޮުލގައި އެކަން ައޅު ، އަދިގެ ިނޒާމަށް ސީދާ ފުރައްސާރަކޮްށެގންބާނަިއގެން ޝަރީޢަތުއަތް

 .ކޭކުަރން އައިސް އޮތް މަޖިލީހެރަނގަޅުކުރާށޭ. މި މަޖިލީހަކީ ައޅުގަނޑު މި ބުނަނީ މިކަން ރަނގަޅު .މައްސަލައޭ

 މިއަދަށް ވެސް އެކަން ކުެރވޭނޭ ންހަމަ މިއަދު .ނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރުމުެގ އާރާއި ބާރު މި މަޖިލީހަށް އެބައޮތޭޤާ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިހުށަހެޅި ނަމަކީ  ގަނޑު މިދަންނަވާލީ. އެއީ ައޅުގަނޑުއަޅުގަނޑުމެންނަށް. އެ ވާހަަކ އަޅު

 ވަބަަރކާތުހޫ.هللا ަމތަވަރަޙް ޢަލަިއކުމް ލާމްވައްސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފޮނަދޫ  ،އޮތީ ންނަށް މިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ 

 .ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިރާޖު މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ނަދޫފޮ

ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  ،ދައްކާ ފަހަރު ަކމަށް ވާތީވެ ވާހަކައްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު މަޖިލީހުަގއި ފުރަތަމަ އި ޝުކުރިއްާޔ 

ެދއްަވއި މި މަޤާމަށް ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ހިުތގެ އެންމެ އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު އަދާކުރަން އަުޅގަނޑަށް ވޯޓު

ޔިތުްނެގ ައޅުަގނޑު ދާއިރާގެ ަރއް ،ރައްޔިތުންނަށް އަުރވަން ގެހަމަ ޔަޤީންކޮްށ ފޮނަދޫ އަދި މާމެންދޫ .ދެްއވީތީއިހޮވަ

ވަނީ ނަމެއް  ލެވިފައި މިއިހުޅުވަ ،ދޭެނ ކަމަށް. މިހާރު ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދެވެނީއަޑު އަުޅގަނޑު އިްއވައި

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ފަރާތުން  ،މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން އިކޮމިަޝންގަ ތާއީދުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް އިހުށަހަޅަ

 .ށް ތާއީދުކުރަންއަޅުަގނޑު ޙިސާނަ ،. ހުށަހެޅިފައިވާ ނަމަށްބެހޭ ގޮތުންލުކުރައްވާނެ މެންބަރަުކ ޢައްޔަންކުރުމާ ސީތަމް

ިރޔާީސ  އި، ކެމްޕޭނުގަމެން މުޅިއަޅުގަނޑު .ެއކީަގއި ައުޅގަނޑު ހަމަ ކަމެއް ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ އަދި ތާއީދުކުރުމާ

ންެމ ބޮޑަށް ދެކެވުނު ވާހަކަައީކ އިންތިޚާބު ކެމްޕޭނުގައި ވެްސ އަދި މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކެމްޕޭނުގައި ވެސް  އެ

އަދި ެއއާެއކީަގއި ހަމަ  ،ތްތެރި މަޖިލީހެއް ލިބިއަުޅގަނޑމެންނަށް ނަާޒހާ ،ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙުކުެރވި 
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. އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް ކަމަށް ނެވާންެލވެއިފު ލިބޭނެ ފަނޑިޔާރުގެެއއް އެކުަލވަސާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު ފަނޑިޔާުރގެެއއް ލިބޭނީ މިހާރު ތިބި ފަނޑިޔާރުން  .ކޮށްލަން ޭބނުންވޭތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަ

 ބޫުލކުރާގަކުެރވިގެްނ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ްޕޓް ފަނޑިޔާރުން ަވކިޕްރީމް ކޯޓުަގއި ތިބި ކޮރައަދި ޚާއްަޞކޮށް ސު ،ވަކިކޮށް 

ފުވެރި ފަނޑިޔާރުެގއެްއ ސާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އިން ؛ތައް ގޮތުަގއި ޙިސާން މި މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުެރވިގެން އެ ކަން

ނަމަށް  ގެސާންޙިއަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހަމަ  ކަމަށް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ 

  އްޒަތްތެރި ރަީއސް.   އި ތާއީދުކުރަމުން ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ފަހުގައި ނަން ހުށަހެޅުމުެގ އެއަށް  .ްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން އެބަ ތިއްެބވިއިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަދި ދެ އި ޝުކުރިއްާޔ 

 ދާއިާރގެ މީދޫ ައއްޑޫއި އަދި ޢާޡިމާ ޢަލީ މެންބަރުްއޒަތްެތރި އި ދާއިރާގެ ރުންވޭެމދުހެއެީއ، ފުރުޞަތު ބަންދުވީ. 

 ޢަލީ  މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިާރގެ  މެދުހެންވޭރުފަހު ފުރުޞަތު ބަންދުވީ.  ށްއާދަމަ ރޮޒައިނާ  މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި

 މް.ޢާޡި

 

 ވުން:މް ވާހަކަދެއްކެޢާޡި ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ްއޒަތްތެރި އި ދެންެމ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ،ބޫލުކުރަނީގައްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އި ޝުކުރިއްޔާ 

މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ގޮތަްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގައި ހަމައެކަނި ނަމެއް ުހށަހެޅުމެއް ނޫން ކަންނޭނގެ 

ވާހަކަތަެކއް އަުޅގަނޑުމެންެގ ، ވަރަށް ގިނަ ވަރަށް ބޮޑަށްއައީ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުެމން މި  ނީ.ޖެހޭއޮންނަން

ވާހަަކ ައުޅގަނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު. އަޅުގަނުޑ ބެހޭ ގޮތުން ެއ  ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙުކުރުމާ

 ްނގެ ފަނޑިޔާރުގެަތއް އިޞްލާޙުކުރާނެ ކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އެބަ ވާހަކަެދކެެވންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެގަބޫލު

ެގ ފަނޑިޔާރުގެ ރަނގަުޅވާން ގަނޑުމެންކޮންގޮތަކަްށ ކަންަކން ކޮށްގެންތޯ ައޅު ،އަުޅގަނޑުމެްނ ކިހިނެއް .ގޮތުންުގޅޭ ގޮތާ

ެގ ުކރާ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެންއޮތީ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ޮކމިޝަނަށް އަދި މެންބަރަކު ުހށަހެޅުމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލު

ިއ އް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ފަނޑިާޔރުގެ އިޞްލާުޙކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވާަހކަތައް މި މަޖިލީހުގަފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙުވުމެ 

މަޖިލީހުެގ  ،ކުާރ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ މިތަނަކުންނެއްދެކެވެންޖެހޭނެ. އެ ވާހަކަަތއް ނުދެކެވި އަުޅގަނޑު ގަބޫލު

ދޫކޮށްލުުމގެ ބަދަލުަގއި  އި. އެހެންީވމާ، ހަމައެކަނި ނަމެއް ހުށަަހޅަްއ ނިންމައެއްނުލެވޭނެތަޅުމަކުންނެއް ގޮތްގޮތެ މި 

 ނީ ައޅުަގނޑުމެންގެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރުގެ އިޞްލާޙުކުރުމާއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަ

ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ވާހަކަދަްއކާލުމުގެ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ެއ 

  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.. ޝުކުިރއްޔާރީ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުޓަކައި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އް. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވޭރުގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުީވ ބުއްދިވެރި ވާހަކައެ 

ްނގުން. އަުޅގަނޑުެމންނަށް މިއަދު އެޖެންާޑގަިއ ހިމެނިފައި އޮތީ ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މަަސއްކަތް ހި ،އެހެންނަމަވެސް

 ށް.ާއދަމަ ރޮޒައިނާ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މީދޫ ައއްޑޫއަުރވަނީ  މިފުރުޞަތު  އަޅުގަނޑު

 

  ކަދެއްެކުވން:ހަ ވާ އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ސާން ޙުސައިންެގ ޙިއަުޅގަނޑު ވެސް ުތޅާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެން ދިމަދިމާލުގަިއ  ޮގސްެވގެންޭކ -4 ،ނަންފުޅަށް ތާއީދުކޮށްލަން. ިމ މަޖިލީހުގެ އާ ސިސްޓަމް

ކަްށ އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުފެންނާތީވެ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ވީހާެވސް އަވަހަ އްތަ ތައްމަޖިލީހުގައި ހިނގާ ކަން

އި ސަިއ ކޮޓަިރއާއި ަތންތާނގައި ހުންނަ ޓީވީަތކުން ތަކާ. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ރޫމްއްލުކޮށްދެްއވުން ވަރަށް ބޮަޑށް އެދެންޙަ

 .އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްތަން މިހާރު ނުފެނޭ. ޝުކުރި މަޖިލިސް ހިނގާ ންކޭ ސިްސޓަމު-4

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ރޭ ަހވާލުވުމަށްފަހު ކުރީގެ ަރއީސް، މަޖިލީހުެގ  މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މަޖިލީހުގެ ަރއީސްކަމާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ދި ތަކުރާރުކޮްށ . އަހުރިކުަރއްވާަފއިވާ ަވރަށް ފުރިހަމަ ސިސްޓަމެއް އެބަތަނުގަިއ އިންސްޓޯލް ކުރީގެ ަރއީސް މި

ލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ޢުމި ނިޒާމު ޭބނުންކޮށްގެން ައޅުގަނޑަށް ެވސް މަމަށް ވެސް. ޭކ ސިސްޓަމެްއ ކަ-4 ،ވިދާޅުވި 

 ،ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުގެ ެއިކއެކި ހޯލްތަުކގައި މަޖިލިްސ ހިނގަމުންދާ ގޮތް އެބަ ފެނޭ. ދެން ފެންނާނެ ގޮތް

ވަގުތު އެންމެ  އަވަހަކަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު މިވީާހވެްސ ދަކުރެްއިވއްޔާ ަތއް އިރާއިންތިޒާމުއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ަވގުތު ތި  ގޮތް މި ން ވަމުންދާތި ބޭފުޅުންގެ ފޯނުން ެއހެންވީމާ، ީވޑިއޯ ސްޓްރީމު ،މެންބަރުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަން

ތުަގއި އެ ބުރަ މަސައްކަތް ދެްނ އަމިއްލަފުޅު މަސައްކަތެްއގެ ގޮބޭފުޅުންނަށް އެހެން މޮނިޓަރުތަކުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވަން

މަޖިލިސް ތަޅުމުގަިއ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރުގައި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެިރ  ،ކޮށްދެއްވުމަށް. ތި ބޭފުޅުން އަބަދުވެސް

ންނަވާެނކަީމ އްލަަވން އެދިަވޑަިއގަގޮތް ަބއްލަވާެނކަމީ، ބަ  މެންބަރުން އަބަދުވެސް މި ަތޅުމުގަިއ ކަންތައްަތއް ވަމުންދާ

ވަނީ  ލިބިފައި މިހުށަހެޅި ތާއީދުއަދި  ،ވަނީ ކަމެއް ނޫން. އާދެ! ހުށަހެޅިފައި މި ހިނގާ ޅުގަނޑުގެ ހިުތގައި ަޝއްކުއަ

ެގ ސާން ޙުަސއިންޙިުއސްތާޛާ އަލްފެހެންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޮގއިފުޅަ ؛އެންމެ މެންބަރަކަށް. އެީއ ތުާޅދޫ

ވޯޓު ަނާގ ަވގުތުަގއި ވެސް އެ ނަންފުަޅށް ގޮތެްއ ނިންމުމަށް ވޯޓަށް  މިއަދުގެ އަުޅގަނޑުމެންނަށްފުޅު. އެހެންވީމާ، ނަން

 އެބަ ނަންގަވާ ިނޒާމީ ނުކުތާެއއް. މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީއެހޭނެ. 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ސައިންޙު ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ކަނޑައެުޅއްވުުމގެ މައްސަަލ 

އްޔާ ކުރާ ގޮތުަގއި ވެއްޖެ އޮތީ. ހަމައެކަނި ނަން ހުށަހެޅުމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ަގބޫލު އެޖެންޑާކުެރވިފައި މި

ރައްޔިތުންެގ ގެ އެ ވާހަކަފުޅަށް ވެސް އަުޅގަނުޑ ތާއީދުކުރަން. ބިރުޖާهللا ޢަބްދު މެންބަރުތެރި ޒަތްިއއްކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ،ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަަރކު ކަނަޑއެިޅގެންދާއިރުމަޖިލީހުން ޖުޑީ

ަޔ ދިކަްނ، އަދި ޚާއްޞަކޮްށ ނިމިގެންކަން އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ ތެޭރގައި މިހާރު އުފެދިފައި މިމެދު  ޖުޑީޝަރީއާ

މުގެ ޤާމަ އެކީގައި ޒިންމާދާރުކަމާރަކު ޝަނުގަިއ އިންނެވި މެންބަޝަލް ސަރވިސް ކޮމިމަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ޖުޑީ

މި ަމއްސަލަިއގައި  ގޮސްމިެހން ،ޝަރީއަްށ ިދމާވެފައިާވ މައްސަަލއާއި މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާނުކުރުުމެގ ސަބަބުން ޖުޑީ

މިއަުދ ޯވޓު ަގޑީަގއި ވޯޓަށް އަހަިއގެްނ ހުރި. ންބަރުން ދައްކަންޖެހޭ ބައިަވރު ވާހަަކ އެބަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ މެއަޅުގަ

ައޅުގަނޑުމެންެގ  ،ހަވާލުވާްނ ތައްޔާުރވާއިރު  ތާ ޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަުރގެ މަސްއޫލިއްޔަމެންބަރަކު ޖުޑީ

ހަޅަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ވެސް ފަރާތުން އެ މެންބަރަށް ހުށަ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ،ފަރާތުން

ބަްނދުވެގެންދާތީެވ، ރަްއޔިތުންެގ  ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް މިދިޔަ މައުޟޫޢު ހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަންބައެ

މަކީ އެ މެންބަރަށް އުދިގަކުެރިވގެންފާހަ  ގައިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ނުވަތަ ހުރި މައްސަލަތައް މި މައުޟޫޢު

ހަވާލުވުުމގެ ކުީރގަިއ މެންބަރުންގެ ިވސްނުން ހުރި ގޮްތ  މިޝަނުގެ މަްސއޫލިްއޔަތާޝަލް ސަރވިްސ ކޮުޖޑީ ވެސް،

 ޓަަކއި. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ފާހަގަކޮށްލުމަށްއެނގިަލއްވާނެ ކަަމކަށް ވާތީ އެކަން 

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ރޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މި ،މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގަންަނވަނީ ނަމަވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މި  ަގއިމުކަމާއި އަދި އެ ކޮމިޝަނުއްކޮމިޝަންގެ މުހި ސްޝަލް ސަރވިސަލްސާއެއް ބޭްއވިދާެނ ޖުޑީއިތުރު ޖަ

ުގޅޭ  ޝަރީއާއަދި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީ ،ވަޑަިއގަްނނަވާނެ ދައުރާއިރަންޖެހިކުއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަދާ

ދާއިާރގެ   ެވސް ނެތް. ވިލިނގިލީއްދެްއވުމަށް. ޝަްއކެއިރީަޙ އިބާރާތުން ތަފްޞީލުކޮށް ކިޔަސައެންމެހައި ވާހަކަަތއް 

އޮތީ.  މި ށްވަގުތަ މިނަމަވެސް އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ވިދާޅުވީ ތެދުފުޅެއް. ނަންތައް ހުށަހެޅުން

ރޭ އަދި އިތުރު ޖަލްސާއެއް،  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ މި މެންގެ އަޅުގަނޑު

 ޕުޅުތިޔަ ވިދާުޅވާ އިތުުރ ތަނަވަސް މަސައްކަތް ،. އެހެންނަމަވެސްނިމިފައެ މަސައްކަތް ނަންފުޅު އޭރުން އޮންނާނީ 

އެހެންނަމަވެްސ،  ރޭ އެކަމަށް ަވގުތު ހަމަޖެއްސިދާނެ. މި ނަމަ ބަރުން އެދިވަަޑިއގަންނަވާތެރި މެން އިްއޒަތްކުރެްއވުމަށް
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މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެިރ  ،އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދންއަދި ނިމުނީ.  ވަގުތު މި ޮކމިޓީ ގެވަގުތު ައޅުގަނޑުމެން މި

މުކަުމގެ ވާހަކަުފޅުތައް ތިބޭފުޅުން އް ކޮމިޝަނުގެ މުހިލް ސަރވިަސސްވެސް ޖުޑީޝަ މެންބަރުން އެހެން ގޮތްގޮތަށް 

ންަދވާނެ ކަމަށް. ގެތަކުރާރުކޮށް ިކޔަިއދެއްވަމުން ،ާއއި އަދި ތިބޭފުޅުންގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް ތަފްސީލުކޮށްއާމީޑި

އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  ،މަ ނަޑަިއގަންނަވާ އަދި މި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ެއކަހަލަ މަސަްއކަތަކަށް ބޭނުންވެވަ 

 މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވެސް ހަމަޖައްސައިދޭނެ. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.  ،މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ވެސް 

 ،ުގޅޭގޮތުން ތި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަސަްއކަތަކީ މި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެން އޮތް -5.3

ފެިނވަަޑއިގަންަނާވ  ،ތިޔަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ވާހަކަެއއް ،ުގޅޭގޮުތން ގަތުމާ ބަލައި ގަާވއިދު

ިމ ގޮތަށް  އޮތް މި ހިންގާ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު މި ،އިދު މަޖިލީހުގެ ަގވާ ،އެްއޗެްއ ވިދާުޅވުން. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ

 މަލުކުަރއްވަމުން ތިޔަ ޢަފަހުަގއި. ޙަޤީޤަތުގައި  ނޫނުައސާސީއަށްޤާ ވުނުރެ ކުގުދީސްވަނަ އަހަރު ތަ 2008ހެދުނީ 

 މީެގކުރީގެ  ؛މަޖިލީހުގެ ،މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދު .ެލވުުނ ަގވާއިދުއިވަނަ އަހަރު އެކުަލވަ 2010ގެންދަވާ ަގވާއިދަީކ 

ން އަނބުރާ ފާސްކުރަން ކޮންމެ މަޖިލީހަކުން އެ ގަާވއިދު ައލު ،ސްތަކުން މާނަކުރައްަވމުންގެންދެވީމަޖިލި

ނަވާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑު މި ބަހުްސގަިއ ބަިއވެރިެއއްނުވާނެ. ެއއީ އަުޅގަނޑަކީ މި މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަުތ ޖެހިވަޑަިއގަން

 މައުޟޫޢުގަިއ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވަން މި ،އަުޅގަނޑަްށ ޔަޤީން ކަަށވަރު .ވާީތވެ ކަމަށް

ސީ ނިޒާމެްއ ވާ ކިތަްނމެ ނުކުތާއެއް ވާނެކަން. ައދި ޑިމޮކްރެޓިކް ގިނަ ޕާޓީ އެކުެލވޭ ސިޔާބޭނުންވެވަަޑިއގަންނަ

ޅުެމއް ތަނަވަސް ދިރިއު ،ަފިއދާ ،ފާއިސާއިން ،ރަްއޔިތުންނަށް ތަރައްޤީާއއި ގެއެ ނިޒާމުގެ ދަށުްނ ރާއްޖޭ އި،ހިނގަ

ގުޭޅގޮތުްނ  ވާނެ ަގވާއިދާހިންގުމަށް ބޭނުން ފެންނަ މަޖިލީހެއް ތްތެރި ދެފުށްހާދިނުމަށް ހިންގާނެ ނަޒާހޯދައި

އަދި ޚިާޔލު ފާޅުކުރުމުގެ ކޮމިޓީ ވަގުުތ އަޅުގަނޑު މި ހުޅުވީ. ުޝކުރިއްޔާ. އަުޅގަނޑު ހީކުީރ  ،މަޝްވަރާކުރުމުގެ 

އައު ލިސްެޓއް. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިއީ ންނަމަވެސް، ހަމަ އޮތީ ަކމަށް. އެހެ ކުރީގެ ލިސްޓު

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެްއ  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. އާދެ، މި ގަާވއިދަށް ަވރަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ޝުކުރިއްޔާ

 ގިނަޑިޮމކްެރޓިކް ނިޒާމެްއގައި އަދި  ،ންފަދައި ނެތް. މަނިކުފާނު ވެސް ފާހަގަކުެރއްވިްއ ކެ ޝައް .ންނަން އެބަޖެހޭގެ

ގެންނަން އެބަޖެހޭ. އިޞްލާޙު ށްގަާވއިދަ ގޮތަށް ުހރިހާ ޕާޓީތަކަށް ވެްސ ފުރުޞަތު އޮންނަ އެކުެލވޭ ނިޒާެމއްަގއިޕާޓީ 

ނަގުނަ ޓަކައި ަގާވިއދަށް ގެންނަންޖެހޭ ގިމެންނަށް ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްގާތުން ައޅުގަނޑު އަދި ރައްޔިތުންނާ

ސުރެ ހިނގަމުން އްވަރަށް ކުރީ ހުރިކަން އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، މި ގަާވއިދު  ވެސް އެބަ އިޞްލާޙުތަކެއް

މޮކްރެޓިްކ ނިޒާމެއް ޮއވެގެން ހިނާގ މި ގަވާއިާދއި ދުނިޭޔގެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޑި ،ވިޔަސް ވެސް  އައި ކަމަށް
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ގިނަ  އިތުރަށް ިއތުރުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ،ވަރެްއގެ ުފށުއެރުމެއް އަަރއި ކޮންމެވެސް ކާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުތަ

 ތިއްެބވި މެންބަރުން އިރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ .ބައިތައް އެބަހުރި. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

ެއ  ،ލާއި ޝުޢޫރު ފާުޅކޮށްިއސް ރަްއޔިތުންެގ ޚިޔާ ވާހަކަަދއްަކއިެގން އަ ރައްޔިތުންނާ ،ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުާރއިރު

 ،ފާްސކޮށް ގަރާރުތައްކުރަންޖެހޭ ސް ފާ މަިއ،މަތީން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިން ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ  ޝުޢޫރުތަކާ

 ުރކާރަށްއަދި ސަ ،މަށް އަދި ަރއްިޔތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެްއގައި އުޤަގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިްޞލާޙުތައް 

ެލވިފަިއ އޮންނަންޖެހޭ ގަވާއިެދއް. އިއެކުލަވަވެސް އެންމެ އަވަސް ޚިުދމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތެްއގެ މަތީން 

ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް އަދި ސަރުކާުރ  އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވެސް ފުރުޞަތު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މެން އަޅުގަނޑު ށްގޮތަ ޖެހޭ. މިއަދު މި ގަވާއިދު ެއކުލެވިަފއި އޮތްޖަވާބުދާރީކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ވެސް އެބަ އޮންނަން

ްއ އިދިކޮޅު ޕާީޓގެ އަޑުތަ ،އަޅުގަނުޑމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތަނަަވސް އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތުމުގެ ސަބަުބން ،ނަމަ ޢަމަލުކޮށްފި

ޖިލީހަކީ ވެރިކަންކުރާ ާޕޓީާއއި އަިދ އިްއވުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު މުީޅން ކެނޑިގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ަރއްޔިތުްނގެ މަ

 ، މިށް ވާންވާނެ. އެހެންވީމާކަގޮތަކަށް ިއންތިޒާމުކުރެވިފަިއވާ މަޖިލީހަ އިދިކޮޅަށް ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންެގ ވެސް އަޑުިއވޭނެ

 ކޮމިޓީތަުކގައި  ޭބފުޅުންގެ އަޑު އެ ،ލުުމގައި ވެސް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަްށ ދޭންޖެހޭ ކޮމިޓީތަކާއިއިަލވަވަގުތު ކޮމިޓީތައް އެކު

ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ތެޭރގަިއ އިްއވޭނެ ގޮތަށް މި ަގާވއިދަްށ ބަދަލު ހުގެއަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ ،އިްއވޭނެ ގޮތްތަކާއި 

މި ގަާވއިދު ެއޑޮޕްޓުކޮށް  ،ގޮަތކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހެދެން އޮތް ަވގުތު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެެހންނަމަވެސް، މި

 ؛އަވަހަކަށް މި ަގވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައްެވސް ވަގުތީ ކޮިމޓީއަކަށް ގެްނގޮްސގެން ވީހާ  ،ށްފަހުފާސްކުރުމަ

ގޮތަށް އަުޅގަނުޑ ކުރިއަްށގެްނދެވުން. އެ  ކޮށްބައިަބއިތަކަށް ބަަހއިެގން އިޞްލާޙު ގޮތުން ނައަން ވަމުން ތައްއިޞްލާޙު

 ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ން:ހަކަދެްއެކވުރިޔާސަތުން ވާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ވަރަށް ހިތާމަވެިރ  ،ނިެގންދިޔައީރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ފެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ކުީރގައި އޮތް ަގވާއިެދއް ެއޑޮޕްުޓކޮށްގެން ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ  ،ގޮތަކަށް ރަީއސް ދެންމެ ތި ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ގެން މުޅި ގަާވއިދު ިއޞްލާޙުކުރަން ނެގި ކޮމިޓީން ކުިރ ަގވާއިދަށް ބަދަުލގެނެސް  ުކގައިރައީސް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަ

 ދާއެކަމަކު މިއަ .ހެން މިހާރުއި މަީތގަވެސް އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އޮތީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސްގެ މޭޒުކޮޅު މަސައްކަތް މިއަދު

އެ ކޮމިޓީން ކުރި މަސައްކަތް  ހަމައަކަށް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމާ ،ހަމައަކަށް ހަމައަށް އައިއިުރަގއި ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނާ
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މަނިކުފާނު ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ  ކަމުގައި ިއންނަވަިއގެން އެރައީސް ހުގެޙް މަޖިލީނުދިޔަ. އޭރު މަސީފެނިގެނެއް

 ސް ހިންގަން އެންމެވަނީ. ެއީއ މަޖިލި އްސަމިތަނަށް ފޮނުަވއިގެން ފާްސކޮށްގެން އެގޮތަށް ކުރިއަްށގެންގޮ  ކަމެއް ކޮންމެ

ވެސް ގަބޫލުކުރާނެކަން. އެހެންވީާމ،   އެންމެން ރަނގަޅު އުސޫލު ނޫންކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން އަޅުގަނޑު ހުރިހާ

 ރުަގއި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު ލިބޭނެސް ހިންގާއިތާނގައި އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލި އޮތް ކުރިއަށް

  މި ކުރިން ،ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވުުނ ތަޖުރިބާއަކީ މުއްމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިއުގެންދިމިކަން ގޮތަކަށް 

ގިނަ ދާއިރާތަކުެގ  ރަށްވަ ހެދުނު ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ާޕޓީތަކަށް ހަމައެކަނި ވަގުތު ަކނޑައަަޅއިގެން އެހެން ގެންދިަޔއިމާ

މު ބަހުސްތަކުަގއި ޕާީޓގެ ވަގުުތ ހަމަވެގެން ަބއިވެރިުނެވވިފަިއ ވެސް އެބަހުރޭ. އެހެްނވީމާ، އްމެންބަރުންނަށް ބައެއް މުހި

މެްނ ކަނޑައަޅާއިުރަގއި މަދުވެގެްނ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބޭނެ ވަގުެތއް ކަނަޑއެޅުން ުޅގަނޑުއައު ަގވާއިެދއް އަ

އަްށ މު ކޮމިޓީ އްއެްއޗެހި އާ  ބިލުގެ ބަހުްސގެ ވަގުތާެއ  ،ގޮތުން އަންނަމު. އެހެންނަމަވެސް، ބިލުތައް އްމުހި

 ،ދިޔަ ކަމަކީފަހަރު ފާހަގަކުރެިވގެން ޔަމިދި އިތުރަށްެދން  ވިޔަސް ވެްސ. އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްލިކަމުގައި 

ތަން. މެޖޯރިޓީން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހުރިހާ  ގައި އޮތްލެވިަފއި މަޖިލީހުގެ ތެރޭއިރިޓީގެ ައޑު ހަމަ މުޅިން ކަނޑުވަ މައިނޯ

ޒަުރ. ދިޔަ މަންންގެމަކަށް ފުރުޞަތުނުދީ ކުރިއަށްކަިރޓީން ބޭނުންވާ އެއްެވްސ މައިނޯ ،ގެްނގޮސްކަމެއް 

ގެ ތެރެއިން 19އެޖެންޑާ އި ކަންތަްއތައް ެވގެންދާކަށް. އަުޅގަނޑުެމން ގަން އެގޮަތކަށް މި މަޖިލީހުގަނޑުމެނެއް ނޭދެއަޅު

 މައިނޯރިީޓގެ ައޑު މި ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން ،ީވހިނދު ޔަކަށްރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުަތއް ހޯދައިދޭން ނުކުމެ ތިބި ބަ

ާވއިދު ިއޞްލާޙުވެގެންިދއުން. އެހެންަކމުން، މިއަދު މި މަސައްކަތް ށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ގަތަނުގައި ިއވޭނެ ގޮތަކަ

ގަާވއިދު ެއއްކޮށް ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ަމޖިލީހުގެ  30ވީހާވެސް އަވަހަށް ކުރުމަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީެއއް ކަނަޑއަަޅިއ 

އްޤުތަްއ ބި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް ޙައަދި އޭގެ ކުރިން މިތަނުގައި ތި އި،އުމާނިންމައިގެން ތަޅުމަށް ގެނަ

ުދވަހުެގ  30 ެއއްޗެހި ވަރަށް ައވަހަށް އެ ކޮމިޓީން އެ ގެ ވަގުތާމު ށް މަޖިލީހުގެ ވާަހކަދެއްކުގޮތަމާޔަތްކުރެވޭ ހި

. އް ނެގުމަށް އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަންމިގޮތަށް ޮކމިޓީއެ ،ސްދިނުމަށްން ގެނެކުރިންވެސް ކަނަޑއަަޅއިގެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް 

 ނަ ވަ 88ސާސީގެ އަނުނޫޤާ ،ދަނީ މި ހާރު ބަހުސްކުރަމުންޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި

ގުޭޅގޮތުން ކުރެވެުމންދާ ބަހުސެއް. ބަހުސްގައި  ާވއިދާހެދިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަ އްދާގެ ދަށުންމާ
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އްކަން. ދަހަކަގޮތުން ވާ ބެހޭ ެއކަމާ ؛ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ދު ަމޖިލީހަށްމި ަގވާއި، ފިހަގަކޮށްފާ

 ...ުތގައިގޮ ބޫލުކުެރވޭގަޒަތްތެރި ޤާީޟ އަޅުގަނޑަށް އެހެންނަމަވެސް، ިއްއޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރު، ިއއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އިނގޭތޯ ތަނެއްަގއި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ތި ހުންނެވީ އެހެން

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ޖެ މި ަގވާއިދާ އްބޮޑަށް ދެކެވި  ވަރަށް .އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްަރއީސް، ައޅުގަނޑަށް އޮޅުނީ  ިއއްޒަތްތެރިދެ! އާ

ވެސް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، . އެހެންނަމަވާހަކަދެެކވިދާނޭގުޭޅގޮތުން ަގާވއިދު ބަލަިއގަްނނަން ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ 

ހާރު ވަނީ ވުޖޫދަށް މިދު ގަވާއިބުނާ  ަވނަ މާއްދާގައި މި 88ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައިގައަޅުގަނޑަށް 

 ށްނުވަތަ ޫނންތޯ ބަހުސްކުރެވުނު ކަމަ ބަަލއިގަންނަން ފެނޭތޯ . ީމގެ ކުީރގެ މަޖިލިސްތަކުަގއި މި ަގވާއިދުއައިސްފަ

މެންނަށް އެބައޮތް މިހާރު ނޑުުޅގަ ށް. އައް ކަމަކަނީ ގޮތުން އަުޅގަނޑަކަށް ނުފެނޭ ެއއީ ހަމަޖެހޭ ކަމެނޫ، ގާސް ޔަވި

. ެއ ބުނާ ގަާވއިދު ވަނީ ވުޖޫދަށް އަިއސްފަ  ދަށުން މިގެ އްދާވަަނ މާ 88ސާސީގެ އަ ނޫނުޤާ. ގަާވއިދެްއ ލިބިފަ

އަޅުގަނޑަށް އެ ަގވާއިުދެގ  ؛ގަާވއިދުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރު، ިއއްޒަތްތެރި ޤާޟީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރާ ކުވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާން 70މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ،ރަނީޔާންކުރުފުގައި މި ބަޢާތަ

 އާ )ހ(ވަނަ މާއްާދގެ  88ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ،ްނުކރުމުގެ ގޮތުންކަންަކން ހިންގާނެ އުސޫލު ބަޔާ ލީހުގެެގ މަޖިތުންރައްޔި

 މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ޔިތުންގެލެވިަފިއވާ ރައް އިއެ މާއްާދގެ ދަުށން އެކުލަވަ  ،ވާލާދީހަ

 ، ގަާވއިދު ކަމަށް. އެހެންވީމާގެންގެ މަޖިލީހުތުންކުރަނީ މިއީ ރައްޔިޮކށް މި ބަޔާގަާވއިދުަގއި ވަރަށް ސާފު

 .ކަށްނެ ކަމަލީހެއް ފަށާއިރުަގއި މި ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެނޭތޯ ނޫންތޯ އެހިދާމަޖި ނުފެނޭ ކޮންމެ  އަޅުގަނޑަކަށް

މި ގަާވއިަދށް ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުަތއް  ،މަށް އަުޅގަނަޑށް ފެންނަނީކަ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއްއޭގެ ބަދަުލގަިއ ކު

ރަށް ބޮޑެތި ވަމި ގަވާއިުދަގއި  ،ބޫލުކުރަންގައަުޅގަނޑު ވެސް  .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހުށަހަޅައިގެން ބަދަލުކުރަންޖެހޭނޭ

ށް އަޅުގަނޑުމެްނ ޑަަގއި ެއންމެ ބޮ 19އެޖެންޑާ  އި. އަޅުގަނޑުމެން ކެމްޕޭނުގަހޭންޖެވެ ެކއް އިޞްލާޙުކުރެ ތަކަންތައް

ތްތެރި މަޖިލީހެއް ހާއިލާަނމޭ. ނަޒާވަތްތެރި މަޖިލީހެއް އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަ ހާނަޒާ ،ދަކީރައްޔިތުންނަށްވީ އެއް ވަޢު

ލާޙުތައް ައުޅގަނޑުމެންނަށް ގެނެިވގެން. ންވާ އިޞްމި ަގވާއިދަްށ ބޭނު ،އެކުަލަވއިލެިވގެންދާނީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ރުންގެ މާލީ ބައެީކގައި މެންުމތަކެއް ހަމަޖެހިގެން. އަދި އެއާ ޒާބައްދަލުކުރެވޭނެ އިންތި ންނަށް އަުޅގަނޑުމެންނާތުރައްޔި

ޔާންކުރެިވގެން. އި ބަ ބަޔާނާއި މެންބަރުންގެ ދެން ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް ހާމަކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް މި ގަވާއިުދގަ

ހުގައި ބައެްއ ލީދެންމެ މި މަޖި  ،ކަމެއް މި ގަާވއިދު އިޞްލާުޙކޮށް ވެސް ކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން
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ން. ރުމައިނޯރިީޓއަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތަށް ގަވާއިދު ބަދަލުކު ،ރި ފަދައިންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކު

ކަމަށް ެއއީ  ުދ ބަލައިގަންނަން ފެންނަ ކަަމށް ނުވަތަ ނޫންއިބޫލެއް ނުކުރަން މި ަގވާގަ އަުޅގަނޑު، ސްއެހެންނަމަވެ

، ހަމަ އަޅުގަނޑު ންވީމާހެނެ ބަހުސެއް ަކމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެދާތުން ކުރެވިގޮ ނީ ނޫގާއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

  ރައީސް. ްއޒަތްތެރިކުިރއްޔާ އި ބޭނުންވީ. ޝު މި ފުރުޞަތުގައި އެ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންެގ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އެ ތުރި މެްނބަރު. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މި ރައްޔިއްޒަތްތެޝުކުރިއްާޔ އި 

ލީހަށް ނުކުތާއެްއ  މި މަޖިޤީޤަުތގައި ފަހަރަށް އެހެން މަޖިލީހެއް ކަމަށް ހީފުޅުވެލެްއވިަޔސް ވެސް ޙަ ހާމަކުރެއްވީ ަބއެއް 

އެުކގަިއ  މަޖިލީހުގަިއ ވެސް އަދި އަލަށް މަޖިިލސް އެކުަލވައިލުމާ 3މިދިޔަ  އިިހނގަ އިފާހަގަކޮށްދެްއވައިފި. ީމގަ

ގެ ހުލީމަޖި .ން ކޮްނމެ މަޖިލީހަކުންމުހުން ގެްނދިޔައީ ަގވާއިދު އަލުން އަނބުރައި ބަލަިއގަންނަލީންެގ މަޖިރައްޔިތު

އެހެން ބުނާ ބަހުގެ  "އެ މަިޖލީހުން" ،އްެއއީ ކޮންމެ މަޖިލީހެ ،ވީ ަގއި ވިސްނެގަނޑު ހިތުްނ އޭރުއަޅު ރުންމެންބަ

ެއީއ  ،ިއވަނީފަވަަޑއިނުގެންނިކަމަށް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ފެ  ގެ އިންތިޚާުބވި އެ މަޖިލީހުންނޭ. އެ މާނަ ންއީ ރައްޔިތުމާނަ

. ދެން އަޅުގަނޑު މި ހުްސަގިއ ބައިވެިރވާ މެންބަރެއް ޫނންެގ މަޖިލިސް ކަމަށް. އަުޅގަނޑަކީ ބަންރައްޔިތު

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދަށް. އަރުވަނީ ހިންނަވަރު ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު 

ިމ  ،ށް ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދެން އަންނަނީައޅުގަނޑުމެންނަ ެގ ުއއްމީދުތައ19ްރަީއސް. އެޖެންޑާ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ދުަތއް އްމީން ކުރާ އުތުޓަކައި ރައްޔިރި މަޖިލީހަކަށް ހެދުމަށްތްތެހާތްތެރި މަޖިލީހަކަށް ހެދިގެން. ނަޒާހާހަކީ ނަޒާލީމަޖި

ދުމަށް ށް މި މަޖިލިސް ހެތްތެރި މަޖިލީހަކަހާނަޒާ ،ހަޅާފައިވާ ަގއި އަުޅގަނޑުމެން ހުށަ 19ވަނީ އެޖެންާޑ  ގުޅިފައި މި

މި  ންނާތުގަާވއިދުން ރަްއޔި ،ހަގަކޮށްލަންތެރޭަގއި އަދި ާޚއްަޞ ގޮތެްއަގއި ފާޭއގެ .މާވާ ކަްނކަޓަކައި ހުށަހަޅާފައި 

މާލީ  ،ހިނދު ރެވިގެންދާކުއެޅުާމއި އަދި މާލީ ބަޔާން ހާމަރެވޭނެ އުސޫލުތައް ކަނޑަކުބައްދަލު ނަށްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތު ލުވާނެ ގޮތަށް ރަްއޔިސިހާ ޙަޤީޤީ ނިޔަތް  ގެއޭ  ދާއިޤްޞަޙަޤީޤީ މަހާމަކުރުމުގެ ބަޔާން 

ވާ ރައްޔިތުްނެގ ގަިއ ހުށަހަޅާފައި 19އަދި ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަނުޑމެންނަށް އެޖެންޑާ  ،މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުމާ

ހުެގ ލީހާޒިީރއާއި އަިދ އެ ބޭފުޅުންގެ މަޖި ޒުތަކަކީ ެއ ބޭފުޅުންގެނާޔަތްތަކާއި އިމްތިޔާ އިންބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ

 ން އޮތް ގޮތު ހުގެ ގަާވއިުދ މިހާރު މިލީޓަކައި މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިގުޅިފަިއވާ ެއއްަޗކަށް ހެދުމަށް ފޯމަންސާޕާ

ޓަކައި މި އި ހިމެނުމަށްގަ ތެރޭަގއި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަްނކަން ޭއގެ 19ންޑާ ޖެއިޞްލާޙުކޮށް އަުޅގަނޑުމެންގެ އެ ،ބަދަލުކޮށް

 ދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމަށް އަުޅަގނޑު އެ
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  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ޝިފާޢު.  އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު. ޒަތްތެރި މެންބަރުއްޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  ާރގެ މެންބަރުއިހަވަންދޫ ދާއި

ބުނު ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގައި އެްއޗެްއ ބުނެލަން ލި މި ޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިއީ އަުޅގަނޑުއް ޝުކުރިއްޔާ އި

އަޅުގަނޑު  ަރއްޔިުތން މި މަޖިލީހަށް ގެދޫ، މާރަން، މޮޅައަުޅގަނޑަށް އިތުބާރުކުަރއްަވއި އިހަަވން ،ހިނދުވީ ފުރުޞަތަށް

އެކު މަނިކުފާނު މި ރަްއޔިތުންނަށް. ައދި ހަމައެއާ އެ ވަންވި ކަމަށް ޓަަކިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަްނނަފޮނުއްވައިެދއް 

ން ޝުކުރާއި ށުންގެ ނަމުގައި ފަށްފަތުވާލުވެވަަޑއިގެންެދއްވި ކަމަށް ޓަކަިއ ހަމަ އެ ރައްޔިހަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ

އް އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ދީގެްނ ން ސުޕަރ މެޖޯިރޓީއެތުމި މަޖިލީހަކީ ރައްޔި ؛ޒަތްތެރި ަރއީސްދެ! ިއއްމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާ

ށް މައިްއެވވު ކުރުތަެކްއގެ ައުޑ މި މަޖިލީހުގައިފިއް. އެހެންނަމަވެސް، ހުރިާހ ސިޔާސީ ހެެލވިފައި އޮތް މަޖިލީއިއެކުަލވަ

. ންރު ދަންަނވަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުލަތްތެރި ރައީސް، ތި ގެންގުުޅއްވާ އުސޫޒަޓަކައި އިއް 

އޮްތ  މި މަޖިލީހުގައި އާދެ، ކުރިންވެސް ؛މި މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގަާވއިދު ،ނގަމުން މިދާ ބަހުސަކީމިވަގުތު ހި

ދާއި އެްއކޮށްތޯ ކުެރވޭ މި މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށްދާނީ މި ގަާވއިދޭތެރޭަގއި ކަން ކުާރނެ ގޮތެއް ައޅުގަނޑުމެން  ގަާވއިދާ

ާލއިރު ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ވަނީ ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިވިސްނަ ށް ބަހުސް. މިކަމަ

ކަންދެމުން. ހަމަ ޔަޤީންރިދޭނެކަމުެގ ފުޖިލީހެއް ކަށަވަރުކޮށްރި ރައްޔިތުންގެ މަތްތެހާނަޒާޢުދުތަކެއް ެވގެން. ވަބޮޑެތި 

ތްތެރި ހާނަޒާ ވަޢުދުވިިއ މިއޮތް ގަވާއިދަކީ ައޅުގަނުޑމެން ވަގުުތ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގަ އިރު މިލާބައެގޮތުން 

ކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މަޖިލިސް ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ގަާވއިދެއް ނޫން

އައު ގަާވއިދެއް މި  ،އެކު ކުރިއަށްދާންޖެހޭ ހިނދުމި މަޖިލީހާ ންމެއަޅުގަނޑުމިހިނދުން މިހިނދަށް އެހެންނަމަވެސް، 

މި ަގާވއިދު ހަމައެއާެއކު، ގަާވިއދާ އެއްކޮށް ކުރިއަށްދާންޖެހޭ. އޮތް  މިހާރު މިއަޅުގަނޑުމެން ންދެން މަޖިލީހަށް ލިބެ

ަރއްޔިތުންނާ ޖިލީހެއް ްނގެ މަަރއްޔިތުތަފާތު  ،އަުޅގަނޑުމެން ވަޢުދުީވ ފަދައިން ،އިޞްލާުޙކޮށްވީހާވެްސ ައވަހަކަށް 

ާއދެ! މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ؛އެންމެ އަވަހަކަށް  ވީ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި 

ައއު ަގާވއިދެއް މި މަޖިލީހަށް ީވއެންމެ ައވަހަކަށް ވަގުީތ ކޮމިޓީެއއް ނަންަގވަިއގެން  ،ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން 

ތާއީދުކުރަން. ށަހެޅުމަށް އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ އެ ހުއެބަޖެހޭ.  ައޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންއުމަށް ގެނަ

އެންމެ ފުރިހަމައަށް މައިނޯރިީޓގެ ަބއިވެިރވުން ވެސް  ،ލާ ގަާވއިަދކީއިއަޅުގަނޑުމެން އަލަށް ެއކުލަވަ  ،ތާއީދުކުރާ ހިނދު

ހަމައެއާެއއްކޮްށ ހަަދން އެބަޖެހޭ. ަގވާއިދަކަށް ލެވޭ އިެއކުލަވަ ދެވޭނެ ގޮެތއްގެ މަތީން ންގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ލިބިގެން 

ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ރަްއޔިތުންގެ ައުޑ  ކުއެަރއްިޔތުންނާ ،އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަްށ ވަޢުދުވީ ފަދައިން
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މު ކަމެއް އްމުހިލުމަކީ ވެސް އި އެކުަލވަ މި ަގާވއިދު  ކަށްގޮތައެންމެ ފުރިހަމައަށް ހުށަހެޅޭނެ މި މަޖިލީހަށް މެދުވެރިކޮށް 

އަޅުގަނޑުމެން މި ނުވެ  ލަސްތަކެއް މާ ،މީދުކުރަނީއްކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު އު

ެއއްގޮތަށް  ކާމީދުތައްރައްޔިުތންގެ އުނުވެ  ލަސްތަކެއް މާ ،ނަމަވެސް ގަާވއިދަށް މިހާރުން މިހާރަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި 

 ކަމަށް. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް  ގެންދެޭވނެ ގަާވއިދެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެށްމި މަޖިލިސް ކުރިއަ

 .الم عليكمالس  و ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިދަށް އިޞްލާުޙެގނައުމަށް ޓަކައި ކޮމިީޓއެްއ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން ަގވާ

ކޮމިީޓެގ އަދަދާއި އަދި މެންބަރުންެގ  ،ޔަޤީން ށް އަޅުގަނޑަލިބިފަ. ތާއީދު ،ލުމަށް މިހާރު ވަނީ ހުށަހެޅިއިއެކުަލވަ

 މަދު ޒާހިރު.ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްހެޅިގެންދާނެކަން. ނަންފުޅުތައް ވެސް މި ަވގުތުެގ ތެރޭގައި ހުށަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް... . ޝުކުިރއްޔާޝުކުރިއްޔާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު.ހޭ މައްސަލައެއް، ަމހިބަދޫ ބެ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް މެންބަރު އަޙްމަދު މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ

ނުކުރެވުުނ ޒުަގވާއިދު ތަންފީ  ،ަގވާއިދު ފޮުތގެ ވާހަކަ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ަގާވއިދު

އުސޫލުގެ  ޖަލްސާތައް ހިނގަމުން ދާންވާނީ މިހާތަނަށް މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާހުގެ ކަމުގައި ިވޔަސް މަޖިލީ

މިހާރު  އި މަޖިލީހުގަ ވާނެންރިޔާސަތަށް ހަނދާންކޮށްދެްއވަމޭޒުން ވެްސ  ދާރީބޫުލކުަރނީ އަދި އިގައަޅުގަނޑު ދަށުން. 

 ؟ދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، ބްރޭކެއް ނަަގިއގެންތޯ ކުރިއަްށދާނީ ޖަލްސާ ފެށުނުތާ ދޮޅުގަޑިއިުރެވގެން މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ފަހުްނ  ފައިބަރު އެދިަވޑަިއގަންނަވަީނ ނަމަ އިޒުނަ އެބައޮްތ ބޭރަށް ވަަޑިއގެންތްތެިރ މެންއާދެ! ިއއްޒަ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަޝރީފް. ގެއަޮތޅު ޑުށް. ައއްގުިޅވަަޑއިގަތުމަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އެއަށްފަހު އިޞްލާޙުުކރުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ  ،ެއޑޮޕްޓްކުުރމަށްދު އޮތީ ަގވާއި އާދެ! މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި 

، އެ މައްސަލަ ެލވޭނީ ކޮމިޓީގެ ނަން ހުށަހެޅުމަށާއިއިފާސްވުމަށްފަހު ދެން ފުރުޞަތު ހުޅުވަވޯުޓގަީޑަގއި  ،ފާސްވީމާ

 ކަމެއް.ހުޅުވިގެން ކުރެޭވ  އި ްފލޯފަުހގައޭގެ ،ކަމަްށ ވޯުޓއަހާފައި މިފުރަތަމަ ކަމަކީ  ފާސްކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއއް

 އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ކުރިައށް އަުޅގަނޑު ގެންދާނަން.  ކޮށްއެންމެ ަރނގަޅަށް އިންތިޒާމު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މަޖިލިސް ވީ

 އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދަްއކަވަމުން ގެންެދވީ. އާދެ! އަޙްމަދު ޒާހިރު.ން، ނޫފެލިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު؛ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:އަްޙމަދު ޒާހިރު ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

 އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގެ...ވާޖިބަކަށް އަުޅގަނޑު ދެެކނީ  ގެއަުޅގަނޑު ވެސް  ފުރަތަމަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ބޭރަށް ވަަޑއިގެންަފިއ އަނެއްކާ އަލުން އަނބުރާ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު.ވަަޑއިގަތުމަށް ިއޒުނަ އެަބއޮތް އިނގޭތޯ. އާދެ! 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:އަްޙމަދު ޒާހިރު ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

އަުޅގަނޑަށް ރައްޔިތުން އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ  ،ފުރަތަމަ ވާޖިބަކަށް އަޅުގަނުޑ ދެކެނީ އެންމެއާދެ! އަުޅގަނުޑގެ 

އާދެ! އަދާކުރުން.  ޝުކުރުޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހަށް ހޮއްވަަވއިދެްއވި ަކމަށްމި އަުޅގަނޑު  ،ތާއީދުކޮށް

 ،ތްތެރިހާނަޒާމި މަޖިލީހަކީ  ،އެންމެ ވަުރގަދައަްށ ދެއްކި އެއް ވާހަަކއަކީ ގައި ކެްމޕޭނުއަުޅގަނޑުމެން  ،ރައީސް

ވަރުގަަދައށް ދެއްކި އެއް ވާހަަކއަކީ.  އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ .މަޖިލީހަކަށް ހެދުމަށްއަމާނާތްތެރި  ،ތެދުވެރި

މި  ،ގަާވއިދުތައް ވަރުގަަދވެ ،ބަދަލުތަކެއް ގެެނވިހިންގާ ގަާވއިދަށް ގެ މަޖިލީހު ،ބޫުލުކރަނީގައަުޅގަނޑު  ،އެގޮތުން

އަުޅގަނޑުމެން  ،އެގޮތުންކަމަްށ.  ވަުރގަަދވެގެން ަގާވއިދުތައްމަޖިލީހުގައި ކުރެވޭ މަަސއްަކތްތައް ފުރިހަމަވެގެންދާނީ 
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ަރއްޔިތުންނަށް . އިރޭގަޔިތުންނާ ދޭތެފުރަތަމަ ރައް ިވސްނަވަްނވާނީ އެންމެމެންބަރުން ވެސް މިތާ ތިއްބެވި ހުރިހާ 

. އޭެގއިތުރުން ިދެވހިރާއްޖެއަށް ައޅުގަނޑުމެން ަގވާއިދު ކިހިނެއް އޮެވގެންތޯކަންތަްއ ކުރެވޭނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް 

މުޖުތަމަޢަށް  ވިސްނަންޖެހޭ. އެބަޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ މަންފާއާ ދޭތެރޭގައި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަން

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ނެ މަންފާއާ ދޭތެރޭގައި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަްނޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުަގިއ ވެސް. އަދި ބޭލި

ބަދަލުތަކެއް އޮތް ގަާވއިދަށް  މިހާރު މި ،އެަބޖެހޭ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންހަމަޖެހުމާއި މަޞްލަޙަތަށް 

ރަްއޔިތުންެގ މި ކުީރގަިއ  ،އަުޅގަނޑު ވެްސ ތާއީދުކުރަން  ެއގޮތުން ން. ކުރަބޫލުގަގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ވެްސ 

ަވގުތު  ،ގަނޑުމެްނ މިހާރު ބަލައިގަނެއޮތް ަގާވއިދު ައޅު . މިހާރު މިހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށްމެންބަރުން  ހުގެމަޖިލީ

ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ޖެހޭރަންއިޞްލާުޙކުގަާވއިދު މި ކޮމިޓީެއއް ނަންަގަވއިގެން  ،ދެއްަވއިގެްނ، ފުރުޞަތު ދެއްވަިއގެން

 އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ކުރުކޮށްާލނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މުންބޫލުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޅގެ މަރަދޫ ދާއިރާެގ ތޮއަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ކުަޑކުޑަ ނުުކތާއެއް ފާހަަގކޮށްލަދޭނަން. އަްއޑު

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ަގވާއިދު މިސާލަކަށް އުސޫލެްއގެ ގޮތުަގއި އޮންނަނީ ާއއްމު  ،ފާހަގަކުރެއްވީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އި،ފަހުގަ އެހުމަށް ެއ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް ،އަހާ ަވގުތު  ޯވޓަށް ތާއީދު ލިބުނީމާ ،ތަނަްށ ހުށަހެޅި މިކޮމިޓީއެްއ ނެގުމަށް 

ކޮިމޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ އަދި ކޮމިޓީގެ އަދަދާއި  ،ވޯޓު ލިބިއްޖެ ނަމަުލމަށް އިކޮމިޓީއެއް އެކުލަވަ ދެން 

ބޭނުންކުރެްއވުމަށް އަުޅަގނޑު މި އެދެނީ ފާްސވެއްެޖ މިއީ ކޮމިޓީ ަވގުތު. މިަވގުތު ކަނޑައެޅުން ކަމަށް. މެންބަރުން 

 ވޯޓަށްދެއްވުމަށް. ހުށަހަޅައިވަގުތު  މިީޓގައި ިތްއބަވާނެ މެންބަރުން ކޮމިއެ އަދި އޮންނާނެ ކޮމިޓީގެ އަަދދާއި  ،ނަމަ

މި ގަީޑގަިއ  ،ކޮމިީޓގެ ަވގުުތގައި  މިއެހުން.  އެއީ ވޯޓަށްކުރާނީ ެއއް މަސައްކަތް. އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ އަހާ ގަީޑަގއި 

ުލމަށް ހުށަހެޅިފައި އަދި ތާއީދު އިލަވަ  އެކުކޮމިޓީކުރުމަށް ަގވާއިދު އިޞްާލޙުއަޅުގަނޑުމެން ހިންގާ މަސައްކަތެއް ެއއީ. 

އަދަދާއި އުފެދިގެން އަންނާނެ ކޮމިޓީގެ ދެން  ،އެ މައްސަލަ ފާސްެވއްޖެ ނަމަ ،އަހައި މައްސަލައަށް ވޯޓަށް ލިބިފައިވާ 

ކޮމިޓީެގ  މި ެވސް ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަްނފުޅުތައްއަދި އެ ކޮމިޓީަގއި ތިއްަބވާެނ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ދެއްވުމަށް. އަދި ތާއީދުކޮށްދެްއވުމަށް. ހުށަހަޅައިތި ބޭފުޅުން މި ތަޅުމަށް ވަގުުތަގއި 

 ލް ރަޝީދު.ޟުމެންބަރު އިބްރާހީމް ފަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލް ރަޝީދުޟުފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަ

ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރަޝީދު އިނގޭތޯ.  ލްޟުއިބްރާހީމް ފަ ނުޑގެ ނަމަކީުކރަން. އަޅުގަޙަމްދުއަށް ` هللا 

 ރައީސްގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލީ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލް ރަޝީދުޟުފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަ

 އާދެ!.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލް ޟުފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށާއި އަދި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަށްރަށުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް. ފަ

 ރަޝީދު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ލް ރަޝީދުޟުފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަ

ހަމަ  ،ތަޅުމުގައި ވާހަކަދައްކާ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމުގައި ވާީތވެ މަޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ

މަށް ހޮއްަވއިދެްއވި ޤާތިނަޫދގެ ަރއްޔިތުންނަށް އަޅުގަނުޑ މި މަ، ފެލިދޫ، ފުލިދޫްް ؛ލޮުބވެތި ަރއްޔިތުންަނށދާއިރާގެ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޮބޑު އަޣްލަބިއްޔަތަުކން އިްއޔެގެ އާެއކީަގިއ އެ ކަމަށް ޓަކައި ނިހާޔަތަށް ޝުުކރު އަދާކުރަން. ހަމަ

ޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އަދި ވަރަށް ާޚއްއިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ކުެރްއވި ކަމަށް ޓަކައި ކަަށވަރުކަން ރައީސް

. ރަން ބޭނުންއަރިްސކު ައުޅގަނޑުމި ފުރުޞަތުގައި  ނައިބު ރައީާސައށް ވެސް ވަރަށް ޚާއްޞަ ުޝކުރެއްއޭެގއިތުރުން 

ވެސް  މެންބަރުންނަށް ހުގެ ިއްއޒަތްތެރިވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ19ީ ؛މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިއެއާެއކީގަ ހަމަ

މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އަޅުގަނޑުމެން މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ!  އިޝުކުރާ ފަށްފަށުންފުރުޞަތުގައި ވަރަށް  މި

މިދިޔަ  ދާއިުރގައި ައޅުަގނޑު އެދެނީ މިއަށްމަޝްވަރާކުރަމުން ގުޭޅގޮތުން ނޫނިއްޔާ މިއާ އަދި އިޞްލާޙުކުރުމާއި

ހަމަ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުން. ރަނގަޅު ނޫން  ެވސްމަޖިލީހުގައި ވަރަށް ަބއިވަުރ ބަދަލުތައް ގެނެސްފަިއވާކަން އަޅުގަނޑު

 ގޮަތށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ަގވާއިދު ހިނގާ ޖެހޭ. ދުނިޔެއެބަ  ފައްތަން މި ޒަމާނަށް އެ ،ަނމަލުތައް ގެެނވިފައި ހުރި ބަދަ

މަތީން  އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ ޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ ިއންޓަރނޭޝަނަލް އުސޫލުތަކާ ކުރަން އެބަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލު

ގެ މެންބަރުންނަށް ވަކާލާތުކުރުމުގެ ޖެހޭ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުވެސް އެބަ  ތަްނދޭންއަޅުގަނޑުމެންގެ ަގވާއިދު

 އިތުރު ވެސް ައޅުގަނޑުމެްނ މި ގަވާއިދަށް އުނި ތެރެިއން ލިއްބައިދޭ އިތުރު ކަންަތއްތައްގެރުޞަތާއި އަދި އޭ ފު

ގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުން، މި ގަާވއިދުެގ އަޅު އި ބޫލުކުރަން. މިާއއެުކއެީކގަގަގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ 

މަތީން  ނުގެ އުސޫލުތަާކއި ައސްލުތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެއޮތް އިސްލާމްދީ ބަ ނަ ާމއްދާަގއި ފާހަގަުކރައްވާަފއި އެވަ 219
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 ،އުޅެނީ ޅުގަނުޑ ފާހަގަކުރަން މިއަ ވަކާލާތުކުރާނެ ކަްނތައްތަުކގެ ވާހަކަ.  ،މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވަކާލާުތކުރެވޭނޭ

ޚިލާފުނުވާ ކަހަލަ ގޮތަށް ކަންކަން  ލުތަކާއޮތްއިރުގައި މި އަސް އިހަމަޖެހިފަ އިގަންނަވަން ވަޑަރާއްޖެ ދީ ރަ މޯނަރެންދް

ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ިމ ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނުޑ  މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޒިންމާއެއް ޙަޤީޤަތުަގއި ޔަޤީންކުރުމަކީ

ށް ޮއތް ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަ ދިމާވެފައި މި މެންނަށްއަުޅގަނޑު ،އިއެއާއެީކގަ ދާންކޮށްލަދޭން ބޭނުން. އަދި ހަމަހަނ

ހަމަ ލު ހާދެކޭ  ށްކަމަ ވަގުުތގައި ުމހިއްމު ކުރުން މިއަުޅގަނުޑމެން ެވސް  ރިހާ މަސައްކަތްަތއްޓަކައި ކުރެވެން އޮތް ހު

 ނަވާލަން ބޭނުން، މި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އިޞްލާޙުކުރަންައޅުގަނޑު ދަން  ީކގައިއެ ަވގުތު ހަމަވުމާވެސް  އަޅުގަނޑުގެ

އެބަ ލިބެންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ިސޔާީސ މަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަ އިގަ ޖެހޭ. ހަމައެއާއެކީ އެބަ

ކަމަށް  ގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްވިަޔސް ައދި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކޮންމެ ދާއިރާއެްއގެ ރައްޔިތުންނިސްބަތްޕާޓީއަކަށް 

، ކޮންމެ ޖިލީހެއް މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާގެްނވާ މައެކުެލވިމެންބަރުން  87 ،އްރަްއޔިތުންގެ މެންަބރުންތަކެ ވިޔަްސ،

ކަުމގައި ދަންނަވާލަން. އަދި މިކަމަށް  ވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިދިނުމަކީ އަުޅގަނޑު އެދޭ ކަމެއް ބޭފުޅަކަށް

 ޝުކުރު އިއެކީގަ  ރައީސަށް ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އިގަ ހަމަ އެކަމު  ،އިޝާރާތްުކރައްވާަފއިވާީތވެ އިއީސް ިއއްެޔގަރަ

އިމުގެ ތެެރއަށް  ،ގަވާއިުދެގ ތެރެއަށްރައީސް ވިދާުޅިވ ފަދަ ބަދަލުތައް  އަުޅގަނޑު އުްއމީދުކުރަނީ ،އަދާކުރަމުން

 ،ވަކާލާތުުކރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ލިބިހަމަ  ވެސް ވަންނާނެ ކަމަށް. އަދި އެ ފުރުޞަތުތައް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް

 ސް ތަމްސީލުކުރާނެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް. ވެ ންަރއްޔިތު  އިއެކީގަ ކަމާހަމަހަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ވެސް ޢަމަލުކުާރނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއި  ޒަތްތެރި މެންބަރު. މި މަޖިލީހުގަ ހަމަކަށަވަރުންޝުކުރިއްޔާ އިއް 

މަތީން. އެހެން ގޮުތގެ ެއއްގޮްތވާ  ީސއާގެ ޤާނޫނުއަސާދިވެހިރާއްޖޭ  ،އުސޫލުތަކާއި މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީނުެގ 

ވެރި ެއއް އުސޫލު. އިރާަދުކރެއްިވއްޔާ މި މަޖިލީހުން އެ ހިތުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެ މަތިރުމަތްތެރިކޮށްޙު ތަކަށްދީން

ގަާވއިދު  .ންލާނައިވުމުގެ ކުރިން ދަންނަވަގެންދާނަން. އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު އެރުވެސް ދަމަހައްޓަމުން އުސޫލު

މިޓީގެ ދެން އުފެދޭނޭ ކޮ ،ަނމަ ފިއެ އިޞްލާޙުކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގެން ،ކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހި އިޞްލާޙު

ކޭ. މަސައްކަތެ  ީކ މި ޮކމިޓީ ަވގުތުގެ އަދަދާއި އަދި އެ ކޮމިީޓގަިއ ތިއްބަވާނެ ބޭފުޅުްނގެ ނަންުފޅުތައް ހުށަހެޅުްއވުމަ

. ހަމައެކަނި އަހާނީ ވޯޓަށޭ. ޯވޓަށް އަހާ ގަޑީަގއި ިއތުރު މަސައްކަތެއް ނުހިނގާނޭ ،ވާ ވާހަކައަކީޑު މި ދަންނައަޅުގަނ

 ؛އަށް ފާސްކުރަން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިކުުރމަށް ކޮމިޓީޭޅޮގތުން ގަވާއިދު ިއޞްލާޙުފުރަތަމަ މި ގަވާއިދާ ގު

 ކޮމިޓީގެ އަދަދަކަށް ވޯޓެއް ނާހާނެ. އަދި ެއ ންދެ ،މަނަ އްޖެނެ ނިވަޑައިނުގައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

ސަނީފް. އާދެ! هللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުވެްސ ވޯަޓަކށެއް ނާހާނެ. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއް  ނަންފުޅުތަކަކަށް

 ނުކުތާއެއް.ނިޒާމާ ބެހޭ 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ން:ދު ސަލީމް  ވާހަކަދެއްކެވު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަ

އްމު އާމީގެކުރިން މަޖިލިސް ހިނގަމުން އަންނަ  ،ޖެހުނީއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

  ،ގޮސްގޮތުން ފުރުޞަތު އަރުވަމުން މި ގެންދަނީ ފަހަރަކު ޕާޓީައކަށް. އެ ޕާޓީެއްއގެ ެމންބަރަކަށް އަުރވަމުން ގެއުސޫލެއް 

ފުރުޞަތު. އެ ުއސޫލަކީ އެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދަގއި  ނީމަ ދެން އޮތް ޕާޓީއަށްމަ ކޮންމެ ޕާޓީއެއް ނިމުދެން ހަ

ދެން އަނެއް މައްސަަލައކަށް އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަނީ، ިއއްޒަތްތެިރ  އިނޭގތޯ. ކަމެއް ނެހިމެނިގެންދާ

 މާ  އިސްގަ ހުބަ . މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީބަިއވެިރވެވޭ ކަމަ އިސްގަހުތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ބަ ށްރައީސަ

  ޝުކުިރއްޔާ. ޅުކޮށް އަރުވާީލ އިނގޭތޯ.ވެސް ހަނދުމަފު ވާހަކަ ައޅުގަނޑު އެ ،ބޮޑަށް ބައިވެިރެވވޭ ބޭފުޅަކަށް ނުވާތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްގައި ހުީނ ހިނގަމުންދާ ބަމަސައްކަތްކުރަމުންދަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު

ްސގައި ަބއިވެރިުނވެ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ހުފާހަގަކުރައްވާ ނުކުތާތައް ޚުލާސާކޮށްލުމަށް. އަޅުގަނޑު ބަ މެންބަރުން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ނަމަ ސްގަިއ ބަިއވެރިވާ ހުމިންވަަރކަށް ބައަދި އެްއވެސް ދާނަން. ކުރިއަށް

ކުރިއްޔާ. މިހާރު ތިރާމްކުރާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުހުގަނޑު ެއކަމަށް އިދެްއވައިިފއްޔާ ައޅު ފާހަގަކޮށް

ާވއިދާ ުގޅޭގޮތުްނ މަޖިލީހުގެ ގަ ކުީރގައި ޢަމަލުކުެރވުނު ަގއިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު

އުޅެނީ މިއަދުގެ ވޯޓަށް  ނޑުމެން މިުޅގައަ ވެގެންން ނިންމާނޑުމެންނަށް ަވކި ގޮތެއް ނުނިންމި. ގޮތެއްއޮތީ އަޅުގަ މި

. ިދއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ނޑާގަޑި އި ލަކުއާ މާވަޑިއާ  ،އަހާ ވަގުުތަގއި. އެ ނިންމެންދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . ވަޙީދުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވަޙީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

  ފްލޯގައި ވާަހކަދައްކާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް...ލީހުގެަމޖި ވެސް ނޑު`. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އޮީތ. ެއ ބޭފުޅާެގ  އިމަޑުކޮށްލައްޭޗ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑަށް ތިނަދޫ ދެކުުނ ދާިއރާގެ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އެރުވިފަ 

ުވނީ. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ނޑަށް މި އެރުަޞތެއް އަުޅގަފުރުޞަތު ބޭނުންނުކުރައްވަނީސް އަނެއްކާ ދެވަނަ ފުރު

 ންބަރު.އިްއޒަތްތެރި މެ

 

  ސަނީފް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ޢަބްދު ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނދު، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވާހަކަދައްކާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވަގުތަށް ވީހި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު

ސުބްޙާނަހޫ هللا އަޅުގަނޑަށް ތަނަަވސްކޮށްދެްއވި  ޞަތުމި ފުރު ގޮތުަގއި ދެކެނީ ގެސް ާވޖިބެއްމެ ައވަނޑު އެންއަޅުގަ

 މި މަޖިލީހުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ،ތަނަށް ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރުމަށް. އަދި މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނަޑށް މި

ްށ، ހަވަރު ތިނަދޫގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ތުންނަރައްޔިދެއްވީީތވެ، ތިނަދޫގެ އެންެމހައި ލޮބުވެތި 

ަވގުުތގައި އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ  ކުެރވޭ މިދަންނަވަން. އާދެ! މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދު އިޞްލާޙު ފަށްފަށުން ޝުކުރު

ޖެހެނީ.  ކުރަން މިލާޙުއިޞް އިދު ލި ބެލުންތަކުން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިނުޖެހޭ އަޅުގަނޑު ބަލަމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހަދާކަށް

ހުރި ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ. އޭގެތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެން ުކރުމުގައި ބޮޑެތި ކަންތައްތަެކްއ އެބަމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އިޞްލާޙު

ހައި ންމެ ތްތެރި މަޖިލީހަށް ހެދޭނެ އެތްތެރި މަޖިލީހަކަށް ހަދާނެ ކަމަށް. މަޖިލިސް ނަޒާހާމަޖިލީހަކީ ނަޒާހާ ،ވަކާލާތުކުރީ 

 .މު ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑު ެދކެން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްއްކަންތައްތަެކއް މީގެތެޭރަގއި ިހމެނުމަކީ ކޮންމެހެން މުހި

ނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ެދއްެކވި ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން ފޮ ަވގުތު މި މަޖިލީހުގަިއ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި މި 

ަގވާއިުދ  ހުގެމަޖިލީ ،ރެްއވި ކަންތައްތަކަށް ައޅުގަނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން. އެގޮތުންހަގަކުއެ ފާމެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު 

ގޮތަްށ  އެކުލެވޭމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީެއއް ނެގުން، ހުރިހާ ޕާޓީއެއްގެ މެދުން މެންބަރުން  10އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި 

ގަވާއިދު މި މަޖިލީހުގެ  ،ން. އެގޮތުންވަނެގުމަކީ އަުޅގަނޑު ހުށަހަާޅ ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައި ެވސް ދަންނަ

ދިަޔީއ  ގަކުރެވެމުން މިހަވެްސ ފާ މިއަދު ކުރަން ބަލާއިުރގައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތަުކގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުއިޞްލާޙު

 ސް ސަރވިޝަލް މި މަޖިލީހުގައި އުނި ކަންތައްަތކެއް ިހނގަމުންދާކަން. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ޖުޑީ ،އުނި ކަންތައްަތކެއް 

ލީމާ ހަމަެއކަނި ނަން ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު އިކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ކަނަޑއަޅަން ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑުެމން ހުޅުވަ

ެގ އް ބޭފުޅެ ވަަރށް ބައިވަުރ މަސްއޫިލއްޔަތުތަާކއި ޒިންމާަތއް އެ  ،ނީލަ ބޭފުަޅކު އަޅުގަނޑުމެން މި ލިބުނީ. އެކަމަުކ އެ

 ބޭނުންވޭ. އެ ވާހަކަަތްއ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދޭން ބޭނުންވޭ. ައޅުގަނޑުމެން އެ ކޮނޑުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ައުޅވަން

 ބޭފުޅާ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް އެ ،ބޭފުޅާއަށް ތާއީދުކުރިއިުރަގއި އެ އިބޭފުޅާގެ ނަން ހުށަހަޅަ

ުފރުޞަތު ނުލިބުނީތީ ވެސް  އެމެން ދިޔަިއރު އަޅުގަނޑުގެންހުށަހެޅިކޮށްދިންކަން. އެކަމަކު ނަމެއް ހަނދާން

ިއއްޒަތްތެިރ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަން. އެހެންވީމާ، ުޝކުރިްއޔާ. މިފަދަ ކަންތައްތައް ބަދަލުެވގެންދާނެ ކަމަށް 

 މީދުކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ.އްއުރައީސް، 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު ތްތެރި ޒައިއް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 .ވަޙީދުهللا ދިްއދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުވެލިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ފުކުރައްަވއްޗޭމާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

 ޝުކުރު  ބޭފުޅުންނަށް ގައި ދިއްދޫ ދާއިާރގެ ހުރިހާ އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މި ފުރުޞަތު`. ޝުކުރިއްޔާ ަރއީްސ. 

ދަންނަވަން. އަދި މަނިކުފާނަށާއި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަށް ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ 

މެދު ގޮެތްއ  ދަްއކާއިުރގައި އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަާވއިދާ ވާހަކަ  ގެ މެން މި ގަާވއިދުދަންނަވަން. އަދި ައޅުގަނޑު

ދަނީ ގަވާއިދަށް.  މަލުކުރަމުންޢަތި ހަމައަށް މަނިކުފާނު  ވަގުތާ ކުރަނީ މިނުނިންމޭއިރުގައި ައޅުގަނޑު ގަބޫލު

ދު އިޞްާލޙުވެގެންާދއިރުަގއި ރައްޔިތުްނ މަނިކުފާނަކީ ގަާވއިދު ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑމެންނަށް ގަވާއި

 އަދި ރަްއޔިތުން އެދޭ ،ންނަން ބޭނުންވި ކަންކަން ހިމެނިެގންއްގެ ކިަބއިން ފެމަޖިލިސް މެންބަރެ ގެއަޅުގަނޑުމެން

 ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ މި އްމެދުގައި އަޅުގަނޑު ޝައްކެ  ގޮތަށް އެ ގަާވއިދު ފާސްެވެގންދާނެކަމާ

ގަާވިއދުގައި ަރއްޔިތުން އެދޭ ގިނަ ދި އަ އުމާިއ،ގޮތަށް ގަާވއިދު ާފސްެވގެންދި ރަްއިޔތުން އެދޭ ،އެދެނީގައި ފުރުޞަތު

 ން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.އުދިކަންކަން ހިމެނިގެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަފީޤްهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ . މެންބަރުޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ދެ! އާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަފީޤް هللاޢަބްދު ދުއްމަމުޙަ މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

ިމ  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑަށް ގައި މި ފުރުޞަތުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އި އަދާުކރުމުގެ ގޮތުން. ހުށަހެޅިފަ ެދްއވި ވެލިދޫ ާދއިރާގެ ލޮުބވެތި ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރުއިއަޅުގަނޑު ޮހވަމަށް ޤާމަ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  88ނޫނުއަސާީސެގ ޤާދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،އިރު ލާއިކައޮތް މައްސަލައަށް ވާހަކަދައް 

ލަިއގައި ދަންނަވަން. މި ގަާވއިދަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ގުޅޭ މައްސަ ލަންޖެހޭ ގަާވއިދާއިމަޖިލީހުން އެކުލަވަ

ކުރަން މި . އަުޅަގނޑު ވެސް ގަބޫލު ދޭއެބަ  ބޮަޑށް ދެކެވެމުން ވަރަށްތަނުގައި ވާަހކަ މި އް ގެނައުމުގެއިޞްލާޙުތަ

 ށް ހިެއއްނުވޭ މިހާއޮތީ ައޅުގަނަޑކަ . ިމ ގަާވއިދު ހެދިފައި މިހުރިގަާވއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ވަރަްށ ގިނަ އިޞްލާޙު އެބަ

ހެންވީމާ، މި ަގާވއިދު ަނގާނެ ކަމަށް ވިސްަނއިގެން ކަމަކަށް. އެ ކުންޕާޓީއަެއްއ ބޮޑު އަޣުލަބިްއޔަތެްއ 

ގެ މެންބަރުންނަށް އަދި ތަކެއް ހުރިހާ ޕާޓީ  ،ރު މިފަދަ ބޮުޑ އަޣުލަބިއްޔަެތއް ެއއް ޕާޓީެއްއގައި އޮންނައިރުބަދަލުވެގެންދާއި
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އަދި ކޮމިޓީތަކުެގ  ،ފައި ތިްއބަވާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭ ގޮތަށް ވާހަކަދެއްކެވުމާ ވިއަމިއްލަ ގޮތުން ހޮ

ވޭނެ ގޮތަކަްށ އިލެގޮތެއްަގއި ބަހަ ގޮތަށް ހަމަހަމަ  ފުރުޞަތު ލިބޭ ވެސް ކުެރއްވުުމގައި ވެްސ އެބޭފުޅުންނަށްމަސައްކަތް

މެންބަރުންގެ ދިހަ ށް ާތއީދުކުރާ ކަެމއް. ހުށަހެޅިގެން ހިނގައްޖެ ަމީކ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަލުއިގަާވއިދުަގއި އެކަަށއަޅަ

މަށް އުގެންދި ަގއިގެން މި މަސައްކަތް ކުިރއަށްްށ އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަން. ޮކމިޓީއެއް ނަކޮމިޓީއެއް ެނގުމަށް. އެކަމަ

މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން.  ދޭނެ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަނުޑގެ ފަރާތުން ދެވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެްއބާރުލުމެއްޓަކައި 

 .حمد هللوال ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

 .ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ވަނަ މަޖިލީހުގައި ކޮޅަްށ  18އި، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް، މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާިއ  ،ވާަހކައަކީ  ބުނަމުންދިޔަ އެއް  ައޅުަގނޑު މެ ދުވަަހކުތެދުވި ކޮން

ދެްއވުމަށް. އެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ތަކުރާުރކޮށް މަތީން ކުިރއަްށ ގެްނގޮސް ގޮުތގެ ނުތަުކގަިއވާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫޤާ

މެންބަރު ޤާސިމް  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ މާމިގިލީ ؛މިއަދު ކުރީގެ ިއއްޒަްތތެރި ،ކަންނޭނގެތީވެ ދިޔައީންނަވަމުންދަ

ބޭރުން ދިމާވެގެްނ ވިދާުޅވެއްޖެ ީކްއވެހޭ ަގާވއިދުގެ ވާހަކަ، ަގވާއިދުން މަޖިލިސް ނުގެންދާ ވާހަކަ  އިބްރާހީމް

ދިޔައީ ނިމި އިވަނަ މަޖިލިސް ހިނގަ 18ޤީޤަތުގައި ޙައުޅެނީ އެ ާވހަކަ.  ކޮށްލަން މިއަުޅގަނޑު ހައިަލއިޓް ؟ނުދައްކަނީ

 ވަނަ މަޖިލީހުގެ  18 ،ހިންގި ަގވާއިދު  ސްވަނަ މަޖިލި 17މެން އެްއގޮތަށް. އަުޅގަނޑު ވަަނ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާ 17

ބަށް ވެސް އަިދވެސް އޮީތ ސާހި  ނިންމުން މިއަދާނިންމި ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އަުޅގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކޮށް ގެަނއުމަށް

ވިދާުޅވާހެން އަޅުގަނޑުމެން ދުވަހެްއ، ތި  ؛އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ދުވަހެއް އެ އޮްތ ގޮތަށް. މަތީކޮޅުރައީސްގެ ޭމޒު

  ؛އި އޮތް ލިެޔވިފަނޫނުއަސާީސގަިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ޤާ ަގވާއިދު އިޞްާލޙުކުރުމަށް އެބަ ނިންމަންޖެހޭ.މި ވަގުެތއް 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މިކަން  88ޮއޭވ ވަރަށް ސާފުކޮށް ގުޅޭގޮތުން އެބަ މަޖިލީހާ  އި ވަނަ ބާބުގަތިންޑު ގަނއަޅު

ނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް ގާޫނނުތަކުގަިއ ެވސް މަޖިލީހުގެ ޤާމި ، ކުރާ ގޮތުަގއި. އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ންނަ ގޮތް ިލޔެފައޮ

އެ މަޖިލީހަކީ ނުވަތަ މަިޖލީހަކީ މި މަޖިލީހަށް ހޮވޭ ، ވެސްތަން. އެހެންނަމަ ކަމަށް ލިޔެފަިއ ވަީނ މި އިދާރާ

މި  ،އޮނަންނަނީ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މި 88ގެން ސާފުކޮްށ ހަމަ ކަނޑައެޅި ،މެންބަރުން. އެހެންކަމުން

އެންމެހައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ  ،ންނަނީގަިއ މި އޮ 1މަތީން އިނގޭތޯ.  ޚިލާފުނުވާ ޮގތުގެ ނޫނުއަސާސީއާޤާ

މަޖިލީހުގެ  ،ޅުާމއިމުވަްއޒަފުންގެ މުސާަރ ކަނޑައެ ،ވަިކކުުރމާއި ،މުަވއްޒަފުން ލެްއވުމާއި ،ގުާމއިކަންތައްތައް ހިން
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ގުޅޭ ަގާވއިދު  ކަންތައްތަކާ ޖަލްސާތަކާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ. އަދި މި 

 ވާަހކަ. އެހެންވީާމ، މިހާރު މި  ހުގެމި މަޖިލީ ،އަުޅގަނޑުމެން މި ބުނާ ާވހަކައަކީ  .ނޭޖިލީހުންވެސް އެ މަ ހަދާނީ

ކުރިން ކަން ޤީޤަތުގައި މީގެ ޙަމުން ގެންދަވަނީ މަލުކުރަްއވަޢައިެދއް ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ތި ަގވާ ކުވަގުތަ 

އެންމެ ރަނގަޅަށް ވި ބޭފުޅަކު މި މަޖިލިސް އިންނެ ވަުގތު ކުރަމުންދިޔަ އުސޫލާއި އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މި

ވަގުުތ  ކުރަނީ މިން ތި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ގަބޫލު، އެގޮަތކަށް ހިންގަމުއި ހިންގޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލަ

ރިްނ . އެ ގަާވއިދަކީ ކުމަތީންނޭ  ހަމަ ގަާވއިދުަގއި އޮތް ގޮުތގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިންގަމުން ތި ދަނީ

 ،ޚިލާފުނުވެ  ދީނުގެ އަސްލަކާ ފެނިވަަޑއިަގންނަވާ ގޮތަށް، އިސްލާމް ށްމަޖިލީހުގެ ރައީސަ އި،ކުރި ގޮތާ ޕްރެކްޓިސް

އަުޅގަނޑުމެން އެަބ  .ކުރަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްން ކަމަށް އަޅުގަނޑު ަގބޫލުއެންމެ ރީތި އުސޫލުގެ މަތީ

ކުރިްނ  ގަނޑުމެން ދައްަކމުންދިޔަ ވާހަކަ މާރަށް ކަނަޑއެޅިގެން އަޅު ނޫނުއަސާސީަގއި ހަމަ ވަޤާކުރަންޖެހޭ މި ގަބޫލު

ނޫނުއަސާީސގަިއ ޤާޓަކައި ކަންކަން ކުރަްނވީ ގޮތް މި ބިނާކުރުމަށް  އްތްތެރި މަޖިލީހެަނޒާހާ ޮއވޭ.ލިޔެވިފައި އެބަ

ނަ މާއްާދއަށް ވަ 2ދެންމެ އަޅުގަނުޑ މިދެންނެވި މާއްދާގެ އިުތރަށް އޮވޭ. ކަނޑައެިޅގެން ލިެޔވިފަިއ ެއބަ

 އެަބއި މީހުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުން ލިބޭނޭ އަދި މައަށް ތަމްސީލުކުރެވޭނޭަރްއޔިތުން ފުރިހަ ،ޮއވޭއެބަގައި ލާއިރު އިބަލަ

 ބޭނުންވާ ށްަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ހިންގުމަ ކަށްބޮޑުގޮތަ ހާމަކަން ،ޖަވާބުދާރީވާ  ރާތީ އުސޫލުތައް އެކުެލވޭނޭމިޤްދީ

ތްތެރިކަމުގެ ވާހަކަ، . އަުޅގަނޑުމެން މި ދަްއާކ ނަޒާހާމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންވާނޭ ެއ  އި އުސޫލުތައްގަާވއިދުތަކާ 

ވަނީ ވަރަށް  ފުށް ފެންނަ ކަންތައްތަކުެގ ވާހަކަ ގަާވއިދުަގއި މީގެކުިރން ގެނެސްފައި ދައްކާ ދެ އަޅުގަނޑުމެން މި

ތަުކގެ ންގެ އެަކއުންޓުތައް، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދަރީ އެަކއުންޓުއަުޅގަނޑުމެންގެ ،ޤީޤަުތގައި އަުޅަގނޑުމެންޙަކުޑަކޮށް. 

ހިސާބުތައް އެބަ އިނގެންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް ވާހަކަ، ތަުކެގ އެަކއުންޓު ގެޓެހިގެން އްރަގެ ނޑުމެންައޅުގަ ވާހަކަ،

ރިން ރައީސަުކ އެބަ އިނގެންޖެހޭ. މީގެކު ތޯކޮންތާކުންކިހިނެއް،  ފައިސާ ވަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަންނަ 

އަުޅގަނޑު ހަމަ  ،ނަމަވެސްއޮތް ފަިއސާ ވަންނަ ގޮތުގެ ވާހަކަ އަނބިމީހާ ވެސް ނާހާ ވާހަކަ. އެހެންއި އެބަވިދާޅުވެފަ 

އަދަދަކީ ކޮަބއިތޯ. އަޅުަގނޑުމެންގެ އެަކއުންުޓގައި ހުިރ ފައިސާގެ  ،ރައްިޔތުންނަށް ހާމަކޮށްދޭންވެސް ބޭނުން  ނުންޤީޔަ

 ،ހުށަހަޅަން . އަޅުގަނޑު އެބަކޮެޅއް އެބަ ބޭނުންވޭންގޮަތުކންތޯ. އާދެ! އަުޅގަނޑު ުކަޑއިރުފައިސާ ވަންނަނީ ކޮ

އޮތް  ޤީޤަތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިޙަ ،މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީއެއް ވެސް މިއަުދގެ މި ގަވާއިދު  11 ޤީޤަތުގައިޙަ

އަޅުގަނޑު މި ކަންތައްތަކަށް ތޯ އުނިކުރާނީ. އިދުތަކެއްކޮން ގަވާ  ،އާ ަގވާއިެދއް ހަދާނީތޯ ،ކުރާނީތޯ ގަާވއިދު އިޞްލާޙު

ތެރޭަގިއ  ުހގެދުވަ 30ގޮުތގައި  ބޫލުކުރާގައެ ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަކީ އަޅުގަނޑު  .ވެސް އެބަ ހުށަހަޅާލަން އެބަ ކޮމިޓީއެއް

މެންބަރުންެގ  11ހޭ. މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގެނެސް ފާސްކުެރވެންޖެ ،ެލވިއިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އާ ަގވާއިެދއް ެއކުލަވަ 

 ؛އެ ބޭފުޅުންނަކީލާނަން. އިދަންަނވަ ކޮމިޓީގަިއ އަުޅގަނުޑ ހުށަހަޅާ މެންބަރުން ވެސް އަުޅގަނޑު ރައީސްެގ ިއޒުނަޔާެއކު

އްޒަތްތެިރ އި ދާއިރާގެ  ތިަމރަފުށީ ،ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު .މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ މަުޑއްަވރީ ،ޝަރީފް އާދަމް -1
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ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ  ،އަޙްމަދު ޢާމިރު .މެންބަރުއްޒަްތތެރި އިނައިފަރު ދާއިރާގެ  ،މަދު ޝިޔާމްޙްއަ. މެންބަރު

ހެންވޭރު  ،ޙަސަން ލަޠީފް .މެންބަރުްއޒަތްތެރި އިާދއިރާގެ  ވިލިނގިލީ ،ސަޢުދު ޙުސައިން. މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި

އިލްޔާސް  .މެންބަރުްއަޒތްތެރި އިމީދޫ ދާއިރާގެ  އައްޑޫ ،ރޮޒައިނާ އާދަމް .މެންބަރުއްޒަތްތެިރ އި ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

މޫސާ  .މެންބަރުްއޒަތްތެރި އިމަރަދޫ ދާއިރާގެ  ،އިބްރާހީމް ޝަރީފް .މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ ،ލަބީބް

 18މިދިޔަ  އްިވއްޔާމި ކޮމިޓީން ިއރާދަކުރެބޫލުކުރަނީ ގައަޅުގަނުޑ . މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ،ޖުސިރާ

ޮގސް މުޅި ދައުުރ ނިމެންދެން އެ ކޮމިޓީަގިއ ދެމިގެންދިގު ،ގޮތަށް ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ކަން ހިނގި 

މަތީަގއި ހިރަފުސް ެއ މޭޒުކޮޅު ،މަްއޗަށް ފޮނުްއވުމުންކޮށްލާ އަދި ކޮިމޓީން ނިންމާފައި ރައީސްެގ މޭޒުކޮޅުމަޝްވަރާކޮށްލަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  .ށްގެނެސް ފާސްކޮށްދިނުމަ ތަކަށް އަވަހަށް ގަާވއިދު މި ތަޅުމަށްއަރަން ނޯންނާނެ ގޮ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓު ގަީޑގައި ވޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅުއްވި ތި  އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި ްއޒަތްތެރި. އިޝުކުރިއްޔާ 

ެވގެން މި ތަޅުމަށް ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އިޞްލާޙު ގެހު މަސްދުވަ ެއއް ތި ހުށަހަޅުްއވާ ހުށަހެޅުއްވުަމކީ ،އަހާނީ

ތިަޔ  ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ސްމަ  އެއްަގާވއިދެއް ނެތޭ. މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ މި ބަލައިގަންނަނީ  ،ނަމަ ނައިސްފި

 ނުގެެނވިއްޖެ  ދިއަ .މަށްއުތަނަށް ގެނަ ކޮްށގެން މިހުގެ ގަވާއިދު އިޞްލާޙުތިޔަ ހުށަހެޅުްއވި ޮކމިޓީ އެ މަޖިލީ ،ވިދާޅުވި 

އަލުން އަނބުރާ އެ ގަވާއިުދ  .އަދި ަގާވއިދު ވެސް ނެތުނީ ކަމަށް ،އެހިސާބުން ކޮމިޓީ ވެސް އުވުނީ ކަމަށް ،ނަމަ

ށް އަޅުގަނުޑ ޝަރީފަ އާދަމް މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރީ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަށް

 މެދުހެންވޭރު އްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޑަ އިރުކޮޅެއް. އާދެ! އި ފަހު ފުރުޞަތު. މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ  މި އަރުވަނީ އެންމެ

 .ޢާޡިމް މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

އިދާރީ މޭޒުން އަޅުގަނޑު ދެންނެވި  ،. އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިޔާ ޝުކުރިއް

އްޒަތްތެރި ަރއީްސެގ އި ފަހަރު ހަމަ ރިޕީޓްކޮށްލުމުގެ ގޮތުން  ނަންތައް މުޅިން ސާފުނުވާ ަކމަށް ވިދާޅުވާީތވެ އަދި ެއއް

 .  ކަމަށްގެންދަންއިޒުނަާޔއެކު އަުޅގަނޑު މިކަްނ ކުރިއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 !ތި ގަނޑުކޮޅު ެދއްިވޔަސް ވެސް ރަނގަުޅވާނެ އިނގޭތޯ. ކުަރއްވާ، އެހެންނަމަވެސް !އާދެ! ރިޕީޓްކުރަްއވާ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ދާއިރާެގ  ތިމަރަފުށީ ،ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު -2ރު. އްޒަތްތެރި މެންބައި  ދާއިާރގެ މަޑުްއވަރީ ،ޝަރީފް އާދަމް -1

، އަޙްމަދު ޢާމިރު -4. މެންބަރުއްޒަތްތެިރ އި  ަނއިފަުރ ދާއިރާގެ  ،އަޙްމަދު ޝިޔާމް -3. މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި

 -6. މެންބަރު އްޒަތްތެރިއިދާއިރާެގ  ވިލިނގިލީ ،ސަޢުދު ޙުސައިން -5. މެންބަރުްއޒަތްެތރި އިކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

މީދޫ ދާއިރާެގ  އައްޑޫ، ރޮޒައިނާ ާއދަމް -7. މެންބަރުްއޒަތްތެިރ އިހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ  ،ޙަސަން ލަޠީފް

މަރަދޫ  ،އިބްރާހީމް ޝަރީފް -9. މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ހުޅުދޫ ާދއިާރގެ  ،ިއލްޔާސް ލަބީބް -8. މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި

ޢަބްދުލްޣަފޫރު  -11. މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ،ޖުސިރާ މޫސާ -10. މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި. ޝުކުރިއްާޔ މެންބަރުްއޒަތްތެރި އިހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ  ،މޫސާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްެކވުން:    

ްއޒަތްތެިރ އިވަރި ދާއިާރގެ ޑުއް މަ ،އަރުވަން ދެން އޮތީއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު އި  ޝުކުރިއްޔާ 

އްޒަތްތެރި އި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރާއި އަދި ޭއގެއިތުރުން އި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ  އި އަދި މެންބަރާ

މި ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި އެެހން ޕާޓީތަކުން އަޅުގަނޑަްށ  .ތެރި މެންބަރުއްޒަތްއިނައިފަރު ދާއިރާެގ ، މެންބަރާއި

އަުޅގަނޑު މިހާރު މި  .ދޭއެބަ  އެަބ ަވގުތު ުކޑަތަންވަމުން، . އެހެންނަމަވެސްގޮތުަގއި އެދިަވޑަިއެގންފަ ގަވާފާހަ

 ނަށް ހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުންއަޅުގަނޑު އެދެން ވީ. ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށްއިއަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ފުރުޞަތު

 ،ުކޑަހުވަޫދ ދާއިރާއަކަށް ނޫން ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ !ފުކުރައްވާފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން ދިނުމަށް. މާ

 ްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް. އިމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބޫުލކުރާ ޮގތުގަިއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގައަުޅގަނުޑ  .ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި ޝުކުރިއްާޔ 

 ،އި ވުމާ އަަހރު ކުރިން ތައްޔާރުކުެރވިފަިއ އޮތް ަގވާއިދަކަށް 9މީގެ ގާްތގަނޑަކަށް  ،އިަދކީފެންނަން އޮތް ގަވާ

އެުކގައި އަދި އޭެގއިތުރުން އަުޅގަނުޑ  ވުމާބަދަލުތަކެއް އަިއސްފައި  ބޮޑެތިތަކުގައި ވަރަށް މިދިޔަ މަރުޙަލާއޭގެފަހުން 

ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ،ންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ޢަމަލުކުރެވެމުދެކޭގޮުތގައި

ޭޖގެ ރަްއޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި އްމުޅި ރާ  ގޮތެްއގައި ާޚްއޞަ ،ލުކުރެވޭ ގޮެތއްގެ މަތީންސީމެންބަރުން ވެސް ތަމް

ނެތި މި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް  ބެލުމެއްާޕޓީތަކަކަށް  ކިވަެއކީަގއި  މެންބަރުން ކަމަށް އަޅުގަނުޑމެން ވާތީއާ

ށް އަޅުގަނޑު ހިތުން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމަމި އަުޑއިވޭނެ ގޮެތްއގެ މަތީން 
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މުަގއި މުހިއްމު ކަމެްއ ކައަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މި ަގާވއިަދށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުަމކީ  ،ރަްއވާ ހިނދުބޫލުކުގަ

ަގާވއިދަށް ގެެނވޭ މި  ،ޮގތުގައި  ދާންެޖހެނީ އަޅުގަނުޑ ގަބޫުލކުރާކުެރވިގެންފަރުމާ ތައްމި މަަސްއކަތް .އަޅުގަނޑު ދެކެން

އްޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިާދއާއި މަންފާކުރާނެ ގޮތެއްގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ މީގެ ސަބަބުން ރަ ،ބަދަލުތައް ވާންޖެހޭނީ

ަގވާއިދުަތއް  ރެވެނީ.ބޫލުކުގަގެންދިއުން ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ން ކުރިއަށްައވަްސކުރެވޭެނ ނިޒާމެއްގެ މަތީ ތައްތްމަސައްކަ

 ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަގަނޑުމެްނ ހެދިދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނުތައް ވެސް  .ހެދިދާނެ

އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޭއެގ  ކުެރވެމުންދާ ގޮތެއްއެ ކަމެއް ޕްރެކްޓިސް  ިވޔަސްގާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުަތއް ހުރި ކަމުގައި

އެކަްނ  ،ވިޔަސް ވެސް  ށްއެީކގައި ަގވާއިދުަތއް ހެދުނު ަކމަ ވުމާމަށްކަފެންނަ ގޮތް ކަމަށް. އެހެން ޖާ އެންމެ ބޮޑަށްނަތީ

ވުމަީކ އަުޅގަނުޑ  ކަމެއް އެންމެ ރަނަގޅަށް ކުރެއް ރިާޔސަތުަގއި ިތއްބަާވ ބޭފުޅުން އެގެންދިއުމުަގއި ޅަށް ކުިރއަށް ރަނގަ

ށް އުއްމީދުކުރާނެ އެއް ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން އިދިކޮޅު މީހުންގެ ބޮޑައެންމެ ދެކޭގޮުތގައި މިއަދު އެންމެން ވެސް 

ރެވޭ ވަދެ ތިބިއިރު މިއަދުެގ މިހާހިސާބަށް މި ކުތަނަށް އައިސް  އިިދކޮޅު މެންބަރުންގެ ގޮުތގައި މި ،ގޮތުަގއި

ގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންެގ ައޅު .ރި ރައީސްިއއްޒަތްތެ. އެއްތަޖުރިބާއަކީ ވަރަށް އުފާވެިރ ތަޖުރިބާ

އެކުލެޭވ  ކެއްތަހުރިހާ ޕާޓީ ަގއި އަދި މިައދުގެ މިހާހިސާބަށް އައިއިުރގައި ހުރި އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރުފައި ހެދިމިހާރު 

ގެންދެވޭކަީމ ތަނުގައި މި ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް  މިގޮތަށް  ތައް އިވޭޑުފުޅުއަ ސްވެގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގޮތަށް

އަުޅގަނުޑ  ށްކަމަ ބަލުގެ މަސައްކަތްަތއް ވަރަށް ރަނަގޅުެވގެންދާނެ ކަމެއްޤުއަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ މުސްތަ

 ާވއިދުތަކާތަކާއި ގަ . އުސޫލުއޭނުފުދެއަދި ކުން އިދުތަެކްއ ހެދުމަދެކެން. އެހެންވެ އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވާލީ ގަވާ

ކަމަށް ފެނޭ.  ދާނެންއްޔާ ވަރަްށ ބޮޑަށް މަސައްކަތްތައް ރަނގަުޅވެގެގަނޑުމެންނަށް ޢަމަލުކުރެވިއްޖެއެްއގޮތަށް އަޅު 

 ރި ރައީސަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާގަނޑު ިއްއޒަތްތެއެކަމަށްޓަަކއި ައޅު

 ރި ރައީސް. ތެއިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަކީ ވާަދވެރި ޕާޓީތައް. އިިދކޮޅެއް ނޫން. އާދެ! ނިޒާމީ ހެޔޮ ގަނޑު ހިތުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅު 

 ނުކުތާއެއް.

 (މައްސަލަ ނިޒާމީ)

  

 ން:ވާހަކަދެއްެކވުސަނީފް هللا ރު ޢަބްދުކުނު ދާއިރާގެ މެންބަތިނަދޫ ދެ
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ީތ، އަދި އެނޫން މަހެއް ކަމަށް ވާ މަސް ކަމަށްއީ ރޯދަގަިއ މެންދުރު ނަމާދު ަވގުތު ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި 12:07

ދާންކޮށްދިނީ ރިޔާސަތަށް. ނހައެހެންވެގެން މި ވަގުތު ވާތީ،  ސް ައޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުން ކަމަށް ޔަވި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

ގޮތުަގއި  ގެެއއީ ނިޒާީމ މައްސަލައެއް  ،އެހެންނަމަވެސްށް ސާފު. ގަނޑަށް ވަރަތިޔަ ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާ އަޅު

 ފަށައިެގން. އެ ގަޑިަތއް ވަރަށް ގިނަ ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. މަޖިލީހުގެ ގަޑިަތއް ހަމަޖައްސާފަިއ އޮވޭ ޒަމާުނއްސުރެ

ލީހަށް ލަފާ ަގނޑު ހިތުން މަޖިތަުކގައި އަޅު ތުގޮތަށް. މިކަހަލަ ވަގު ފުށުއަރާ ތަކަށްދު ވަގުތުފަހަރަށް ހުންނަނީ ނަމާ

 ރި މެންބަރަކު މިތްތެދި ވަކިްނ ޚާއްަޞޮކށް އިްއޒައަލިބިފައި އޮންނަނީ ެއ ނަމާދުތައް އެހެން ގަިޑގަީޑަގއި ކުެރްއވުމަށް. 

ބެހޭ  ިއގެްނނެވޭނެ. އާދެ! ނިޒާމާތަޅުން ދޫކޮށް ވަޑަ  ،ަނމަ ަނވާވަަޑއިގަންވަގުތު ނަމާދަށް ަވޑަިއގަންނަަވން ބޭނުންވެ

 މައްސަލަެއއް. 

 

 (މައްސަލަ ނިޒާމީ)

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ސަށް ހަމަ ރައީރި ތެއިްއޒަތް ،ނެގީ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ގަނޑު ނިޒާމާއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅު

ދައްަކވާ ވާހަކަަތކުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ  ެވސް ތި ގުިޅގެންފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި. ނިާޒމީ މައްސަލައަކާ 

ގޮތުްނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިބާރާތެއް.  ނުވުމާ ބެހޭްސަގއި ބަިއވެރިހުބަ ،މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ަބޔާންކޮށްފައި އެަބވޭ

ވަނަ  2ދުގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއި އިމަށް ބަޔާންކޮށްފަކަ ެވޭވނެނުވިާދޅުވެސް ވާހަކަެއއް  އިކުރުމަށްޓަކަމަތް ހާގޮ ދެކޭ

 އަރުވަން. ެއހެންވީމާ، އެކަން ހަމަ ރިޔާަސތަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް .ބަޔާންކުރޭ މާއްދާގައި އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ގެންދާނަން. މާމިގިލީ ދާއިރާ އަުޑއަހަމުންއަުޅގަނޑު ވާހަކަ  ތި  ތަކުރާރުކޮށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއނގޭތޯ. ހަމަ ވަރަށް

 މް. ސިމް އިބްރާހީޤާތެރި މެންބަރު އިްއޒަތް

 

 މް ވާހަކަދެއްެކުވން:ސިމް އިބްރާހީޤާމާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 
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 ވާއިެދއް ނެތް.ވަގުތު މަޖިލީހުގެ ގަ  މިގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއިއާދެ! އިްއޒަތްތެރި ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ައޅު

އޮތް  އިދަްށ ބަލާއިރު މިހާރު މިގެންދަވަނީ މި ގަވާ ތި ރި ރައީސްތެއިްއޒަތް އެހެންވީމާ، އަށާރަވަނަ މަޖިލީހުގެ.

 އި މަޖިލީހުގަ  ،ދަންނަވަްނ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ނޑުގަވަންޏާ ރަނގަޅަޭށ އަޅު ކަމަށް ނުކުރެިވ ދާ އެންޯޑޒް ގަާވއިދު

ވެްސ  އިޖިލިސް ހުރިހާ މަޖިލިސްތަކެއްގަވަނަ މަ 16ވަނަ މަޖިލިސް،  18ވަނަ މަޖިލިސް،  17މީގެ ކުރީަގއި 

ގަނޑުމެން ަވގުތުތަްއ ޅުވަންޏާ ފުރަތަމަ އަ ށްމަކަ ގަނޑު އުސޫލަށް ބަލާވަނީ އަޅުކުރެވިަފއި މަސައްކަތް

އޮތް ގަާވއިދު އެހެން ގަާވއިދަކާ ހަމައަްށ  އިތަމަ ބަލައިގަންނާނީތޯ ކުރީގަމަށްަޓކައި ނިންމަނީ ފުރަޅުކަނޑައެ

 ،. އެހެންނަމަވެސް ގޮަތށް ބޭއްވިފަ އޮތްވަގުތު އޮތީ  ކުރަންދެން. އެ އުސޫުލ މިލާޙުޞްނުވަތަ އި  ވެވެންދެންރުޖޫޢަ

ނެވީ މިހާރު ވަގުެތއް ނެތް. މިދެން ،ކަނޑަެއޅުމާ ދެްއުވމާއި،ވާވަގުުތ ދެއް  އިެގންދެވުމާގެންދަވާ ތި  މިހާރު ރައީސް

މެން ގަނޑުކަިއގެން އަޅު ހަކަ ދައްވާ ދެމިެއއް. އެހެންވީމާ، އެވަގުަތކު ނެތޭ ދިރި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދެްއ މި

ނަގާނެ  އެއްސަލަލާއިރު ނިާޒމީ މައްއިއަނެއްހެން ބަލަ ،ނަގާނެނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނެތް. ކަެށއް ދަްއކާވާހަކަ

ން ލައިގަނޑު ދަންނަވަ . އަޅުނީ ދެއްވަމުންގެންދަވަނިކުފާނު ތި މަ ،. އެހެންނަމަވެސްމެ ނެތްނުމެ ވެސްފުރުޞަތެއް 

 .ދާނެ ވެސް  ގަާވއިދެްއ ހެދި ށްނަންގަނޑުމެައދި އަލުން ައޅު .ވެސް ކުެރވިދާނެ އިދު އިސްލާޙުމަޖިލީހުގެ ަގވާ މިއޮތީ، 

 ކުކިޔަނީ ނަމަކަށް. އެކަމަ ތްތެރި މަޖިލިސް މިނަޒާހާއަބަދުވެސް ވާނީ ނުވަތަ މަޖިލިސް  ތްތެރި މަޖިލީހަކަށްނަޒާހާ

ޓެހިންނާއި އްިވއްޔާ އަނބިދަރިންނާއި ރަތްތެރިތިބި ބަޔަކު ނަޒާހާ ންކުރަ ތިބެނީ. ކަން ކުރަން މި  ކަން އިންސާނުން

ެވގެން.  ތެރި މީހަކަށްތްެވވޭނީ ހަމަ ަނޒާހާތްތެރިްސ ނަޒާހާޔަދިންހާ މީހުންގެ މާލީ ބަޔާްނ ހާމަކުރިރަށުގެ ވޯޓުެގ 

އެހެންނަމަވެސް  ،ވާހަކަ ދަންނަާވލީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ ެވގެން. އެހެންވީމާ، އެ ބަޔަކަށް ވެސް

 ނަމާދު ވަގުަތށް  ގެނކަންނޭ ބަލާއިރު ރަނގަޅު އުސޫލެއް ގޮތުން ީމގެ ކުީރގަިއ ކަންތަްއ ކުެރއްިވ ގޮތަްށ  ްއގެއުސޫލެ

 ން. ވުގެންދެމަނިުކފާނު ފުރުޞަތު ދެއްވަިއގެން 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ހިސާބުން ނިމުނީ.  ކޮމިޓީ ވަގުތު މި ކުރުމުގެއިސްލާޙު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ަގވާިއދު

 1ަގއި މާފުކުރަްއވާ.  1:30ޖަހާއިރުަގއި.  1ދުރުން އަނބުރާ ދެން މަޖިލިސް އަލުން އަނބުރާ އިށީންނާނީ މެން

ވަގުތު އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންކުރާނީ ވޯޓު ދިނުމަށް.  ރުގަިއ. އެޖަހާއި 1ރުން އަނބުރާ ޖަހާއިރު ދެއްތޯ. މެންދު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 {އަށް 13:02އިްނ  12:09 :ސްވަގުުތކޮޅުހު}

 (، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުމަޖިލީުހގެ ރައީސް ؛ވީންނެތުގައި އި)ރިޔާސަ
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 11 ،ލިއިުރގައި މި ވަނީ ކޮމިޓީއަކަށް ނަން ހުށަހެޅިގަނޑުމެން ހުސްަވގުތުޮކޅަށް ހުއްޓާައޅު. الم عليكمس  لا`. 

 11ހުށަހެޅިފަ.  ިއ،މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީެއއްެގ ވާހަކަ ވެސް އޮތީ ފާހަަގކުރެވިފަ 10ނަމެއް ހުށަހެޅިފަ. އަދި 

ޅި ނުލިބޭ. މިދިޔަ ދަންފަ ށް ތާއީެދއްބޭފުޅުންގެ ނަމަށް ައދި އަުޅގަނޑުމެނަކަ 11މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީާއއި އަިދ 

ޯވޓަށް އަހާ ަގޑިައކީ  ،ދެން އޮންނާނީ ވޯޓަްށ އެހުމޭ. މަޖިލީހުގެ އާއްމު ުއސޫލަކީ ،ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން

ސްެގ ރު ބަހުިޑއިަގޑިއިރު. އަުޅގަނޑު ގަސްތުކުަރނީ މި ބައިގައެބައޮތް ބައި  . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑމެންނަށް އަދ1:30ި

އެދިވަަޑއިގެންަފއި ތިއްބެިވ  ،މެންބަރުން ތިއްެބވި އިކުރީގައި އެިދވަަޑިއގެންފަ ހަމަޖާގަދޭން. އެހެްނވީމާ، ވަގުތަށް އަދި 

 ޑިމޮކްެރޓިކް  ދިވެިހ ރައްޔިތުްނގެެއއީ  ؛އެހެން ާޕޓީއެްއގެ ބޭފުެޅއް ،ތަރުތީބަށް އަޅުގަނޑު ގެންނާނެ ކުޑަުކޑަ ބަދަލަކީ 

 ނަމަ ެއ ބޭފުަޅކަށް ފުރުޞަތު އެުރވުމުަގއި ެއހެން ޕާޓީއެްއގެ ބޭފުެޅއް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ،ފިަޔވައި  (އެމް.ޑީ.ޕީ) ޕާޓީ

 ،އެހެން ކަން ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތަކީ ؛ވާ މިމިހާރު މި މޮނިޓަރުން  ،އަޅުގަނޑު ކުަޑކޮށް އިްސކަމެއް ދޭނަން

ނުވަތަ  ،ނޫން ރަމުން އަންނަނީ. ޕާޓީގެ ތަރުތީބަކުންނެއްފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނިވ ތަރުތީބުން މޮނިޓަރަށް އަ

ނޑު މިހެން ތީބު އަޅުގަނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ތަރު ރުތީބަުކންނެއްއަޅުގަނޑު ވާހަކަެދއްކުމުގެ ުފރުޞަތު އަރުވަންވީ ތަ

ގަނޑު ފުރުޞަތު ިމ ދާއިރުގައި މި ދަނީ ހަަމޖައްސަމުން. އަުޅގަނުޑ މި ދެންނެވި ތަރުތީބުގެ ދަށުން މިާހރު އަޅު ންދެމު

 ރިޔާޟަށް.هللا ތިމަރަފުށި ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،އަރުވަނީ

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ށީތިމަރަފު

މެ އެންހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ކޮމިީޓައށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ،އާދެ، އަުޅގަނޑުޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. `. 

ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެއާެއކުަގއި މި ަގވާއިދަށް ގެްނނަން ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން. ހަމަ

އޮތް  އިވަނަ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެނަށް ލިބިފަ 18ވޭތުވެދިަޔ  އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވިްސނުމެއް ގެންގުޅެން

އްަގިއ ގެ ލީޑަުރން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެމެންޓް ގުރޫޕުލިޕާ ،ން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއިޕާޓީތަުކގެ ލީޑަރު  ،ބުރަތަކީޢި

ކުންތު ވެސް ވާހަކަދަްއކަން. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތުތައް ވަކި މީހަކާ ހެދި ސި 30މެންބަރަކަށް އެބަ ލިބޭ 

 ،ންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެބަހުރިށް އަޙަރަޝްނުކުރަން. ސިާޔސީ މަ ގެއްިލގެންވާނެ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ގަބޫލެއް

ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް. ންނަނީ ހުމި  އިއިންތިޚާބުކޮށްފަ މެންބަރަކު ވެސްކޮންމެ  ހުރި އިރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފަ

 ގަނޑު ގަބޫލެއް ޅުއަ ކަށްވެގެްނވާނެ ަކމައެހެންވީމާ، އެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުން އަޑު ނީްއވޭ ގޮތަަކށް ކަންކަން އޮ

ވެސް ޮބޑަކަށް އިރުަގއި ވީހާންދާއަލުްނ އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ ތެރޭގައި މަްޝވަރާކުެރިވގެ ކުރަން. އެހެންވީމާ،ނު

ން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންާޏ އެ ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތެއް އޮންނާނެ ގޮތަކަށް ކަްނކަން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ވާހަކަަދއްކަ
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ބޫލުކުރަނީ. މިއަުދ ހެނދުނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންދިޔަ އެއް ވެގެން ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަ

ކުެރްއވުމުެގ ފުރުޞަތު ދޭނެތޯ ނުދޭނެތޯ. މި މަިޖލީހުގައި ތަޤުރީރުެގ ްޕރައިމް މިނިސްޓަރު އާއިންޑި  ،ލައަކީ މައްސަ

ބޭފުޅުްނެގ  އެަބއޮތް އެ ނެއްއިރުަގއި ވެސް އެތައް ަބިއވަރު މެންބަރުންއަޅުގަނޑުމެން ެއ ބަހުސް މިއަދު ނިންމާލި

ގޮތުަގއި ހަމަ އެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް  ދާޅުވެފަ. ައުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަ ވިޅުފާ ޝުޢޫރު

ވިޔަސް. އެކަމަކާ ބެހޭ  ށްއިތުރު ސެޝަނެއް ބާއްވަިއގެން ަކމަ އިވެސް އެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. އެއީ މި ރޭގަ

 ވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެދާއިާރގެ ތެެރއިން ބޭފުަޅކު ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން ބޭުނންފުޅު 87ންމަންވާނީ މި ބަހުސް ނި

. އެހެްނވީމާ، ެއކަން ެވސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ފަުޝޢޫރު ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދެއްވާ ބޭފުޅެްއގެ އެ ،ބޭފުޅަކަށް

ގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ޅުއަ މާ ދޭތެރޭގައި ސަމާލުކަމަށް ގެންނާނެ ކަމަށްދު ކޮމިޓީން އެކައި ގަާވއިދު ހައްދަާވއިރުަގއި ަގވާ

ިޒންމާދާރުކުރުވުމުގެ މަސަްއކަތް.  ސަރުކާރު ،އެއާެއކުަގއި މި މަޖިލީހުގައި ކުރާ އެންމެ މުހިއްމު އެްއ މަސައްކަތަކީ ހަމަ

 ،ގައި ވެސްތުމެންނަށް މި ލިބޭ ފުރުޞައެ މަސަްއކަތް ކުާރއިރުަގއި ެވސް މިނިސްޓަރުންނާ ސުވާލުުކރުމަށް އަޅުގަނޑު

ނޫން.  ތުގައި ަރއްޔިތުްނނަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތަކަށްޤީޤަޙަކުެރިވގެންދަނީ އެ ކަްނކަން ެވސް 

 ެވސް ބޮޑަކަށް ަރއްޔިތުންނަށްއެހެންވީމާ، އެ ނިޒާމަށް ެވސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން. ވީހާ

 ށް ގެ މަސައްކަްތތައް ހިނގަންޖެހޭނެ ކަމަންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުބޭނު

މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށާިއ  ،އެާއއެުކގައި މި މަޖިލީހުގެ ައނެއް މުހިއްމު މަސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. ހަމަ

ވެންވާީނ އްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް. ެއ ކަންކަން ވެސް ކުރެޢަށް ބޭފުޅުން މުތަކަޤާމަ ންޓްދޭ އަދި މަޖިލީހުން ކޮންސެ

ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް  ން. ކުރަކަންައވަސްއަުރވާަލއިގެން ނޫން ،އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އިހަމަޖެހިފަ އިމަޖިލީހުގަ

ކޮމިޓީތަކުގެ މަަސއްކަތް ވެްސ  އް ފެންނަ ގޮތަވީާހވެސް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮެތއްަގއި ަރްއޔިތުންނަށް .ކުރެވެންޖެހޭނެކަން

އީ ހަމައެކަިނ މި ައޅުގަނޑުމެން ،މެއްކަން މި ހަވާލުކުރެވެނީޤާކޮން މަ ކުރެިވގެން ކާކަށްެވޓްހިނގާކަން އެނގެންޖެހޭނެ. 

މް.ޑީ.ޕީގެ އަދި އެ ،ނުކުރަން ވެގެންވާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއްރ ސްޓޭމްޕް ޖަހާ ތަނަކަށް މި މަޖިލިސް ރަބަ

އެ ބޭފުޅެްއެގ  ކީ ވެސްޅައަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ހަމަ ކޮންމެ ބޭފު .ސްޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮތްކަމުގަިއ ވިޔަސް

 ،ްއކަތެްއަގއިއުމަށް އެ ބޭފުޅަުކ ކުރަްއވާ މަސަޤަދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭނެ. އަދި 

އްކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި ނިންމުމެއްގައި އަންނަްނޖެހޭނެ ކަމެނިންމާ

އަުޅގަނޑުމެން މި  އިމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް މި ގެންނަ މައްސަލަތަކުގަ ްށ،ގަވާއިދަމިއަދުެގ  ،މަސައްކަތްތަުކގައި 

ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް  ދާނެންެވގެ މުމި ކަން އިންތިޒާ ިއވޭ ގޮތަށްރެިވގެން ހުރިހާ އެންމެންގެ ވެސް ައޑުބަހުސްތައް ކު

 .ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން
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 .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ

 

 (މައްސަލަނިޒާމީ )

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކު

ނެ. ވާ އިމިހާރު ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތަށް އެދިފަ އިބެޭހ މައްސަލަެއއް މި ނެގީ މި ޕޯޓަލްގަ އާދެ، ައޅުގަނޑު ނިޒާމާ

ހޭ މައަސލައެއް ެނގީމާ އެ ފުރުޞަތު ބެ ނަމެއް ނެތް. އަުޅގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ އަނެއްކާ ިނޒާމާ ،އެހެންނަމަވެސް

ރުގައި ކަށެއް ނެތް ނަމެއް. އެހެންވީމާ، ދެން އަނެްއކާ ފުރުޞަތުދެމުންދާއިވެްސ މިހާރު ފެންނާ ގެއްލެނީބާޭއ. ހަމަގައިމު

ވެސް ނުލިބޭނެ. ފުރުޞަތަށް   ފުރުޞަތެއް ހަމަގައިމުޏާއިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ައޅުަގނޑުގެ ނަން ނެތީ ކަމަށް ވަން

 .އަޅުގަނޑު ކުީރގައި އެދިފަިއާވނީ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ުކޑަހުވަޫދ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން ވަރަށް ސާފުކޮށް  ށްއަޅުގަނޑަ މެންބަރު.ތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 ވިލިމާލޭވާނަން. ރުތި ބޭފުޅާ. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ުފރުޞަތުއަ އަދި އަުޅގަނޑަށް ެފންނަން ވެސް އެބަހުރި .އެނގޭ

 .ޝާމްއުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝާމްއު ައޙްމަދު ލެ ދާއިރާގެ މެންބަރުވިލިމާ

. އަުޅގަނޑު ވެސް ވާހަކަަދއްކަން ލިބުނު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ކަމަށް `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

މިއްަލ ދާއިރާގެ މީހުންގެ ނަމުގައި އަދި އަ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސަށް އަދި ނައިބު ރައީސަށް ވިލިމާލޭ ،ވާތީވެ 

ކީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާިއުދ ޢަ ޟޫއުސްކުރެވޭ މަހު ދަންނަވަން. މި ބަ  ނަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ

ވަނަ ާމއްދާެގ  88ނޫނުައސާސީގެ ޤާއިޞްލާޙުކުރާނީތޯ ނުވަަތ ނޫންތޯ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ގުޭޅގޮތުން 

ދަނީ. ބައެއް  އަޅުގަޑަްށ މި ފެނިގެންށްންގެ ިޚޔާލު ތަފާތު ކަމައެކި ބޭފުޅުގުޭޅގޮތުން  ގައި މި އޮތް ވާހަކަތަކާ)ހ(

އަނެއް ބޭފުޅުން  .ބޭފުޅުން ދެކިަވޑަިއގަންނަާވ ގޮތުަގއި ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދ އިޞްލާުޙކުރަން މި ޖެހެނީ

 ފާސްކުރަން މި ޖެހެނީ. ހުން އަލުންދެކިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮުތގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދެއް ހަމަ މި މަޖިލީ 

ކޮންމެ  ،ވި ގޮތަށް ޅުއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވިދާދާއަޅުގަނޑަށް މިކަމުަގއި ބުރަެވވެނީ ފޮނަދޫ 

ެގ ޖެހޭނެ ކަމަށް. ކޮންމެ މަޖިލީހަކުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުނުންދެއް ފާްސކުރަމަޖިލީހަކުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ަގާވއި

ަގއި މި ބުނާ  1ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގެ  88 ނަމަން މާނަކުރާ ަކމަށް ވާއަުޅގަނޑުމެދެްއ ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަަމށް ގަާވއި
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ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،ގައި މި ުބނަނީ 1 ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ 88ނުވާނެ.  ކަންތައްތައް އެހާ ހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ  ،ަވކިކުރުމާއި  ،ލެއްވުާމއި މުވަްއޒަފުްނގެ ،ންގުމާއިއިދާރީ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހި

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައް ބަލަހައްޓަންވާނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުންނޭ. އަދި މި  ،ކަނޑައެޅުާމއި

ވަަނ  18މާނައަކީ  ،ނަމަ ފާސްކުރާ  ަގާވއިދެއް . ކޮންމެ މަޖިލީހަކުން ވަކިކަންތައްތަކާ ުގޅޭގޮތުން ގަާވިއދު ހަދަންވާނޭ

ނަމަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ވެްއޖެގޮއްަސއޭ. އެހެންގަާވއިުދ އުިވގެން އޮތީ އެ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ނިމޭ ހިސާބުން އެ 

ހަމަޖެހޭ  ވާއިެދއް ނެތް. ެއއީކީަވގުތު ެއްއވެސް ގަ  މިވެސް މުަވއްޒަފުންނާ ގުޅޭ ކަންަތއްތަކާ ގުޭޅގޮތުން  ؛ކަންތައްތައް 

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ  ،ކުރަން. އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑަށް ބުަރެވެވނީނު މާނަކުރުމެއް ކަމަކަށް ައޅުގަނޑެއް ގަބޫލެއް

. އެ ގަާވއިދަށް ައޅުގަނޑުމެން ށްވެްސ ހިނގަމުންދާނެ ކަމަވަނަ އަހަރު ފާސްުކރެވުނު ަގާވއިދު މިހާރު 2010

ވަނަ އަހަރު  2010 ންގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުޙުއިޞްލާ ،ނަމަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ގެންނަ

 އިފާސްކުރެވުނު ަގވާއިދަށް ބަލާިއރުގައި ައޅުގަނޑު ވެސް ދެޭކޮގތުގައި މީަގއި ހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. މީގަ

ބޭރުގެ އިްސ  ދު ހެނދުނު ބަހުސްކުރިއަައޅުގަނޑުމެން މި ،އެގޮތުން ރި. ކުރަން ކަންަތއްތައް ވެސް އެބަހުއިޞްލާޙު

ީރރުކުރުމާ ގުޅޭ މައްދާަގއި ެވސް ހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ ހުރި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤުވެރިޔަކު މަޖިލީހުގައި ތަ

މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންދެްއވުމަށް  ،އްދާގެ )ހ( ގައި މި އޮންނަނީވަނަ މާ 218މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ގަބޫލުކުރަނީ. 

ްއޒަްތތެރިންނަށް ދަޢުވަތުއަރުވާނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުްނެގ މަޝްވަރާއާއެކު މަޖިލީހުގެ އަރުވާ ބޭރުގެ އި ދަޢުވަތު

ހޯދާނެ  ސިާޔސީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުންގެ މަޝްވަރާ ،. އެކަމަކުގައޭ ފަހުކުރުމަށަރައީސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ފާސް

ތަކުގެ މާނަކުރަނީ މަޖިލީހުގައި ތިބި ޕީ.ޖީ ގުރޫޕު ރުންޑަލީ ޔާސީ ޕާޓީގެއެްއވެސް ގޮެތއް މި ގަވާއިަދކު ނެތް. ސި

ނުވޭ. އެހެންވީާމ، މިފަދަ  ގަވާއިަދކުންނެއް ސާފެއް މިެވސް  ރުންނަށްތޯޑަލީޑަރުންނަށްތޯ ނުވަތަ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ލީ

ބޫލުކުރަން. އަދި މި ގަާވއިދު ުޅގަނޑު ގަ އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ ގަވާއިެދއް ކަމަށް އަކީ ކަންތައްތަކާ ގުިޅގެން މި ގަާވއިދަ

އިޞްލާޙުކުާރއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި ގަާވއިާދ ގޮތުން މީގެ ކުރިން އެަބހުރި ކޯޓަށް މައްސަލަތަކެްއ 

ފާްސކުރެވިފަ. ބައޮތް ތަކާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ެވސް އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒު ފަހުންހުށަހެޅިފަ. އަދި އޭގެ

މަޖިލީހުގެ  ޝަރީޢަތަށްތަކާ ބެހޭ ގާޫނނުގައި ހުރި ކަންތައްަތކަށާއި އަދި ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިމްތިޔާޒުހެންވީމާއެ

ގޮތްަތކަްށ  ހުރިޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާަފއި  ،ގަާވއިދުެގ ބަެއއް މާއްދާތަާކ ގުޭޅގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި

ތަްށ ޞަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކޭ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ދެއްވި ފުރުހޭނެ ކަމި ަގާވއިދު ިއޞްލާޙުކުރަންޖެ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ދަންނަވަން. ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު.
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  މަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:އްފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

 ،މި ހުރީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ދުވަްސވީ ބޭފުޅުންނާއި މަށް ހުއްޓިޤާއަޅުގަނޑު މި މަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑަްށ  ވަރަށް މިންނެތް މަސައްކަތުން. އެ ގެއަންހެން ކަނބަލުންނާއި ފިރިހެން ބޭފުޅުން ،ޒުވާނުންނާއި 

ބޭފުޅުން  އެއްޗަށް ބަލާފަ. މަ އެްއ ވަޢުދުގެ  އް އުފައްދާެނ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ވީހެތްތެރި މަިޖލީހާދެއްީވ ނަޒާތާއީދު

ތްތެރި މަޖިލީހެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ހާނަޒާ ގަނުޑގެ ކިަބއިން އެދެނީ ޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން އަ ޅުއަ

ބަލައިލިއިުރގައި މެން ތުކުރުމަްށ ގެނެސްދިނުމަށް. މިއަދު އަޅުގަނޑުގައި ަވކާލާޤުއްޙަބޭފުޅުންެގ  ކަންތައްތަެކއް އެ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރު  ށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭަގއި ދާއިާރއަދުމަށްރި މަޖިލީހެއް އުފެއްތްތެހާނަޒާ

ންމެ ބޭފުޅުންނަށް ފްލެޓާއި ލާގެ އެ އިޢާ ދާއިރާގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުގެ ؛މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ،ޒިޔާރަތްކުރުާމއި

ތަްއކުން އެ ެމންބަރު މީހާ ސަލާމަތްވެފައި އެ ކަންތައް ،އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަްއ ދިނުމަށްފަހު އެ ހޯދާ މަންފާއާއި

ގެ މެންބަރުގެ މާލީ ބަޔާން ވެސް އެއީ ަވކި އުސޫލެްއެގ ހު މަޖިލީ ޓަަކއި.މަޖިލީހެއް އުފެއްދުމަށް ތްތެރިހާ ނަޒާއޮންނާނޭ

 މި ތިބީ. ހިސާބަށް އައިސް  ފެންނަން އޮންނަންޖެހޭ އެއްެޗއްގެ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑުމެން ވަކާލާތުކޮްށގެން މިމަތިންގެ

ކަތްކޮށްދެްއވި މަށް ެގންނަން މަސައްޤާއަޅުގަނޑު އެ މަ ިއ،ެއއްބާރުުލން އަޅުގަނޑަށް ދެްއވަ އަޅުގަނޑު މިއަދު

މި  އިމި ގަާވއިދުގަ ބަލައިިލިއރުގައި  ގަނޑުޅު މިއަދު އަ ންނަވަްނ.ދަ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނެވގެންވާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިންގާނޭ އުސޫލުތަްއ  70ނޫނުއަސާސީގެ ޤާއޮންނަނީ 

ލާަފއިާވ އިގެ ދަށުން އެކުލަވަހަވާލާދީ އެ މާއްދާ އާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 88ނޫނުއަސާސީގެ ޤާއެ  ،ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތުން

އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ މި ަގާވއިދު އި އޮންނައިރުަގއި . މިހެން މީތި ލިޔެފަވެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދެ

މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  ،އިޞްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. އެހެންކަމުން

ނަވަން. އަުޅގަނޑު ންހަކަ ދަވާ އިޞްލާަޙށް އަދި އެ ހުށަހެޅުްއވި ކޮމިީޓއަށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރާ ވާ ހުށަހަޅުއްވަިއވާފައި 

 11 އެ ،ުދަވހުގެ ތެރޭަގއި މި ގަާވއިދު ައލުން އިޞްލާޙުކޮށް 30 ަލއިގެން އިގަބޫލުކުރަނީ އެފަދަ ކޮމިޓީެއްއ އެކުަލވަ

 ،ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ބަހުސްކުރެވި ވޯެޓއް ނެގި  ،ށް ގެނެސްމި މަޖިލީހާ ހަމައަ ންމެންބަރުންގެ މަޝްވަރާެގ މަތީ

ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް އެ ަގާވއިދު އަލުން އިޞްާލޙުކުރެިވގެން ކުިރއަށް

 . مد هللوالحޝުުކރިއްޔާ.  އި. ވަރަށް ބޮޑަށްކަމުގަ ޓަަކިއ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވެފަިއވާ ވަޢުދު ފުއްދުމަށް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 .ން ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ
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 : ވާހަކަދެްއކެވުންންޙަސަން ޝިޔާތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ސް ވާޖިބެއް ކަމުގައި ެދކެނީ އަުޅގަނޑު ިމ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުެގ އެންމެ އި`. ޝުކުިރއްޔާ 

ބުވެތި ރައްޔިތުން ގެ ގޮުތަގއި އިންތިޚާބުކޮށްދެްއވި ޮތއްޫޑ ރަސްދޫ އަދި އުކުޅަުހގެ ެއންމެހައި ލޮމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް

މަޖިލީހުގެ އެާއއެީކގަިއ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް މި ހަމަ ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް ދެންނެވުްނ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އަދި

ޭރަގިއ އިންތިޚާބުވުމާ ގުިޅގެން ައޅުގަނުޑ ދާއިާރގެ ލޮުބވެތި  ލަބިްއޔަތަކުންޣުރައީސްކަމަށް ވަރަށް ތަަނަވސް އަ

ވަން. އަދި ދަންނަ ނަމުަގއާއި އަދި އަޅުގަނުޑގެ އަމިއްލަ ނަުމގައި މަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާއާިއ ޝުކުރުރައްޔިތުންގެ 

. ކުރިމަތީގައި މި އޮތް ބާދީ އަރިްސކުަރންމުބާރިކު އާއިސް ޝުކުރާއި ތަހުނިޔާ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަށް ވެ

މައްސަލައަށް ބަލާއިުރގައި ައޅުގަނޑަށް ވެސް ފާހަގަކުެރެވނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިަދކީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ވަރަށް 

ވާއިަދީކ ނިމިގެންދިޔަ މަޖިލީހުގަިއ ޖެހޭ އެއްެޗްއގެ ގޮުތގައި. މަޖިލީހުގެ ގަ އަވަހަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަދަލުކުރަން

 އެ ަގާވއިދު އިޞްލާޙުުނކުރެވި ވަރަށް ގިނަ ދުަވސް ،ހުވައިކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް އެ ަގވާއިދު އިޞްލާޙުުކރަން

ގެންދިޔަ ަކމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ނޭދެން ގޮސް މަޖިލީހުގެ ަދއުެރއް ނިމިގެން މި ދިަޔއީ. ަވރަށް ދެރަކޮށް ވެ ވެގެން 

އަުޅގަނޑުމެންގެ ތިބޭ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހެއްގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދެްއ  ،ގަނޑުމެންގެ ަދއުރެްއގައި އަޅު

ވުން. އެހެންކަމުން، ނެ ޮގތެއް ނުނުވެދާސިލުހާއާއި ިމ ކަންކަން އެއިން ލިޭބ މަންފާހެދި ނޫނީ ގާނޫނެއް ވިޔަްސ ނެ

 އްވިޡިމް އެ ހުށަހެޅުޢާވޭރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް މެދުހެން

ކަ ހަކޮމިީޓއަށް ވެސް ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާ އްވިހުށަހެޅު މަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި އެމަނިކުފާނު އެއްވުހުށަހެޅު

ެއއްގޮތަްށ  ދުތަކާވަޢު ވީގެ ކެމްޕޭުނގަިއ  19ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު ިމ އެދެނީ އަޅުގަނޑުމެން ެއޖެންޑާ 

ށް ބޮޑަށް ރުޞަތަށް ވަރަތްތެރި މަޖިލީހެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފެންނާނެ ގޮތެއް ެވގެންދިއުން. ދެްއިވ ފުހާނަޒާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިލަންފުއަޅުގަނޑު ދެން މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދަށް. 

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު

ވަަނ  19 .وعلى آله وصحبه أجمعين الم على خاتم األنبياء والمرسلينالة والس  والص   ، الحمد هلل رب العالمين 

ށް އަޅުގަނުޑ ކަފުރަތަމަ ކަމަ ންމެއި އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އެއްެޗއް ބުނާ ދުވަހުގައި އެތުންގެ މަޖިލީހުގަރައްޔި

 ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުުރ ތިއިންތިޚާބުކޮށްދެްއވި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ލޮބުވެ މަށް ދެކެނީ އަުޅގަނޑު މި މަޤާ
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ބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން. އި ލޮ ހަންކަމުން، ިނލަންދޫ ދާއިރާގެ އެންމެހެދެންނެވުން. އެ

ްއޔިތުންގެ މަޖލީހުގެ ރައީަސކަށް މަނިކުފާނު ވަނަ ރަ 19ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ާއދެ! ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި 

ގެ ރާ ުޅގަނުޑގެ ދާއިސް އަވެ ޓަަކއި މަށްއެކަ ،ޓަކައިގަތް ަކމަށްޔަަތކުން އިންތިޚާބުެވވަަޑއި އްވަރަށް ފުރިހަމަ އަޣްލަބި

ގަލޮޅު އުތުުރ  ،ދަންނަވަން. އަދި ނައިބު ރައީސްބާއެއް ޙަފާނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުކުލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގިއ މަނި

 ބެހޭ  ވެސް ވަރަށް ހޫުނ މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައާ އަށްهللاދާއިރާގެ މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު

ެރވޭ. އާދެ! ބޫލުކުގަ ކަމަށް އަޅުގަނަޑށް ވެސް ޖެހޭލަން ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިޞްާލޙުކުރަންތުން ދަންނަވާގޮ

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަކީ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ެއއްެޗއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު  88ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ންޖެހޭނެ ންދަގެއޮތް ަގާވއިދު ކުިރއަށް އިޞްލާުޙކުެރވެންދެން މިހާރު މިާވއިދު ލީހުގެ ގަ ޖި ބޫލުކުރަން. އެހެންވީމަ، މަގަ

ޡިމް ޢާބަރު ޢަލީ ންރި މެން، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެމު. އެހެންކަބޫލުުކރަނީގަށް އަޅުގަނޑު މަކަ

ްށ އަުޅގަނޑު ފުރިހަމަހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މެންބަރުންގެ ނަންތަަކށް އަ ގެ އަދަދަށާއި އެ ޓީ ކޮމި އްވާފަިއވާހުށަހަޅު

 ތާއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ވަަރށް ބޮޑަށް. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ 

 ތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ މަަސއްކަަތކީ...އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .އިންނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް، ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަ

ތު ޞަ. އެހެންނަމަވެސް، ފުރުތޭނަން އަުޅަގނޑުގެ ފެންނަން އެބައޮ ،ެވއްޖެވިދާޅު އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް 

 ދިއްޖައިން. އަުޅގަނަޑކަށް މި ޕޯޓަލަކުން އަުޅގަނުޑގެށް އެތައި އަުޅގަނޑު ވަރަށް ކުރިން ފުރުޞަގަދެމުންދާއިރު

. އެހެން ބޭފުޅުންގެ ނަންތަްއ ދެންތޯ ޖެހެނީ، އަލުން އަނެއްާކ ފުރުޞަތަށް އެނުފެނޭ. އެހެންވީމާ ސްކްރީނަކުން ނަމެއް
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ރަށް އަޅުގަނުޑ ކަށް އަުޅގަނުޑގެ ޕޯޓަލަކުން އަޅުގަނުޑގެ ނަމެއް ނުފެނޭ. އިތުޓޭ. އަޅުގަނޑައްމިއިން ފެންނަން އެބަހު

 ދަނީ އަޅުގަނޑު ުސވާލުކުރަުމން.  ތަކުރާރުކޮށް މި މާއްޢާއަމީން .ނީޖެހޭ ފުރުޞަތަށް އެދެންތޯ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ބާރާތުން އަޅުގަނޑަށް ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ އިރީޙަ ސަަވރަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ

ވެސް ައޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަްށ ސާފުކޮށް ފެނެއޭ. އަދި ެއ މެންބަރުގެ ނަން

  ނުދައްކަން. ުޝުކރިއްޔާ. އޭ.  ޕޯޓަލުގެ ވާހަކަެއްއ އަޅުގަނޑުގެ އެނ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާ

ލަންޖެހޭ އިމާއްާދެގ ދަށުން އެކުލަވަ ވަނަ 8ޤާޫނނުއަސާސީގެ  ،ވަނަ މާއްދާ 88އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ރައީސް. އާދެ! 

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ އްޔާ ެވއްޖެ ުތގައިރާ ގޮޫބލުކުގަަގާވއިދު އަުޅގަނޑު  ހިްނގާ ހުގެލީންގެ މަޖިތުރައްޔި

 ވަރަށް ގިނަ މިއީ އިޞްލާޙުތައް ގެްނނަންޖެހޭ.  ަވރަށް ގިނަ ،ށް ވަރަށް ގިނަ ބަދަލުތައްަގވާއިދަ ްސވާނެ ގޮތަށް މި އަވަ

ލީހުގެ ކުރިމަތިލާއިރުަގއި މަޖި އ2020ާ ގަާވއިދެްއ ކަަމށް އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. އަދި ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެން ޖެވެއް ދުވަސް

އެންމެ އަވަސް ސްޕީުޑގަިއ  ،ގުޅޭ އެންމެ ރަނގަޅު ޒަމާނާ މި މަސައްކަތްތައް ވެސް ތަރުތީބުވެފައި އޮންނަންޖެހޭނީ

މިހާރު އޮތް އެީކގަިއ މި ަގވާއިުދގަިއ ހަމައެއާ ބަޖެހޭ. އެ، ެއ ބަދަލުތައް ގެްނނަން މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތަށް. ެއހެންވީމާ

 ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުުރވުން އިތުރު ކޮމިޓީތަެކއް އަދި ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަދި ގަގަނޑު ޓީތަކުގެ އިތުރުން ައޅުކޮމި

، ިމ މާއް އަންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެްނވީތަކެ ކޮމިޓީ ތުރުވިަޔސް އަދި އި ޔަސް އަދި އެހެން ކަންތައްތަކަށްވި  ށްކަމަ

ދު ެއކީަގއި މި ަގވާއިޢާޔަތްކުރާނެ ކަމަށް. ހަމައެއާ ރިށްއެކުަލވައިެލވުނު ަވގުތީ ކޮމިީޓން އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މި ކަްނކަމަ

ާދއިރާެގ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް  ެލވޭ ގަާވއިދު އަންނައިރުަގއި އަުޅގަނޑު ެދކެނީލަށް އެކުަލވައިއަެލވިގެންދާއިުރަގއި ކުއެ

 މަޖިލީހުގައި ސް އަުޅގަނޑުމެން މިވެކުީރަގއި  ،އި ވެސްގަކުރުމުގެ މަރުޙަލާސްހި ފުރުޞަތުތަކެއް އަދި ބަހުފަ

ލަތްތައް އާދޭ. މެންބަރުން ހާރުޞަތެއް ނުލިބިދާ ޮކޅު ނުވަތަ އެްއެވސް ފުޅުނުއިުރގައި ވަރަށް ކުޑަ ވަގުުތކޮޅުއު

ވަގުތު ނުލިބި  ނަށްއެ ބޭފުޅުން ،އެ ދާއިާރގެ އަުޑއިްއަވން ބޭނުންވެފައި ތިބެމެ ،ފައި ިތބެމެންވެބަހުސްކުރަން ބޭނު

އްޔާ ބަހުްސގަިއ ުތގައި ވެއްޖެ ްނކަމަށް ނިމުން ގެނެސްދެއްަވންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮ، އެ ކައެބަދޭ. އެހެންވީމާ

ކޮންމެ ޝުޢޫރެއް ފާޅުކުރެވޭނެ ވާ ން ބޭނުންޅުކުރަފާއެ ބޭފުަޅކު  ،ވެ ބައިވެިރވާން ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަށް ބައިވެރި

ނުވަތަ މި ގެނެޭވ  ވާއިުދގެ ތެރެއިންދާ ގަ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އަލަށް އެކުެލވިގެން

ވެފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮެތއް ހަމަޖެހެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ުކގެ ތެރެއިން މި ފުރުޞަތުތައް ރީތިކޮށް މަގުަފހިއިޞްލާޙުތަ

 ގައި އެންމެ ގޮތެއްަގއި މި ގަވާއިދު އަލުން ެއކުލެިވގެންދާއިރު  ލަޖުމު ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީއެހެންވީމާ
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ެއ  ،އްމީދުަތއްރަްއޔިތުންގެ އު ،ކަތްތައް އަވަްސވާނެ ގޮތަށްއްމަސަމި މަޖިލީހުގެ  ،ގޮތަށް  ށީގެންވާއެކަ މިޒަމާނާ

ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ވެސް ައވަހަށް ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީެގ ސްޕީޑު ވެސް އަދި ސަުރކާރުން 

އުސޫލުތަކެއް އަލަށް މި ރިހަމަ ރިހަމަ ނިޒާމެއް އެންމެ ފުރައްޔިތުންނާއި ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ފު

 ގެއިތުުރން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުއެކުެލވިގެންދާ ގަާވއިދުަގއި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދި ޭއގެ

ތަ އެ ބޭފުޅުންގެ ވާ ގޮތަށް ނުވަވެސް ފަހި ކަށްއިދާރާގެ މަސައްކަތްތަ ޖިލީހުގެވަތަ ރަްއިޔތުންގެ މަނުކަުތގައި މަސައް

ކަމެއް.  ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ވަރަށް މުހިއްމުލެިވެގންެއކު ާވ ގޮތަށް މި ަގވާއިދުވެސް ފަހި ކަށްކަތްތައްމަސަ

 ރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ުޝކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ކޮންމެހެން ކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަގުތު  ބްރާހީމް. މި ތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިޒަގެ އިއް ދާއިރާ ލީމި މާމިޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 ޖާބިރު. هللا ދުބްރި މެންބަރު ޢަވަަޑއިގެންެނއް ނެތް. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ،. ފުރަތަމަ ކަމަކީމިހިރީ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހިފަކަންކަން  ވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ިގނަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދި

ެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ތީބުކުރުން. ރާއްޖޭ ގޭގެ ކަންަތއްތައް ތަރު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތކެަރން މިތިބަ

ްއވެސް ތެއް އެ ނެ ވަގުމާއް ކޮށް ނިންދުވަސްތަެކއް އަުޅގަނޑު ހޭަދކުރިން. ދުވަހަކު ެވސް މިތާނގައި މަސަްއކަތެ

ދިަޔއީ. މަގަށް މަސައްކަތްކުރެިވގެން މަޖިލީހަކަށް ލިބިފައެއް ނެތް. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ވެސް ހަމަ އެ

 ހިތުހުރިހާ އެއްެޗއް ،ހިތުހުރިހާ ބަޔަކު ،ިއދެއް ހަދައިގެން ވާ ސް ގަ ވެ  ެއއްކޮށް ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައިހަމައެއާ

ޒީބު ހު. ތަންފާނުގެ ރިޔާސަތުގައި ިވޔަކަނުދެްއވާނެކަފަހަރު މަނިކު ދި އެކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން މިދިޔައީ. އަހަދަމުން

ބަލަން އެބަޖެހޭ. ކޮަބއިތޯ  ޒީަބކީހުބަޖެހޭ. ކޮބައިޯތ ތަކޮބައިތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބަަލން އެ ލުކުރާ ގޮތަކީ މަތަކުަގއި ޢަޤައުމު

 މި  ،ގެންލެވި އިމަސައްކަތަީކ ވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. ޕާޓީތައް އެކުަލވަ ންޖެހޭ  މެންބަރަކު ކުރަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ޓީައކަށް އެންމެން މިތިބީ އިށީނދެލައިގެން. މިއަދު އިށީނދެ ތިބިއިރުގައި ޕާައއިސް ނގައި ތާމި ؛އުމުޤައޮތީ 

 ފާއިތުެވގެންދިަޔ ކަމަށް ހޭ ގޮތެއް ނޫންއޮންނަންޖެ އެއީ  ހަކަދެްއކުންނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން މިތާނގައި ވާ

ވާުލވެގެްނ ހަ . އެހެންނަމަވެސް، މަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާވެފަ އޮތީކުގައި ތަމަޖިލިސް

 ާފނުގެ ދީލަތިކަން އަުޅގަނޑު ކުމަނި ،ވެފައި ކަމަށް  ދުވަސްމަމިއަދު މަސައްކަތްކުަރއްވަން ވަަޑއިގެންެނވި ފުރަތަ

ބޫލުކުރަން. ގަ ވެްސ އަޅުގަނޑު ށްކަމަ މު ކަމެއްއްދީލަތިކަމަކީ ވަރަށް މުހިއި މަހުގަ މަޟާންމި ރަ .ފާހަގަކުރަން

ވޭނެ އެްއެވސް ރެނުކުޞްލާޙުކުރަްނ އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙުނުައސާސީ ވެސް އިގޮެތއްަގއި ޤާނޫ ޚާއްޞަ
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އޮތީ  ރައްޔިތުން މި މަޖިލީހުގައި  ތަރުތީބުކުރުމަށް މި އި. މިރާއްޭޖގެ ކަްނކަންން ފިޔަވައާއެްއޗެއް ނޯންނާނެ ކީރިތި ޤުރު 

ރި . އިްއޒަތްތެސްފައިއަ ތިބީކުރަން އަުޅގަނޑުމެން މި ޒު. އެ އަމުރު ތަްނފީއަޅުގަނޑުމެންގެ މަްއޗަށް ައމުރުކޮށްފަ

ްނެގ އި ަރއްޔިތުޞްލާޙުެވެގންދާއިރުގަގެ ގަާވއިދުތައް އިޞްލާޙުެވގެން، ަގާވއިދު އިހުރައީސް، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ

ޒަތްތެރި މެންބަުރ އެ ފާހަަގކުރެްއވި ގޮތަށް އްދެންމެ ތިމަރަފުށި ާދއިރާެގ އި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް  މަޖިލީހުގެ

 މޯދީ ރަނަރަންދް ،ންފަޅީގަިއ ވާހަކަދެްއކީދަނޑުމެން ފުރަތަމަ އަުޅގަ ަތއް ދޭންވާނެ. މިއަދުތުވާހަކަދެްއކުމުގެ ގިނަ ަވގު

ނަށް މި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ ،އަުޅގަނޑުމެްނ ވާހަކަދެްއކީ ހަަކ. ދެވަނަޔަށްރާއްޖެ ަވޑަިއގަންނަާވ ވާ

ހަކަ. އަުޅގަނުޑމެން މި މަޖިލީހުން މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރަނީ ޖުޑީޝަލް ރުމުގެ ވާޔަންކުއްޢަ ންމަޖިލީހުން މެންބަރު

ަގއި ނުމިޝަޖުީޑަޝލް ސަރވިސް ކޮ ބޭނުންވެގެންތޯ ންކަމެއްން ކޮމަޖިލީހު ؟ތޯކުރަންއް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކީ

 ؟ގެ މެންބަރު އެތާ އިންނަންޖެހެނީ ކޮމިޝަނު ވިސްރސަ  ންތޯ ސިވިލްެވގެކީއް ؟އަޅުގަނޑުމެން ތިބެންޖެހެނީ

ނގަިއ މިތާޔަކު އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެަކމަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަުހސްކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާިރވެރި

ހުގެ ރައީްސެގ ލީންގެ މަޖިތު އިންނެވިހާ ދުވަހަުކ އޭނާ އިންނަވަނީ ރަްއޔިށްންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަކަތުރައްޔި

 ކަނި ނިންމާ ތަނަކަށް ނުގައި އޭާނގެ މައްސަަލ އެޝަސް ޮކމިމަޖިލީހުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވި ހައިސިއްޔަތުން ގޮސް

ްށ އެ މައްސަލަ މި ޖެހެނީ. ކޮމިއަދު އަނެއްކާެވސް ތަކުރާރުރަން ތަން. އަޅުގަނޑު ހިތާމަކު ވެފައި އޮންނަނީ އެ

ންޓްކޮށް ހޮިވގެން . އަދި އަުޅގަނޑުމެން ގޮތަށް ިއންޑިޕެންޑެށްކަމަ އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން ެއކަަހލަ ކަމެއް ދިމާނުވާނެ

ސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުާރ މަރު ކާ ސަރު .ނަންވާނެކޮމިޓީތަކަށް ާލއިުރގައި ވެސް ވިސްެވސް ހުންނަށް އައިްސ ތިބި މީ

ނޫން  ކުއި ވެސް ހަމަ އެމް.ޑީ.ީޕ މީހުން އެކަންޏަޓީގަންނަންވާނެ. އެ ކޮމި އޮ ނގައިތާބަލާ ކޮމިޓީ މި ންވަރުމި

 އަދާކުރާ މިންވަރު ލިއްޔަތުރުގެ މަްސއޫުރކާސަ ؛ސް އެމް.ޑީ.ޕީއި ވެވެސް. އަދި އެެހނިހެން ކޮމިޓީތަކުގަ ކީތިބެންވާނީ

އެހެން  ން ތިބޭ މީހުން. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ނޫންހުން ފިޔަަވއި ދެންޖެހޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީބަލާ ކޮމިޓީގައި ތިބެ

މިއަދު ފެނިގެންދާ  މެންނަށްފުރުޞަތެއް ނޯންނަ ގޮތަކަްށެވސް ެވގެންނުވާނެ. އަުޅގަނޑު  ބަޔަކަށް ރާއްޭޖގަިއ ެއއްެވސް

ގޮތަށް ހަނިެވެގންދާ މަންޒަރު. އެކަން ާރއްޖޭގެ  ޞަތެއް ނެތްނޫން މީހަކަށް އެްއވެސް ފުރު މީހަކު މަންޒަރަކީ އެމް.ީޑ.ޕީ 

 ވެސް ތިބޭނެ. އެކަމަށް ީމހުންނުވާނެ. މިތާނގައި ކިތަންމެ މަދުން ނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫން  ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް

 ނަގާ ން ަގވާއިދު ހަދަ .އްކުރަންވާނެ ކަމެތިރާމުހުންޖެހޭނެ. ގަާވއިދު ހެދިގެންދާއިރު ެއކަމަށް އިތިރާމްކުރަހުވެސް އި

 ތިބޭ  ކޮމިޓީގައި އަުޅގަނޑު ނުހިމެނޭ. އަޅުގަނޑަކީ އަިމއްލަ ޮގތުން ހޮވިފައިވާ މީހެއް. އަިމއްލަ ގޮތުން ހޮވިފައި

ވެްސ  އްލަ ގޮތުން ހޮވިފައި ތިބޭ މީހުންގެފުރުޞަތު އޮންަނންވާނެ. އަމިވެސް  ަގއިވެސް ކޮމިޓީތަކު މީހުންނަށް

ތަނަށް ހޮވާފައި ހުރި  ޅުގަނަޑކީ އަުޅގަނޑު ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ ރައްޔިުތން މިންާވނެ. އަވެސް އޮންނަ ޙައްޤުތަކެއް

ވެްސ ނޫނުއަސާސީ ޤާ ،މެންބަރެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މިއަދު ބޭނުންވޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ
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ކަމެްއ  ުކރާށޭ. ދެންވެސް ހުރިމެއް އިޞްލާޙުކަ ަގވާއިދު ެވސް އިޞްލާޙުކުރާށޭ. ދެންެވސް ހުރި .ލާޙުކުރާށޭއިޞް

 ...ސް އިޞްލާޙުކޮށްގެން ޫނނިއްޔާރަްއޔިތުންގެ މަޖިލި .އިޞްލާޙުކުރާށޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ   ދެން ފުރުޞަތު މި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު

 ޙްމަދު ޢާމިރަށް. މެންބަރު އައިްއޒަތްތެރި 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

އޮީތ  ންފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑު ހަނދާންކޮށްލަ އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ގަާވއިދުގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގއި އެންމެ

ކުދިކުދި  މިހާރުވެސް މަލުކުރެވެމުންާދ ގޮތާޢަ އި،އެްއޗަކާ  ގެން ވިދާުޅވާއިނދެ ަތނުގައި  ތިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

މަށްފަހު އުދި ތަފާތުތަކެއް އެބަހުއްޓޭ. ެއީއ ގަާވއިދުަގއި ތަކުރާރުކޮށް ައޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި ދެވަނަ ބްރޭކަކަށް

ދާުޅވީމާ، ކުޑަހުވަޫދ ވިއިން އަޅުގަނޑުގެ ނަން ނުފެންނަ ވާހަކަ ހުއްޓާ މި ން ގެތެރެިއން ފެންނައަޅުގަނޑުގެ ނަން މީ

ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މިތަނުން  ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ވިދާުޅވީމާތަނުން ފެންނަ ވާހަކަ  ދާއިރާގެ މެންބަރު މި

އިރާދަކުރެއްވިްއާޔ ހަމަ ފަސޭހައަކުންނެއް. މި ގޮނޑި އިންނާނެ  ނޫނޭ އެހާ ކަމެއް . ެއއީ ވާނެގެއްުލވަެއއް ނުލެވޭނޭ

އު ަގާވއިދެްއ އަ ،އިނގޭތޯ. ދެން ހަމައެއާއެްއކޮށް ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ން ންދެދައުރު ނިމެ

ވަނަ މާއްދާަގިއ  88ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ލަންޖެހޭނެ ކަމަށްއިލުމަށް ޓަަކއި ިމ ގަާވއިދު ެއކުލަވަ އިއެކުަލވަ

ީވ  މި މަޖިލީހުގައި މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑު މި ޖެހެނީ.ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީެވ، ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދެއް މި ހަދަން

އެއަށް އަުޅގަނޑުމެން  .ލާަވއި އިވާ ގޮތަކީ ައއު ަގާވއިދެްއެގ ގޮތުަގއި ަގވާއިެދއް ެއކުލަމަލުކޮްށފަޢަދައުުރގެ ތެޭރގައި  3

ރު އޮތް ރަމުންދާނީ މިހާމަލަކުޢަލުމަށް ަޓކަިއ އިލުން. ައއު ަގވާއިެދްއ އެކުަލވައިމިކިޔަނީ ައއު ަގވާއިެދއް ެއކުލަވަ 

 ،ފަދައިން ޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވިގަާވއިދު ކަމުަގއި މިހާރުވެސް ކަނޑައެޅިދާނެ. މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ިއއް

ގޮތަކީ ގަާވއިދުގެ ބަެއްއގެ ގޮުތގަިއ  ކުރެވިފައި އޮތްމަލުޢަ، އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ށް ަގާވއިދުަގއި ިލޔެ ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އެހެންަކމަށްވާނަމަ މި މަޖިލީހުގައި ނެ ކަހަލަ ގޮތަކައަޅުގަނޑުމެންނަށް ބެލޭ

 ކުެރވިަފއިވާ މީހަކަށް ވަރަކަށް މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކަންހިނގާފައިވާ ޮގތަކީ މިއީ. އެހެންވީމާ، އޭގެެތރޭގައި ކޮންމެެވސް

 މި ަގވާއިދަްށ ންލެވެންދެއިކުަލވަ އު ަގވާއިެދއް އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އަ އެްއކޮށް ައޅުގަނުޑ މި ވާތީއާ

ކަމެއް. ދެން  ޓަކައި މަނިކުފާނަށް ހަމަ ކުރެވިދާނެރާ ހިންގުމަށް ސް އިދާމަލުކުރަމުންދިޔުމަކީ ހަމަ މަޖިލިޢަ

އޮތް ގާަފއި ާލއިރުަގއި މިހާތަނަށް މި މަޖިލީހުގައި ކަން ހިނއިއެއާެއއްކޮށް އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ ގަާވއިދު ެއކުލަވަ ހަމަ

 ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެޭވ ނޫނުއަސާސީގެޤާލިއިުރގައި މި އިނޫނުއަސާސީއެއް ެއކުލަވަ ޤާަގއިމުވެސް ައުއ ހަމަ ،ގޮތަކީ
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ޫނން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ޕާޓީތައް ެއކަނި ަތމްސީލުކުރަންޖެހޭ ބައެއް

ރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިާދޅުވި ފަދައިން ދާއިރާެއއް ދެންމެ ހަމަ ކާށިދޫ ދާއި ؛މެންބަރުންނަށް މިއަންނަނީ

ވަނަ ާމއްދާަގއި އެަބއިމީހުން ކަންކުރާނެ ގޮެތއްގެ ވާހަަކ  75ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ ،އެހެންވެގެން .ޓަކައިތަމްސީލުކުރުމަށް 

ފައި އޮތީ. އެހެންވީާމ، ވެސް ބަާޔންކޮށް ގެ ވާހަކަމަލުކުރާެނ ގޮތެއް ޢައަދި ތަމްސީލުކުރުމުގައި  .ބަޔާންކޮށްފައި އޮތީ

 ނެްއކާ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް އޮެވގެްނ ގަވާއިެދއް ހެދިގެންދާއިުރގައި އަލުން އަ ،މަތީން ގަވާއިދު ހެދިގެންދާއިުރގައި  އެގޮުތގެ

މިނިވަންކަމާ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ،ގޮތަށް ބުނާ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ ދެވަނަ ނަންބަރުގައި މި 88ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ެވްސ  ަގއިމުމަކީ ހަމައުގެންދިވެސް އެންމެންގެ އަުޑ އުފުލޭނެ ގޮަތކަްށ މިކަމުގައި ަގވާއިެދއް އެކުލެވި  ނަށްއެކު އެންމެން

ކަމަކު އަުޅގަނޑުމެން ވެސް މިއީ މިއަދު ޕާޓީއަކަށް ވީ  ކަމެއް. އެންމެ ދެ މެންބަރުން ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް އެދޭ

ެވސް ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން އަިދ ޚާއްޞަކޮށް ަވކި ޕާޓީައކަށް  ކަމަށްވާތީެވ، އެކަން  ބަރުން ކަމަށްނިސްބަތްވާ މެން

މަކީ ހަމަ އުދި ވާ މެންބަރުންނަށް ވެސް މި މަޖިލީހުގަިއ ަތމްސީލުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ގަާވއިދެއް ހެދިގެންނިސްބަތް ނު

އައި.ޕީ.ޔޫެގ  ،ނަމަ ދަންނަވާ ގޮތެއްަގއި ލަޖިލީހުގައި ޖުމުވަނަ މަ 16ކަމެއް. މި ގަާވއިދަކީ ވެސް  މުއްކޮންމެހެން މުހި

ލާފައި އޮތް ަގވާިއދެއް. އަުޅގަނޑުމެން ހިމެނޭ އިފުރިހަމައަށް އެކުލަވަ މަތީން ވަރަށް  ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މިންގަނޑުތަކާ

ކަތަށް އަުޅގަނޑު ވަރަްށ މަސައް ކޮށްފައިވާ  ހެދުމަށްގަާވއިދުމި ވަނަ މަޖިލީހުގައި  16މަޖިލީހެއް ނޫނެއް ކަމަކު 

ގިަނ  ތެރޭަގިއވާ ވަރަށް ގެަގާވއިދު އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ؛ުޝކުރު އަދާކުާރ ހާލުގައި ހަމަ ެއކު ލާޞްތެރިކަމާއިޚް

ެއއްކޮށް ައޅުަގނޑުމެންނާ ވާހަކަދެކެފަިއާވ  ވަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުަގއި އައި.ޕީ.ޔޫއާ ކަންތައްތައް މި

 ގެފުޅުންގިނަ ބަދަލުތަކެއް ައިއއްސަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ސުޕަރ މެޖޯރިޓީއެއް ތިބޭ ރަށްޚިލާފު ގޮތަށް ވަ ނޑުތަކާމިންގަ

ވަނަ ާމއްދާެގ  88ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ އެްއކޮށް މި ަގވާއިދު އަލުން އިޞްލާޙުެވގެންދާއިުރަގއި މިދެންނެވިހެން މި އޮތުމާ

މަީކ އުމި ގަާވިއދު އިޞްލާޙުެވގެންދި ،މަތީން ުތގެިއވާ ރޫހާ ެއއްގޮްތވާ ގޮ)ހ(ގެ ދެވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފަ

 ވާހަަކ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ.  ވާތީވެ އަުޅގަނޑު އެ ށްކޮންމެހެންވެސް ބޭނުން ކަމަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ ފުނަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

އެ  ބޭފުޅުން ވަގުތު އެ ްނނަވާބޭފުޅުންނަށް ބާރުލިބިވަޑައިގަ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. ތެދުފުޅެއް. އެ .هلل الحمد` 

 ބާރު އޮންނައިުރ ޭބފުޅުންނަށް ކީ އެޔަ ޅުންގެ ހަމަބޭފު ނުވާނެ. އެކުރަްއވަިއގެންޒުބޭފުޅުންގެ ަމއްޗަްށ ތަންފީ އެދޭގޮތް އެ

ިގނައިން ތިއްބަސް ހަމަހަމަ  ،ގެ ަހމައަކީ މަދުން ތިއްބަސް ކޮށްލުން. އަޅުގަނޑުމެންދެން ތިބި މީހުން ނިކަމެތި
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ށް ން. އެކަން ތިބޭފުޅުންނަށް މިއަދު ރައީސް ތި ގެްނދަވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައައުއުސޫލެްއގެ ދަށުން އެކަން ެގންދި

ނެްއ ންގަނޑުމެައޅު އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ މިއަދަކުهللا ުދވަސް ައިއސްފަ.  އޮތީ އެ ުދ މިތަމްސީލުކޮށްދެއްވަމުން. މިއަ

ގެންަނ އް ނުކުރާނެ. އާދެ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދަށް އިޞްލާޙު ޒެފެއް ތަންފީސާާނއިންމަްއޗަކަށް އެބޭފުޅުންގެ 

ހެދިފައި ހުރި ގަާވއިދަީކ  އިކުީރގަ ! އެބަހުރި. ބައްލަވާކަތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން ދަްއކަންވާހަކަ ދައްާކއިރު ބަިއވަރު ާވހަ

  ހިތުންައޅުގަނޑު ،ކަމަކު އިޞްލާުޙކުރެވެމުން ައންނައިރުެއއްެޗއް ގޮތަށް އޮތް  ށް އެކަނި ފުރުަޞތު ލިބޭއެބޭފުޅުންނަ

ވަރަށް ތަނަވަްސ ބޭފުޅުންނަށް  އް ނެތެއް ކަަމކު އެއެްއވަުރެގ ބާރެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީއާ ،އަޅުގަނޑުމެންނާ އެްއވަރު

ނަފާވެރިކަުމގެ  ،ހޯއްދަވާފައި ހުރީ މާލީ އެކިެއކި ފައިދާތަކުންއެގޮތަށް  ހަމަފުރުޞަތެއް އަރުވަން އަުޅގަނޑު ބޭނުން. 

ޒިމުކުރާ ގޮތަކަށް އެ ލާމަްއޗަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ  ،ގޮތުން އެބޭފުޅުން އެްއކުރަްއާވފައި ހުރި އެއްޗެހި ފެންނާނެ ގޮތަކަށް

އޭެގއިތުރަށް އެބޭފުޅުން ކުރަްއާވ  ،ހޯްއދަވާފައި ހުރި އެއްަޗކާއި  ،ލާޙު ގެނެވެްނވާނެ. ހޯއްދެވި ެއއްޗަާކއިގަާވއިދަށް އިޞް

އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އާދެ، ކަމަށް ގޮތަކަށް ިމކަން ހުށަހެޅޭނެ  ވިޔަފާރިތަުކގެ ތަފްސީލުތައް އެނގެން އޮންނަ

ގެ ހެޮޔ هللاވެްސ ހުންނާނެ. އާދެ، އަުޅގަނޑަށް މި ފުރުޞަތު ލިބުނީ  ބައިވަުރ ވާހަކަަތކެްއ އެހެން ބޭފުޅުންގެމިކަހަލަ 

ޓަކައި ފުނަދޫ، އެކުަގއި އަުޅަގނޑު ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުން މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ. އެކަމަށް ތްފުޅާރަޙްމަ

 އްޔާ. ކުރު ަދންނަވަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިރައްޔިތުންނަށް ޝު ަހއިމާއުނގޫދޫ، ަޅއިމަުގގެ އެންމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ދެކުނު ުކޅުދުއްފުށީ ،އަރުވަނީ ފަހު ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެންމެ

 ށް. މުޙައްމަދަ ޖަމްޝީދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް މުޙައްމަދުޖަމްޝީދު ގެ މެންބަރު ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ 

ޝުކުރު މެންބަރުންނަށް  އިވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައޮނަވިހިޝުކުރިއްޔާ.  .هلل الحمد .`

އަދި މި މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ނައިބު ރައީސް މިކަުމގަިއ ޝާމިލުކުރަން. އެބަެއްއެގ ދަންނަވަން. ދަންނަވަން. މަރުޙަބާ 

ެދްއވީތީ ކުޅުުދއްފުށީެގ އިވައަުޅގަނޑު ހަމަޖަްއސަ ގޮތުން ރާތުން މި މަޖިލީހުގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް ވަކީެލއްގެފަ

މި މަޖިލީހުަގއި ކުރެޭވ  ،މިތާނަގއި ،ފަދައިންލަްއވާނޭ ދަންނަވަން. އެނގި ޝުކުރު ވަރަށް ބޮޑަށް  ރައްޔިތުންނަށް

ޢަމަލުކުރަމުން އައި ޮއތް. އެއީ ގަނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި ގަާވއިދެއް އެބަ ވަގުތު. އަޅު ސް މިހުސަކީ ގަާވއިދެްއގެ ބަހުބަ

ވެްސ ށް ލާޙުކުރަންވީ. ރަނގަޅު ނަމަ ޢަމަލުކުރަންވީ. ެއްއގޮތަކަޞްނޫންނަމަ އި ގަާވއިދު. ަގާވއިދު ރަނގަޅު 

މި މަޖިލީހުގައި  ،ަޗކީވާހަކަ ަދއްކާނެ ކަެމއް ނެތް. އެކަމަކު، އެނގި ހަާމވާ ެއއް އަޅުގަނޑުމެން މާ ހޫނުކޮށް އެ

 އި ގެންަދވާކަން. އެންމެހަފުވެރިކަމާެއކީ އެބަ ުކރިއަށްސާޒަތްތެރި ރައީސް ިއންމިހާރުވެސް ހަމަހަމަކަމާއެކީ އިއް 
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، އެހެންވީމާ ޮބޑަށް ސާފުެވގެން ހިނގައްޖެ. ސްގަިއ ވަރަށްހުމެންބަރުންގެ ފަރާތުން އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާަމވޭ. ބަ

އަދި އެ ަގވާއިުދ ްއލުކުރަންވީ. ޙަ ންވީ.ނޫންނަމަ އިޞްލާޙުކުރަ ޢަމަލުކުރަން އޮތް ަގވާއިދު ރަނަގޅު އަޅުގަނޑުމެން

 ކަމަށް ައޅުގަނޑު  ރަނގަޅު އެ ކޮމިޓީ އެންމެޓަކައި ހަމަޖެހިފައި އޮތް ކޮމިޓީ، ނުވަތަ ބެލުމަށްޓަަކއި ރަނގަޅުކުރުމަށް

 ންނަށްއައު މެންބަރު ،އައު މެންބަރުން ތިއްބެވި މަޖިލީހަކަށް ވާތީ ވެސް ދެކެން. އެކަމަުކ، މި މަޖިލީހަކީ ވަރަށް ގިނަ

 ެއ ކޮމިޓީން ފުރުޞަތު ދެއްވުން އެދި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ނުވަތަ ވެސް އެ މަޖިލީހުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަްށ  ،. ދެން އަޅުގަނޑުމެންެގ މަސައްކަތަކަށް އޮތީސްގެ ވަގުތު ނިމުނީހުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ބަ

ކުަޑކޮްށ އެބަ ރިޔާސަތަށް އެއްެޗްއ  ަކންކަން ނިންމުމުގެ ވަގުތު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިއަދި ވޯޓުަނގަ ހައިއަ

ާރެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި، އަްއޑޫ މީދޫ ދާއި ސާފުވާންޖެހޭ އިނގޭތޯ. އަްއޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ

މޭޒަށް މާ ސާފުެވވަަޑއިނުގަންަނވާ ކަމަށް ވަނީ  ވޭ. އިދާރީމެއް އެބަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުުކރައްވާަފއިވާ ހުށަހެޅު

 ބަސްފުޅުތައް. އެ ، އަދި އެއްފަހަރު ިވދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ؟ ހަމައެަކނި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމެއް. އެހެންވީމާ

 

 ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއ  88ހުށަހެޅުމަކީ މިއީ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ ްނގެ މެއާދެ! އަުޅގަނޑު

ން ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު  17ަގއި 2010 ޗުމާރި 2މި މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރާނީ  ،މަތީން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ

 ެއއް އެ ަގާވއިދު އިޞްލާޙުކުުރމަށް ޓަކައި ަވގުތީ ކޮމިޓީ  ،ަޅއިކަނޑައަ މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ަގވާއިދަށް ކަުމގައި

ފާސްކުރުމަށް ތަޅުމަށް  ،ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު މުޅިން އިޞްލާޙުކުރުަމށްފަހު 30 ަލއިއެކުަލވައި

ތައް ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ދުވަހުގެ ކުރިންެވސް ދުވަހުން ދުވަހަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލު 30މި  އަދި ،ހުށަހެޅުމަށާއި

 ސާފުވެދާނެހެން. ޭމޒަށް  އިދާރީމިހާރު އިބާރާތް އަޅުގަނޑަށް ހީވޭ ގެންދިއުމަށް ފާސްކުރުން. ހުށަހަޅަމުން ތަޅުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު މިތިބީ ވޯޓުގެ ރަނގަބީލު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ވެސް ސާފުވެއްޖެ.  ބޮޑަށް މެންބަރު. މާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ބޮޑުަވޒީރު ހިޒް އިންޑިާއގެ ޢަލައިކުމް.  އައްސަލާމްމިނެޓު ހަމަވަންދެން އިނގޭތޯ. )ަވގުތުކޮަޅށްފަހު(.  5ޖަހައިގެން އެ 

އިންޑިާއއިން ބޭރަށް ުކރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުަގއި ށްަފހުގައި ންތިޚާބުެވވަަޑއިގަތުމަ އިދީރަ މޯ އެކްސެލެންސީ ނަރެންދް

ވަތު އެރުވުމަްށ ޢުމި ދަ ،ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މި ިއއްޒަތްެތރި މަޖިލީހަށް ތަޤްރީރުކުރެއްވުމަށް ،ރާއްޖެއަށް ަވޑަިއގެން

 ޓުދެއްވުން އެެދން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯ
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 ]ވުންވޯޓުދެއް [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 82    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 80    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

   80     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 80        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 82ަވޑަިއގެންތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވެހާޒިރު  .87ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ އަދަދު؛ އާދެ! 

ނެތް. ަވކި ؛ . ނުެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ އަދަދ80ުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އިގެންެނވި ޑަ އްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވަގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުދެ

ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ  ،އެހެންވީމާ. 80ލަ؛ ޖުމު. 41މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ފާސ80ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދަތުރުފުޅުގައި ދިވެހިާރއްޖެއަށް ަވޑަިއގެން މި ރައްޔިތޔުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ  މާނަގެ ފުރަދީރަ މޯނަރެންދް

ވަަޑއިގެން ވޯޓުދެްއވި އެންެމ ވެ ޒިރުހާ ގެހުމަޖިލީަރއްޔިތުންެގ ިއއްޒަތްތެރި ވަތު އެރުވުމަށް މި ޢުތަޤްރީރުކުރެއްވުމަށް ދަ

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއސަލައަށް. އެއީ ުޖޑީޝަލް ސަރވިްސ ވަނަ މ2ަވަނަ މަަސްއކަތަށް. 2އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓަށް މި ައހަނީ މިއަދުގެ 

އަުޅގަނޑު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރެއް ކަނޑަެއޅުމަށް.  ށްކޮމިޝަނަ
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މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމުގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދޭނަން ހުށަހެޅިފައި، އަދި ހުށަހެޅި ތާއީދު  ،އަރިހުން އެދޭނަން

  އޮތް ގޮތް އިްއވައިެދްއވުމަށް.ލިބިފައި

 

  ން އިްއެވވުން:މޭޒު އިދާރީ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ތާއީދުކުރަްއާވފައިވާ ހުށަހެޅުން. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ އިލްޔާސް ލަބީބް

 ސާން ޙުސައިން ކަނަޑއެޅުަމށް.ޙިއި ުތޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރެއްގެ ގޮުތގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަނޑައެުޅްއވުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން، މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.ސާން ޙުސައިްނ ޙިޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ންބަރު:ހުށަހެޅުއްވި މެ

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 82    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 81    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   81     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 81        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 82. ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު  ދެންމެ

މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން  ވި. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއ81ްކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

މި ޯވޓު . 81. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވި މެންބަުރންގެ އަދަދު؛ ނެތް ންގެ އަދަދު؛ންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުބޭނު

ވީމާ، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު، މި މަޖިލީހުން އެހެން .81ލަ؛ . ޖުމ41ު؛ ނީމަށް ބޭނުންވަވުފާސް

 އްޖެ. ލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއގެ ގޮތުަގއި ކަނަޑއެޅި ކޮމިޝަންގައި އިންނަވާނެ މަޖިސް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މޭޒުން  ގޮތް އިދާރީ ފަހު ވޯޓަށް އެހުން. އެ ވޯޓަށް އަޅުގަނޑުމެން އަހާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން އޮތީ މިއަދުގެ އެންމެ

 އްމު އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން.ޢާއަމީން

 

  ްއެވވުން:މޭޒުން އި އިދާރީ

މީދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވަިއ، ައއްޑޫމަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

ވަނަ މާއްާދގެ  88ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ ހޫދަމް ތާއީދުކުަރއްާވފައިވާ ހުށަހެޅުން. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްއާރޮޒައިނާ 

ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ  17ގައި  2010މާރިޗު  2ކުރާނީ މި މަޖިލީހުން ޢަމަލު ،ފަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން)ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށް

ކަުމގައި މި މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައި، އެ ަގާވއިދު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި  ށްމަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފަިއާވ ގަވާއިދަ

ކުރުމަށްފަހު މިޓީން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު މުޅިން އިޞްލާޙުދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ކޮ  30ވަގުތީ ކޮމިީޓއެއް އެކުަލވާލަިއ 

ދުަވހުގެ ކުރިން ވެސް ދުވަހުން ދުވަހަށް ގެންނަން ފެންނަ  30ފާސްކުރުމަށް ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމަށާއި އަދި މި 

 ން.ފާސްކުރު ންގެންދިއުމުލުތައް ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަމުންދަބަ

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އަތޮުޅ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  ައއްޑު ،އްމު އެ އިްއވި ގޮތަށްޢާމޭޒުން އަމީން އިދާރީ

 ަވޑަިއގަންނަވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.ވެ ން ބޭނުންގޮތަށް ވޯޓުެދއްވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ   ވި މެންބަރު:ހުށަހެޅުއް

 ދަމް އާއަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 82    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 80    :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   80     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 80        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުޅޭގޮތުން ނެގުުނ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ  ސާން ޙުސައިނާޙިތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ 

ރީފް ޝައެހުނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަުޅގަނޑުމެން މި ވޯަޓށް !މާފުކުަރއްވާ. 87ލަ އަދަދު؛ ޖުމު

މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ގޮަތށް ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ.  ހުށަހަޅުއްވަިއ، ހަމަ އަްއޑޫ

. ފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ 82ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 87ލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް  ންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުށް. ނުފެންނަ ކަމ80ައަދަދު؛ 

މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވުފާސް. 80؛ ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ންގެ އަދަުދ؛ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

މީދޫ ދާއިރާގެ  އަްއޑޫހުށަހަޅުއްވަިއ، ޝަރީފް  ރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބައެހެންވީމާ،  .80ލަ؛ . ޖުމ41ު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުުކރައްވާަފއިވާ ގޮތަށް ފާސްެވއްެޖ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް  ދެންމެ ޝަރީފް އެ ވަނީ މު އުސޫލެއް ަކމަށްއާއް .މެްނބަރުންއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ އި 

ދެން ކޮމިީޓގެ ައދަދު ހުށަހެޅުން ކަމަށް ވަނީ. އަދި ކޮމެީޓގެ މެންބަރުންެގ  ،ލިބި ވޯޓަށް އެހި ފާސްވުމުންތާއީދު 

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އަމަުލކުރަމުން މި ގެންދިޔަ ގޮތަކީ  ،ނަމަވެސްނަންފުޅުތައް ވެސް ހުށަހެޅުން ކަމަށް ވަނީ. އެހެން
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ފެނުމުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ މި ވެްސ ހުށަހެޅުން. އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ  އަދަދުނަންފުޅުތަްއ ހުށަހެޅުން. އަދި  ކުރިއަށް އެ

 ގެންދަން އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި މަލުކުރަމުންޢަމާ އިރެއްަގއި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނުނިން

 ޓީކޮމެ އެ ، މެންަބރުންގެ ކޮމިީޓއެއް  11އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ވޯޓަށް އަހަނީ   ވީމާ،ކުރަމުންދާ ގޮތަށް. އެެހންމަލުޢަ

މެންބަރުންެގ  11. އަދި އެ ކުރާ ކޮމިޓީޙުލާޞްާވއިދު އިގަެއއީ  އި،މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކަށް ވުމާ  11 އެއީ

އެ  ،މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ 11އަހަނީ. އެއީ  ައޅުގަނޑު މި ށްވޯޓަ 1އަހަނީ.  އެީކގައި އަުޅގަނޑު މި ނަންފުޅުތަކާ

މު ައޅުގަނޑު މިދެންނެވި ހެންވޭުރ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ އްމީންޢާއައެީކަގއި.  ރުންގެ ނަންފުުޅތަކާއެގާރަ މެންބަ

 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން ވިދާޅުވެެދްއވުން އެދެން.  ޢާޡިމް ޢަލީމެންބަރު 

 

 ވުން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިޢާޡިމް ހުށަހަޅުއްވަހެންވޭރު މެދު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  

ޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންަނާވ މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމެ 11ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން. ެއއީ  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ  -2 ދަމް ޝަރީފް،އާމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  -1މެންބަރުންގެ ނަން ލިސްޓު. 

 -4މަދު ޝިޔާމް، ޙްގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނައިފަުރ ދާއިރާ -3، ރިޔާޟްهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޞަޢުދު  -5ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، 

 ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ  -7ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން ލަޠީފް،  ހެންވޭރު -6ޙުސައިން، 

މަރަދު  -9މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް، އިްއޒަތްތެރި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ  -8ދަމް، އާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ

 -11 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ -10މް ޝަރީފް، ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 ރު މޫސާ. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުނަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން .މުއްމީންޢާއަޝުކުރިއްޔާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 މެންބަރު ޢަލީ  ޢާޡިމް ހެންވޭރު މެދު ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރިޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދުތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 82    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 79    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   79     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 79        :ޖުމްލަ

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ 82. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 ވޯުޓދޭން ބޭނުންވެވަަޑއިނުގަންަނވާށް . ނުފެންނަ ކަމަްށ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ ނެތް. ަވކި ގޮަތކ79ައަދަދު؛ 

ވޯޓު.  40މިވޯޓު ފާސްުވމަށް ބޭނުންވަނީ . މެންބަރުން 79 ވަަޑިއގެންނެވީނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވެ ވެސް މެންބަރަކު 

ާވއިދު ގަ އެއީ  ؛މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ 11އެހެންވީމާ، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި 

  ކުރާ ކޮމެީޓގެ ގޮުތަގިއ  ފާސްވެއްޖެ.ޙުލާޞްއި

 

 ނިންމުން 
 

 ވުން:ްއކެ ސަތުން ވާހަކަދެޔާރި

ގެ މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލުމުގެ ކުރީަގއި ދަންނަވަން. ދެން  ހުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އަޅުގަނޑު މަޖިލީ

 ގަިއ. 10:00ހެނދުނު ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  2019ޖޫން  3މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮްނނާނީ 

 

 .މުނީނި ަމޖިލިސް. ينالمالع رب   هلل حمدوال

__________________ 

 




