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ާޔައުމިއްޔ ާ

0103ާާާ-ޚޑާކ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކޮމިޓީެގ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ދިރ ސ ކޮށްާ އަޅަުގނޑުމެނ102ާާާް`.ާ މިހ ރުާ ބައްދަލުވުމަށް.ާ ވަނަާ

 5ާދެން..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

11ާާމިލަދުްނމަޑުލުާދެކުުނބުރީާމެންބަރުާ މ ކްކުރެވިާ އަޅުަގނޑަށްާ ާެގާ އޮތީާ 11ާފައިާ އެރޭެގާާާ ނިމިފައިާ )ހ(ާ ާެގާ

ށްާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: )ށ(ާ ެއކަމަކު،ާ ނިމިފައި.ާ އަޅަިއެގންފައިާ އެބައިަގއިާ މަސްލަޙަތެއްާ އެްއވެސްާ މ ލީާ އެްއކަލަާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާވ ހަކައެއްާނުދައްކަންާ.

ާ10 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މ އްދ އ 12ާާއެހެންވީމ ، ވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާވަނަާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ބެހޭޮގތުން..ާ ާ

ޚިޔ ލުާާ އެާ ބޭފުޅަކުވެސްާ ކޮންމެާ ދެންނެވިހެންާ ކުރީަގއިާ މަސައްކަތްކުރ ނަންާ ދެން،ާ

ފ ޅުކުރެްއވުމަށްފަހު..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(ާއެހެންވީަމ،ާިމާމ އްދ އ ާާ

އެ މިހ ރާުާބެހޭޮގތުންާ ނޯޓްކޮށްލެވުނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މެންބަރުން،ާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ވިދ ޅުަވންާ ްއޗެއްާ

 15ާއަޙްމަދުާޒ ހިރު.

ާ

ސިޓީާާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާ އިސްތިޢުފ ެގާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ސ ފުކޮށްލަންާ ެއއްޗެއްާ ާއަޅުަގނޑުާ

އެހިސ ާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ކަންތައްާ ޕްރޮސެސްެއއްާފޮނުވުމުެގާ އެހެންާ އޭެގާ ދެންާ އެއީާ ނިމުނީތޯއޭ.ާ އެކަންތައްާ ބުންާ

ެއްއވެސްާމ ްއދ އަކަށްާދެންާހަދަންވ ޮގތުެގާވ ހަކަެއްއާާ ެއއިންާ ނ ދޭތޯއޭ،ާއަޅުަގނޑަށްާހަދ ނެއްނުވޭާ

 20އައިސްފައިވ ހެނެްއ.ާމިސ ލަކަށްާދަންވަންޏ ..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

މެންބަރުާއޭ )ރެކޯޑިންަގިއާ ފޮނުވ ލ ޮގތަށް..ާ ސިޓީއެްއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޢ ންމުޮގތަކަށްާ ހަމަާ ރުންާ

ާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

ވިދ ޅުވިެއްއޗެްއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ައޅުަގނޑުމެން..ާ މ ްއދ އަކަށްާ ކުރީެގާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ

 25އީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާކަމުެގާމަޤ މުން..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއްއޗެްއާާސ ފެއްނުވޭ(ާމިހ ރުާރަ

ާސ ފެއްނުވޭާ(
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ާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާ ވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ މީނަ..ާ ާނޫންނޫންާ

ށްާއޭނަާނިންމ ނެާމިހ ރުާއޮތްޮގތުންިވއްޔ ާައޅުަގނޑަށްާމިވިސްނެނީާދެން،ާއޭެގާކޮބައިތޯއޭާމިސ ލަކަާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

އެކަހަލަާާ ދެންާ ާ ވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ތިވިދ ޅުވިޮގތުން..ާ  30ނިމުނީމަާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީންވެސްާާ ނެތޭ.ާ ފެންނ ކަށެއްާ ޕްރޮސެސްއެއްާ ޤ ނޫނީާ މީެގާ މިއަންނަނީ.ާ ބިލެއްާ

ާާއޭނަާހައްދަވ ނެޮގތެއްާ.މިހެންދެން،ާދެން

ާ

ާއެހެންވީމަ،ާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާެއާހުށަހަޅުއްވަނީާއެާމ އްދ ަގއިާލިޔެލ ފައިާބ ްއވަންވ ނެއޭާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ35 

ވ ހަކަައކީާާާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންނޫނިްއޔ ާ ކަމަށްވަންޏ ،ާ ނެތްާ ާދެން،ާ

އަޅުަގނޑަށްާވިސްނަވަަވއިދެްއވ ށޭާކޮންމެސްާބޭފުޅަކުާމިހެނޭާމިވަނީ.ާއޭރުންާއަޅުަގނޑުާސިޓީފުޅެްއާާާހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ 

ާއަރުވ ނަންާ.

ާ

ސިޓީެއއްާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ެއާ އިޝޫާ އެާ މަިއަގނޑުޮގތެްއަގިއާ އެާ ހަމަާ  40ާއަޅުަގނޑުެވސްާ

އޮތީާާލިޔެާޝ ހީންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވ ޮގތެްއާ ހަމަާ ވަުގތީޮގތުންާ ކިހިނެއްތޯާ ދެންާ ހުސްވުމުންާ މަޤ ުމާ ފޮނުވަމުންާ ފައިާ

ާކިހިނެއްތޯ،ާމިާޗެޕްޓަރުަގއިާިމހ ރުހުރިާމ އްދ ތަކަށްާބަލ އިރުާއަޅުަގނޑަކަށްާއެކަމެއްާސ ފެްއނުވޭާ.

ާ

ލިޔެފައިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އުސޫލަށްާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ އެހެންވީމަ،ާ އޮބްޖެކްޓެއްާާއ ދެ،ާ ބޭފުޅަކުާ އެްއވެސްާ މިޮއތްޮގތަށްާ ާ

 45ނުކުރައްވ .ާއ ދެ،ާމިހ ރުާބަެއއްާމަދުވ ކަމަށްާމިާފ ހަަގކުރެެވނީާމިހ ރުާދެންާއެާމައްސަލަާނިމުނީމ ާާ

އަޅުަގނޑުާާ ސަޖެޝަންސްއަށްާ ތަފުސީލުކޮށްލަން.ާ މީަގއިާ ކޮންމެސްވަރަކަށްާ ވ ނެޮގތެްއާ ދެންާ

ާހުޅުވ ލ ނަން.ާއިބޫާ.

ާ

ތަފުސީލުކޮށްާކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާފުވައްމުލަ މިއަށްވުރެާ އެވ ހަކަ.ާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުަގނޑުެވސްާ

 50ާމިބައިާލިޔަންވ ނެއޭ.ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާއިސްތިޢުފ ދިނީމަާވ ނެޮގތ ،ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ .ާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާ ވަރަށްާއ ދެ،ާ އޮތްޮގތްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ މިާ މިހ ރުާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ
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ރަނަގޅުހެން.ާެއާމިހ ރުާމިޮއންނަނީާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާއިސްތިޢުފ ާދޭންާބޭނުންވެއްޖެނަމަާއޭނ ާާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

ކުންާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ކަުމެގާާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާރަީއސްވެސްާސަބަބުާބަޔ ންކޮށްާފޮނުވ ާލިޔުމަ

ާާ  3ާާ55މަޤ މުންާއިސްތިޢުފ ދެވިދ ނެއޭ.ާއެކަމަކު،ާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްާފޮނުވ ާިއސްތިޢުފ ެގާލިޔުން

ރައްޔިތުންާާ ަގބޫލުކޮށްާ އެާިއސްތިޢުފ ާ މަޖިލީހުންާ ހުށަހަޅައިާ ަމޖިލީހަށްާ ދުވަހުެގތެރޭަގއިާރައްޔިތުންާ

ންާެއކަންާއަންަގންދެންާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާއޭނަެގާމަޤ މުަގިއާާމަޖިލީހުެގާރައީސްާފޮނުވ ާލިޔުމަކު

ދެމިހުންނަންވ ނެއޭ.ާއެޮގތަށްާހަމަާމިއީާވަރަށްާމަރުަގދަާމިއީާޤައުމުެގާދެއްތޯ،ާއެހެންވީަމ،ާމިކަމަށްާ

ާއެބަޖެހޭާވިސްނ ލަން.ާ

ާ60 

މަޖިލީހަާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ރައްޔިތުންާ ނުފެނޭާ އިސްތިޢުފާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ރައީސްާ ާށްާ

ދެންާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ނުކުރެްއވުމުެގ..ާ ަގބޫލުފުޅުކުރެްއވުމ އިާ

ނުހުކުތ އެްއާާ ަވކިާ އެާ ފ ހަކައެއްނުކުރެވޭާ ބަލައިލުމުންާ ބަލައިލިާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މީަގއިާ

މެންބަރުާރައީސުލްޖުމުހޫރިއް )ރެކޯޑިންަގިއާ ކަންތައްކުރ ނެޮގތެއް..ާ އިސްތިޢުފ ދެއްވައިފިއްޔ ާ ޔ ާ

ޑްރ ފްޓިންގާ އެދެންާ ަވުގތީޮގތުންްްާ އެބަހުރިާ އެކަމަކު،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ  65ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ

ނިންމައިފިާ މިހ ރުާ ޮއތްޮގތުަގއިެވއްޖިްއޔ ާ އަޑުއަހ ފައިާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ މައްސަލަެއއްކަންނޭނެގ.ާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާރައީސުލް ވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ވ ދަކުރ އިރުަގއި..ާ ޖުމުހޫރިއްޔ ާ

ދަންނަވ ލ ނަން...ާ ވ ހަކައެްއވެސްާ ިއދ ރީާ ކުޑަާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ ެއކުރަްއވަނީ.ާ އެޮގތަށްާ

ަގނޑުމެންާމިާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާމަސައްކަތްކުރަްއވ .ާއަދި،ާއަޅުާ

ދެންާާ ކަންނޭނެގާ މިއޮތ30ާާާީމ ދަމ ާ ކަނޑައަޅ އިރުަގއިާ ނިންމަންާ ނިޔަލަށްާ  70ނޮވެމްބަރުެގާ

ނޫނިއްޔަކ ާ މަހުަގއިާ ސެޕްޓެމްބަރުާ ވަނީާ ވަޑައިނުެގންނެވޭނެކަމަށްާ ދެންާ ޕްރޮފެސަރއަށްާ

އިރު ލަފައެއްާ ދެއްވ ާ އެބެފުޅ ާ ެގންދިއުމަކަށްާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ ޝ ދެއްވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާ ވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އެންމެނ ..ް ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބައޮތްތޯ،ާ

ދުވަސްަވރެއްަގިއާާ ހުރިާ ރޫޙެއްާ ެގންދ ކަމުެގާ މަސައްކަތްާ ބ ރަށްާ ިމހ ާ ވިދ ޅުވެދެްއވުމަކީާ އެްއވެްއާ

 75ތުންވެސް..ާ)ރެކޯޑިންަގިއާމެންބަރާުާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާއަޑުއަހ ހިތްވ ކަމެއް.ާއަދި،ާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަ

ާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ
ާ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޕްރޮފެސަރާ ނިމޭކޮޅުންާ ބައްދަލުވުންާ މިާ މީނީ.ާ ަގސްތުކޮށްެގންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާއަނެއްކ ވެސްާފުރަިއވަޑަިއަގތުމުެގާކުރީަގއި...ާ)ރެކޯޑިންަގިއާމެންބަރުާވި

ފޯކަސްކޮށްލައިެގންާާ ެއއަށްާ އެހެންވީމަ،ާ އެބައޮތް.ާ ހުށަހެޅުމެއްާ އެްއާ މަިއަގނޑުާ މިާ މިހ ރުާ  80އ ދެ،ާ

ރައީސަށްާާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ިވދ ޅުވިެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ެގންދިޔަްއޔ ..ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހުށަ އިސްތިޢުފ ާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ާާއިސްތިޢުފ ،ާ ރައީސް މަޖިލީހުެގާ ދުވަހުެގތެރޭަގިއ3ާާާާހެޅީމ ާ

މަޖިލީހުެގާޖަލްސ އަކަށްާއެވ ހަކަާއިްއވ ނިްއޔޭ.ާދެން،ާޚިޔ ލުާކުޑަކޮށްާތަފ ތުވޭާމަޖިލީހުންާއަނެއްކ ާާ

އުސޫލެއްާާ ޢ ންމުާ ދެންނެވިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރީަގއިެވސްާ ދެން،ާ ަގބޫލުފުޅުކުރުމ މެދު،ާ އެާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީގަާ މިާ އެާއަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ދިނުމަށްފަހުާ އިސްތިޢުފ ާ ެގންުގޅެމު.ާ އެބަާ  85އިާ

ހިފެހެއްޓުންާ ުއސޫލުަގއިެވސްާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ ނޫންކަމަށް.ާ ޗޮއިސްެއއްާ ެއއީކީއެްއާ ަގބޫލުނުކުރުންާ

އަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާރަނަގޅުހެން..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާިވދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާެއހެންވީމަ،ާ

އަންަގންާާދުވަހުެގތެރ3ާާޭ ޖެހޭނެޭއާ ނައިބުރައީސަށްާ އެކަންާ ދެން،ާ ހިފ ފަިއ،ާ ހިއްޕަވ ނިއްޔޭ.ާ ަގއިާ

އެހެންނޫންތޯ.ާއެެއއްޗ ާޙަވ ލުވ ން.ާދެންާއެާނައިބުރައީސްާހުވ ކުރުމ ާދެންާއެކަންތައްތަްއާކުރިއަށްާާ

މަ ބަދަލުަގއިާ އެންުގުމެގާ ެއކަނިާ މަޖިލީހަށްާ ހިތަށްއެރީާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ  90ޖިލީހަށާްާެގންދަންވ ނީ.ާ

ރައީސްާާ މަޖިލީހުެގާ މިާ އެކަންާ ރައްޔިތުންނަށްެވސްާ ޢ ންމުކޮށްާ ދެންާ ނިންމުމ އެކުާ

ާއިޢުލ ނުކުރަންވ ނެހެން...ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއަޙްމަދުާޒ ހިރު.

ާ

ތަންކޮޅެއްާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާ އޮތްޮގތްާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ރާުާއ ދެ،ާ ދޫ،ާ ާާ

މަޖިލީހުނާްާާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ފޮނުއްވުމުންާ ސިޓީާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ  95ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި.ާ

އެންމެާއަވަހަށްާބޭއްވޭާޖަލްސ އެްއަގިއ،ާއެންމެާއަވަހަށްާބޭްއވޭާޖަލްސ އެްއަގއިާއެވ ހަާަގބޫލުކުރޭތޯާ

އިޢުލ ނުކު ސ ފެއްނުވޭ(ާާބެލުމެއްނޫންާ ވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ރުން...ާ

ދެންާ ފެށިެގންާ އެހިސ ބުންާ ދެން،ާ އިސްތިޢުފ ދެއްަވއިފިއޭ.ާ ސަރުކ ރުންާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ

މިސ ލަކަށްާހުއްދަދޭކަމަށްވަންޏ ާވިދ ޅުވެދ ނެ..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާާ ދެން،ާާފެށިެގން ނައިބުރަިއސޭ.ާ ޙަވ ލުެވވަޑައިަގންނަވ ނީާ ރައީސްކަމ ާ  100ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ ޮގތުންާ

މިހ ރުާ އިޢުލ ނުކުރެިވާ ޤައުމަށްވެސްާ މިއޮތީާ ެގންދަވ ނެ.ާ އެކަންތަްއާ ހުވ ކުރެއްވުމ ާ ނައިބުރައީސްާ

ާާ ޓީީވއ އިާރޭޑިޯއއިން. ފޮނުވަންކަންނޭނެގާ ެއއޮންނ ނެާލައިވްކޮށްާ ދެން،ާއެހެންާމިދ ޮގތުންވެއްޖިއްޔ ާ

ާނުތްވަސްާއަދިާމަޖިލީހުެގާރަީއސް..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(
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ތ އީދުކުރެޭވ.ާމ ލޭާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަފުޅަށްާ އެވިދ ޅުވިާ ޒ ހިރުާ ާއަޙްމަދުާ

 105ާމަޖިލީހުެގާރިސެސްއ ާދިމ ވެއްޖިއްޔ ާކިހިނެއްތޯއޭާހަދ ނީ.ާއެކަމަކު،ާއަޅުަގނޑުެގާދަންނަވ ލަންއޮތީާާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ެއއްކުރުމަކީާާ ަވުގތެްއަގއިާ ުއޅުްއވ ާ ެއއީާބޭފުޅުންާޗުއްޓީަގއިާ ައޅުަގނޑުާކަންތައްާބޮޑުވ ކަމެކޭާ އެއީާ

ރ އްޖޭަގއިވެސްާާ އަދި،ާ ކުރ ކަމެއްނޫނޭ.ާ ނޫނިއްޔ ާ ޖެހިެގންާ ބޮޑުކަމެއްާ ވަރަށްާ އ ދަިއެގޮގތެްއަގއިާ

ާާ މީޑިއ ާކޯރަމެއް ސްޓޭޓްާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ އެހެންވީަމ،ާ ނޫޅުއްަވވެސްފ ނެ.ާ ބޭފުޅުންާ ހަމަވ ވަރަށްާ

މަޖިލީހުެގާ ކޮންމެހެންާ އެނިމުނީކީނޫންބ އޭ.ާ އިޢުލ ނުކުރެްއވީމަާ ޤައުމަށްާ ޮގތަކުންާ ކޮންމެސްާ ނުވަތަާ

ރަނަގޅުވ ނީާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އޮތުމަށްވުރެާ އިޢުލ ނުކުރ ޮގތަށްާ  110ޤައުމަށްާާާޖަލްސ އެްއަގއިާ

ާއިޢުލ ނުކުރުްއވ ފައިާއެކަހަލަޮގތަކަށްާދ ންާޮގތްާހެއްދެިވއްޔ ހެން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ވަުގތުަގިއާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ދޭންާ އިސްތިޢުފ ާ ފޮނުވ ލަިއެގންާ ސިޓީއެއްާ ހަމައެކަނިާ ާމިާ

ާފިލައިެގންާދެވޭނެޮގތެއްާވަނީބ ާ.ާާާޝ ހީންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ115 

ރައީސަށްާާާވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާފު މަޖިލީހުެގާ އިނޭގތޯާ އެވިދ ޅުިވޮގތަށްާ ޒ ހިރުާ ދެންމެާ ާއެހެންވީމަ،ާ

ފުރަތަމާަާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެންމެާ ދެންާ ޖަލްސ އެއްަގއިާ ބ އްވ ާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ މަޖިލީހުެގާރައީސްާ ފޮނުވީމ ާ ސިޓީާ

ހު ެއކަންާ ޖަލްސ ައކަށްާ ދެންާބ އްވ ާ އެންެގވީމަާ މަޖިލީހަށްާ އެކަންާ ސިޓީާ އެާ މަޖިލިހަށްާ ށަހަޅައިާ

ހަމަާ ޕީރިއެޑެްއަގިއވިޔަސްާ ރިސެސްާ އެހެންކަމަށްވަންޏ ާ އިނޭގތޯ.ާ އެނިމެނީާ އެހިސ ބުންާ

އަންނަާ ދެންާ މަޖިލީހުެގާ ހަމަާ ެއކަންތައްާ އިނޭގތޯ،ާ އޮންނ ނީާ ނުނިމިާ ދެއްތޯ،ާ  120މަޑުކުރަންޖެހޭނީާ

ނަންދެން.ާއެކަހަލަޮގތަކަށްާއެދަނީ.ާއެާރިސެސްާޕީރިއެްއޑެްއަގިއވެއްޖިއްޔ ާާފުރަތަމަާޖަލްސ އެއްާއަން

ާއޭނަާހުންނަންޖެހޭނެާ.

ާ

ކުއްލިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަމަާ ބ ވަންޏ ާ ޖަލްސ އެއްާ އަިއމަާ ކަމެއްާ މިވަރުެގާ މިކަހަލަާ ރިސެސްަގިއވެސްާ މަޖިލީހުެގާ

 125ާށްފަހުާ(ޖަލްސ އެްއވެސްާނުބޭްއވޭނެތޯ،ާ)ވަުގތުކޮޅަކަ

ާ

ައޅުަގނޑުާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ބެހޭޮގތުންާ އިސްތިޢުފ ދެއްވުމ ާ ރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

ްަްއޔިތުންާމަޖިލީހުގެާރ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާާާދަންނަވ ލަންާއުޅުނީ..ާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާާާބ ބ ބެހޭޮގތުން 11ާާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާނިންމައިފިއޭާމަޖިލީހުެގާކޯރަމަކީާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތ އެކު
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ާާ ައޅުަގނޑަށްާހީްީވަނީާއަދި  130ވަރަކަށ70ާާާާްމެންބަރުންކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާމަޖިލީހުެގާޗުއްޓީަގިއވެސްާ

ާާ އޮންނައިރު މަޖިލީހެއްާ ެއހ11ާާެމެންބަރުންެގާ މ ދުރުކަމެއްނޫނޭ.ާ ތިއްބެވުމަކީާ ންވީމަ،ާބޭފުޅުންާ

އިސްތިޢުފ ާ ރައީސްެގާ އެާ ނުބޭއްވުނުކަމުަގިއވިޔަސްާ ޖަލްސ ާ ދެން،ާ ބަްއވ ނީ.ާ ޖަލްސ އެްެއްާ

ާާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުިވެއްއޗެއްާ މެންބަރުާ އެދި..)ރެކޯޑިންަގއިާ ދުަވހުެގތެރޭަގއ3ާާާިހުށަހަޅުއްވ ފައިާ

ާޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(ނުބޭއްވުނިްއޔ ާމަޖިލީހުެގާރަީއސް..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވެއއް

ާ135 

ފެކްހެއްާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ނޫނިއްޔ ާ މެސެޖެއްާ މިސ ލަކަށްާ ފޮނުއްވަފ ނެާ ާފިއްލަވަހުންނަވ ވެސްާ

ވިދ ޅުވިެއއްޗެްއާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ހުށަހެޅުއްވަފ ނެ...ާ ިއސްތިޢުފ ާ ހަމަާ އެކަހަލަޮގތަކަށްވެސްާ

އަޅުަގނޑަށްާާސ ފެއްނުވޭ ަގބޫލުކުރުން،ާ ޤަބޫލުކުރުން،ާއިސްތިޢުފ ާ ީމގެއިތުރަށްާއިސްތިޢުފ ާ (ާދެން،ާ

ަގބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާއިސްތިޢުފ ާަގބޫލުކުރުންާއެއީާއޮންނަންވ ާކަމެއް.ާއެކަމަކު،ާަގބޫލުކުރަންޖެހޭނާީާ

މީ އެހެންާ ހުށަހަޅަން.ާ ެއއޮތީާ ަގބޫލުކޮށްފައިާ އޭނަާ މީހ .ާ ހުށަހަޅ ާ ަގބޫލުކުރ ކަށްާާއިސްތިޢުފ ާ  140ހަކުާ

ާނުޖެހޭނެ...ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(

ާ

ވިދ ޅުވިެއއްޗެްއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އެބައުޅޭބ ...ާ ޚިޔ ލެއްާ ދެތިންާ ތަފަތުާ މިހ ރުާ އެހެންވީމަ،ާ

އެންާ މިކަންާ ޖަލްސ އަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ ާާސ ފެއްނުވޭ(ާ މަޖިލީހުެގ އިޢުލ ނުކުރަނީާ ޮގތެްއ2ާާާާުގންާ

 145ހުށަހެޅިފައިާއެބައޮތް.ާމަޖިލީހެުގާޖަލްސ އަކަށޭާެއއްޮގތަކީ،ާއަނެްއޮގތަކީާޢ ންމުކޮށްާހަމަާމަޖިލީހުގެާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ދެއްވ ..ާ އެކަމަށްާ ރައީސްާ

އިޢުލ  އެކަންާ ާާޢ ންމުކޮށްާ މި އެހެންވީމަ،ާ އަޅުަގނޑުމެނ2ާާާްނުކުރެއްވުން.ާ ޮގތަކަށްާ ޮގތުންކުރެާ

ާނިންމ ލަން.ާއެހެންވީމަ،ާމަޖިލީހަށްާކޮންމެހެންާމަޖިލީހަށްތޯާފުރަތަމަާއިޢުލ ނުކުރަންޖެހޭނީާ.

ާ

ޮގސްތިބެނީާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާާ އެތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ  150ާއަޅުަގނޑުާ

ހަމަާރައްޔުތިންެގާވަކީލުންެގޮގތުަގއޭ.ާއެހެންވީމަ،ާރައްޔިތުންނަށްާއަޅުަގނޑުާއެލޮކޭޓްކުރ ޮގތްާބޮޑަށްާާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޙްމަދުއަ

އެާ ހަމަާ ޢ ންމުކޮށްާ އެހެންވީމަ،ާ ބޭނުންކުރަނީ.ާ މިާ ފުރުޞަތުާ އިނޭގތޯާ ވަކ ލ ތުކުރުުމެގޮގތުންާ

ވަރަށް ައޅުަގނޑަށްާ އޮތުަމކީާ ާާއަންގ ޮގތަށްާ މަޖިލީހުެގ ކޮންމެހެންާ އެާ ހަމަާ ކަމެކޭ.ާ މުހިންމުާ ާ10ާާ

ނުވަތަާާ ބަލައިެގންާ ތިއްބަވ ނެކަމަށްާ ބަލައިެގނ11ާާާާްމެންބަރުންާ ތިއްބަވ ނެކަމަށްާ މެންބަރުންާ

 155އެކަންތައްާލަސްކުރުަމކީާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަޮގތެއްނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާމަޖިލީހުެގާރައީސްާހަމާަާ
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އެބޭފު ޮގތަކަށްާ ޢ ންމުކޮށްާއެފަދަާ ލިބިވަޑަިއަގންނަވަންވ އިރަށްާ ކޮމިއުނިކޭޝަނެއްާ އެކަހަލަާ ޅ ާ

ާއިޢުލ ނުކުރެްއވުމަކީާެއއީާމުހިންމުކަމެއްކަމަށްާދެކެމޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާކޮންޕޯނަންޓުންާއަޅުަގނޑުާައރުވ ނަން.ާދެން.ާއަޙްމަދުާޒ ހިރު.2ާއ ދެ،ާމިހ ރުާމިާޕޮޒިޝަންާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ160 

އެިވދ ޅުވިޮގތްާާާއީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާރަ ރައްޔިތުންާ ހަމަާ އިނޭގތޯާ މަްއސަލަައކީާ ާއަޅުަގނޑުެގާ

މީހަކަށްާމިވަނީާާާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: މުހިންމުާ މަޖިލީހުެގާރައީސްާ މިހ ރުާ ތަރުޖަމ އަކަށްވ ތީ.ާ ދެމީހުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ަގއިާމުހިންމުާމީހެއްނޫން.ާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާރައީސަކަށްާއެނ ..ާމަޖިލީހުން.ާއޭނައަކީާއޭނަެގާޒ ތު

)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާވީމ ާއޭނަާއަންގ ާއެންުގމަކީާޭއނަާއެންމެާ

ރައްޔިތުންނަށާްާ އެހެންވީމަާ މަޖިލީހުަގއި.ާ ރައްޔިތުންާ ކޮމިއުނިކޭޓްކުރަންޖެހޭނީާ އެާ  165ފުރަތަމަާ

އެހެންާއެހެންޮގ ދ ންޖެހޭނީާ އެާ ަގބޫލުކުރ ޮގތުަގިއވިްއޔ ާ އަޅުަގނޑުާ ހިނގ ކަމަށްަވންޏ ާ ތަކަށްާ

މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ވަޑަިއެގން..ާ ޓިވީއަށްާ އިޢުލ ނުކުރަްއވ ނޭާ ނައިބުރައީސްާ ޗެނަލަކުން.ާ

މިސ ލަކަ ަވުގތެްއަގިއާ ރިސެސްަގއިއޮތްާ މަޖިލިސްާ އެހެނެއްނޫންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ށްާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ

ރައްޔިތުންާާ މަްއސަލަެއއްނެތް.ާ އަޅުަގނޑުެގާ ނުބޭއްޭވކަމަށްވަންޏ ވެސްާ ޖަލްސ ތައްާ މަޖިލީހުެގާ

އަ އެހެންނޫނިއްޔ ާ އިޢުލ ނުކުރެއްވުން.ާ އެާ ވަޑައިެގންާ ރައީސްާ  170ޅުަގނޑުާާމަޖިލީހުެގާ

މަންދޫބުންަގބޫކުރ ޮގތުަގިއވިްއޔ ާާ ރައްޔިތުންެގާ ރައްޔިތުންނ .ާ ކޮިމއުނިކޭޓްކުރަނީާ އެާ ނަށާްާއޭނަާ

އޭނަާ މިހ ،ާ މުހިންމުާ އެންމެާ އިސްތިޢުފ ދީފައި،ާ މިހ ރުާ މީހ ާ ހަވ ލުކުރިާ ކަލޭމެންާ މިއަންަގނީާ

އިސްތިޢުފ ާދީފިއޭ.ާއޭނ ާރީޓޯކުރަން.ާދެން،ާއޭެގފަހުންާރޭޑިޯއއ ާޓީވީން..ާ)ރެކޯޑިންަގިއާމެންބަރާުާ

ޕޮއި އުސޫލީާ މައްސަލައަކީާ ައޅުަގނޑުެގާ މިއީާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އަޅުަގނޑުާާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ ންޓެއްާ

އަޅުަގނޑުެގާާ އެކަމަކު،ާ ތ އީދުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ބައިތަކަށްާ ެއނަންަގވ ާ މ ރިޔ ާ އަަގނޑުާ  175މިނަަގނީ.ާ

ވ ހަކަައކީާރައްޔިތުންާމަޖިލީހުެގާރައީސްާމުހިންމުާމީހަކަށްާމިވަނީ.ާވީމ ،ާއޭނަާޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭާ

)ރެކޯޑިންަގއި މަޖިލީހޭ...ާ ރައްޔިތުންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާާާާފަރ ތަކީވެސްާ ވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާ މެންބަރުާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

އެްއވެސްާާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ދުނިޔޭެގާ ހަދ ންވ ޮގތުަގިއވެއްޖިއްޔ ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ  180ާއަޅުަގނޑަށްާ

އިސްތިޢުފ ދެވިފައި.ާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ އެއޮތީާ އިސްތިޢުފ ދެއްވުމަށްފަހުާ ރައީސްާ ާޤައުމެްއަގއިާ
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ާދެން،ާހިަގިއަގންނަނީާއައ ާުގޅިެގންާއަޅަންޖެހޭާފިޔަވަޅުތައް.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

)ރެކޯޑިންަގިއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ލިބުނީމ ..ާ ސިޓީާ އެާ ރައީސަށްާ މަޖިލީހުެގާ ހުށަހެޅުމަކީާ މިއޮތްާ މިހ ރުާ އެހެންވީމަ،ާ

 185ކީާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އަކަށް..ާ)ރެކޯޑިންަގިއާާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެްއާސ ފެއްނުވޭ(ާާެއއްާހުށަހެޅުމަ

އޭނ ާާ ޢ ންމުކޮށްާ އެހަމަާ ހުށަހެޅުމަކީާ އަނެއްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުިވއެްއޗެްއާ މެންބަރުާ

ފުރަތަމާަާ ހުށަހަޅ ާ ކޮންމެހެންާ ޖަލްސ އަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ މީަގއިާ އެހެންވީަމ،ާ އިޢުލ ނުކުރ ނިއްޔޭ.ާ

ބޭފުޅުން.ާއެހެންވީމަ،ާދެންާއެހިސ ބުންާޕޮއިންޓަކީާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެްއކަމަށްާފެ ނިވަޑަިއަގންނަވ ާ

ޖަލްސ އަކަށްާާ މަޖިލީހުެގާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުވިެއްއޗެްއާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އަޅުަގނޑުމެން...ާ

ކަނޑައަޅަިއާާ ދުވަހެއްާ ވަކިާ ޖަލްސ ތޯާ ބ އްވ ާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ  190ހުށަހަޅ އިރުަގއިާ

)ރެކޯ އޯޕަންާމިތައްދުވަހުެގތެރޭަގއިތޯ..ާ ެއއީާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ ޑިންަގއިާ

ރައީސްާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ހިނގައިދ ނެ.ާ ދެމިެގންވެސްާ އެާ ައނެއްކ ާ އޮެވއްޖިްއޔ ާ އޭންަގލަކުންާ

ާއިތުޢުފ ދިނުމަށްފަހުާރައީސްާއެކައުންޓެބަލްާކުރެވޭނެޮގތެއްާނޯންނ ނެާއިނޭގތޯ.ާ

ާ

 195ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

އެްއކަލަާާތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާއަރިއަ ޮގތަކަށް.ާ ފ ސްކުރައްަވއިފިހެންާ ދެންމެާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މުޙަްނމަދުާ އިސްތިޢުފ ދިނީމ ާާޙުސައިންާ އޭނަާ ނުކުރިޔަސްާ ަގބޫލުކުރިއަސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންނެވިހެންާ އަޅުަގނޑުާ

އެހެ އިނޭގތޯ.ާ އިސްތިޢުފ ދެވިފަިއާ މީަގއިާާއޮންނ ނީާ މެންބަރުންވެސްާ ބަެއއްާ ކުރީެގާ ންވީމަ،ާ

ދެން،ާ އޮތުންކަންނޭނެގ.ާ ލިޔެވިފައިާ މިތ ާ ކަންކުރ ނެޮގތެއްާ ދެއްވީމަާ އިސްތިޢުފ ާ  200ފ ހަަގކުރެްއވީާ

މެންބަރާުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ޖަލްސ ..ާ ނުކުރުންާ ފ ސްކުރުމ ާ މަޖިލީހުންާ ތިާ އެބަިއަގިއކަންނޭނޭނެގާ

ހުށަ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އަސްލުާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ ހުށަހެޅުމަކީާ މިދެންނެވީާ އަޅުަގނޑުާ ނޭޅުއްވިޔަސްާ

ރައީސްާ މިޒަމ ނުާ މިހ ރުާ އެއީާ ކަމަށްވިޔަސްވެސް،ާ އެނަުއންސްކުރީާ ކަމެކޭ.ާ ރިޑެންޑެންޓްާ

އިސްތިޢުފ ދެއްވީމަާެއކަން..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ރަ މަޖިލީހުެގާ ތިާ މީހުނަށް...ާނުވަތަާ އެހެންާ އެނޭގނެކަންނޭނެގާ ކުރީަގިއވެސްާ އެނުގމުެގާ  205އީސަށްާ

)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުޭވ(ާއެހެންވިޔަސްާމިދެންނެވީާމީަގއިާައނެއްޮގތަށްާާ

ނަާާބަލ އިރުަގއިާމިާއޭރުާައޅުަގނޑުާމިހަމަ..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާިގ
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ކަނޑައަޅ ފަިއާާ މިއަށްާ ކޮންމެސްކަހަލަޮގތެއްާ ބޮޑަށްާ ހަމަާ ވ ހަކަދެއްކެީވާ އެާ ބޭފުޅުންާ

ބޭއްވުމަށްކަންނޭނެގ.ާެއވިދ ޅުިވޮގތަކަށްާނުފެތޭކަންނޭނެގާއަދިާއަނެއްހެންާމިާމަޖިލީހަށްާއެނުގމެއް.ާާ

 210ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާހުެގތެރޭަގއިާބޭްއވުމަށްާޖަލްސ އެއްާ.ދުވ3ާައ ދެ،ާައޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާާމުލަކަތޮޅުާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ
ާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ހަމާަާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އިތުރަށްާ އެއްޗެއްާ ދެންނެވިާ ދެންމެަގއިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ  215ާއ ދެ.ާ

ެގާމިާހޮވެނީާރައްޔިތުންާހޮވަިއެގން.ާއެބަޖެހޭ.ާއެއީާރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާހޮވެނީާމިާރިޔ ސީާނިޒ މުާޝ ހީންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެހެންވީމަ،ާރައްޔިތުންނަށްާެއާސަބަބުާރަނަގޅަށްާބަޔ ންކޮށްދޭންާކެރިެގންާޖަލްސ އެއްަގއިާއޭނަެގާާ

ދުވަހުެގާތެރޭަގިއާބ ްއވ ާޖަލްސ އެްއވިޔަސްާޖަލްސ އަށްާހ ޒިރުެވާއޭނަެގާބަޔ ންާއޭނަާއިްއވުން.3ާާާާ

ާބަޔ ންކޮށްދޭންޖެހޭނެ.ާާއެފުރުޞަތުާއޮންނަޮގތަކަށް.ާސަބަބުާ

ާ220 

އޭނަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިސްތިޢުފ ާ ދަންނަވ ލަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލައެްއކަމަށްާ ނުކުމެދ ނެާ ޝ ހީންާ މިާ މީަގއިާ

ދެއްވުމަށްފަހުާދެންާއޭނަާއެކައުންޓެބަލްާކުރުވޭނެޮގތެއްާނޯންނ ނެ.ާއޭނަާއެކަންާނުކުރިޔަސް.ާމިހ ރާުާ

އެހެ ހަނދ ންނުވީކަމަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އެކަންާ ނުދ ތީާ ކުރިއަށްާ ެއކަންާ ޮއވެެގންާ ލިޔެފައިާ ންާ

ވ ހަކަައކީާާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ ާ ސ ފެްއނުވޭ(ާ ވިދ ޅުވިެއްއޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އަނެއްކ ..ާ

ރ އްޖެއިންާާ ފޮނުވ ނީވެސްާ އެސިޓީާ ޭއނަާ މީހެއްކަމަށްވަންޏ ާ ބޭނުންވ ާ ދ ންާ ފިލަިއެގންާ  225އޭނައަކީާ

ާަގއިާހުރެފައިާ.ބޭރު

ާ

އިނޭގތޯ.ާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާ އެވިދ ޅުިވޮގތަށްާ ޝ ހީންާ ބުރަވެވެނީާ ބޮޑަށްާ ާއަޅުަގނޑަށްެވސްާ

ދެއްވަން.ާާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސްޓޭޓްމަންޓެއްާ ބަޔ ންކޮށްފައިާ ސަބަބުާ އެދެއްެވވިާ އިސްތިޢުފ ާ އެާ ހ ޒިރުވެާ މަޖިލީހަށްާ

ިމއުޅެނީާކޮންމެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީއެްއަގއިާދެން،ާއެާައޅު  230ަގނޑަށްާކޮންާރަށެއްަގއިކަންާނޭނިގެގންާ

ތަފުސީލުކޮށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ެއވ ހަކަ.ާ އޮތްާ ކީއެްެއްޗެއްަގއިާ އިހައްދުވަހުާ އަޅުަގނޑުާ

ައނެއްޮގތަށް.ާާ ނިމިއްޖެކަންނޭނެގާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ އެކަމަކު،ާ ދެން،ާ އެހެންކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ

ފެންނަނާީާއެހެންވީމަ އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވަން.ާ އެްެްއޗެްއާ އެއ ބެހޭޮގތުންާ ައޅުަގނޑަށްާ ދެން،ާ ާ،
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ޖަލްސ އެްއަގއިާ ބ ްއވ ާ ައވަހަށްާ އެންމެާ ވީާ ދުވަސްވަރުކަމަށްވަންޏ ާ ބ ްއވ ާ ޖަލްސ ތައްާ މަޖިލީހުެގާ

މަ ެއއްކުރަންޖެހޭނެާ އަވަހަކަށްާ އެންމެާ ވީާ ރިސެސްަގިއެވއްޖިއްޔ ާ އިޢުލ ނުކުރުން،ާ  235ޖިލިސް،ާއެކަންާ

މަޑުކޮށްެގނެްއާާ ފެްއޓެންދެންާ ދައުރުާ އެާ އަނެއްާ ދެން،ާ އަންަގންޖެހޭނެ.ާ މަޖިލީހަށްާ އެްއކޮށްފައިާ

ާނުވ ނެ.

ާ

ބުނީމަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޖަލްސ އޭާ ފުރަތަމަާ މިޖެހެނީާ ނިންމ ލަންާ ޮގތެއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ީމަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ ދެން،ާ

އަޅުގަާ ލިމިޓެއްާ ޓައިމްާ މިހ ތަނަށްާސަޖެސްޓްކުރެވިފަިއއޮތީާއޭަގއިާ އެހެންީވމަ،ާ ބ އްވ ނެތޯ.ާ  240ނޑުމެންާ

ލިބޭތ 3ާާާާިގނެެވެގންާާ އެސިޓީާ ރައީސަށްާ މަޖިލީހުެގާ ދުވަހުެގތެރޭގައި.3ާާާާދުވަހުެގތެރޭަގއޭ،ާ

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއެންމެާފުރަތަމަާޖަލްސ އަށްވެސްާދެވިދ ނެ.ާއެކަމަކު،ާއެންމެާފުރަތަމަާޖަލްސ ާ

ާދުވަސްާފަހުންެވސް.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(15ާއޮންނ ނެާ

ާ

ރައީސަށްާާމ ލެއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ މަޖިލީހުެގާ އިސްތިޢުފ ދެްއވައިފިކަމަށްާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ  245ާކުރީާ

ވަންާމިހުންނަށާްާއެނައުންސްކުރެްއވެންާއަންނަނީާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެްއަގއި.ާދެން،ާޖަލްސ ާެއއްކުރުއްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ެއކަހަލަޮގތަކަށްާ ނުވަތަާ ޕީރިއެޑެްއަގއިާ ރިސެސްާ ޖަލްސ ެގާ ވިދ ޅުވ ނީ.ާ ކިހިނެއްބ ާ ވިދ ޅުވ އިރުާ

ބަޔަކުާާ ވިދިެގންާ ކޮންކަމަކ ާ ނުވަތަާ އެޖެންޑ ެއްއާ ކޮންކަހަލަާ ވިދ ޅުވ އިރުާ އެްއކުރުްއވަންެވެގންާ

އެނައުންސްކުރެ އެްއޗެއްާ ނުކުރެވޭާ އެނައުންސްާ ެއހެންވީމަ،ާއަންނަކަމަށް،ާ އެތ ނަގއި.ާ ވެނީާ

 250ާކިހިނެއްތޯާއެކަންތައްާހިނގ ނީާހަމަާއޮޅުންފިލުވައިލަންެވެގން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

އިބޫާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެހެންީވމަ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އަޅުަގނޑުމެން..ާ މީަގއިާ

ކޮން ނެތޭާ ަމއްސަލަެއއްާ ޢަބްދުވިދ ޅުވަނީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނެތަސް.ާ ލިމިޓެްއާ ޓައިމްާ هللاާމެހެންާ

ާނަސީރުާވިދ ޅުވީާކޮންމެސްާޓައިމްާލިމިޓެއްާދޭންާބޭނުންވެއޭާ.

ާ255 

މަޖިލީހުނާްާާއައްޑުއްއަތޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާ ދެން،ާ ރަނަގޅުހެން.ާ އެއޮތްވަރުާ މިހ ރުާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ކަންާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާސްޕީކަރުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ އެބައިބައި..ާ ކުރ ޮގތ ާ އިދ ރ އިންާ މަޖިލީހުެގާ ތަްއކުރިޮގތ އިާ

ާވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ
ާ
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ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:  260ދުވަހުެގާޓައިމްާލިމިޓެއްާމެކްސިމަމް.ާއެާަމއްސަލައެއްނެތ3ާާާާްއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން

ދުވަހުެގާޓައިމްާލިމިޓެއް..ާ)ރެކޯޑިންަގިއ3ާާާާާެއއްާދުވަސްިވޔަސް.ާއެކަމަކު،ާާކިތަންމެާއަވަސްެވެގން

ާާ ދުވަހުެގާޓައިމެއްާމަޖިލީހުެގާރައީސަށ3ާާާްމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއިޢުލ ނުކުރުމަށް

ާާ ލަސްެވެގން ލިބޭތ ާ މެނ3ާާްއެސިޓީާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ޖަލްސ އަކަށް..ާ މަޖިލީހުެގާ ބަރާުާދުވަހުެގތެރޭަގއިާ

ޓައިމްާ ަވކިާ އެހެންވީމަ،ާ ބޭފުޅުން.ާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ާ އެޮގތަށްާ ސ ފެއްނުޭވ(ާ ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ކުރ ޮގތަށް.ާ ކުރެްއވުނީމ ާ ެއކަންާ ރައީސަށްާ މަޖިލީހުެގާ ދެންާ ނުބ އްވ ާ  265ލިމިޓެއްާ

ލި ކަންތައްކުރ ނެޮގތެއްާ ދެންާ ނިންމައިފީމޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާކޮމިޓީންާ މިހ ރުާ ޔަން.ާ

އެހެންވީމަ،ާ ޖަލްސ އަކަށް.ާ މަޖިލީހުެގާ ޖަލްސ އަކަށް،ާ ޖެހޭނޭާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ނިންމައިފިންާ

ައނެއްޮގތަކީާާ ނޫނޭާ އެހެންވީމަ،ާ ސ ފެްއނުވޭ(ާ ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ މިހ ރު..ާ

ޑިންަގިއާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާމަޖިލީހުެގާރައީސްާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އަކަށް..ާ)ރެކޯ

ިއސްތިޢުފ ެގާ އެްެހެންވީމަ،ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އަލުން.ާ ދެންާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ  270ދެން،ާ

ސިޓީއެްއާމަޖިލީހުެގާރަީއސަށްާލިބިވަޑައިަގންނަވ ާފަހުންާދެންާއެންމެާައވަހަށްާއޮންނަާމަޖިލީހުގެާ

އްވުމަކުާަވކިާމުއްދަތެއްާނެތް.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާމީެގާަމްއސަލައަކީާާޖަލްސ އެްއގައި.ާެއާޖަލްސ ާބޭާ

ވިދ ޅުވިެއއްޗެްއާާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އިސްތިޢުފ ..ާ އިސްތިޢުފ ދެއްވީމ ާ އިސްތިޢުފ ،ާ މިހ ރުާ

މަޖިލީހުގެާ ޙަވ ލުވ ނީ.ާ މަޤ މ ާ ނައިބުރައީސްާ ކިހިނެއްތޯ،ާ އިޢުލ ނުނުކޮށްާ ެއކަންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ

ހިނގައިދ ނެާރިސެސް މަސްދުވަސްާ އެއްާ ދޫކޮށްލައިފިްއޔ ާ އެހެންާ ދިމ ެވއްޖިއްޔ ާ  275އ ާ

މިދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ނެތި.ާ މީހަކުާ ފުރ ނެާ މަޤ މުާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގާ

ފ ސްކުރެްެްއވިާާ ކޮމިޓީންާ އެހީމަާ ޯވޓަށްާ ޑިސްކަސްކޮށްފައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުަގއިާ މިހ ރުާ

މެންބަރާުާމަޖި )ރެކޯޑިންަގިއާ މައްސަލައެއްނެތް...ާ އެހިސ ބުންާ އެހެންވީމަ،ާ ޖަލްސ އަކަށޭ.ާ ލީހުެގާ

ވިދ ޅުިވެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއަޅުަގނޑުާެއކަމަކު،ާރެިއޒްކުރ ާއިޝޫއަކީާކޮންމެސްާޓައިްމާލިމިޓެއްާ

ޓޭކްއޯވަރކުރ  ޕްރެޒިޑެންޓްާ ވަިއސްާ އިފެކްޓިވްެވެވެގންާ އެިއސްތިޢުފ ާ އިރަކުކަންާާނެތިއްޔ ާ ކޮންާ  280ނީާ

ާނޭނޭގކަމަށްވަންޏ ާއެދޭތެރޭަގިއ..ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭާ(
ާ

ިމސ ލަކަށްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމެންބަރުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ

ސިއްޚީާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: އޭނެެގާ ހަމާަާރައީސްާ ފަންކްޝަންާ ރަީއސްެގާ ޮގތެްއވެްއޖިއްޔ ާ ދެރަކަމުންާ ޙ ލުކޮޅުާ ާ

ެއއީާާ އެކަަމކުާ ޮގތުަގއި.ާ ޕްރެޒިޑެންޓްެގާ ަވއިސްާ ނަންގަވ ނީާ ޕްރެޒިޑެންޓްާ ަވއިސްާ  285އިމީޑިއެޓްލީާ
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ވިދ ޅުވިާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ވ ހަކައަކީާ އެކަމަކު،ާ ނޫން.ާ ހައިސިްއޔަތަކުންނެއްާ ރައީސްެއްއެގާ

އަޅުަގނޑުާާާާއެްއޗެއް ވ ހަކަައކީާ ައޅުަގނޑުެގާ އެކަަމކު،ާ ނ ންނ ނެ.ާ ޙ ލަތެއްާ އެާ ވީމ ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ

އިސްތިޢުފާ  މަޖިލީހުެގާ ކޮންމެހެންާ އަންނަނީާ މިާ މަޖިލީހުންާ ޮގތަށްާ މިދެންނެވިާ ކުރިންވެސްާ

ދަންނަވަން މިސ ލަކަށްާ އެބަޖެހޭ.ާ އެނެގންާ މަންދޫބުންނަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ނޫން.ާ ޏާ ޤަބޫލުކުރުމެއްާ

ކަހަލަާާ ބަެއއްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގާ އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ  290)ރިކޯޑިންގަގއިާ

ކައިރީަގިއާާ މީހެްއެގާ އެހެންާ ދެންާ ޮގސްފައިާ ައޑުއަހަން.ާ އެބަާ ރޭޑުޯއއިންާ އެއްޗެހިތަްއާ މުހިންމުާ

މެންބަ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ިމއުޅެނީާ ވެެގންާ ކިހިނެއްހެއްޔޭާ ކިހިނެއްާ އެްއޗެްއާާއަހ ލިންާ ވިދ ޅުިވާ ރުާ

މެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެއްޗެއްާާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިިވއްޔ ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާރަްއޔިތުންެގާމަންބޫބުންނަށްާއެކަންާއެނެގންވ ނެާކޮންމެހެންާއިސްތިޢުފ ާޤަބޫލުކުރުމެްއާާ

 295ށްާވ ންވ ނީާއެމީހުން.ާވީމ ،ާމ ރިޔ ެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާާނޫން.ާއެންމެާފުރަތަމަާއެްެާބްރޭކްކުރ ާބަޔަކަ

އެހެންާ ައދިާ ހަމަާ ހުންނައިރުަގއިާ ރިސެސްަގއިާ ނެތްާ މައްސަލަެއއްާ އަޅުަގނޑުެގާ ވިދ ޅުިވޮގތަށްާ

ނޫނިއްޔ ާާ ހޮވިަވޑަިއެގންާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރެއްިވޔަސް.ާ އިޢުލ ންާ އެބައިާ ޮގތަކަށްާ

މެންބަރު ޖަލްސ އެްއާާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ ޚ އްޞަާ ެގންޮގސްެގންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއްއޗެއްާ ިވދ ޅުވިާ ާ

އެާާ ސ ފެްއނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ އެކަންތައްާ ބ އްަވއިެގންާ

 300ސްޓޭޓްމަންޓެއްެގާވ ހަކަ.ާީމަގއިާމިާބުނަނީާއަބުރުވެރިކަމ ެއކީާއިސްތިޢުފ ާހުށަހަޅުްއވ ކަަމށްާވަންޏާ 

ވިދ ޅުވ ނީ ތިމަންނާަާއޭނަާ ަގސްތުކުރަްއވަމޭާ ތިމަންނަާ ެއއްކުރަްއވަިއެގންާ ޓީވީާ ރޭޑިއޯއ ިއާ ާ

ރައީސްކަމުންާއިސްތިޢުފ ާދެްއވަން.ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރައީސްއަށްާތިމަންނަާސިޓީާފޮނުވަންާ

ނާްާަގސްތުކުރުމޭ.ާސަބަބަކީާތިމަންނަާއަންހެނުންާމ ބޮޑަށްާބަލިެވއުޅޭތީެވާތިމަންނަާއަންހެނުންާހުންނަ

ކޮންމެހެނާްާ އެކަމަކު،ާ ބުނ ނީއޭާ އެހެންާ ވީމަ،ާ ދުރަށްދ ން.ާ މިކަމުންާ ބޭނުމޭާ ތިމަންނަާ ބޭނުންވަނީއޭާ

 305އޭެގާމ ނަައކީާއޭނަާޭއެގާއަނެއްާދުވަހުާއިސްތިޢުފ އަށްާހުށަހެޅުމެއްާނޫނޭ.ާމިސ ލަކަށްާދަންނަވަންޏާ 

ޔ ާމ ާކުރިންާއިޢުލ ންކޮށްފިާެއާާއިނިގރޭސިވިލ ތުެގާބޮޑުވަޒީރުާއޭނަާިއސްތިޢުފ ާދެއްވަންާތައްޔ ރުވި

ާޤައުމުެގާކަންތައްތައްާދަނީ.ާީވމ ،ާއެކަހަލަާޚިޔ ލެއްާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވަނީ.ާ

ާ

ދިުގާާފުވައްމުލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާ މާ  އެހެންވީމ ،ާ ދޭހެން.ާ އެބަާ ނިމުމަކަށްާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ާމިހ ރުާ

 310އަޅުަގނޑުާދައްކ ކަށްާނެތިން.ާއަޅުަގނޑުާހަމަެއކަނިާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވަނީާޢަދުނ ނާްާާާވ ހަކަެއއްާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ފޮނުއްވީމަާ ރައީސްއަށްާ މަޖިލީހުެގާ ސިޓީާ އިސްތިޢުފ ެގާ މިހ ރުާ ޕޮއިންޓް.ާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ ޙަލީމްާ
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ދައް ވ ހަކަާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާ އަދިާ ވިދ ޅުވަނީާ މިާ ފުރަތަމަާ ރައީސްާ ކެނީާާމަޖިލީހުެގާ

އެާާއެނައު ސުވ ލަކީާ ވަންޏ ާ އެހެންކަމަށްާ މަޖިލީހުަގއޭ.ާ ރައްޔިތުންެގާ ފޮނުވަންވ ނީާ ންސްާ

ިއސްތިޢުފ ެގާ އެާ ދެމެދުަގއިާ ވަުގތ އިާ ލިބިވަޑައިެގންާ އެާސިޓީާ ައއިސްާ ަވުގތުާ އެނައުންސްކުރުުމެގާ

 315ާކަންތައްތައްާކިހިނެއްތޯއޭާއޮތީ.ާކޮންާއިރަކުންހޭާއެާއިސްތިޢުފ ާދެއްވިކަމަށްާބަލަނަމީ.ާ

ާ

އިސްތިޢުފ ާއިފެކްޓިވެއްާނުވ ނެްެއެއްނޫންތޯާެއކަންާޕަބްލިކްާނުކުރެވެންޏ .ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ވިދ ޅުިވާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާއިސްތިޢުފ ާއިފެކްޓިވްވ ާހިބ ބުންވެސްާއެާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރާުާ

ާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ

ާ320 

ދައްކަނީާާއަތޮޅުާމެްނބަރުާމ ރިޔާ މ ލެ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ާއަޅުަގނޑުާ

ދެންާާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރަްއޔިތުން.ާ އިލެކްޓްކުރަނީާ ރަީއސްާ ނިޒ ުމަގިއާ ރިޔ ސީާ ވ ހަކަ.ާ ނިޒ ެމއްެގާ ރިޔ ސީާ

ެވސްާމީހަކަށްާއޭނަާއިންފޯމްކުރަންޖެހޭތާީާރައްޔިތިންެގާމަޖިލީހަށްާމީެގާރޯލެއްާމިާއޮންނަނީާކޮންމެ

ރައްޔިތުންާާ ދީފައިާ މިދެނީ.ާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ނޫންޮގތަށްާ ފަރ ތެއްާ އިންޑިޕެންޑެންޓްާ

ބުނީމަާ ދީފިއޭާ އިސްތިޢުފ ާ ތިމަންނައަށްާ ނުވަތަާ ލަނީއޭާ ތިމަންނައަށްާ މީހަކުާ  325އިންތިޚ ް ބުކުރ ާ

ރައްޔިތުން އަދިާ ައވަހަކަށްާ އެބަިއާާވީހ ވެސްާ އެމީހުންނަށްާ ނޭްއވިޔަސްާ ެއއްިވޔަސްާ މަންދޫބުންާ ެގާ

އެކަންތަްއާާ އެހެންވީމ ،ާ މީހ .ާ އިންތިޚ ބުކުރިާ އެމީހުންާ ކޮބައިތޯާ އެނެގންޖެހޭާ އެބަާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ނ އިބުާާ ެވކިއުެމއްަގއިާ އަނެއްކ ާ މުހިންމުކަމެއް.ާ އޮތުމަކީާ ޮގތަކަށްާ އެނޭގނެާ ައވަހަކަށްާ ވީހ ވެސްާ

ހައި ވެކިއުމެްއާާރައީސްެގާ އެދޭތެރޭަގއިާ ދީެގންާ އިސްތިޢުފ ާ އަދިާ ހުރުމ ާ ހަވ ލުވެފައިާ ސިްއޔަތުންާ

 330އޮތުމ ާތަފ ތު.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑަށްާއަދިވެސްާހަމަާވަކ ލ ތުާކުރެވެނީާވީހ ވެސްާއަަވހަކަށްާއެާާ

މީަގ ރިޒަވޭޝަންާ ައޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތުމަށް.ާ ޮގތަކަށްާ ދ ކަހަލަާ ިއާާއެނައުންސްމަންޓްާ

ާއަޅުަގނޑަށްާރެޖިސްޓަރާކުރަންވީ.ާާ

ާ

އަރިހުންާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ޕްރޮފެސަރާ އެކަންކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ހުރިާާާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދު ފެނިފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންާ ެވއްޖެހެން.ާ  335ާސ ފުކުރަންާ

ންމުާޮގތެްއަގއިާރައީސްާތިާވިދ ޅުވ ޮގތަށްާއެނައުންސްކުރަްއވ ނީތޯާތިމަންނާަާތަންތަނުަގއިާވ ޮގތަކީާޢ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ިއސްތިޢުފާ  ެއޮގތަށްާ ދެންާ ދެއްީވއޭ.ާ އިސްތިޢުފ ާ ނުވަތަާ ަގސްތުކުރައްަވއިފީމޭާ އިސްތިޢުފ ދެއްވަންާ
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ޕެޓިޝަންެގާާ ބަދަލުކުރުންާ އަންނަނީާ ދެންާ ފަށަނީ.ާ ހިނަގންާ އަމަލީޮގތުންާ އެކަންާ ދެއްވުމަށްފަހުާ

އެހެންާާ ދެްއވަނީއޭާ އިސްތިޢުފ ާ މިާ ތިމަންނަާ ވިދ ޅުވީާ އޭނަާ ދެއްތޯ.ާ އެހެންވީާ މައްސަލ ަގއިވެސްާ

އެީއާާ ފެނުނީ.ާ ދެންާ ނިކުމެވަޑައިެގންނެވިތަންާ ަވއިޓްހައުސްއިންާ ނުވެާ ިގނައިރެއްާ މ ާ  340ވިދ ޅުވެފައިާ

އެ ދެންާ ދިޔައީ.ާ ހިނަގމުންާ ކަންތައްާ ހަވ ލުކުރުމުެގާ އެކަންާ ރައީސްައކަށްާ ތަންތަނުަގިއާާނ އިބުާ

މިާ ސިސްޓަެމއްަގއިާ ޕްރެޒިޑެންޝަލްާ މިކަންތައްތަްއާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންނޭނެގ.ާ ރޭވިފައިާ އެޮގތަށްާ

ެގންދަންވީާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާއަޅަުގނޑުމެންާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާއޮޅުންާ

ސް،ާމަުގާސީދ ނުވެާއެކިާެމންބަރުނާްާބޮޅުމެއްެގާތެރޭަގއިާކަންނޭނެގާދ ދިާކައިރީަގއިާއެހެންނަމަވެާ

ނޫން.ާ އެްއޗެއްާ އުޅޭާ ލ ންާ ބޭނުންވެެގންާ އަޅުަގނޑުާ ކޮންމެހެންާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ދެއްތޯ.ާ ދަނީާ  345މިާ

ހުރިކަމަށްާ މަޤ މުަގއިާ އޭނަާ ދިނުމަށްފަހުާ އިސްތިޢުފ ާ އޭނަާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ

ިވޮގތަށްާއޭނައަކީާރައްޔިތުންާހޮވ ފައިާތިބިާމީހެއްކަމުންާހެދޭނެޮގތެއްާނީންނ ނެ.ާދެންާމ ރިޔ ާވިދ ޅުާ

އޮންނ ނާީާ އޮތިއްޔ ާ އެާ ނުޖެހޭނެ.ާ އުޅޭކަށްވެސްާ ބޮޑުކުރަންާ މ ާ ދަުއރުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ާހަމައެކަނިާނ އިބުާރައީސްާހުވ ކުރުމުންާރައީސްެއއްެގާއެހެންާދައުރެއްާބ ްއވ ކަށްާނުޖެހޭނެ.ާ

ާ350 

އެބަާސަންާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަ މ އްދ އަކުންެވސްާ ދިޔަާ ކުރީަގިއާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މީަގއިާ ާއ ދެ،ާ

ދިމ ވޭާމައްސަލައެއް.ާމިސ ލަކަށްާރައީސްެގާމަޤ މ ާހަވ ލުވ ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެްއަގއިާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

މި ޮއވެދ ނެާ އިންތިޚ ބުކުރ އިރުާ އަލަށްާ ދެންާ ހުވ ކުރަން.ާ ރައީސްާާއެބަޖެހޭާ މިސ ލަކަށްާ ހ ރުާ

ވ ނީ.ާާ ކިހިނެްއތޯާ ކޮމިޓީއަށްާ ރިސެސްާ ހަވ ލުވ އިރުަގއިާ ރައީސްާ ނ ިއބުާ އަނެްއކ ާ އަވަހ ރަވެެގންާ

ައޅުަގނޑަށްާާ ނޫނިއްޔ ާ ނުވ ނެއޭ.ާ ައވަހ ރަެވެގންާ ވަުގތުާ ކުރުމުެގާ ރިސެސްާ ދެއްތޯާ  355އަންގ ނީާ

ންާއުއްތަމަާފަނޑިޔ ރުެގާކުރިމަތީަގިއާާހީވ ޮގތުންާމީަގއިާއެހެންާތަންތަންވެސްާއަޅުަގނޑަށްާހީވ ޮގތު

ކޮންމެހެނާްާ މީހަކު.ާ ޢައްޔަނުކުރ ާ އޭނަާ އެހެންނޫނީާ ދެންާ އޭރުންާ ނިމުނީ.ާ ބޭްއވީމަާ ހުވ ކުރުންާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެްއަގއިާއެކަންާކުރ ނެކަމެއްާނެތް.ާހަމަާއެޮގތަށްާއިސްތިޢުފ ާދިނީމާަާ

.ާދެންާއަނެއްާމީހ ާނ އިބުާރައީސްާމަޤ މ ާހަވ ލުވީމަާއުއްތަަމާާއެާއިސްތިޢުފ ާއެހިސ ބުންާެއާދެވުނީ

މަޖިލީހުގެާ ކޮންމެހެންާ ނިމުނީ.ާ ހަވ ލުވީމަާ އެހިސ ބުންާ ހުވ ކޮށްފައިާ ކުރިމަތީަގއިާ  360ފަނޑިޔ ރުެގާ

ޖަލްސ ަގއިާެއކަންތައްާކުރ ނެކަމެއްާނެތް.ާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެްއަގއިާކުރ ކަމަށްާވަންޏ ާދެންާޗުއްޓީާާ

ާއިސްތިޢުފ ވެސްާނުދެވޭނެ.ާާާާތެރޭގައި
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މަޤ މާ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޭނަެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ިވދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ

ޖަލްސ އެްއގައިާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ކުރިމަތީަގއިާ ފަނޑިޔ ރުެގާ ުއއްތަމަާ ހަވ ލުވ ނީާ

 365ާަވންޏ ާނ އިބުާރައީސްއަށްވެސްާއެާމަޤ މ ާހަވ ލުވެވޭނީާ)ރިކޯޑިންގަގއިާާހުވ ކޮށްެގންނޭ.ާއެހެންކަމަށް

ޭއެގާާ ިއޝޫއަކީާ ީމެގާ ކޮންމެއަކަސްާ އެހެންވީމ ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ

ފަންކްޝަނަލްބައި.ާ އޭެގާ މިއޮތީ.ާ ފޯކަސްކުރަންާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނޫންާ ބައެއްާ ސެރެމޯނިއަލްާ

ހަވ ލުކުރަނީާާރައީސުލްޖުމްހޫ ރައީސްއ ިއާ ނ އިބުާ އެހިސ ބުންާ އިފެކްޓިްވވެާ ިއސްތިޢުފ ާ ރިއްޔ އަށްާ

ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ370 

އިޢުލ ނާްާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އެާ މިހ ރުާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވަންޏ ާ އޮތްކަމަށްާ ތިހެންާ ާއ ދެ،ާ

ެއާާާދެއްކެުވންާ:ާވ ހަކަޝ ހީންާޙަމީދު ރަީއސްާ ނ އިބުާ މިޖެހެނީކީއެއް.ާ ކުރަންާ މިާ ޖަލްސ އެްއަގިއާ އޮންނަާ ދެންާ ނޫންހެންާ ކުރުމެއްާ

އެއޮތީާާ ސިޓީާ އެާ އޮންނަންވަނީ.ާ މިާ ޖަލްސ އެއްަގިއާ އަންނަާ ދެންާ ހުވ ކުރުންހެންާ ހަވ ލުވެާ މަޤ މ ާ

އެ ޖަލްސ ަގއިާ އެާ ކުރަްއވ ކަމަށްާ އިޢުލ ންާ އެާ ލިބުނީމަާ ސިޓީާ ހުވ ކުރުންވެސްާާލިބިފައި.ާ ާ

 375ާއޮންނަންޖެހޭނެ.ާއޭރުންާއެހިސ ބުންާއެާއިފެކްޓިވްވ ާމިންަގނޑ ާހުރިހ ާއެއްޗެހިތަކެއް.ާާ

ާ

މިސ ލަކަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮތިއްޔ ާ ޭއަގއިާ ނުލ ތޯއޭ.ާ ލިމިޓެއްާ އެހެންާ އެައކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ

ާތޯއޭ.ާާމަސްދުވަސްާވަންދެންާއެހެންާބ އްވަންވީ

ާ

އެއީާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ކަންނޭނެގ.ާ ރަނަގޅުާ ދުވަސްާ ހަތްާ ކަންނޭނެގާ މަދުާ ދުވަސްާ  380ާތިންާ

ާއެއްާމަސްތެރޭަގއިާވެއްޖިއްޔ ާޖެހޭނެާއިޢުލ ންކުރަންާވ ހަކަައކީާމެންބަރުންނަށްާނޯޓިސްވެސްދޭން.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޝ ހީންާޙަމީދު

ާ

ކުރ ޮގތްާާބްރ ހީމްާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއި މިކަންކަންާ މީސްމީހުންވެސްާ އެހެނިހެންާ ދުނިޔޭެގާ ާއ ދެ،ާ

އެްއކަމަކީާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފެންނަނީ.ާ ރަނަގޅުކަމަށްާ ވިސްނ ލުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދައްކ ލެވެންޖެހޭނެ.ާ

މަޖިލީހަށްާާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރަްއވ ނީާ މިކަންާ ރަސްމީޮގތުންާ  385ފޮނުއްވ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކުާ

ސިޓީފުޅެއްާފޮނުްއވަިއެގންނޭ.ާއެކަމަކު،ާހަމަާއެާސިޓީފުޅުާފޮނުއްވުމ ާެއކީަގިއވެސްާއޭނަާރޭޑިޯއއ ިއާާ

އެކަންާާ އެީއާ ކުރަންވ ނެއޭ.ާ އިޢުލ ންވެސްާ ދެއްިވކަންާ އިސްތުޢުފ ާ ޢ ންމުކުރައްވ ާ ެއކަންާ ޓީވީންާ

ލިޔެފައި މިހެންާ އޮންނަނީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އެއީާ ޮގތަކީ.ާ އެކަންާާކުރ ނެާ އެކަމަކު،ާ ދެންާ ާ.



 16 

އަމަލީޮގތުންާކުރ ނީާއެާކުރަނީ.ާދެންާއޮތްާއަނެއްކަމަކީާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާމަޤ މުަގއިާހުންނަވާ 

 390ބޭފުޅަކުާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ެއްއަގއިާރައީސްއ ިއާނ އިބުރައީސްާހުވ ކުރެްއވިކަމަށްވިޔަސްާާ

ާާ ނ އިބު ހައިސިއްޔަތުންާ މަޤ މުެގާ ސެރެމަނީާއުސޫލީާ އެާ ކޮންމެހެންާ ހުވ ކުރައްވ އިރުާ ރައީސްާ

ދެންާ ޖެހޭނެ.ާ ހުވ ކުރަްއވަންާ ކުރިަމތީަގިއާ ރަީއސްާ ެއޮގތަށްާ ހަމަާ ނުޖެހޭނެ.ާ ބ އްވ ކަށްާ

ޮގތެއްވެސް.ާާ ކޮންމެާ ކުރެާ ދެޮގތުންާ ަމއްސަލަެއއްާ އެްއވެސްާ ނެތްާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންވެއްޖިއްޔ ާ

މިހ  ނިމުނީއޭާ ފޮނުވުންާ ސިޓީާ މީަގިއާާވ ހަކަައކީާ އެްއޗެހިތަކެއްާ އިތުރުާ ޙަޤީޤަތަުގިއވެސްާ ހަމަާ ރުާ

 395ލިޔެިވެގންާއުޅޭތީވެާވެެގންާުއޅޭާޮގތަކީާއޭނަާއިޢުލ ންވެސްާކުރައްވ ނެާރައްޔިތުންނ ާމުޙ ތަބުވެސްާާ

އެއްޗެްއާާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ އިންނ ނީާ ޮގތަށޭާ ކުރައްވ ާ ޖެހޭނެާ ކުރަްއވަންާ

ރަސްމީ ދެންާ އެންުގމޭ.ާާސ ފެއްނުވޭ(ާ ސްޕީކަރއަށްާ ޮގތަކީާ ކުރައްވ ނެާ އެކަންާ އޭނަާ ސިފައެްއަގިއާ ާ

)ރިކޯޑިންގަގއިާާ މިފަދަާ ސްޕީކަރާ އޮންނ ނެާ ޯއޑަރުްުަގއިާ ސްޓޭންޑިންގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ލިޔަންވ ާާ ޯއޑަރުަގިއާ ސްޓޭންޑިންގާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ

 400ެގތެްެރެއަށްާވައްދަންާހަދައިެގންާމިހެންާމިވަނީ.ާއޭރުންާ)ރިކޯޑިންގަގިއާމެންބަރާުާއެްއޗެހިތަކެއްާމީ

ާާ މި މިހ ރުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ އަދިވެސ12ާާާާްވިދ ޅުިވާ ކުރެްއވުްިޮގތަށްާ ޑްރ ފްޓްާ މ ްއދ ާ ވަނަާ

ާމިކަމަށްާތ އީދުކުރެެވއޭ.ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

ވ ހަކަދެއްކޭޮގތުންާާާލަކުާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާފުވައްމު މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިހ ރުާ މިއުޅެނީާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

 405ޤަބޫލުާނުކުރެވިެގންާއިނޭގތޯާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއިސްތިޢުފ ެގާނަންާހުށަހަޅުއްވ ނީާރައްޔިތުންެގާާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ިއނޭގތޯ ރައީސްކަމަށްާ ކަންާމަޖިލީހުެގާ އޭނަާ މިހިސ ބުންާ މިއުޅެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ާ.

ބައިަގިއާާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ކުރަންީވޮގތްާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގާވ ޖިބުތައްާލިޔ އިރުާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާއެބަިއަގއިާެގންނަންވީހެންާ

ރައީސުލްޖުމް ސިޓީެއއްާާއިނޭގތޯާ އިސްތިޢުފ ެގާ ބޭފުޅަކުާ ހުންނަވ ާ މަޤ މުަގިއާ ހޫރިްއޔ ެގާ

އޭަގއިާާ ކޮންމެައކަސްާ އެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ  410ހުށަހަޅުއްވައިފިއްޔ ާ

އެތަނަށްާ ޕީރިއެޑްާ ރިސެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޕްރޮސީޖަރއެއް.ާ އިނޭގތޯާ އޮންނަންޖެހޭނެާ

ލަާއުނދަޫގތަކެއްާމެދުވެރިވެދ ނެތީާހީވ ކަމަށްާވަންޏ ާމިދެންނެވިކަހަލަާޮގތަކަށްާާއައިސްދ ނެތީާމިކަހަ

މިދެންނެވީާ ތެރޭަގއިާ މަސްޢޫލިއްޔަތުެގާ ނުވަތަާ ތެރޭަގއިާ ވ ޖިބުތަކުެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ
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 415ާލިޔެލީމަާއެާނިމުނީ.ާ

ާ

ބައެްއާާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޕޮއިންޓްފޯމަށްާ ހަމަާ ާއަޅުަގނޑުާ

ޤަބޫލުކުރަނީާާާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދު އަދިވެސްާ ައޅުަގނޑުާ އިނޭގތޯ.ާ ދަންނަވ ލ ނަންާ ާއެްއޗެއްާ

އިސްތިޢުފ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޭނަާާާރައީސްާ ދެންާ ބަލަން.ާ ދެވުނީކަމަށްާ އިސްތިޢުފ ާ އޭނައަށްާ އެޮގތަށްާ ދެްއވީމަ...ާ

މަޖިލީހުގެާ ރަްއޔިތުންެގާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޖެހޭނެކަމަށްާ ހުށަހަޅުއްވަންާ  420އިސްތިޢުފ ާ

ެގާާރައީސްއަށް.ާެއއީާަވކިާއަތަކަށްާނުޖެހިާހުންނަާވަކިާބ ރެްއެގާވަރިއަކަށްާވ ތީވެ.ާދެންާރައްޔިތުން

ބަލަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ފެކްޓެއްޮގތަްަށްާ ެއއީާ ލިބުމުންާ ސިޓީާ އިސްތިޢުފ ެގާ ރައީސްއަށްާ މަޖިލީހުެގާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ޢަމަލުކުރައްވަންާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ ލިބިވަޑަިއަގތުމުންާ ސިޓީާ އެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ންެގވުމ ެއކީާެއކަންާފެންނަޮގތަކީާާެއކަންާމަޖިލީހުެގާނ އިބުާރައީސްއަށްާލިއުަމކުންާއެންެގވުން.ާއެ

ކުރެއްވުމަށްފަހުާ މަޖިލީހެުގާރައީސްާއެނައުންސްާ މިޮގތަށްާ  425ޕަބްލިކްކޮށްާއެނައުންސްކުރެްއވުން.ާދެންާ

ނ އިބުާރައީސްާަވުގތީޮގތުންާރައީސްާއެކިާޙ ލަތްތަކުަގއިާއ ލ ސްކަންފުޅ ާޖެހިވަޑަިއެގންާދެންާރަށުނާްާ

ހަިއސިްއޔަތުންާޤައުމުެގާއެންމެާމަތީާަވޒީރ އިާއެާާާާބޭރަށްާވަޑައިަގތީމަާަވުގތީާޮގތުންާއެާފުރުްއވ 

މިާ މިޮގތަށްާ ދެންާ ެގންދަވ ނީ.ާ ފުރަްއަވމުންާ މީނަާ އެޮގތުންާ ދެންާ ވަުގތީޮގތަކަށް.ާ ހަވ ލުވ ނީާ

އެލައިންްގމަންޓްާއައުމަށްާފަހުަގއިާއެންމެާައވަހަށްާރިސެސްަގއިާހުންނަާދުވަސްވަރެއްަގއިާވެއްޖިއްޔ ާާ

ކުރެާ އެންމެާ ހިނަގމުންދާ އެކަންެވސްާ ޖަލްސ ތައްާ އަވަހަށްާ ެއންމެާ ނުވަތަާ ދެންާ ައވަހަކަށްާ  430އްވޭނެާ

ދުވަސްވަރެްއަގއިާއެާޖަލްސ ަގއިާމިކަންާއިޢުލ ންކުރަްއވ ާދެންާވަުގތީާރައީސްއަށްާނުވަތަާރައީސްާާ

އިސްތިޢުފ ާދޭންާކަނޑައެޅިފައިާއޮންނަޮގތެއްާއަޅުަގނޑަކަށްާއެާމ އްދ ާނިންމިއިރުާމިހެންާދިމ ވީމާަާ

ހުންނަވަނީކަެމްއާާނޭ ނިމެންދެންާ ދައުރުާ ރަީއސްާ ނ އިބުާ ދެއްވީމަާ އިސްތިޢުފ ާ ރައީސްާ މިހ ރުާ ނޭގާ

ހުވަެއްއާާ ރައީސްކަމުެގާ އޭނަާ އެޮގތަށްާ ވެއްޖިއްޔ ާ އެހެންކަމަށްާ ހުންނަވަނީކަެމއް.ާ އެމެރިކ ޮގތަށްާ

ހި އަޅުަގނޑުެގާ މިއީާ ޮގތަކަށް.ާ އެހެންާ ކުރީަގއިާ ޖެހޭނެާ ކުރަްއވަންާ  435ާތަށްައރ ޮގތަކީ.ާާމަޖިލީހުަގއިާ

ާ

ހުށަހެޅުއްިވޮގތަށްާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ މޮޑީާ ދެންާ އެްއޮގތަކީާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

ދެނާްާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ހިމެނުން.ާ މިބައިާ ތެރޭަގްައިާ މައްސަލަތަކުެގާ މިާ ތެރޭަގއިާ ވ ޖިބުތަކުެގާ ރައީސްެގާ މަޖިލީހުެގާ

އޮތްޮގތަ އެާއެހެންނޫނިއްޔ ާ މުޙަންމަދުާ ޙުސައިންާ ދެންމެާ ރައީސްއ މެދުާ ނ އިބުާ މިހ ރުާ ކީާ
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ހުވ ކުރ ނީާާ ރައީސްކަމުެގާ އޭނަ.ާ ދެންާ ހުންނ ނީާ ހަވ ލުވެާ އެކަމ ާ ަވުގތީޮގތުންާ  440ބުނުއްިވޮގތަށްާ

ބޭއްވޭާ އަވަހަށްާ އެންމެާ ޖަލްސ ާ މަޖިލީހުެގާ ރައީސްއަށްާ މަޖިލީހުެގާ ދެންާ އޮތިްއޔ ާ ރިސެސްަގއިާ

ާަގއި.ާެއީއާދެންާކަންތައްާކުރެވޭނެާޮގތަކީ.ާާާދުވަހަކުންާއެާޖަލްސ 

ާ

އެހެންވީމ ،ާާާމިލަދުްނމަޑުލުާދެކުުނބުރީާމެންބަރުާ އަންގ ޮގތަށް.ާ މަޖިލީހަށްާ މިއޮތީާ ހަމަޖެހިފައިާ މިހ ރުާ ާއ ދެ،ާ

އޮތްޮގާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާތ ރިޤް ލިޔެލ ފައިާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ބަލ ލ ފައިާ ކުޑަކޮށްާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާދެންާ  445ތްާ

ރައްޔިތުންެގާާ ބަޔ ންކޮށްާ އެކަންާ ބޭނުންެވްއޖެނަމަާ ދޭންާ އިސްތިޢުފ ާ މަޤ މުންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ސިޓީާ އިސްތިޢުފ ެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ފޮނުވ ނީއޭ.ާ ސިޓީއެއްލިޔެާ ރައީސްއަށްާ މަޖިލީހުެގާ

ެގންާތިންާދުވަހުެގާތެރޭަގއިާިއސްތިޢުފ ެގާރައްޔިތުްުންެގާމަޖިލީހުެގާރަީއސްއަށްާލިބުމ އިއެކުާލަސްވެާ

ސިޓީާމަޖިލީހަށްާއިްއވުމ ިއއެކުާނ އިބުރައީސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމެގާޤ ނޫނީާހުވ ކުރަންވ ނެއޭ.ާާ

 450މިކަހަލަާޮގތަކަށްާއޮެވއްޖިްއޔ ާއެާދެބައިާހަމަޖެހޭނެހެންާހީވަނީާދެންާމިހ ރުާކޮންމެާޮގތެއްަގިއވެސްާާ

އިސްތިޢު ފޮނުވީމަާ އޮތީާސިޓީާ ެއޮގތަށްާ އެނޭގނެ.ާ ބަޔ ނުންވެސްާ ކުރީެގާ ީމެގާ ދެވުނީކަންާ އެާ ފ ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާ ާއެހެންވީަމާ

ާ

ނީއްވ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޖަލްސ އަކަށްާ މަޖިލީހުެގާ އެާ ެއކަމަކު،ާ ވ ހަކަ.ާ ބްރޭކްކުރުމުެގާ ނިއުސްާ ކުރީަގއިާ މިހ ރުާ

 455ަގިއާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާދެންާާދިުގެވެގންާދަންޏ ާެއކަމެއްާޮއންނ ނީ.ާ)ރިކޯޑިންގ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގިއާ ޓޭކްޯއވަރާ ޕްރެޒިޑެންޓަށްވެސްާ ވައިސްާ

ވިދ ޅުވިާާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ނ ންނަންޏ ާ އެނައުންސްމަންޓެްއާ ފޯމަލްާ ެއްއވެސްާ އަދިާ އޭރުާ

ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާާ

ާ

އެކަންާާތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާއަރިއަ ބޭނުންފުޅުވެއްޖެނަމަާ ދެއްވަންާ ިއސްތިޢުފ ާ  460ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އިސްތިޢުފ ާާާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދު ފޮނުއްވުންާ ރައީސްއަށްާ މަޖިލީހުެގާ ބަޔ ންކުރަްއވ ާ ާސިޓީއެްއަގއިާ

ރަާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޖިލީހުެގާ ލިބިވަޑައިެގންާ ސިޓީާ މިާ ެއންުގމަށްފަހުާދެއްވަނީއޭ.ާ ރައީސްއަށްާ ނ އިބުާ ީއސްާ

ނ އިބުާ ކުރެއްވުމުންާ އިޢުލ ންާ ޢ ންމުކޮށްާ ރައީސްއަށްާ މަޖިލީހުެގާ އިޢުލ ންކުރަންވ ނެއޭ.ާ ޢ ންމުކޮށްާ

ރައީސްާަވުގތީޮގތުންާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާަވުގތީޮގތުންާއެކަންާ
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 465ށްފަހުަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ެއއްާބޭއްޭވާއެންެމާައވަހަށްާކުރަމުންާެގންދަންވ ނެއޭ.ާއެއަާ

ާބޭއްވޭާޖަލްސ ެއްއަގއިާނ އިބުާރައީސްާޤައުުމެގާރައީސްކަމުެގާހުވ ކުރަްއވަންވ ނެއޭ.ާާ

ާ

މީަގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ ެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ހުރިހ ާާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ ދެންާ އިާ

ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ދެއްކިއްޖެހެން.ާ ތަފްޟީލުކޮށްާ ވަރަށްާ ވ ހަކަތައްާ ބޭފުޅުންނަށްާ

ހުށަހެޅުއްވުމަށްާާ ތ ރިޤްެގާ އެހެންވީމ ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއްއޗެއްާ ިވދ ޅުވިާ މެންބަރުާ  470)ރިކޯޑިންގަގއިާ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާބޭފުޅުންާޯވޓުދެއްވ .ާާ

ާ

ާހުާ()ވަުގތުކޮޅަކަށްފަ

ާ

 475ާއަޅުަގނޑަށްާނޯޓްކުރެވިފައިާިމއޮތީާމުޢިއްޒު،ާޝަރީފް،ާޝ ހީންާއިބޫ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ވަރަކަށްާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ެއއްެވސްާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާމުޢިއްޒު

ާ

ެއހެންވީމ ،ާާޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާއައްޑުއަތޮާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ  480ާ)ރިކޯޑިންގަގއިާ

)ރިކޯޑިންގަގިއާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޖިލިސްާ އޮފްާ ސްޕީކަރާ އަދިާ ރައީސްާ ނ އިބުާ ރައީސްާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ

ާއްޔަނުކުރ ާބޭފުޅުންާހުންނަޮގތަށް.ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާހަމަާމަޖިލީހުންާޢަ

ާ

އޮންނަާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އެާ ހަވ ލުވ ންޖެހޭއިރުާ ވަުގތީޮގތުންާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ާއ ދެ،ާ

މެންބަރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޝ ހީންާޙަމީދު )ރިކޯޑިންގަގއިާ ލިސްޓެްއކޮށްލަން.ާ ތަކަކުންާ ޕްރަިއވެޓީާ ނުވަތަާ  485ވިދ ޅުިވާާާާކެޓަަގރީތަކަކުންާ

ހަވ ލުކުރަންާ ތަރުތީބުންާ ތިރީގައިިމވ ާ ހަމަާ ޮގތުަގިއވެސްާ ލިސްޓެއްެގާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ

ރަނަގޅީާ އަޅުަގނޑަށްާ ސ ފެއްނުޭވ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ ޖެހޭނެކަމަށްވެސްާ

ާެގާރައީސް.ާހަމަާމުޢިއްޒުާއެާވިދ ޅުވިހެންާނ އިބުާރައީސްާނެތްާޙ ލަތުަގިއާމަޖިލީހު

ާ

ނ އިބުާާފ ދިއްޕޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ ފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ އަދ ކުރުމަށްާ ވ ޖިބުތައްާ އެާ  490ާވަުގތީޮގތުންާ
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އަދިާާމުޙަްނމަދުާޞ ލިޙްާާ ރައީސްއަށް.ާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އެއަށްފަހުާ ާރައީސްއަށްާ

ބ އްވަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އޮޕްޝަންސްާ އިތްާ ދެންާ އެާއެއަށްފަހުާ ޝަރީފްާ ފެންނަނީާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ންާ

ާހުށަހެޅުއްިވޮގތަށްާއިނޭގތޯ.ާާ

ާ

އިނޭގތޯ.ާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ މިއުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ އެވ ހަކަާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ  495ާއ ދެ،ާ

ވިދ ާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: މެންބަރުާ )ރިކޯޑިންގަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އިތުރަށްާ ޭއެގާ އަދިާ އެކަމަކުާ އެްއޗެްއާާދެންާ ޅުިވާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާދެންާހަމަާއެތަންވެސްާަވުގތީޮގތުންާއެާއަދ ކުރަންޖެހޭާވ ޖިބުާއަދ ކުރަންާރައީސްާނެތިާ

ާނ އިބުާރައީސްވެސްާނެތިާހިނގައިދ ނެާޝަރީފްާއެާވިދ ޅުވިޮގތަށް.ާ

ާ

 500ަގއިތޯާ)ރިކޯޑިންގަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ލަމ ތޯާކޮންކަހަލަާވިސްނުންފުޅެއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާާ

ާ

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާާފްރޮފެސަރާޑަްގލަސްާޝްމައިޒާަރ
ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ505 

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ
ާާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަާޝ ހީންާޙަމީދު

ާ

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާާޕްރޮފެސަރާޑަްގލަސްާޝްމައިޒާަރ
 510ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ
ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޝ ހީންާޙަމީދު

ާ

 515ާާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާޕްރޮފެސަރާޑަްގލަސްާޝްމައިޒާަރ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ



 21 

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާ
ާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ520 

ާރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން()އިނިގާޕްރޮފެސަރާޑަްގލަސްާޝްމައިޒާަރ
ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

)ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޕްރެޒިޑެންޓްާ ަވއިސްާ ދެންމެާއެހެންވީމަ،ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެްއާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ރެކޯޑިންަގިއާ

މީަގިއާާ ދެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ބައިާ އެވިދ ޅުވިާ  525ޕްރޮފެސަރުާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ މަފްޙޫމްތަކ ާ މިއޮތްާ

މިހ ރުާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާހުރިހ ާބޭފުޅުންނަށްވެސްާެއއްބަސްެވަވޑަިއެގންނެވޭހެންާޑިސަިއޑްކޮށްލަން.ާާ

ނެތީވިްއޔ ާާ ެއވެސްާ ދެންާ ރައީސް.ާ މަޖިލީހުެގާ އޭެގފަހުންާ ދެންާ ޕްރެޒިޑެންޓްާ ވައިސްާ ފުރަތަމަާ

ާމަޖިްިލީހުންާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާާ

ާ530 

ކެޕޭސިޓީއ ާާާާާމެންބަރުާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީ މިާ ނުވަތަާ ކެޕޭސިޓީއ ާ ޕަރމަނަންޓްާ ހިތަށްއަރަނީާ ާއަޅުަގނޑުާ

ހަމައަށްާދިއުމުެގާކުރިންާވަިއސްާޕްރެޒިޑެންޓްާހުރެފައިާއަދިާމިނިސްޓަރެއްެގާއޮޕްޝަންާޮއންނ ނެތާޯާާާާޝ ހީންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ސ ފެއްނުާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ ހުރެފައިާ)ރެކޯޑިންަގއިާ މިނިސްޓަރަކުާ އެހެންާ ކެބިނެޓްެގާ ވޭ(ާ

ާދެންާމަޖިލީހުެގާރައީސްއަށްާދ ން.ާކިހިނެއްބ އޭ.ާާ

ާ535 

މެންބަރާުާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: )ރެކޯޑިންަގިއާ ވަރެއްެގާ އެއްވެސްާ މިހުރީާ ނުެގނެސްާ މީެގތެރެއަށްާ މިނިސްޓަރެއްާ ކެބިނެޓްާ

މަޖިލީހުެގ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ެއއްޗެއްާ ތެރެއިންާވިދ ޅުިވާ މެންބަރުންެގާ ހުރިހ ާ މަޖިލީހުެގާ ރައީސްއަކީާ ާ

ާހޮވ ާމީހެއް.ާ

ާ

 540ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާާއައްޑުއަތޮޅުާމެްނބަރުާއިބްރ ހީމްާާ

ާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާޕްރޮފެސަރާޑަްގލަސްާ

ާޝްމެއިޒަރާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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 545ވަނަާމ އްދ 15ާާާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާދެން،ާާާދެއްކެުވން:ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ

އަޅުަގނޑުާމިހ ރުާމިއ އެްެކުަގއިާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާެއހެންވީމަ،ާ

އަދ ކުރު މަސްޢޫލިއްޔަތުާ މީހަކުވެސްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމެގާ ހުންނަާ ޙަވ ލުވެާ މ ާ

އެްއޗެއްާާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ާ ހުވ ކުރަންޖެހޭނެ.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަުމެގާ

ާސ ފެއްނުވޭ(ާ.

ާ550 

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

އެްއކަމަކީާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެްނބަރުާާ ބަޔ ންކުރޭ.ާ ެއބަާ ވ ހަކަާ ދެކަެމއްެގާ ާމީަގއިާ

ކުށެއްާއެާކުށްާކޮށްފިކަމުަގިއވ ނަމަާއެއަށްާާފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އިބްރ ހީމްާޢަފީ ހުރެފައިާއޭނަާކުރ ާ މަޤ ުމަގއިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

މިސ ލަކަށް،ާާ ކަމަކީާ ޖެހިދ ނެާ ޖަވ ބުދ ރީވ ންާ އަނެއްކަމަކީާ އެްއކަމަކީ.ާ  555ޖަވ ބުދ ރީވ ންޖެހޭނެކަމަށްާ

މަ ކަމަށްވަންޏ ާ ތަޙުޤީޤުކުރަންވެއްޖެާ ކުރުމަށްާއެކަންާ ެއކަންާ މަޖިލީހުންާ ހުށަހަޅައިެގންާ ޖިލީހަށްާ

މައްސަލަާ ެއާ މިސ ލަކަށް،ާ އޮޕްޝަންަގއިާ ދެވަނަާ އެޮގތަށްާ މިއޮންނަނީ.ާ ފަސްކުރެވިދ ނެކަމަށްާ

ހަދަާ ދެންާ އެކަންާބަލަންވެއްޖެނަމަާ މިސ ލަކަށް،ާ ފެނުނީާ މަޖިލީހަށްާ ނެތް.ާ ޮގތެއްާ ންވ ާ

ާއިެވސް.ާއެހެންެވްއޖެާކަމަށްވަންޏ ާދެންާހަދަންޖެހޭާޮގތެއް.ާާބަލަންވ ނެކަމަށްާއޭނަެގާރިޔ ސީާދައުރުގަާ

ާ560 

ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިއޮންނަނީާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާާމީަގްައިާ އެްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ

ހިނގ ނެެއވެ އެކަންތައްާ ދަޢުވ ކުރެވިއްޖެނަމަާ ކުށެއްެގާ ޖިނ ޢީާ ްެ.ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމަށްވިޔަސްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާމަޖިލީހަށްާބ ރުާއެބައޮތޭާއެކަންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުެގާދައުރުާނިމެންދެންާއެާ

މައްސަލަާނުބަލ ާފަސްކުރަން.ާއޭެގާމ ނައަކީާދެންާހަމަާދައުރުާނިމޭއިރަށްާ)ރެކޯޑިންަގިއާމެންބަރާުާ

 565ާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ.

ާ

ދަޢުވ ާާާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރު ެއޮގތަށްާ މިހ ރުާ އިނޭގތޯ،ާ ބޭނުންވަނީާ ސ ފުކޮށްލަންާ ާއަޅުަގނޑުާ

އެްއވެސްާާާާާޝ ހީންާޙަމީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކިހިނެއްތޯާ ހައިސިްއޔަތަކީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ކޮބ ތޯާ ެގންދ ކަމަށްވ ނަމަާ ކުރިއަށްާ

ޙަވ ލު ނ އިބުރައީސްައށްާ ނަމަވެސްާ ވަުގތީޮގތުންާ ޮގތަކަށްާ ނޫންތޯ.ާާކަހަލަާ ނުވަތަާ ކުރަންޖެހޭތޯާ

 570ާމިކަންތައްާއޮންނަންވ ނީާކިހިނެއްތޯާއަޅުަގނޑުވެސްާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުން.ާާ
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ޙ ލަތެއްާާާާާރިޔ ސަތުންާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ކަހަލަާ ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭާ ޭއނަާ ސ ފެއްނުޭވ(ާ ެއްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ

ާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ.މެދުވެރިވެއްޖިއްޔ ާ)ރެކޯޑިންަގއިާ

ާ

އިނޭގތޯާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަރިހުަގއިާ ޕްރޮފެސަރާ ާއަޅުަގނޑުާ

 575ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:

ާ

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާާާޕްރޮފެސަރާޑަްގލަސްާ

ާހަކަދެއްކެުވންާ:ޝްމެއިޒަރާވ 

ާ

 580ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ

ާާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:
ާ

ާޕްރޮފެސަރާޑަްގލަސްާ

ާޝްމެއިޒަރާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ585 

ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެްއވެސްާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާ.ާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ
ާމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަޙްާ

ާ

އެއްކަލަާާާއަރިއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ މިދައްކަނީާ އިނޭގތޯ.ާ ސ ފުކޮށްލަންވެެގންާ އެްއޗެްއާ ާއަޅުަގނޑުާ

ޕްރޮސީޑިންގސްާާާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ ކްރިމިނަލްާ ވެއްޖިއްޔ ާ އޮންނަޮގތުންާ ދެންާ  590ާމިހ ރުާ

ދެއްާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ސްޓޭޖުންާ ނޭނެގ.ާސިސްޓަމްާ އަދިާ ޮގތެއްާ އޮންނ ނެާ ެއކަންާ މުސްތަޤުބަލުަގއިާ ދެން،ާ ތޯ.ާ

ަވކިާސްޓޭޖުންާ ެއއްޗެއްާސ ފެްއނުވޭ(.ާދެންާއެކަމަކު،ާ ެއއްެވސްާ މެންބަރުާވިދ ޅުވިާ )ރެކޯޑިންަގއިާ

މީތިާފަށ ކަމަށްާވެއްޖިއްޔ ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމީތިާދ ނީާިއންފްރިޖްމަންޓަކަށްާނޫންތޯއޭ.ާއަނެއްހެންާ

ހަނދ ންވ ޮގތުންާާސުވ  އަޅުަގނޑަށްާ އެއްކަލަާ ދެންާ މިހ ރުާ ިގނަފަހަރުާ މިދަންނަވ ލަނީ.ާ ލެްއާ

 595އެމެރިކ ަގިއވެސްާއިންނަނީާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެއްެވސްާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާދެންާ

ވެސްާއެްއޗެްއާާބޮޑެތިެވެގންވ ާޖަރީމ ތައްާހިންުގންާމިއިންނަނީާ)ރެކޯޑިންަގިއާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާއެއްާ

ބޮޑުާ ކުރ ާ އޭނަާ ނޫން.ާ ޚިޔ ް ނ ތްތެރިވުމެއްާ ޤައުމަށްާ ހަމައެކަނިާ މ ނަައކީާ އޭެގާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ

އެާާ މިދެންނެވިޮގތަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ފަށަްައިެގންފ ނެ.ާ ިއންފްރިޖްކުރަންާ ސަބަބުންވެސްާ ކުށެްއެގާ
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ޢ ން ނޫނިއްޔ ާ ވ ހަކަތޯއޭާ ޝަރީޢަތްކުރ ާ ދައުލަތުންާ ކުރިާާއިންފްރިޖްނުކޮށްާ ރަީއސްާ ރަްއޔިތަކުާ މުާ

ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ މިދައްކަނީ.ާ ވ ހަކަތޯޭއާ ދަޢުވ ކުރ ާ  600ކުށަކަށްާ

ކުރީވެސްާާ މިކަންތަްއާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ އެްއޗެްއާ ެއއްވެސްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ

ދުނިޔޭެގ ލިމިޓޭޝަންާނުލ ާ ެއއްކަލަާ މީަގްައިާ ތަންތަނުަގިއާއިންނ ނެާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ިގނަާ ވަރަށްާ

ނެތްާާ މިރ އްޖެއަކުާ ލިމިޓޭޝަންްްއެއް.ާ އިންނަާ ދޭތެރޭަގިއާ ދިއުމ ާ ޝަރީޢަތަށްާ ކުށެްއކުރުމ ާ ދެއްތޯާ

ހެއްދެވޭއިރުވެސްާާ ބައިތައްާ މިހުރިހ ާ މިފަހަރުވެސްާ އަދިާ މިވީތަނަށްވެސްާ އަދިާ ކަންނޭނެގާ

ކޮށްލައްވ ފައެްއވެސް ިއޝ ރ ތްވެސްާ މެންބަރާުާމުޤައްރިރުވެސްާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އެހެންވީމަ،ާ ާ ނެތް.ާ ާ605 

މީަގއިާާ ވެއްޖިްއޔ ާ ކުރ ކަމަށްާ ސްޓޭޓްމަންޓުންާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ެއްއޗެްއާ އެްއވެސްާ ވިދ ޅުވިާ

ނޫންބ އޭ.ާ އިންފްރިޖްކުރުމެްއާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ އެްއޗެއްާ އެްއވެސްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ

ލަދެއްަވއިފިއްާވަރަށް.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާެއްއޗެއްާދަންނަވަންާމިކަންާއޮތްޮގތެއްާމުޤައްރިރުާސ ފުކޮށް

ާވެއްޖިއްޔ ާދަންނަވ ނަން.ާާ

ާ610 

ކަނޑައެޅިފަިއާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ޤ ނޫނުަގއިާ ކުށަކަށްާ އެާ ހަމަާ އުފުލުމަކީާ ޒިންމ ާ ކުށެއްެގާ ޖިނ ޢީާ ިމވ ޮގތަކީާ އޭަގއިާ

ރިޖްމަންޓްެގާބައިާމިއިންނަނީާޕޮލިޓިކަލްާޕްރޮސެސްާއޮންނަާޢަދަބެއްާލިބުންާސ ބިތުވެއްޖިްއޔ ާއިންފް

އަދިާކުށެއްާކަނޑައެްެޅިެގންާޖިނ ޢީާކުށެއްާނުކުރިޔަސްާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެއްޗެއްާާ

އޭނަެގާާ ޚިލ ފުވުންާ ޤ ނޫނަކ ާ ނޫނީާ ނޫނީާ ޚިލ ފުވުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ އެހެންނޫންތޯ.ާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ

އެކަށީެގ ައއިާ މީަގއިާާމަސައްކަތަށްާ މިހުންނަނީ.ާ ިއންފްރިޖްމަންޓްަގއިާ ކަންތައްތަކެއްާ މިކަހަލަާ  615ންވ ާ

މިބުނަނީާޖިނ ޢީާކުށުެގާޒިންމ ާއުފުލަންޖެހޭނެއެވެ.ާދެން،ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާއެްއެވސްާާ

ރ އްޖޭގަާ ދައުލަތުން.ާ އުފުލ ނީާ ދަޢުވ ާ ކުށުެގާ ޖިނ ޢީާ ޢ ންމުޮގތެްއަގއިާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ އިާއެްއޗެއްާ

މިހ ރުވެސްާހަމަޖެހިފައިާއަދިާހަމަޖެހޭނެާއުސޫލަކީވެސްާމިއީ.ާދެން،ާފަހުންާޕްރޮފެސަރާއެވިދ ޅުީވާާ

ވ ހަކަ.ާާ ލިމިޓޭޝަންެގާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއްއޗެްއާ އެްއވެސްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ

ރ އްޖޭަގއި މިހ ރުާ ސ ފެއްނުވޭާ ެއއްޗެއްާ އެްއވެސްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ މިއޮތްާާ)ރެކޯޑިންަގއިާ ާ620 

މެންބަރާުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ކަނޑައެޅުންާ މުއްދަތެްއާ ަވކިާ ދަޢުވ ކުރެވޭނެާ އެބައޮތްާ ޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުަގއިާ

ވިދ ޅުވިާެއއްވެސްާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާއެހެންވީމަ،ާމީަގއިާމިހ ރުާމިއޮތްޮގތުންާމަޖިލީހަށްާބ ރާުާ

ނި ޓަރމްާ ޕްރެޒިޑެންޝަލްާ އޭނަެގާ ހިންުގންާ ދަޢުވ ާ އެާ އެކަމަކު،ާއެބަދޭާ ފަސްކުރަން.ާ މެންދެންާ

ސ ފެއްނުވޭ(ާާ ެއއްޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ މިސ ލަކަށް،ާ ވެއްޖިއްޔ ާ މިހެންާ
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ާާ 5ާާާާލިމިޓޭޝަންއަކީ  625އަހަރުާނިމޭއިރުަގއިާ)ރެކޯޑިންަގިއާމެންބަރ5ާާާުާއަހަރުެގާދައުރެއްާކަމަށްވަންޏ 

ާ ލިމިޓޭޝަނަކައިެގންާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ އެވިދ ޅުިވާާވިދ ޅުިވާ ނުކުރެވިދ ނެކަމަށްާ ދަޢުވ ާ

އޭރުންާ ެއއުޅުއްވަނީ.ާ ހިމަނުއްވަންާ މިހ ރުާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއްއޗެއްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ

)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާލިްިމިޓޭޝަންާދެވޭނީާދައުރުާނިުމނީމައެވެ.ާާ

ފި ކުށުންާ އޭނަެގާ އެއީާ ވިދ ޅުވިާއެހެންވީމަ،ާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ނުވ ނެ.ާ ފުރުޞަތަކަށްާ ލުމަށްާ

 630އެްއވެސްާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(.ާއެހެންވީމަ،ާެއްއވެސްާބޭފުޅަކުާމިާމަފްޙޫމަށްާއިޢުތިރ ޟުކުރައްވ ތީާާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ސ ފެއްނުވޭ(.ާ ެއއްޗެއްާ ެއްއވެސްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ ނުފެނޭ.ާ

ތުރުކުރަްއވަންާމިހ ރުާއެާޑްރ ފްޓްކުރަްއވ ާަމފްޙޫމ ާދޭތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުެމންާޮގތެއްާާޕްރޮފެސަރުާއި

ބޭފުޅަކުާ އިޢުތިރ ޟްކުރަްއވ ާ ެގނައުމަށްާ މަފްޙޫމްާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ ފަސޭހަވ ނެ.ާ ނިންމ ލިޔަސްާ

ދެން، ސ ފެއްނުވޭ(.ާ އެްއޗެއްާ އެްއެވސްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ 15ާާާާއެބައިންނެވިތޯ.ާ

މެންބަރާުާ )ރެކޯޑިންަގިއާ ދެންނެވިހެންާ ައޅުަގނޑުާ ކުރީަގިއވެސްާ ދެން،ާ މިއޮތީ.ާ މިނެޓްާ  635ވަރަކަށްާ

ވިދ ޅުވިާއެްއވެސްާއެްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ާޕްރޮފެސަރުާފުރ ވަޑައިަގންނަވަނީ.ާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާ

ފު ޕްރޮފެސަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީަމ،ާ ސ ފެއްނުޭވ(.ާ ެއްއޗެއްާ ައރުވ ނަންާވިދ ޅުިވާ ރުޞަތެއްާ

އެްއޗެްއާާ ެއއްެވސްާ ވިދ ޅުިވާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ މަޝްވަރ ެއއްާ ެއއްވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާސ ފެއްނުވޭ(.ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(.ާާ
ާ640 

ާ)އިނިގރޭސިންާވ ހަކަދެްއކެވުން(ާާާޕްރޮފެސަރާޑަްގލަސްާ

ާޝްމެއިޒަރާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ާ

ކޮމިޓީަގިއާާާާާދެއްކެުވން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ ބުރ ސްފަތިދުވަހުާ ކުރީަގއިާ ނިންމ ލުމެުގާ ދެންާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަދެްއކެުވން(.ާ )އިނިގރޭސިންާ

ވިދ ޅުިވާާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ރޭާ އ ދިއްތަދުވަހުެގާ މ ދަމ ާ އޮތީާ  645ނިންމަވ ފައިާ

ޅުަގނޑުމެންާބައްދަލުވުެމއްާނުބ އްވަން.ާާއެްއވެސްާެއއްޗެއްާސ ފެއްނުޭވ(.ާއެހެންވީމަ،ާމ ދަމ ާރޭާއަ

ރިޔ ސީާާ ެގންދ ނީާ ކުރިއަށްާ ސ ފެއްނުވޭ(ާ ެއއްޗެއްާ އެްއވެސްާ ވިދ ޅުވިާ މެންބަރުާ )ރެކޯޑިންަގއިާ

ެއްއޗެއްާސ ފެއްނުވޭ(ބެހޭާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމަ،ާާ ނިޒ މުެގާ)ރެކޯޑިންަގއިާމެންބަރުާވިދ ޅުވިާެއއްވެސްާ

ބޭފުޅު ހުރިާ ލިބިވަޑައިެގންފައިާ ތައްޔ ރުކޮށްލަދެއްވ .ާާކޮޕީާ ކޮޕީާ ސެކްރެޓަރިއޭޓުންާ ނެތިއްޔ ާ ންނ ،ާ

 650ބައްލަވ ލައްަވއިެގންާަވޑަިއެގންނެވުނިއްޔ ާމަސައްކަތްާތަންކޮޅެއްާބ ރަށްާެގންދެވޭނެ.ާހޯމަދުވަހުެގާރޭާާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާބައްދަލުވުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާބައްދަލުވުންާމިހ ހިސ ބުންާނިންމ ލ ނަން.ާާ
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