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 10:01ހެނދުނު  ޖަލްސ  ފެށުނު ގަޑި:

 01:30 : ހެނދުނު ޖަލްސ  ނިމުނު ގަޑި
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 މަސީޙު މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު
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 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن واالهالة والس  حين، الحود هلل والص  حون الر  بسن هللا الر  

 .ފެށުނީ
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 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން.  57ޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ މި ވަގުތު މަޖިލީހަށް ހާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،1އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ޖަލްސާ  2ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  18ތުން އަްނގާ އެންގުން. އާދެ! ރިޔާސަ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -4.1

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ކަމެއް.  ބުއެއްެޗއް ދަންނަވައިލުމަކީ މުނާޞަ ގޮތުގައި ައޅުަގނުޑ ކޮންމެވެސް ފެށިގެންދާއިރު އަުޅގަ

هللا ގުިޅގެްނ ގަދަކީރިިތވަންތަ މާތްއާދެ! ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މަޤާމަށް ައޅުަގނޑު އިންތިޚާބުވުމާ 

 25ސުބްޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަްޟރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުދަންނަވަން. ެއއަށްފަހު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް، އާދެ! ތިޔަ ހުރިހާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ހިތުގެ 

ފުންމިނުން ޝުކުރުދަންނަވަން. ހިތްޕުޅު ހެޔޮކަމަށް ޓަކައި، ދެްއވި ތާއީދަށް ޓަކައި، އިތުބާރުކުރެްއވި ކަމަށް އެންމެ 
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ކަމަށް ަޓަކއި، މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ޕާީޓތަކުގެ އިްސވެރިންނަށް ވެސް  ޓަކައި، ޑިމޮކްރަީސގެ ރީތި ނަމޫނާ ދެއްކެވި

ނުޑގެ އުފަލެއްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުުކރުދަންނަވަން. އެއަ ވަަނ  18ކަމުގައި ދެކެނީ  ށްފަހު މިއަދު އަުޅގަ

 30ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު މަުރޙަބާ ދަންނަވައި މުބާރިކުބާދީ 

ިރ މެންބަރުންނަކީ ރައްޔިތުންެގ އަށް ޓަކައި. ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެ އަރިސްކުރަން. ައއްސަރިބަހާިއ ސާބަސް ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީ

ވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި  17މިއަދުގެ ފަޚުރު. މި ފުރުޞަތުގައި ނިމިގެންދިޔަ 

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގަާޔއި އަުޅަގނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުަގއި ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ 

ޝާހިދަށާއި އެ މަޖިލީހުގެ هللا ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 17ދަންނަވަން. އަދި ޝުކުރު

 35ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ައޙްމަދު ނާޒިމަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު މި ދަންނަވަނީ ޤާބިލުކަމާ އެކު 

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަރަށް ގިނަގުނަ  18. ކޮށްދެއްވި މަސަްއކަތްޕުުޅގެ ައގު ވަޒަްނކުރަމުން

ނޑުމެން ކުރިމަތިލާއިރު،  އުއްމީދުތަކާ އެކު ޮހވާފަިއާވ މަޖިލީހެއް. މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތާ މިއަދު އަުޅގަ

ސް ައޅުަގނޑުމެން ކުރަމު. ސާަމސައްކަތްތަެކއް ވާކަުމގެ އިހު  ގިނަ އަިދ ބޮޑެތި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގަިއ ވަރަށް

ނޑުމެން އިހުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ ހުރި ގޮ ނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ންޖެހުންތައް އަުޅގަ ސާސްކުރަމު. އަުޅގަ

 40 .އެބަ ހުރި ކުރަން އްކަތްތަކެއްއިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުން ގިނަ މަސަ

ވެްސ  އެއާއެުކ، އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކެއްވެސް އެބަ ހުރި. ހަމަ އި ހަދަންޖެހޭ ގިނަ ޤާނޫނުތަކެއްމަށް ޓަކަ އެކަ

 ިލއްަޔތުތައް ވެސް އެބަ ހުރި. މި ސީން މަތިޮކށްފައިވާ އެހެން މަސްއޫެވސް ޤާނޫނުއަސާ އިތުރުންއެބަ ހުރި. މީގެ 

ަމޖިލީހުގައި އެބަ ހުރި. މިކަްނކަން ކުރުމުަގއި މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހަލުވިމިނެްއގައި ެގންދިއުމުގެ ޤާބިލުކަން މި 

ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުެލއްވުން މަޖިލީހަށް ލިބިގެންދާނެކަމާ މެދު އަޅުގަ

 45ކަމީ ޝައްެކއްނުކުރަން. މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުން ރައްޔިތުންގެ ލަބާާޔއި މަންފާ އަށް އިސްކަންެދއްވާނެ 

ޔަޤީންކަމެއް. މަްޝވަރާގެ މަިތވެރި އުސޫލުން ކަންކަން ނިންމުމަށް ބާރުއަޅައި ޑިމޮކްރަީސެގ އަސާސްތައް ވަުރގަދަކޮްށ 

ނޑުމެންނާ ހަވާލުކުރި މި  ،ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ުއސޫލުތައް ދަމަހައްޓައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެމިތިބޭނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން މި ފުރުޞަތުގައި މަތިވެރި އަމާނާތް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާ އެކު އަދާކުރުންމަތީ ައޅުގަ

ދިވެހި ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުްނނަށް އަޅުަގނޑު އަުރވަން. ރައްޔިތުްނގެ ުއއްމީދުތަްއ ދެނެގަނެ އެ އުއްމީދުތަްއ 

 50ނަތީޖާ ނެރެދޭނެ  ޔަޤީންކަން އަުރވަން. މިއީ ހާސިލުކޮށްދިނުމުގައި ފަސްޖެހޭ ބައެއްކަުމގައި އަޅުަގނޑުމެްނ ނުވާނެކަމުގެ

ކަްނަކން ކުރާނީ ނަތީޖާ ނެރުމަށް.  ވެސް ދަްއކާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ވެސް ުކރާނެ. ވާހަކަ ސްމަޖިލީހެއް. ބަހު

ފްރީގެ ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ. އާދެ! އަޅުަގނޑުގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަމުން ހިތަށް މި ގެންނަނީ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް. މެޗު ފެށެނީ ރެ

ނޑުން. މެޗު ނިމެނީ ނޑުން. ެމޗު ކުޅެނީ ފާްސވެފަިއ އޮންަނ ަގވާއިެދއްގެ ދަށުން ކަށިގަ . މެޗު ެވސް ރެފްރީގެ ކަިށގަ

ނުޑ ފުމޭ. ހިލޭނަ ޚިލާފުވެއްޖެ ކުޅެމުންދާއިރު ަގާވއިދާ ޖެހުން ދޭ. ނުވަތަ ޕެނަލްޓީ ވެސް ދޭ. ުނވަތަ މަ ރެފްރީ ކަިށގަ
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 55ވާތީެއއް  ކަމަކަށް ހިތްވާން އެ ކުރަނީ އެއީ އޭނާ މާ ކުރާފަހަރު ދައްކާ. ރެފްރީ އެކަ ވެސް ބަެއއް ކޮންމެވެސް ކާެޑއް

ވެްސ ނޫން. ަގވާއިުދ ެއކަން ކުރަްނ ލާޒިމުކުރާތީ. ެމޗް އޮމާންކަާމ އެުކ ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް  ނޫން. ނުވަތަ މަޖަލަކަށް

. ކުޅުންތެރިންގެ ފައިދާ އަށް. ބެލުންތެރިންގެ ފައިދާ އަށް. ޓަކައި ކުޅުންތެރިންގެ ަޙއްޤުަގއި. ބެލުންތެރިންގެ ަޙއްޤުަގއި

ނަޑކީ ތިޔަ ިޢއްޒަތްތެިރ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަިރހުގައި އަޅުަގނޑު ިމއަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަ

ނޑާ ތިަޔ މަތިކު ކަމުަގއި، އެުކވެރިެއއް މެންބަރުންގެ އަޚެއް  ރެްއވި ޒިންމާ ާއިއ ކަމުަގއި ބެއްެލވުން އެދެމޭ. އަުޅގަ

 60ސުބްޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާެގ ަޙޟްރަތުން ވާިގއެދެމުން ތިަޔ هللا ލިއްޔަުތ އަދާކުރަން ިމ ފަށަނީ ގަދަކީިރވަންތަ ސްއޫމަ

ކުރާ މަސައްކަތުގަިއ  އަޅުަގނޑުެމން މިهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެްއބާރުލެއްވުމާއި ކެތްތެިރކަމަށް އެދެމުން. މާތް

 ވެހި ަޤއުމަށް އުފާފާގަތި ދުވަސްަތކެއް މިްނވަރުކޮށްދެްއވާށި! އާމީން. ބަރަކާތްލައްަވއި ދި

ވަަނ  88ސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ރިޔ2ާއަިއޓަމު  އެޖެންޑާ -4.2

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާެގ ވަަނ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުރަނީ ަރްއޔި 1މާއްދާގެ )ހ( އަށް ބަާލއިުރ އެ ާމއްދާެގ 

 65އެންމެހައި ކަންތައްަތއް ހިްނގުމާއި ުމވަްއޒަފުން ލެްއވުމާއި ަވކިކުރުާމއި، ުމވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ަކނަޑއެޅުމާިއ، 

ކަންތައްަތކާ  ކަމަށް. އަދި އެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަލަހަްއޓާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ވަނަ ނަންބަރަށް ބަލާއިރު އެ އަކުރުަގިއ  2ވެސް މަޖިލީހުން ކަމަށް. އަދި އެ މާއްދާގެ  ޅޭ ަގވާއިދުަތއް ހަދާނީގު

ޤްރާތީ ރިހަމަ ބައިވެރިވުން ލިބޭނޭ ދީމިބަޔާންކުރަނީ ރައްޔިތުން ފުރިހަމައަށް ތަމްސީލުވެވޭނޭ އަދި އެބައިމީހުންގެ ފު

ކަންބޮޑު ގޮތަކަށް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާނޭ ގަވާއިދުަތކާިއ ހާމަ ،ވާސޫލުތައް ެއކުލެވޭނެ ޖަވާބުާދރީއު

ނޑަައޅަންވާނޭ ކަމަށް. މި ާމއްދާ އަށް ނަޒަުރކުރުމުން ެއނގޭ ކަމަކީ ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ   70އުސޫލުތައް އެ މަޖިލީހުން ކަ

ސާސީން މަތިކޮށްފައިވާ އެންމެހަިއ ވެސް އެ މަޖިލީހާއި ޤާނޫނުއަ އެކުެލވޭ ކޮންމެ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަކުން

ެއ  ،ލިއްޔަތުަތއް އަާދކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ަގވާއިުދތަކާއި ުއސޫލުތައް އެ މަޖިލީހަށް އެކުލަަވއިލުމަށްފަހުމަސްއޫ

ނޑައަޅަްނވާނޭ ްނެގ އަސާސީން ރައްޔިތުކަމަށް. އެހެންކަމުން، މިދެންނެވި މާއްދާ އަށް ބަލާއިރު ޤާނޫނު މަޖިލީހަކުން ކަ

ިލއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުަގއި މި އް އަާދކުރުމަށް ޓަކައި އެ މަްސއޫލިްއޔަތުތަމެހައި މަސްއޫމަތިކޮށްފައިވާ އެން މަޖިލީހާ

 75މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރާނޭ ފުރިހަމަ ގަާވއިދެްއ މި މަޖިލީހުން އެކުަލވައިލަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި މަޖިލީހުެގ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ވަިކ ުއސޫލުތަކެްއގެއެްއވެސް މަަސއްކަެތއް ކު  ދަށުން ކަުމގައި  ިރައށް ގެންދެވެން އަންނަނީ ެއަކމަށް ކަ

ވެސް މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ުކރިއަށް ގެންދިއުުމގައި ވަގުީތ  ވާތީ މިދެންނެވި ަގވާއިދު ެއކުލަަވއިލެވެންދެން

ނޑައަޅަ  ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ  17ގައި 2212މާޗް  2ން އެބަ ޖެހޭ. ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނޭ އުސޫލުތަކެއް މި މަޖިލީހުން ކަ

ިލއްޔަތުތަްއ އަދާކުރުމުަގއި އެ މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރާނޭ ގަާވއިދެްއ ލީހުން ވަނީ އެ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫމަޖި

 80އިުދެގ ވަނީ މިދެންނެވި ަގވާ ފާސްކުރަްއވާފަ. އަދި ެއ މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މަސައްަކތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާަފއި 

ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ  ގުޅޭ ވި މައްސަަލއާދަށުން. އެހެންކަމުން، މިދެންނެ 
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ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތަކާ މެދު ވަީނ ޚިޔާލު ެއއްގޮްތކުރެވިފަ. ެއ  އި އިސްވެރިންނާ މަްޝވަރާކުރުަމށްފަހު އެ މައްސަލަިއގަ

ނމަޝްވަރާތަުކގެ އަލީަގއި އަ ކުރަން. އާދެ! އެ ހުށަހެޅުމަކީ މި ރައްޔިތުންގެ ޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލަން ގަސްތުުޅގަ

 88ލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުމަްށ ޓަކައި ޤާނޫުނއަސާީސގެ މަތިކޮށްފައިވާ އެންމެހައި މަސްއޫ މަޖިލީހާއި ޤާނޫނުއަސާސީން

 85 ލަިއ،ލީހުގެ ގަވާއިދު މި މަޖިލީހުން އެކުލަވައިމަތީން މި މަޖި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ހަމައަށް މި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަްތތައް ކުރިއަށް ގެންިދއުމުަގއި  ގަާވއިދަްށ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާފާސްކުރަްއވައި އެ 

އި މި ކަުމގަ ވަނަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފަިއވާ ަގވާއިދަށް 17ގައި 2212މާޗް  2ޢަމަލުކުރާނީ 

ނޑައަޅަިއ، އެ ގަާވއިދު ބަލަިއގަތުމަށް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުން. އަިދ މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން  މަޖިލީހުން ކަ

މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ެއކުަލވާލައި އެ ގަާވއިދު ފާސްކުުރން. އަދި ަގާވއިދު ެއކުލަަވިއލުމުގެ މަސައްކަްތކުރެްއވުމަށް 

 90މަސައްކަްތ  ޓީ އެއް އެކުަލވަިއލައި، އެ ކޮމިޓީއާމެންބަރުންގެ ކޮމި 5ގޮތަށް  ތަކެއް އެކުެލވޭޓަކައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީ

ނޑުމެންނަށް މި ، ކާ ހަމައަށް އާދެވިފަ. އެހެންވީމާއޮތީ މި ފާސްކުރުމަ ހަވާލުކުރުން. އާދެ! މިއަދު މިހާރު އަޅުގަ

އެހުމަށް ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ  ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ، ވޯޓަށް  މޭުޒގައި ެއދެން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު އިދާރީ

ނޑު އަދި ހަަމ  ނޑު ޯވޓަކާ ހަމައަށް ދިަޔއިމަ އަުޅގަ ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! ައޅުގަ

ނުޑ ހަމަ މި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުގައި އެ ހުށަހެޅުމުގެ  ވެސް ޭއގެ ކުރިން ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަަވއިލާނަން. އަުޅގަ

 95ތަކުގެ ޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ އިްސވެިރންނާ؛ މިދެންނެވީ ގްރޫޕުލިން ސިއަޅުަގނޑު ދަންނަވާ އިބާރާތް ދެންނެވުމުގެ ކުރިން 

 ިއ، އެ ެއއްގޮްތކުރެވުނު ޚިޔާލު ައޅުަގނޑުެމން ޚިޔާލު އެްއގޮތްކޮށްފަ ިއ،ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާކުރީ. މަޝްވަރާކޮށްފަ

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ  17މި ހުށަހަޅައިލީ. އަޅުަގނޑުމެން މިކަން މިގޮތަށް އެްއގޮތްކުރުުމގައި  އިގަހުށަހެޅުމެއްގެ ސިފައި 

، ލުކުރައްވާަފއި ވަނީ. އެހެންވީމާވެސް ބެލިން. ބެލިއިރު ހަމަ އެގޮތަށް ޢަމަ މަޖިލީހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް

ވެސް ހަމަ  ގޮތް ޔައުމިއްާޔަގއި ކުރިން ދަންނަވާލި ލިންަގނޑު ހަމަ ކުރިންވެސް ދަންނަވާމަތީން އަޅު އެގޮުތގެ

ނޑު ހަމަ އެކަން ސާފުކޮށް ދަ އޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ުކޑައޮޅުންތަެކއް އުޅޭ  100ންނަވައިލީ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭީތވެ އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު މި އަ، ކަމުގައި އެބަ އޮތް. އެހެްނވީމާ އެއް މިދެންނެވީ ކޮމަން އަންޑަސްޓޭޑިން މި، ޕާޓީން 5މި ހުރިހާ  ުޅގަ

ނޑު ރިޔާސަތުން... ދަންނަވައިލަނީ ނޑުމެންނަށް ޓެކްނިކަލް އެރާއާދެ! އަ )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު(ދެންމެ އަޅުގަ އެްއ ޅުގަ

މި އަރަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި  ބައެއް ފަހަރު ޓެކްނިކަލް އެރާ އެރީ. ކިތަންމެ ފުރިހަމައަކަށް ކަންތައްތައް ހުރިކަމުަގއި ިވަޔސް

އްލުކުރުމުގެ އެންމެ ތީވެ އެކަން ހައްުލކުރުމުެގ؛ މިހާރު ހަނުކުރާ ކާުޑ މި ަވގުތު ސިސްޓަމުން ީރޑު ރަުކގެއެއް މެންބަ

 105އްސަލަ ފަހު މަރުޙަލާގައި އެ ވަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެންމެ މި ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މަ

ފަށް އެދޭ ވާހަކަ ވެސް މާ ކަމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން  އެހެން ދިމާވި  . އެކަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީ ހައްުލކުރެވިފަ

 އާދެ! މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާދަންނަވަން. އާދެ! ައޅުަގނުޑ މި ވޯޓަށް ދަންނަވާލަނީ ެދންމެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން، 

ވަނަ މާއްާދެގ  88ޤާނޫނުައސާސީގެ  ޓަަކއި ލިްއޔަތުތަްއ އަދާކުރުމަށްމަތިކޮށްފައިާވ އެންމެހައި މަސްއޫ ޤާނޫނުއަސާސީން
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 މަތީން މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު މި މަޖިލީހުން އެކުަލވާލައި ފާްސކުރަްއވަިއ، އެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުގެ

 110 ޗްމާ 2ންދިއުުމގައި ޢަމަލުކުރާނީ، ގެ ހަމައަށް މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ 

ނޑައަޅައި  17ގައި  2212 އެ  ،ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާަފއިވާ ަގާވއިދަށް ކަމުގައި މި މަޖިލީހުން ކަ

މި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު  ގަާވއިދު ބަލަިއގަތުމަށް މި ަމޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުން. ައދި މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުިރން

ޓަކައި ހުރިހާ  ލުމުގެ މަސައްަކތްކުރެްއވުމަށްވުން. އަދި ަގވާިއދު އެކުލަަވއިރެއް ަލއި އެ ަގވާއިދު ފާސްކުއެކުަލވައި

ަމސައްކަތް ަހވާލުކުެރއްވުން.  މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީެއްއ އެކުަލވައިަލއި އެ ކޮމިޓީއާ 5ޮގތަށް  ސިޔާސީ ޕާޓީަތކެއް އެކުެލވޭ

 115 ދެްއވުން އެދެން. ވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުނިމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ އާދެ! މިދެންނެވި ހުށަހެޅުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 120 

 85     މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 125 22 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    72    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 130 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުން، ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުން ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ އެހެން

ކަމުގަިއ ދެންނެވިން. އާދެ! ިމ ފުރުޞަތުގަިއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންެގ 

 135ޓަަކއި ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެުކ  ލުކުރާނެ ގަާވއިދެްއ ފާސްކުރެްއވި ކަމަށްމަޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑުމެން ޢަމަ
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ނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގަިއ މި ޮއތީ ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެން   5ޝުކުރުދަންނަވަިއ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިހާރު އަުޅގަ

ަގއި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނގެ އެ ކޮމިޓީ ގުިޅގެން ރުންގެ ކޮމިޓީެއއް ެވްސ އެކުަލވައިލުމަށް ފާސްކުރުމާ މެންބަ

ނުޑ މި ފުރުޞަތު ދެނީ އެ މަރުޙަލާ ނަންތައް ހުށަހެޅުއްވުން. އެެހންވީމާ، މި ނޑު އަށް.  ަވގުތު އަުޅގަ އާދެ! އަުޅގަ

 ރިފަށް. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާ

 140 

 ރިފު ވާހަކަދެއްެކވުން:ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

ދެ ބޭފުޅުްނނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަކީ  އީސް. ިރޔާސަތަްށ ހޮވިަވޑަިއގަތް` ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރަ

ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  އަޅުަގނުޑގެ ފުރަތަމަ ވާޖިބުކަމުގައި ދެކެން. ތި ދެ ބޭފުޅުންނަށް

ނޑުމެަލވައިންމެ އެކުދެ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރުން.  5އަށް ހުށަހަޅާ  ނަށް މި އެއްބަސްެވވުނު ކޮމިޓީލުމަށް އަުޅގަ

 145ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ދެކުނު ދާއި ކުޅުދުއްފުށީ، މުޙައްަމދު ނަޝީދު ،ބޭފުޅުން. އެ ނަންފުޅުތަކަކީ 5ޕާޓީގެ  5އެއީ 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ،. އަނާރާ ނަޢީމުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ،މިރުމެންބަރު. އަޙްމަދު ޢާ

 މައްޗަށްގޮޅީ ، މަދު ދީދީތެރި މެންބަރު. އަދި މާރިޔާ އަޙްމަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް މެންބަރު. ޙުސައިން މުޙައްމަދު، 

ނުޑ އުއްމީދުކުރަން ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނޑަްށ އަުޅގަ އަުޅގަ

 ކަމަށް.  ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ާތއީދުކޮްށދެއްވާނެ

 150 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދު ހެ

ެއދުނީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ޙަީޤޤަތުގައި ފުރުޞަތަކަށް މި

ކުރާނެ ވާހަކަ. އްކަތްވަމުން ވިދާުޅވި އަޅުަގނޑުމެންގެ އަެޚއްގެ ގޮުތަގިއ މަސަގޮތުަގއި ރައީސް ޖަލްސާ ފައްޓަ

ނޑަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ މިއަދު ތާރު ގޮތަކަށް ޚްވެސް ަވރަށް ޚުދުމު އިވެސް ފެށިއިުރގަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 155ޢާއްމުކޮްށ ލުމަށްފަހު ތާއީދުކުރުން، ހުށަހަޅާތަން. އެއީ ރިޔާސަތުން ހަމަ ގަވާއިދު  ދިޔަސް ފެށިގެން މިއަދުގެ މަޖިލި

ނޑަށް  އިދުކޮށްފަސޫލަކީ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ތާއީމިތާ އޮންނަ އު ނޫނިއްޔާމުން ވޯޓު އެްއޗެްއަސކަށް ނުދާކަން އަޅުގަ

. މީ ތަން ފެނުން ލިއަކަށް ވޯަޓށް އެހިފެނިގެންދިޔައީ. އެހެންނަމަެވސް މިއަދު ރިޔާސަތުން ހުަށހެޅުމަށްފަހު ކުއް

ނޑާލަން ގޮތް މިތާ ތެރެއިން ތާރުކަމެއް. މި ޚުދުމުޚް ޅުަގނޑު ކަންބޮޑުވާއަ ނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  ޖެހޭނެކަ ަކމަށް އަޅުގަ

ބައެްއގެ ޕަޕެޓަކަްށ ނޫނީ އެހެން ބޭފުޅެްއގެ ޕަޕެޓަކަްށ  ނަމަ އެެހން ކުރާގެ އަެޚްއގެ ގޮތުގަިއ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން 

ނުޑ ހަމަ ތަުކރާރު  160ޅި ކަމެއް. އަުޅަގނޑު ދެންމެ ކެާލ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެ ކޮށް އެދޭނުވުމަކީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ. ނަވާލަން. ދުކުރާ ވާހަކަ ދަންހުށަހެޅުމަށް ތާއީ
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 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާން ވާހަކަދެއްެކުވން:

 އަށް  . އުއްމަަތށް ކައުކުެރްއވި ސާހިބާޝުކުރުކުރަންއަށް ަހމްދާއި  ތަޢާލާވަ ތަބާރަކަهللا `. ގަަދކީރިތިވަންތަ 

 165އަދި އިތުރު އަްސޙާބުން ޝާމިލުކުރަން. އާދެ!  އެކަޭލގެފާނުގެ މިުތރު އާލުންނާިކޔަން. މި ސަލަވާުތަގއި އިތުރު ސަލަވާތް

ނުޑ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން މި ޢި ހުގައި އްޒަތްތެރި މަޖިލީމި ފުރުޞަތަކީ އަޅުގަ

 ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 18މެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް ވާތީ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް ލިބޭ އެން

އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންެނވި ެއންމެހައި މެންބަރުންނަށާ، އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށާިއ ނައިބު ރައީސަށް ވަރަށް 

ދަންނަވަން. އާދެ! ދެންމެ ވިދާޅުވި ފަދައިން ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި އެކު ުޝުކރު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނޑުމެން ިމ އެކަށަައޅާ ަގވާއިދާމަޖިލީހުގަ ނޑުމެންނަށް ނިމިގެން  ގޮުތން އެ ދެއްކި ވާހަކަ ބެހޭ އި އަުޅގަ  170ައކީ، ައޅުގަ

. ޭއގައި ެއއްެވސް ކަހަލަ ޮގތަށް ނިންމާފަިއވާ ވަަނ މަޖިލިސް ތެރޭން ވެސް 17އެންމެ ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ  ؛މިދިޔައީ

ނޑު ޤަބޫލެއްުނކުަރން. އަދި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ތާރު ކަމެއް އޮތްޚުދުމުޚް ިރ ގޮތުަގއި މި ިޢއްޒަތްތެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ަޤމަލުކުރަންޖެހޭ ގަވާއިދާ ނޑުަތކަކީ  މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ލަިއ، އެ ކަިއ ޚާއްަޞ ކޮމިޓީއެްއ ެއކުލަަވއިޓަ  އެއްމެ ުދވަހެްއގަިއ ތިބެގެން ނިންމާލެވޭނެ ކަންތައްތަެކއް ޫނން. އެކަމަށް

ނޑުމެންނަށް މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި އިތުރަށް  ،ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްަތއް ެއކަީށގެންވާ ގޮުތގަިއ ކުެރވި  175އަިދ އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާނީ މީ އަުޅގަގެ ފުރުޞަތު ިލބިގެންކުރުމުބަހުސް  ކުރުމަށްނޑުމެންނަށް އިތުރަށް މި ފުޅާ ދިއުމަކީ އަުޅގަ

ފުވެގެން ަގނޑުމެންނަށް ިއތުރު ފެސިލިޓީޒްތަކާ އެްއޗެހި މަޖިލީހުގައި ތަޢާރުޓަކައި ލިބޭ ފުރުޞަތެކޭ. ހަމައެާއއެކު އަޅު

ނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ އުެލްއ ގައި މަސަްއކަތްތައް ކުެރވޭނެ މާޙަޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހު ޖެހޭ މި ދާ ހިނދު، އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބޭނުންވަނީ، ރައްޔިތުން ބޭނުންަވނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ  އޮތްތޯ. އަުޅގަ

 180ންނަށް ރައްޔިތުންވަނީ ރައްޔިތުްނ ބޭނުކަންތައްތައް ކުރުމަށް. އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ ަފހަތަށް ބަލާކަށެއް. 

މި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް. މި ސަރުކާރުން މި އަންނަނީ މި  ހޮސްޕިޓަލްތަކާ ްސޫކލްތަކާއި ބޭނުންވާ ބަނދަރުތަކާއި

ނޑުމެންގެއަންނަނީ.  މަގުފަހިކޮށްދެމުން މި  ޓަަކއި ކުރުމަށްކަންތައްތައް  ންޑާ މި އަންނަނީ އެޖެ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ކުރާ  މި ނަތީޖާ ނެރުމަށް، ވީމާއިމްޕްލިމެންޓުކުރަމުން. އެހެން ޓަކައި، އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އެކަށީގެންވާ މާޙަމަސައްކަތްތަަކކީ އަޅު  އެކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ިއ، އެކަީށގެންވާ މުަވއްޒަުފންނާއުެލްއގަގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މީގަ ނޑު ފު، ގޮތޭ. އެހެންވީމާ ންމެ ސާފުއެ އި ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަށް ވުމަީކ އަޅުގަ  185ރުޞަތަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ެވސް އެއަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ  ރިފު ހުށަހެޅުއްވި ނަންތަކަށް ތާއީދުޮކށްލުމަށްއެދުނީ އަސްލު ޢަލީ ޢާ ޓަކައި، އަުޅގަ

 ދަންނަވަން ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެން މިހާރު މި ދަތު ނޑުމެްނ ރުންގެ ކޮމިޓީއެއް ޮހވުމުގެ މަރުޙަމެންބަ 5އަކީ  ރުކުރާ މަރުޙަލާއާދެ! އަުޅގަ  190ލާ. އަުޅގަ

ނޑު އިްސޮކށް މި ހުށަހެޅީ ވެސް މިހާރު ގަވާއިދު ބުނާ އެީއ އޭރު ަގވާއިެދއް ނެތީމަ ، ގޮތުްނ، ކުރިން އަުޅގަ

ޖެހެނީ  ޅުަގނޑުމެްނ ޢަމަލުކުރަން މިކަންަތއްތައް ކުރަން. މިހާރު އަ އެ އިމަލުކުރަމުން އައި ގޮތްަތކަަކށް ބަލާފަޢަ

ނޑުމެން ދެންމެ ފާސްކޮށްފައިވާ ަގވާއިުދ ބުނާ ނޑިަވޅަީކ ، ގޮތެއްގެ މަތިން. އެހެންވީމާ މިހާރު އަޅުގަ މި ދަ

ނޫނިއްޔާ ހުށަހެޅިފަިއާވ  ،އަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުަޞތު އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ފަސް މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ

ނޑުމެންނަށް ނަމަށް ތާއީދު  195 މި  އިލިބިފައެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު، ނަން ހުށަހެޅި 5ކުރެއްވުމުގެ ފުުރޞަތު. މިހާރު އަޅުގަ

މެންބަރުްނގެ ކޮމިީޓއެއް ހުށަހަޅުްއވަން  5 އޮތީ އެ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކުރެވިފަ. އަލަށް ގޮތުން އެ އޮތީ. ަގާވއިދު ބުނާ

 ކަމުަގއި ާޖގަދޭ ކަމެއް  ކުރުން ެއއީ ގަާވއިުދ އެފުރުޞަުތެގ ބޭނުންނޫނިއްޔާ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން މި 

ނޑަށް ދަންނަާވކަށްކަ ނޑު ހުރިާހ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މުގައި އަުޅގަ ނުކެރޭނެ. ޖާަގއެއް ނުދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރެއްގެ ފުރުޞަތަްށ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަ 4ވެްސ އެބައޮތް ދެނީ، އަުޅަގނޑު އަތުަގއި މިހާރުއަރިހުަގއި އެ

ނޑުމެން، ގަތުމުގެ ިރކުއެްސޓް. އެހެންވީމާއެދިަވޑައި   200ދެވަނަ ޖަލްސާ. އަިދ  ނަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މީއަުޅގަ

ތިބީ. ވަރަށް ިގނަ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ލިބިގެންދާނެ. ދާއިރާގެ  މި އިއަހަރަށް ހޮވިފަ 5އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑުމެން ، ތައް ވެސް ދައްުކވަން. އެހެންވީމާށް ވެސް ޝުކުރުއަދާކޮށް އެހެން ާވހަކަފުޅުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

ނޑު އެދެން، ޑައްތުކުމި މަރުޙަލާ ކަ  5ކުރެއްވުން އެދެމޭ އިތުރު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށްވަންޏާ.  އެގޮތަށް އޮްތ ކަމަށް ރު ނަންތަކެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށްމެންބަރުންގެ އިތު ބޮޑަށް  އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

 205ަނވާ ކަމަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ، އެހެންނަމަވެސް ؛އެދެމޭ އަޅުަގނޑުމެން އެ ފުރުޞަތު

ނޑު  ތުން އަރުވާނަން. އެހެންނަމަވެސް، ދެން ރިޔާސަތުަގއި އިންނަ މީހެއްގެ ހަިއސިްއޔަފުރުޞަތު ވަންޏާ އަުޅގަ

އަރުވަނީ ުފވައްމުލަކު އުތުރު  ލާނަމޭ. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި ވާަހކަ ވެސް ދަންަނވައި އެރީ މިނޑު ހިތަށްއަޅުގަ 

 ށް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަ ދާއިރާގެ

 

 210 ވާހަކަދެއްެކވުން: ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހު ރު ދާއިރާގެފުވައްމުލަކު އުތު

ށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން. ވީމާ، ގެ ހުއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފުދާއިރާގެ ޢި ނީ ކެލާޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުއަ

ނޑުގެ ހުށަހެޅުން  ތާއީދުކުރުމާމިހާރު އެ   އަނބުާރ ގެންގޮސްފިން.އެކު ައޅުގަ

 

 ކަދެއްެކވުން:ރިފާޢު ވާހަهللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

 215 ބަރު ޢަލީ ޢާރިފު ނޑު ވެސް ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

 ޝުކުިރއްޔާ. ޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލުމަށް ޓަކައި. އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ސަލީމު އާދެ! . ސަލީމަށް އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީއަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިމި ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު މިހާރު

 220ގެ އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާުމެގ އިޝާރާތް ވަނީ ކުރައްވާފަ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުކަފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވައިފި

 ރަޝީދު ވެްސ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްަވއިފި  ށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުރަޝީދަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މިކުަރއްވަ ޝާރާތްކަމަށް އި ތީ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިފަ. އޮ އިފި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ެދއްުވމަށް. ވާލަމޭޒުން އެެދން މި ނަންތައް އިއްއިދާރީ  އަޅުަގނޑު

 

 225 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިާރެގ ޢި، ންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު ހުށަހަޅުއްވައި ކެލާ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެ 

ުކޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ާދއިރާެގ  -1ގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފުޅުންނަކީ: ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ލިސްޓު މުޢާޡި

 -3މިރު، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުަވދޫ ދާއިރާގެ  -2ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ނަޝީދު، 

 230ސައިން މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙު -4، ޒަތްެތރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމުމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް

 އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ. މައްޗަންގޮޅީ -5މުޙައްމަދު، 
 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 235 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެދު އެ ލިްސޓާ  ލިބިފަިއވާ ލިްސޓަށް. އާދެ!އީދުތާ ،މިހާރު ައޅުަގނޑު ިމ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ުހށަހެޅި އާދެ!

 ދެއްވުުމގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާަލން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ 

 

 240 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 .ކެލާ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު  ރު:ހުށަހެޅުއްވި މެންބަ
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 .މުއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢި ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 245 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 77    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 65    ގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 22    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 250 22 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    65    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 އްޖެ ފާސްވެ       ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ.  އެހެންކަމުން، މި ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އާދެ!

ކޮމިޓީތަްއ  ަމޖިލީހުގެ ދާއިމީސަތުން ުހށަހަޅާ ދެވަނަ މައްސަލަ. އޮތީ ިރޔާ ދެން އެޖެންޑާަގއި މި އާދެ! -4.3

ވަަނ  111 ގަވާއިުދަގއި މިއަދު މި ފާސްކުރިގެ މައްސަލަ. ލުމުތުން ަވގުީތ ކޮމިޓީއެއް އެކުަލަވއިއެކުަލވާލުމުގެ ގޮ

 260ހަފްތާގެ ތެރޭގަިއ ލުމަށްފަހު ހިނގާ ފުރަތަމަ ދެ މަޖިލީސް އެކުަލވައި ރައްޔިތުްނގެމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުަރނީ، 

ވަނަ ާމއްދާެގ  92އެ ަގވާއިުދގެ  ،ވާެނ ކަމަށް. އެ ގަާވއިދަށް ބަލާއިރު ރަންކުބަރުްނ އިންތިޚާބުޓީތަކަށް މެންދާއިމީ ކޮމި

ވެްސ  ކަުމގައި މި ވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރޭ. އާދެ!އް ޮއންނަންާދއިމީ ކޮމިޓީއެ  13ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި 

ނޑުމެންކުރިީޓތަކުގެ އިްސވެރިންނާ މަޝްވަރާއަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާ ނަށް ގަާވއިދު . އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަ

ނޑައަަޅއިފާސްވުމާ ގުޅިގެން ރިޔާސަތު  ނޑުމެންނަށް ން ދެން ވަކި އަދަދެއް ކަ  އެހެން ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

 265 ހުރިހާ ؛މެންަބރުންގެ ކޮމިޓީައކާ 5ލާނަން. އާެދ، ެއއީ މި މަސައްކަތް ވެސް އެއްބަްސެވވުނު ޚިޔާލު ދަންނަވައި

ކުރުމަށް އަދި ަގާވއިދުަގއި އެހާ ދިގު މުއްދަެތއް މެންބަރުންގެ ކޮމިީޓއަކާ ހަވާލު  5ސިޔާސީ ޕާޓީތަެކއް އެކުެލވޭ ގޮތަށް 

ނޑުމެން މަަސއްކަތް އަވަހަށް ކޮމިޓީަތކުގެ މަަސއްަކތް ފަށައިގަތުމަށް ޓަަކއި ެއ  ދެއްވާފަިއ އޮތް ކަމަށް ވިަޔްސ އަުޅގަ

އެގޮތަްށ  .ނިންމެވުމަށް ކޮށްދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ މަަސއްކަތް ަކތް މިއަންނަ ބުރާސްފަތި ވާލުކުެރވޭ މަަސއްހަކޮމިޓީއާ 

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަިއ ނޑުމެންނަށް ޚިޔާުލ ެއއްގޮތް އަޅުގަ   ކޮށްލެވިފަިއވާ ވާހަަކ ައޅުގަ

 270ފުރަތަމަ އޮންނާނީ ަވގުތީ ކޮމިޓީެގ  މިީޓގެ؛ގޮތަށް މި ނަާގ ަވގުތީ ކޮދަންނަވާލަން. މި ފުރުޞަތަީކ މިހާރު މި
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ނޑައެޅު  ނޑައަޅަިއ،މެންބަރުން އަދަދު ކަ ފާސްކުރުމަށްފަހު ދެން އޮންނާނީ ވަގުތީ އެ އަދަދު  ން. އެއަށްފަހު އަދަދު ކަ

ނޑު  އެހެންީވމާ، މިހާރުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު. ެމންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ހު ހުށަހަޅުއްވާ ކޮމިޓީ އަށް  މިއަޅުގަ

ނަޑއެޅުމުެގ ފުރުޞަތު. ހުޅުވައިލާ ނޑު  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ފުރުޞަތަީކ ަވގުތީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަ އަުޅގަ

 އަރުަވނީ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް.  މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފުލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާކެ

ތަކުގެ ންޓްރީ ގްރޫޕުވިާދޅުެވއްެޖ ޕާލަމެވާހަކަފުޅުަގއި ތްތެރި ަރއީސް. ރައީްސ، ދެންމެއަުކ ރިއްޔާ ިޢއްޒަޝުކު

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު  .މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީައކަށް 5އޮތީ  އްބަްސވުމަކަށް އާެދވިފައޭއެ ލީޑަރުންނާ ވާހަކަފުޅުދައްަކަވއި 

 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް. 5ހުށަހަޅަން 
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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރަޝީދު  ޟުލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާވި

ޢަލަިއކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު ޖަލްސާ ތިޔަ ގެންދަވަނީ މްއައްސަލާ

އަދި މި ޖަލްާސ މަތީންކަން އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން.  އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަޖެހިފައިވާ އުސޫލާިއ ަގާވއިދުތަކާހަ

ެގ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ަފހުގަ. އަދި ާޚއްޞަކޮްށ ގަިއ ވަރަށް ިދގު މަޝްވަާރއަކަށްވެސް ިއއްޔެ  ދިޔައީފެށިގެން

 285 ެއކުަގއި. އެހެންވީާމ، ތިެގ ތެރެއިން ވެސް އެ މަނިކުފާނާ ވަރަށް ދިގު މަޝްވަރާތަކަކާލީޑަރުގެ ދިގު ދަތުރުފުޅެއް 

ނޑުމެްނގެ ކަންބޮުޑވުމެއް ެނތްދޭތެ ވާ ގޮތާގެންދަ ކުރާނީ ކެލާ ދާއިރާގެ . އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ބޭނުންރޭގައި އަުޅގަ

އަްށ  ގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީުދކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، އެ ަފސް މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީރިފުއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޢި

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. 

 

 290 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމުދަފުށީ ދާއޭ

ނޑު ެވސް ފުރުޞަތަކަށް އެދިލީ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ޮއތީ ޢިރިފުޢަލީ ޢާ އްޒަތްތެރި ރައީސް ިތ ގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

 295ތާރު ގޮތެއް ނޫނޭ. ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއީކގައޭ މަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ. ދަވާ ގޮތަކީ ެއއްގޮަތކަށްެވސް ޚުދުމުޚްގެން

ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގައި ކަން ހިނގި ގޮތަށޭ ަހމަ ތި ގެންދަވަނީ. އެހެންވީާމ، މަނިކުފާނު ޙަޤީޤަތުގަިއ އެ  16

މަޝްވަރާގެ ރިވެތި . އެހެންނަމަވެސް މަނިކުފާނު ންމާލުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް މަނިކުފާނަށް އެބަ އޮތްކޮމިޓީ ނި
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ތާރު ކަމެއް ނެތް، ޚާއްަޞކޮށް ނު ތި ގެްނދަވަނީ އެންމެ ޚުދުމުޚްއުސޫލުން ގެންދަން ބޭނުންުފޅުވާތީ މަނިކުފާ

ނޑަށް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގަިއ ކަމަށް ވާތީ، އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގޭ ގޮުތގަިއ   300ދެންމެއަކު މި އެނގުނީ ޕާީޓތަކުގެ ލީޑަރުންނާ މަޝްވަާރކުރެްއވިކަން. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ހުށަހެޅުންތައް މަނިކުފާނު ތި ގެންދަވަނީ ފުަރތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރުންނާ މަޝްވަާރުކރުމަށްފަހުގައި 

ެއކީ  ތިޔަ ހުށަހަޅުއްވަނީ. އެހެންީވމާ، އެކަމަށް ޓަަކއި ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސަށް ވަރަށް ޮބަޑށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ޝުކުރުދަންނަވަން.

 

 305 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެންވޭ

ނޑު ހަމަ ކުރީ ދަ ންނަވާލި ގޮތަށް ޙަޤީޤަުތގަިއ މަޖިލިސް ހަމަ ފެށިގެން ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ތާރު ގޮތަށް. ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅީ ފަސް ނަން. ހަމަ ދަނީ ހަމަ ޚުދުމުޚް އަނެއްާކވެސް ނިމުމަކާ ހިސާބަށް ވެސް މި

ށަހަޅަނީ. ިތ ކޮޅުން ހު ދަނީ. ތިރީ. ަފސް ނަމަށް ތާއީދުކޮްށގެންކުޅުން އަނެްއ ފަސް ނަމަށް ތާއީދުޕަޕެޓް ގޮތަށް މިކޮ

ގެ ަބއްދަލުވުމަށްފަހު. އެހެންވީމާ، ޕީ.ީޕ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓު ގްރޫޕު  ހިސާބަށް ނުވަތަ ރިޔާސަތާ ިހސާބަށް ފަސް ނަން އައީ

ނޑުމެން މި ،ޖަހާ ގޮތަށް ތާރުކޮށް އެްއކަލަ ރަބަރ ސްޓޭމްޕުދަނީ ޚުދުމުޚް  މި  310އެންމެން ލަްއާވ  ތަނަށް ގެނެސް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުގެން ކަންތައް ކުރާ ގޮތަށް ކަންޖަހައި ރަބަރ ސްޓޭމްޕު ން އިނގޭތޯ. ުކރާ ގޮތެއް ނޫތަްއ ކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެ ައޅުަގނޑު މިހެން މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި އެ ދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ހެޅި ގޮތަށް ކުއްލިއަކަށް މިކޮުޅްނ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް ދޭންވާނެ. ފަސް ނަން ހަމަ ހުށައެމެންޑު

ނޑު ލްސާ ނިންމާލުމަކީ އެއްޮގތަކަށްވެސް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުމުޅި ޖަ ،އަނެއްާކވެސް ތާއީުދކޮށް ުކރާ ގޮތެއް ނޫން. އަޅުގަ

 315 ކުރަން، މިހާރު ޮއތް ަގވާއިދު ބަަލިއގަންނަން.ޅަށް ހުށަހެޅި ގަާވިއދު އިޞްލާޙުވެސް މިކޮ ދަންނަވަނީ ކުރިން  އެހެން މި

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިތާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެބަ ދޭންޖެހޭ. ދޭ އެމެންޑު ބަލައިގަންނަން ހުށަހެޅިޔަސް އެބަ

ތެއް ކަމުގަިއ ޖެހޭނީ. މީ މާ ދިގު މުއްދަކުރިންނޭ މި ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރަން އޮތީ މި ދައުރު ނިމުމުގެ މިސާލަކަށް މި

އިނީ. ެއއަށްވުރެ ކުރީ، މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތްތައް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަްށ  ކޮްށގެން ޭއރުވެސްއަޅުަގނޑު ޤަބޫލު

ނޑު ޤަބޫލުއެއަްށވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްަގިއ ގަވާއިދު ނިމެން ކުރާތީވެ ޭއރުވެސް ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަްށ ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް  އެދުނީ. އެހެންނަމަވެސް ރަީއސް އެ  320ނުދެްއވާ ުކރިއަށް ގެންދެވީ. އެހެންެވގެން ަވގުތު އަުޅގަ

 ހަމަ އެ ވާހަކަ އަެނއްާކވެސް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލީ. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ނޑަެއޅުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމުމަކަށް އައިއްސަ ކަ އާދެ! އަުޅގަ މަްށ ވަނީ ކޮމިޓީގެ އަދަދު ކަ

ނޑަްށ، ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް ފުރުޞަަތކަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު  325ކުެރވެނީ. އާދެ! އެހެންނަމަވެސް އިދާރީ މޭޒުން އަުޅގަ

 ރަޝީދު. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިާޔޟުއެދިަވޑަިއގެން ވިލުފުށީ ދާއިރާ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 330  ްއެކވުން:ވާހަކަދެރަޝީދު  ލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ރިޔާސަތުން އެބަ 

ވިދާޅުވެެދްއވަންޖެހޭހެން މިކަން ދިޔަ ޕްރޮސެސް، ކުރިއަށް ދިޔަ އުސޫލު. އިްއޔެ ވަރަށް ގިނައިުރވަންދެން މަނިކުފާނު 

މަޝްވަރާކުރެްއވި. ެއހެންވީމާ، މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވަަޑިއގަންނަާވ  މިތާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ީލަޑރުންނާ

ޖެހޭނެ ބޭފުޅަކު އެހެން ވިދާޅުާވ ކަަމށް ވަންޏާ އެމް.ީޑ.ޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ެއކަމަށް ޖަާވބުދާރީވަޑަިއގަންނަވަން

ނުޑ ޤަބޫލު ނޑުމެން ދެކުކަމަށް އަުޅގަ  335ތާރު ެވރިކަމެއް މިތާ ހިނގި ތަން. ްއގައި ޚުދުމުޚްނީ އެންމެ ދައުރެކުރަން. އަުޅގަ

ަގއި އަދި މިހާތަނަކަށް ތާރު ވެރިކަމެްއ މި ާރއްޖޭަގއި ހިނގީ. ެއ ނޫން ަތނެއްނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގަިއ ޚުދުމުޚް އެއީ 

 ތާރު ވެރިކަމެއް ހިނަގމުންނެއް ނުދޭ.ޚުދުމުޚް
 

 

 340  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. މެންބަރު އިބްރާހީމު ޝަރީފުދޫ ދާއިރާގެ އާދެ! މަރަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 345  ކަދެއްކެުވން:ވާހަ ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު ޝަރީފުމަރަ

`. އާދެ! މި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަކީ މިތާ ތިއްބެވި ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވާ ފަދައިން 

ކުަރއްާވއިރަށް ފާޅު ކުަރްއވާ ތަނެއް. އެހެްނނަމަވެސް މިތާނގަިއ މެންބަރަކު ޚިޔާެލއްކަތްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ މަަސއްރައް

ލާކަމީ ހުރި ަވގުތު ނަަގއިއަރަިއގެން މުޅި މަޖިލީހުގެ އަގުނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ެކކިއުުތރިކުރާ ޕާޓީއަްށ މިއަދު ވެރިކަން 

މެންބަރަކު ، ސަލަެއއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަހަމަކަށަވަރުން ވެސް ނިާޒމީ މައްސަލައެއް. މިތާނަގއި މައް

 350ހިސާބުން  ތަކުގައި ަޖވާބުދެްއވަންވާނެ. ޖަވާބުދެއްވީމާ އެާޔސަތުން ދެއްވަންޖެހޭ މައްަސލަދަްއކަވަިނކޮށް ރިވާހަކަފުޅު

ކަމުގައި  ރުންވާ، ބާޒާރު މަތީގެ ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތަށް ކަންތައް ުކރަން އޮންނަ ތަނެއްތަނަކީ އަރައި  ނިމެންވާނެ. މި
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ކޮޅަްށ ލަބިއްޔަެތއް ިލބުނީމާ މިތަނުން އިދިބޮޑަށް އަޣް ކުާރ ޕާޓީން މާން. ާޚއްޞަޮކށް މިއަދު ވެރިކަންއަޅުަގނުޑ ނުދެކެ

ކުާރކަމީ ހިތާމަހުރި ގެ މެްނބަރުންގެ އަނގަބަންދުކުރަން މަސައްކަތްކޮޅު ފަރާތްތަކު ދި އި ،ނުދީ އެްއވެސް އެްއެޗއް ބުނިޔަ

ޖައްބާރު ވެރިކަމަަކށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެއް.  ،ތާރު ައނިޔާވެރިޚުދުމުޚް، ޑިމޮކްެރސީ ގެއްލި ޤައުމުގެ ކަމެއް. މި

 355ކުރަން ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންަދާވ ށް ރައްޔިތުން ަޙއްޤުަގއި ދިފާޢުޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަ މިގޮތަށް މި

ހިސާބުން  މަނިކުފާނަށް ފެންނަ ޚިޔާލުފުޅު ހުށަހަޅުއްަވއިފި! އެ ކު އެކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ

މައްސަލަ ނިމެންވާނެ. އޭރުން ެއކަނި އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި  ހިސާބުން އެ ރިޔާސަތުން ޖަވާބެއް ދެްއވާނީ. ދެއްވީމަ އެ

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން ރިޔާ، އްސަލަ ނިމިގެންދާނީ. އެހެންވީމާމަ ރައީސް މި ދެއްވައި ކަމަށް ޖަވާބުސަތުން މިއަޅުގަ

ނޑު އެދޭ ކަަމކަށްމިގޮތަށް މިކަން ނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖެއް ނޑު އެ ެސވުމަކީ ައޅުގަ ވާހަަކ  ވާީތވެ އަުޅގަ

 360 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ  ރިޔާސަތުން

ޒާމީ ނުކުާތއެއް ނޫން ކަމުގައި ދަންނަވަްނ. ނެންގެވީ ނި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ޝަރީފުމަރަދޫ ދާއިރާގެ 

ަރއީސް ަމއްސަލަައކަށް ފުރުޞަތުދިނީމަ  ވަނަ ާމްއދާގައި. މަޖިލީހުގެ 52އޮްނނަނީ ގަާވއިދުގެ  އާދެ! ނިޒާމީ ނުކުތާ މި

ނޑުމެން އިތުރަްށ ނި، ތު ގޮެތއް މި ނިންމީ. އެހެންވީމާމެދު އެަވގުއެކަމާ   365ޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި އަުޅގަ

ނޑު އަދިެވސް ތަކުރާރުޮކށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މީގައި އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ޞަތުފުރު ދިނުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

މީހަކު ދައްކާ ވާހަަކ  ފަހަރު އެްއޗެއް ކިޔަން ހުއްަޓސް ެއހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަމާލުކަްނ ދެއްވުުމގައި ަބއެއް

އެކު ކުރިން ޢަމަލުކޮށްފަިއ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދެްއ ނެތުމާ  ގެންދިަޔއީ އަޑުީނވި ހިނަގއިދާނެ. ައޅުަގނޑުމެން މިކަން މި

މަްޝވަރާކޮްށގެން ޕާޓީތަކުން ދެއްިވ ލަފާގެ އަލީަގއި ެއގޮތަށް  ސް ބަލަިއެގން، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއޮތް އުސޫލަށް ވެ 

 370ެއުކ ހަކަ ވަރަށް އުފަލާ ނާނެ ވާގޮތަކަްށ ަވކި ކަމެްއ ނިންމާފައި ނޯން ގެންދިޔައީ. މީަގއި އަޅުަގނޑު އަމިއްލަ އެްއވެސް

ނޑުމެން ދަންނަވަން. އާދެ! އެކަމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ީލޑަރުން ހެކިވެަވޑަިއގަންަނވާނެ. ައޅު ަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ވަރަށް ކުރު މަރުޙަލާއެއްަގއިެހން މި  މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެްއ، އެއީ ވަގުތީ  5ވަނީ  އުޅެނީ. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަައޅަން ހުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިފަ. އެހެންވީމާމެންބަރުން ކަމުގަ  5މިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ ކޮ ، އި ކަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެހެންނަމަވެސް ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި ފުރުޞަތު އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާތީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ޢި

 375 އަރުވާނަން.މަތިން އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު ެއޮގތުގެ، ހެންވީމާއެއަރުވަން ައޅުަގނޑަްށ މަޖުބޫރުވޭ. ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑު ނިޒާމާ  380މަޖިލީހުގައި ބޭފުޅަކު  ނެގީ ތަކުރާުރކޮށް މި ބެހޭ މައްސަލަެއއް މި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިނު ނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުގަ  ތިއްބެވި  މަޖިލީހުގަިއ ހޮވިވަަޑއިގެންަފއި ކުތާއެއް ފާހަަގކުރަމުންދާއިރު، އަުޅގަ

މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ެގންދާނެ ގޮތަކާއި އެޖެންާޑެގ  ،ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ަރއީސް މަޝްަވރާކޮށް

ގޮާތއި ގަާވއިދު ފާސްކުރާެނ ގޮާތއި ޮކމިޓީތައް ެއކުލަަވއިލާނެ ގޮާތ ލާނެ ކުަލަވއިރާެނ ގޮަތކާިއ، ަގވާއިދު އެކަންތައް ކު

ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ  ވަނީ ވަރަށް ހުރިހާ ކަމެއް މި، ޓަކައި ކޮމިޓީެއއް ނަގާނެ ގޮތާ ލުމަށްއަދި ކޮމިޓީތައް ެއކުލަަވއި

 385ވާހަކަ އެ  ުނުކތާ ނަގަިއގެން އެ ތުން ބޭފުޅަކު އެެރވިގެން އެކަން ުކރެވިފަ. އެހެން ޮއްއވާ ޕާޓީެއްއގެ ފަރާމަޝްވަރާކު

ނުޑ ދަންނަވާނީ. ޕާީޓގެ ފަރާުތން އެ މަޢުލޫ ީނ އެދައްކަވަ މާތު ރަނގަޅަްށ ސާފުކޮށްދެވިފައިނެތީމަ ކަަމށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ދަންނަވަން ވަގުތުކޮެޅއް ނަންގަވާ އަިދވެސް އެއް، އެހެންވީމާ ަފިއ ފަހަރު އަޅުގަ

ކޮޅެއް ސްމޫތުކަމާ ެއކު މަޖިލިސް ތަން ގޮތް ަރއީސް ކިަޔއިދެްއވަިއގެން ނަމަވެްސ މި ވީ ބޭފުޅުންނަށް އެ  ނަމަވެސް އެ 

ކި ސަރުކާރެްއ ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ވަތަނުގައި ނުކުތާ ފާހަގަކުރަން ނިޒާމީނުކުތާ ނަގަިއގެން މި ދާނެ ގޮތެއް؛

 390މަޖިލީހުގައި  ތިބި މެންބަރުން. މި  ހޮވާފައި ން ވެސް މީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށްނޫން. އަުޅަގނޑުމެ ނިސްބަތްވާތީކީ

ހިނގާ ނިކަން ވަންޏާ  ކަމަށް ރުވުމަށް ޓަކައި ކަްނތައްތަކެއް ކުރުުމގެ ޝައުުޤެވރިކަން ބައެްއގެ ހުރެއްޖެހަލަބޮލިކު

ނޑުމެނެއް ނޫޅެން، ރަނގަޅަށް ހަލަބޮލިކޮށްލަމާ! އެހެންވީމާ މަޖިލިސް ނިކަން  އުޅެނީ މި ނޑުމެން މިއަޅުގަ .އަުޅގަ

މަޖިލިސް މަޝްވަރާގެ މަތިން މިކަން ކުަރމުންދާއިރުގައި ަކނަޑއެިޅގެން  ރަނގަޅަށް ހިންގަންެވގެން. ެއހެންވެގެން މި

ަނގަިއގެްނ މިމަޖިލިސް ހަލަބޮލިކުރުމުގެ  ނުޖެހޭ ނުކުތާެއއްތަމަ ދުވަހުގަިއ ވެްސ ތާކުންތާކުހަމަ ފުރަ

 395ކުަރއްވާޭށ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު. މި މަޖިލީހުެގ މަސައްކަްތ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކަިއ ކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކްއ ނުމަސައްކަތް

 ހަމަޖައްސާށޭ! ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 400 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  ގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައާ އާދެ! ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ނެން ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިދަންނަވާލަންޖެހެނީ އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނޫނޭ. އާދެ  ކަމާެއކު އެދެން! އަުޅގަ

ދައްަކވަން ނިޒާމީ މައްސަލަ ެވސް އެިދވަަޑއިގަންަނވަން ބޭނުންފުޅިއްާޔ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވާހަކަފުޅު

 405ވާހަކަ ވިދާުޅވާންވާނެ.  ނެްތ. އެވާނެ ގޮތް. އޭގެ އެްއވެސް ަޝއްެކއްނަވަންޖެހޭނެ. ެއއީ ެއކަން އޮންނަންއެދިަވޑަިއގަން
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ނޑުމެން ދެންމެ ފާސްކޮށްފައި، އިްއތިފާޤުން ފާސްކޮށްފައި ޮއްތ  ނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ ގަާވއިދުގެ އަުޅގަ އެކަމަކު އަުޅގަ

ށް ޖާގަދީފައި އޮތް މިންވަރަށް. ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ގަާވއިދުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރުމަ

ކަންކަމުގައި ހަމަ ފަރިތަ ބޭފުޅުން ކަމުގައި ވެގެންދާނެ. ނުވަތަ ފަރިތަ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ހަމަ މި 

ނޑަ  އި ނިޒާމީ ލާފަން ހުއްޓައިއަޅުަގނޑު އެހެންަކންކަ އެކުށް ނިޒާމީ މައްސަލައެއް އޮުތމާ ބޭފުޅުން. އަދިވެސް އަުޅގަ

ނޑު ފުރު އަުރަވން މިމައްސަލައަށް ފުރުޞަތު  410އަރުވަނީ ދަނގެތީ ދާއިާރގެ ޞަތު ޖެހެނީ. އެގޮތުން މިހާރު އަޅުގަ

 ށް. ކަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދަށް ނިޒާމީ މައްސަލައަ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 415 ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދުހާމު އަޙްގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްނދަ

ނުޑ ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުން މަްޝވަރާ ރިވެތި ުއސޫލުން ކަންކަްނ  ގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ވަރާއެއް ނުކުެރއޭ. ބަަޔކު ވިދާުޅަވނީ މަޝް ވިދާޅުވޭ މަްޝވަރާކޮށްފަޭއ ވާނީ. އަނެއް ބަަޔކު ެއބަ ކުރެވެންޖެހެނީ. އެއް

ނޑު ޮގވާލަން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުނުކުރަން ލިސް ހުއްޓައިއެހެންވެއްެޖކަމަށްވާނަމަ މަޖި ލާފައި މަްޝވަާރ އަށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ ތީެވ ހިތަށްސަރުކާރު މެޖޯރިޓީ އޮތީ އެރި ގޮތަށް ކަންަތްއ ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް ވެސް. އަުޅގަ

 420ގައިމުެވސް އެމް.ޑީ.ޕީން ތަކުރާރުކޮށް ހަމަ، ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ ރިވެތި ުއސޫލުން ކަންކަން ގެމަޝްވަރާ

ނަމަ އެގޮތަށް ވިދާޅެއް ުނވާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ  އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން އެބަ ިވދާޅުވޭ، މަްޝވަރާކުެރވޭ

ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަރިހުން އެދެން އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ އަރިހުން އެދެން މިހާރު މަޖިލިސް 

 ލުމަށްފަހު މަޝްވަރާ ރިވެތި އުސޫލަށް ދާން. ޝުކުރިއްާޔ. ހުއްޓާ

 

 425 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ، ދަނގެތީ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދު ދެންމެ އެ ނެންގެވި ނިާޒމީ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ޫނނޭ. އާ ދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ފާއިުތވެ ިނމިފަ ޖެހިފައި އޮތް މައްސަލައަާކ ބެހޭ ގޮތުންޭނ އި، ިސއްކަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން އެމަރުޙަލާ ކަޑައްުތކޮށްފިން. އަޅުަގނޑުމެން ގަ  ުދ ވާއިއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ވާހަކަދަްއކަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެީއ އެ ، ފާސްކޮށްފިން. އެހެންވީމާ ނޑުމެންނަށް ދެއްކެވިވާހަ ެދން އަުޅގަ  430ދާނެ. އާދެ! މިހާުރ ކަ އަުޅގަ

އަރުވަނީ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމު  އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ފުރުޞަތު މި

ނުޑ ވަރަށް މުޙައްމަދަށް. އާދެ! ފުރުޞަުތ ދޫކޮށްލަްއވަ ބޮޑަށް މީދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  އިފި. އާދެ! އަުޅގަ
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ނޑު ނިޒާީމ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އަޙްމަދު ސިޔާމު މުޙައްމަދަށް  ެއކު ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ޙައްމަދު ޝާހިދަށް. އާދެ! ހުޅުދޫ އަރުވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މު މައްސަލަެއއްަގއި ފުރުޞަތު މި

 435ކަންނޭނގެ ރޫަޙކީ.  ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވެސް ުފރުޞަތު ދޫކޮށްލައްަވއިފި. އާދެ! އެއީ

ނޑު ދައްާކ  ވެސް ތަްނކޮޅެއް ގިަނއިން މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ނިޒާމީ މައްސަލަިއގެ ތެެރއިްނނާއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފަހުމުވެ ވާހަކައިން  ނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ ހިނަގްއޖެހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގ ކަަށވަުރވެގެން، އަުޅގަ

ޮއތީ މިހާރު ފާސްވެފައޭ. ދެން  މިކަން  ގެންދެވުނު ޕްރޮެސްސ. އާދެ! ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ަގވާއިދު މި

ށް ގެންދިޔުމަށް ޓަަކިއ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތް ކުރިޔަ މާުއޅެނީ ަގވާއިދު ފާްސވު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި

 440މެންބަރުންގެ  5ކޮމިޓީތަކުގެ މަސަްއކަްތ މިއަދު  ލުމަށޭ. މިެއކުލަަވއިލަންޖެހޭ ކޮމިޓީތަުކެގ މަސައްކަތް އެކުަލވައި

ލިބިފައިވަނީ. ތާއީދު، ށް ހުށަހެޅިމެންބަރުން ކަމަ 5ކޮމިޓީއަކަށް އެ ކޮމިޓީ ަތކުެގ، ވަގުީތ ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 

ނޑުމެން ވޯުޓގެ މަރުޙަލާ  ދަތުރުކުރަންޖެހިފައި މި އަށް  އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނާންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނުޑގެ ނިޒާމީ މައްސަަލއިގެ ލިްސޓުގައި އަދިެވސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކުގެ ނަންފުޅު އެ  ބަ އޮތީ. އާދެ! މިހާރު އަުޅގަ

އަށް  ކަމަނާ އިނާ އާދަމް. އާދެ! އެރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައޮތް. އާދެ! ެއއީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއި

 445 އަރުވަން ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އިްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ނޑުމެޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ިނޒާމީ މައްސަ  450ން ދެންމެ މި ފާސްކުރި ލަެއއް ނެގީ އަުޅގަ

 ބުކުރަންޖެހެނީ ދާއިރާ އާއި ފުރިހަމަ ނަމާއޮންނާނެ ައޅުަގނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ މުޚާތަ ގަާވއިދުަގއި

ނޑުމެން ނެތް  އިައޅުަގނޑުމެންގެ މޭޒުމަތީގަ  ވާއިރު ައުއ މަޖިލީހަކަށް ގެ މީއެީކގައި ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

 ޖިލީހުަގއިވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަ 17ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ތަރުތީާބއި ނަންތަކަކާ. އެއީ 

ނޑުމެްނގެ މޭުޒމަތީގައި އޮތް ލިސްެޓއް ަކމަށް ދަތި އެގޮތަްށ  ވާތީ ައޅުަގނޑުމެންަނށް ވަރަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ގެނައީ.  އެ، ހެންވީމާލިސްޓު ނެތީމަ. އެ މުޚާތަބުކުރަން އެ  455ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ސަމާުލކަމަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް  ނޑު އަުތގައި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމަށްގަންނަނީ ައޅުގަ  މި އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑު އަަވސްވެ

ނޑު ދަންނަވާލީމަ އެ ، ހުރި. އެހެންވީމާ ނެވި ބޭފުޅުން ެއބައެދިަވޑަިއގެން  460އާދެ! ެއއީ މިހާރު  ބޭފުޅުން ބައެއް؛ އަުޅގަ

އަރުވަނީ ހުޅުހެންޭވރު ކަށް އެިދަވޑަިއގެންފައި އޮތުާމއެކު ފުުރޞަތު މި އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަަހޅުއްވަން ފުރުޞަތަ 

 ށް. އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނޫން.ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަދާއިރާގެ ޢި

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑު ފުރުޞަތަކަްށ އެދުނީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުވެފައި ިތއްބެވި މެންބަރުންެގ   465ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވއިރުަގއި، ދެންމެަގިއ  ތިބިތެރޭގައި ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިްސބަތްނުވާ ބޭފުޅުން 

މެންބަރުންގެ ލިސްޓަްށ އަނެއްކާ ވޯޓަށް އެހުުމގެ  5ރިފު ހުށަހެޅުއްވި ގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ޢާކެލާ ދާއިރާ

އި މިކަން ނިންމާލީމަ. ކުެގ މެދުގަމެންބަރުންގެ ފަާރތުން އެްއވެސް އިޢުތިރާޟެްއ ނެތްތޯ ސިޔާސީ ޕާޓީތަ  ތެރޭގައި އެ

ށްލުމަށް ހުށަހެޅި ކަުމގައި ިރޔާސަތަށް ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަކޮށްލުމަށް ޓަކައި އެ ުސވާުލ ކުރިމަތިކޮ އެ، އެހެންވީމާ

ނޑު ހަމަ ބޭނުންވޭ އެކަމާ ސުވާލުކޮށްލަްނ. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ފަރާތަށް ނޑު ފުރުޞަތަކަށް  އަޅުގަ  470ގުިޅެގން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ  އެީކަގއި މަޖިލިސް ގެންދިއުމަށްދެން ހަމަ އެއާ. އެދުނީ ޓަކައި މަނިކުފާނު ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

ެއކީ ޝުކުރުދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދެއް ނެިތގެން ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ މެދުގަިއ  ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ

ެލްއވީ. އެހެންީވމާ، އެ ަގާވއިދުގެ ދަށުން މިހާރު ނިޒާމީ ނުކުތާ ވެސް ިތ ވައިމަށްފަހުގައި ގަާވިއދެއް އެކުލަ ވާހަކަދެްއކު

މެދުަގއި  ދިަޔ ކަންތައްތަކަކީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެއެހެންވީމާ، އޭގެ ކުީރގައި ހިނަގއި ދެއްވަންފެށީ.

ނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން. ވާހަކަދެެކވިގެން ހިނަގއި  475 ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދިޔަ ކަންތަކެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނީ ގެމަނަފުށީއާދެ، ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުަގއި އަުޅގަ

 ޖަމީލް އުޘްމާނަށް.

 480 

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްމާނު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފުޝުކުިރއްޔާ. ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު، ކެލާ ދާއިރާ، އާދެ

ނޑުމެްނ މި އުޅެނީ އަދި ފެށުމެއްގެ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ތާއީުދކުރަން. އަސްލު ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ތަކެްއގެ ވާހަކަ ިމ އްެގ ވާހަަކ މި ދައްަކނީ. ކޮމިޓީކަ މި ދަްއކަނީ. ނަންބަރުތަކެތެރޭގައި މި އުޅެނީ. ަގވާއިެދްއގެ ވާހަ

 485ހުރި. ަރއްޔިތުން ބޭނުންވަނީ މި ޢިއްޒަތްތެިރ  ދައްކަނީ. ރަްއޔިތުން ބޭނުްނވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެބަ
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ކީ ރައްޔިތުންަނށް އެކަީށގެންވާ އިންތަާކއި މަޖިލީހުން ކުރާ ކަންތައްތަކަީކ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންތެރި، ހަދާ ޤާނޫނުތަކަ

ނަޑއެޅި ަރއްޔިުތންގެ ޙައްޤުަތއް ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ަރއްކާކުެރިވފައިވާ ޤާނޫނުތަެކއް ހަދަން.  ،މިންތަކާ ކަ

ނޑުމެން މި ިޢއްޒަްތތެރި މަ ންތައް ޖިލީހުން ނައެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކަްށ އެކަީށގެންާވ ޤާބިލު މީހުން އަުޅގަ

ލިބުނީމާ އަޅުަގނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އިތުުރ ހުށަހެޅިގެންދިޔައިމާ އަދި ެއއަށް ތާއީދު

 490ތްަތކަކަްށ ކަންތައްތައް ެވގެންދިއުމަީކ ހުށަހެޅުންތައް އައިސް އަުޅަގނޑުމެންގެ މަަސއްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަހަލަ ގޮ

ނޑުމެން ހަމަގައިމު ނޑު ެއ ދާއިރާައކަްށ ވެްސ އަުޅގަ މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ބޭުނންވާ ކަންތައްަތކެްއ ނޫން. އަިދ އަުޅގަ

 ނިސްބަތްވާ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ރައްޔިތުން ވެސް ބޭނުްނވާ ަކންތައްތަކެއް ނޫން. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ދަންނަވައި  495ނަން. ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ހުޅުވިފައިވާ ފުރުޞަތަކީ، މި ގަާވއިދުަގއި ިމ ލާއާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ލިބިފައި އޮތް  ބުނަނީ މި ވާހަކަދެއްެކވުމުަގިއ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންނަާވނެ ގޮތްތައް. މިހާރު އަޅުގަ

ަޓކައި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ޅުމަށްއޮީތ، ހަމަ ގަާވއިދުގެ ދަށުން ަވގުީތ ކޮމިޓީއެއް ހުށަހެ ފުރުޞަތުގައި މި

ނޑުމެން އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅައި އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީ ނަޑއެޅުމަށް އެ ފުރުޞަތު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ދުކޮށް އަދި ކަ

މެންބަރުން  5މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީ، އެ ވަގުތީ ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ  5މިހާރު  އެހެން މެންބަރުންގެ؛

 500ލިބިަފއިވަނީ. އެހެން ހުށަހެޅުމެއް ޮއތިއްޔާ ހަމަ އެ ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ތާއީދު، ކަމުގައި ހުށަހެޅި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު އަރުވަމުން ގެންާދނަން. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ކަންތައްތައް ކުރާނީ 

ނޑުގެ އަތުަގިއ މަޝްވަރާގެ ިރވެތި އުސޫލުން. އެކަ މަކު މަޖިލީހުން ވަކި ިހސާބަކަށް ައއިމަ، ވޯޓަށް އަިއމާ ދެން އަޅުގަ

ެއ  އިންއޮތީ. އާދެ، އެ ވޯޓުގެ ޛަރީޢާ  އެްއވެސް ބާރެއް ނޯންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުގައި ބާރު

ނުޑ  ތުއެ ވޯޓު އަޣްލަބިްއޔަ  ބާރުގެ ބޭނުންކުރަްއވަނީ. ވޯުޓދެއްަވއި، ލިބޭ ގޮތަކަްށ ކަންކަން ިނމިގެންދާނީ. މިހާރު އަުޅގަ

 505 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމުތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

އާދެ، މި . وعلى آله وصحبه أجوعين الم على أشرف األنبياء والورسلينة والس  الالص  , العالوين الحود هلل رب  `. 

ނޑު ހަމަ ދެންމެގަ ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިފް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކެލާ ދާއިރާ އި ޢަލީ ޢާފުރުޞަތަކީ މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހަޢާ  510މަ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް. އެކަަމކު، ިމ ރިފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްދިނުމަށް އެދި ައޅުގަ

ޖިލީހެއްަގިއ ލާނީ މިއީ ުފރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވާތީވެ، މިފަދަ މަށަހެޅުމާ އެކީ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވައިހު

ރައްޔިތުންނަކީ  ޔިތުްނގެ މަޖިލިސްަކން ދަތުމާއިގެންދާއިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހަކީ މިއީ ރައްވާހަކަދަްއކަވަމުން 
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މި ކަންތައްަތކުގެ މަްއޗަށް އެްއވެސް ފަރާަތކުން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ، ކަމުގައި ވުމާ ންކަން ބޭނުންވެފަިއވާ ބައެއް ކަ

 ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ފިޔަވަިއ އިތުރު މަޤްޞަދާ ހަމައަށް ވާސިލުނުވުން ެއއީ ބޭނުންތެރި ކަމެކޭ، މުހިއްމު ކަމެއް 

 515 ކަމުގައި ވާތީ ދަންނަވާލީ. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތަކަްށ  އާދެ، މެންބަރުންގެ އަދަދު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ލިބިވަަޑއިގެްނނެވި ފުރުޞަތުގެ ދަށުން އާދެ އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތުގިލީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޤާސިމް ނއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާތީ، މާމި  އަުރވަން.އިބްރާހީމަށް އަޅުގަ

 520 

 ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނމާމި

ދިއްލިފައި ހުންނާތީ ެއ ވާހަަކ ރަނގަުޅކޮށްލަން. އަެނއްާކ އިުތރު މައްސަލަެއއް އުޅޭތީ ޮބކި އަޅުަގނުޑގެ މެޝިުނގަިއ 

ންވީމާ، އެ ހެއިންނަ ރަބަރުޮކޅު ެވސް ނެތް. އެ އިންނަނީ. ފަހަތުަގއި ފަރާތުން އޮިރެވފައި މި މީގެ ެއއް

ނުޑ؛ އިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްިވ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. ދެން ރޮޒަ މީ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކަދަންނަވާލަންެވގެން އަުޅގަ

ނޑު ެވްސ ތާއީދުކޮށްލަން. އެ ނޑުމެްނގެ މޭޒުމަތީަގއި ނެތުން ެއއީ  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ  525ކަމަނާ ިވދާޅުވި ލިސްޓު އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭތީ.އިދާރީ މައްސަލަެއއް ކަމަށް   ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް  ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ހީވަނީ ހުރިހާ މެންބަރުން މިހާރު؛އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ އޮތީ  އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވޭ. ދެ  530އާދެ،  ؛ނުކުތާ  2ންމެ އެ ފާހަަގކުރެްއވި ވޯޓުެގ މަރުޙަލާހެން. ޭއގެ ުކރިން އަުޅގަ

ންކަން ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެން ހަމަ މިއަދު އެ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާނެކަމުގެ ޔަޤީއެކަމުަގއި ައޅުަގނޑު

ނޑު ައރުވަން. އާދެ، މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން މި ދަންނަވާލަނީ މިހާރު އަ ނޑުމެންނަށް މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ ޅުގަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ  މެންބަރުންގެ 5ލިބިފައިވަނީ ހުށަހެޅި، ތާއީދު ވަގުތީ ކޮމިޓީައކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު އިދާރީ  މޭޒުގައި ދަންނަވަން މި ހުށަހެޅުން އިއްވާލަދެްއވުމަށް.  އުސޫލުން އަުޅގަ

 535 

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ
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ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ، އި އްވަރިފް ހުށަހަޅުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާކެލާ ދާއިރާގެ ދާއިރާ 

މެންބަރުންގެ  5ލުމަށް ހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެުކލަވައިރިޔާޟް ރަޝީދު ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމުގައި ވަނީ ަމޖިލީ

 540 ވަގުތީ ކޮމިޓީެއއް ހޮއްެވވުމަށް. 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުޑަކޮްށ ، ންޮކޅެއް ގިނަ ވަގުތު ހޭަދވުމާޙަލާގައި ތައާދެ، ައޅުަގނޑުމެން މި މަރު

 545މޭޒުން ެއގޮތަށް ލަފާދެއްވާތީއާ އެްއކޮށް މިހާރު  އެޓެންޝަނަށް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އަުޅަގނޑަށް އިދާރީ

ޓު މިނެ 5ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ، )ށް ދަންނަވަން. ަޓކައި ަނގަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވާލަެދއްވުމަ ވޯޓް ނެގުމަށް

ނުޑ މިހާރު އިދާރީ މޭޒުން އެދެން ދެންމެ ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ވެއްޖެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

 އިްއވާލަދެްއވުމަށް. 

 

 550 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން:

 ރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުވިލުފުށީ ާދއި، ށަހަޅުއްވައި ރިފް ހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާކެލާ ދާއިރާ 

މެންބަރުންގެ  5ށް ލުމަހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުަލވައިވަނީ މަޖިލީ  ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމުގައި މި

 ެއއް ހޮއްެވވުމަށް. ވަގުތީ ކޮމިޓީ

 555 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެދެންމެ އެ ހު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 560 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރިފް.ޢަލީ ޢާ މެންބަރުކެލާ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ދު.ރަޝީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 565 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    74    ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 570 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 85      މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު:

 74      ޖުމްލަ މިއަދުގެ ހާޒިރީ:

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް މިއާދެ، އެހެންވީމާ  575 ވީ މިގޮއްސަ ެވއްޓުނީ. ެއއީ  ޖަހަންގޮތަކީ ޕެނަލްޓީ ވާ ... )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ، އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވައިގޮތަ އޮންނަންވާނެ ގޮތަްށ  އަށް ަޓކައި މިަކން ލާނަން މީގަިއ ަޔއުމިއްޔާކީ. އާދެ، އަުޅގަ

 ކުެރވިފައި އޮންނަންޖެހޭނީ. އާދެ، ޔައުމިްއޔާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 580 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރިފް.ޢަލީ ޢާ މެންބަރުކެލާ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު. ންބަރު:ތާއީދުކުރެްއވި މެ

 

 585 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 77    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 74    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ

 590    74    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 74        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 595 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުން ދެންމެ ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުން ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ  އެހެންވީމާ، މި ވޯޓުެގ ނަތީޖާ ދައްކާ

ގުޅިެގން މިހާރު ގަވާއިދު ބުނަނީ،  އާދެ، ދެންމެ މިގޮތަށް ފާސްވުމާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިްއތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. 

ބަރުންގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް. މެން 5އަޅުަގނޑު ިތޔަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން 

 600ާއއެްއކޮށް މެންބަރުންގެ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު. އަދި ދެްނ އެ 5ޖެހެނީ  ހުށަހަޅުއްވާއިުރ ހުށަހަޅުއްވަްނ މި

ނޑު މި ތާއީދު ނޑަްށ ވެްސ މ ވާހަކަ މި ލިބުމުން، އަުޅގަ ނުޑ މިތާ އިންނައިުރ އަުޅގަ ކަންކަްނ  ދަންނަވާލަނީ އަުޅގަ

ނޑު މި ،ކޮށްއިތުރަށް ޔަޤީން ނޑަށް އެ އަޑު ިއއްވުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ ނޑު ދަންނަ އަުޅގަ  ވަނީ. އާދެ، މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 5އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ  މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅުމަށް. އަޅުގަ

 ރިފަށް.ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާދާއިރާ

 605 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފުލީ ޢާގެ މެންބަރު ޢަލާ ދާއިރާކެ

ނޑު މިހުށަހަޅާ ނަންތަކަ  ކޮށްގެން އެކީ ވެސް ހަމަ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކާ މަޝްވަރާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ގައި ކުރެްއވީ މަޖިލީހުއީސްގެ ވާހަކަފުުޅގައި ިއޝާރާތްބޭފުޅުން ދެއްވި ނަންފުޅުތައް. ދެން މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރަ

ހިމެނުމުގެ މަޞްލަޙަތު  ތަކުަގއިބޭފުޅުްނގެ މަޞްލަޙަތު، ކޮމިޓީ އިންޑިޕެންޑެންޓް މެންބަރުން ތިއްބެވި ކަމަށް. އެ

ނޑުމެން މި ބަލައިގަތް ގަާވއިުދގެ  ؛ކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ޙިމާޔަތް  610ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ބުނަނީ ެއއީ  112އަުޅގަ

ނުދައްކަްނ. ވެސް ބޭފުޅަކާ އަޅުަގނޑު ވާހަކައެއް  ށް. އެހެންވީމާ، އިންިޑޕެންޑެންޓުމަމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޒިންމާެއއް ކަ

ނޑަްށ ގެ ބޭފުޅުންނާ ައޅުަގނޑު ާވހަކަާޕޓީ 5އެހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ދައްަކއިގެން އަުޅގަ

ރާެގ ފުށީ ދާއިބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު. ވިލުތްތެރި މެންގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަނހުށަހަޅާލަނީ. މާމި ލިބުނު ނަންފުޅުތައް މި

ރޫފު. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢު ރަޝީދު. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު 

 615މު. ޝުކުރިއްޔާ ލީ ޢާޡިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމު. އަދި މެދު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 620 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޭ.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަަޑއިގެންަފއި އެބަ 3ކުރެްއވުަމށް ހުށަހެޅުްއވުމަށް ނުވަތަ ތާއީދު އާދެ! ނަންފުޅުތަކެއް

އަރުވަމުން ގެންދާނަން. އާދެ! ެއގޮތުން ފުރަތަމަ ގެމަނަފުށީ ފުރުޞަތުޑަށް ލިބުނު ތަރުތީބުން އެހެންވީމާ، އަުޅަގނ

 މާނަށް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް އުޘްދާއިރާގެ 

 

 625 މާން ވާހަކަދެއްެކުވން:އުޘް ނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލުގެމަ

ނޑު މި ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކެލާ ދާއިރާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފާނީ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 އަށް ތާއީދު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.  ރިފު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނަންތަކަށް ފުރިހަމަޢަލީ ޢާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިކަރަދޫ ވައި 

ނޑު ވެސް ުފރުޞަ  630ތަކަށް އެދުނީ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 ކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ފުުރޞަތު ދޫކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ވެސް. ށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ިވލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ މަދު ނިހާނު ންބަރު އަޙްޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 635ސައިން މަނިކަށް. އާދެ، ފުުރޞަތު ދޫކޮށްލަްއވައިފިކަުމގެ ިއޝާރާތެއް ލިބިފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޙު

ނޑު ރިޔާސަތުން އިދާރީ  ލިބިފައި މިތާއީދު، ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅި 5މިހާރު  ވަނީ. ައޅުގަ

 ން މި ނަންފުޅުތައް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިްއވަވާލަެދއްވުމަށް. މޭޒުަގއި އެދެ

 

 

 640 އިދާރީ މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލު ގެމަނަފުށީ ދާއިާރގެ ، ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވައި ކެލާ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ 

ތްތެިރ ގިލީ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަނމާމި -1ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަކީ،  ކުަރއްވާަފިއވާ ލިސްޓުގައި އުޘްމާނު ތާއީދު

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ -3ރަޝީދު.  ރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުފުށީ ދާއިވިލު -2މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު. 

ހެންވޭރު  މެދު -5ބަރު އަނާާރ ނަޢީމު. މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެން -4ރޫފު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ަމޢު

 645 މު. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ދާއިރާގެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު މި ވޯޓަށް ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ހުށަހެޅި ، ލިބިފައިވާ ލިސްަޓށް. އާދެ! ދެންމެ ހުށަހެޅިތާއީދު، އާދެ! އަުޅގަ

ދެއްވުން އެދެްނ. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެލިބިފައިވާ ލިސްޓަށް ޢިއްތާއީދު

ނޑު މިހާރު މި  650 ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ.  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އަުޅގަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 655 ރިފު.ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާނު.ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު އުޘްގެމަނަފު އީދުކުރެްއވި މެންބަރު:ތާ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 660 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    72    ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 665 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެ މި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުން ވޯޓުގައި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްެވއްެޖ އެހެންވީމާ، ދެން

 670ނޑު މިހާރު ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ އެޖެންޑާ މި ނިމުމަކަށް ައއީ. އާދެ! އަުޅގަ ކަމުގަިއ ދަންނަވަން. އާދެ! މި

ގޮތުން މަޖިލިސް  ޖެހޭ ގަާވިއދު ބުނާ ަގއި އެބަ 12:32 ސްމިހިފަނީ ނިންމުމުގެ؛ އަުޅަގނޑު ކޮންމެގޮެތްއވިޔަ



26 

 

ނޑާލަން. އެހެންވީމާ، ެއ ނުކުތާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހަނދުމަފުޅުގައި ބެހެއްެޓވުން އެދެން. އާދެ! ނިޒާމީ  މެދުކަ

 ސައިން މަނިކު. ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުމައްސަލަެއއް ވިލިމާލޭ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތް

 

 675 ޒާމީ މައްސަލަ()ނި

 

 ސައިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙު އިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާނުވިލިމާލޭ ދާ

އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ހަމަ ނިންމާލުމުގެ ަވގުތު މަނިކުފާނު ފެއްެޓީވމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. 

 ފެނޭ ވަރަށް ހިތާމަހުރި މަންޒަރެއް. އެ  ލީމާ އެބަމު ބަލައިއި މެންބަރުންނާ ބެހޭ ކޮލަމަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގަ

 680ެއއީ ާޚއްޞަކޮށް އަލަށް ހޮިވވަަޑއިގެންެނވި ެމންބަރުންގެ ފޮޓޯތަކާ އެްއޗެހި ، މައްސަލަ މަނިކުފާނުގެ ސަާމލުކަމަށާ

 އީ އެ، هللاީއވާ ޢަބްދު ކުރަްއވާ! މިހާރު ވެސްބްސައިޓަށް ލޮގިންބެއްލެވުމަށް އެކި ހިސާބުތަކުްނ މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ވެ

ފުުޅގައި މި އިންނަނީ މުއްޠަިލބުގެ ފޮޓޯ. އަދި ެއގޮތަށް ގެ މެންބަރެއް. އެ ކަމަނާގެ ފޮޓޯވަނަ މަޖިލީހު 17

ނުޑގެ ފޮޓޯ ހިމެނޭ ބަރީގަ އް އަތުރާލެ ފޮޓޯ.  ގެވި އަލިބެ އް މެންބަރުަކން ކުރެ އިހިމެނޭނީ ކުރީގަ އި ވުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނާތީވެ ރުން މިހާރަށް އިޞްލާޙުކުރެވެންދެރަަކމެއް. މިކަން މިހާ އެހެންވީމާ، މީ ވަރަށް ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު މި ގެނައީ. މި ޕޭޖު މި  685ަވގުތު ޑިސްބޭންުޑކޮށްލަްއވަން  މުޅި މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަ

 ގެނައުން އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ގެ ަދށަށް ކަންޒިންމާ ކަށްނޫނީ މިއަށް ކޮންމެވެސް ބަދަލެއް ވީހާ ައވަހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުން.  ވަގުތަކު ހިނގަމުންދާ ކަމަކާ ބެހޭ  އާދެ! އަސްލު ދެން ނިޒާމީ މައްސަލައެއް މި އޮންނަނީ މިހާރު އެ

ނުޑ ދަންއެހެންނަމަވެސް ދެން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންޭވ އެީއ، އެގޮތު  690ޖެހެނީ ނަވަންން ަގވާއިދުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ސަމާލުކަމަށް ގޮތަކުން އަުޅގަ ދެންމެ އެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ އެހެން

. ންޔަތުން އަޅުަގނޑު ބަލަިއގަންނަޖެހިފައިވާ މައްސަަލއަކަށް ވާީތވެ، އެ މަްއސަލަ އެ ހައިސިއް އަންނަން

މަވެސް ެއއީ ނިޒާީމ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ޔަީޤންކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ އެހެންނަ

ނޑުމެން ފިޔަވަޅުކަންތައް ހަމަ މިހާރުން  މެންބަރުންނަށް އަރުވަން ބޭނުންވަނީ، ތި އަޅާނަމޭ މިހާރު. މިހާރަށް އަޅުގަ

ނޑު ެއދެން ހަމަ މިހާރުން މިހާ  695ބެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަުޅތައް އަުޅއްަވއި، އިޞްލާޙީ  ރަށް އެކަމާއިދާރީ މޭޒުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަ ދަނގެތި ދާއިާރެގ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އިފިޔަވަޅުަތއް އެުޅއްވުމަށް. މިހާރު އަޅުގަ

 ރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދަށް.ޢިއްޒަތްތެ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 700 

 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ހާމުނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްދަ

ތުންެގ ަރއްޔި އާއި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ލިބެންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީ

ން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަެކއް މި މަޖިލީހު އިނާަޔތްތަކާއިމަޖިލީހުން ދެއްވަންޖެހޭ 

އައު މަޖިލިްސ،  ,ހަމައަށް އަިއއިރު ވެސް މި މަޖިލިސް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަ. މިއަދާ ކަށަވަރުކޮށްަފއި ވާނެ މި

 705ކުެރވުަނސް މި ކަންތައްތައް ކަށަވަުރޮކށްދީފައެއް ނުވޭ. ަރއްޔިތުްނގެ އު މެންބަރުންތަކެއް އިންތިޚާބުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަ 

ވަނީ ހަމަލާދީފަ. މި މަޖިލީހުން  މެންބަރު އިލްހާމު ކިޔާ މީހަކަށްދާއިރާގެ  އިން ދަނގެތީމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެ

 ގޮތުން ފުލުހުން އަތުން ެއ މީހުންގެ ަމއިމިންވަރުކުރެްއވި هللا . އަދި ނަސީބަކުްނ ނުވޭއެކަން ކުށްވެިރކޮށްފައެްއ ެވްސ 

ނުޑ  ދާވީިޑޔޯއިން ވެސް މިއަ ހުރިއި ކުރިމަތީގަ ވާ އިސްކަންދަުރ ކޮށިކޮށި ކަމަށް ހަމައަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަ

ނގޭނީ ެއކަން ކުީރ ން ވެސް ނެތިން. ކުރި ބަޔަކަށް އެނުދަންނަވަން ސަރުކާރުންނޭ އެކަން ކުރީކީ. ދަންނަާވކަ

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުން މިކަމަށް  710ޓަކައި ބަޔާނެއް ވެސް ނެރެންޖެހޭނެ. މި  ކޮންބައެްއކަން. އަުޅގަ

ޔާ ޖެހޭނެ. އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ިވއްންެމ މެންބަރަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންއުރިީޓ ެވސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކޮމަޖިލީހުގެ ސެކި

އްޔާ. ެއކަން ކިހާވަރަަކށްތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރީ. އަދިވެސް ހަނު ތި ވެއްޖެ ނުވަތަ ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް

ނޑާލީ އިވަނީ ސިޓީ ފޮުނއްވާފަ  ންން، އެމް.ެއން.ޑީ.އެފު. ފުލުހުތިއްބަވަނީ ކަމަށް.  މިކޮޅަށް އެ ބޭފުޅުްނ ސެކިއުރިޓީ ކަ

ނޑަްށ ހަމަލާދީފަވަނީ ވަނީ. ދެ މީހަކު އައިސް އި ފަހުން ައޅުަގނޑަށް ަހމަލާދީފަ އޭގެ ްއގަ. ސައިކަލެ އިއަުޅގަ

 715ދީފަިއވަނީ. ިމ ޓަކައި، ެއޓޭކު ެވސް ރިއްސަމުންދަނީ. އަޅުަގނޑު ބޮލަށް ނުވަަތ މަރާލުމަށްއަޅުަގނުޑ ބުރަކަށީ މިހާރު

ނަޑށް މިކަން ކުރިމަތިވީ. މާދަމާ މިއިން ކޮންމެވެސް އެކެްއެގ ކޮ ންމެވެސް ބޭފުޅެއްގެ ލާ މަޖިލީހުން މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮެތއް ނޫން. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ގުިޅގެން މިކަން ކުރިމަތިލާން ވޯޓަކާ  ޖެހެނީ. މީކީ އަޅުގަ

އި ހުރި ހުރިހާ ޙައްޤުތަެކއް، ހުރިހާ ޙައްުޤތަކެއް ލިބެންޖެހޭނެ މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް. ފޮތުގައި ލިޔެފަ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އެ ބޭފު ޅުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވަން ާކރުކޮޅެއް ލިބެންޖެހޭ ވާހަކަ. އަޅުގަ

 720ެބންޖެހޭ. މި މަޖިލީހުން މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީަފއެއް ނުޭވ. މި ޙިމާޔަތުގެ ާވހަކަ. މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ލި ާމއިރައްކާތެރިކަ

ނޑުގެ ވާހަކަެއއް ނޫން. މި ލީހުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ބަޔާންމަޖި ނޑެއް ެވސް ނެރަފައެއް ނުވޭ. މި ދެންނެވީ އަޅުގަ ގަ

 އް ުޑ އިންޝުއަރެންސް ކަންތަގޮތުން މި ދެންނެވީ. އެ ބޭފުޅުންގެ އެލައި  ގުޅޭ ކަމަކާ ދެންނެވީ ސެކިއުރިޓީ ާއއި ހުރިހާ

ޖެހޭނެ. އެއީ ެދއްވަން؛ ޮޗއިސްލިސް މެންބަރަކަށް ވުމަށްފަހު ނޯވިޔަްސ ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެްއ، އެއީ މަޖި

އަލިމަނިކެއް ެދއްވާ އެްއޗެއް ނޫން. އެީއ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ެއްއޗެއް ވެސް ނޫން. ެއކަން  ،ޙަސަނެއް
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 725އެ ބޭފުޅެްއގެ ޒިންމާ. ކަމެއް.  ޖެހޭފުޅަކު ކުރަްއވަންއި އިންަނވާ ބޭލީހުގެ ރިޔާސަުތގަކުރަްއވަންޖެހޭނެ. މި މަޖި 

 ަކމަށް.  ައޅުަގނޑު އުއްީމދުކުރަން އެކަން ކުަރއްވާނެ، އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުން  ވި ިނޒާމީ މައްސަލަާއ ބެހޭރި މެންބަރު އިްލހާމު އަޙްމަދު އެ ނެންގެ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެ ދަނގެތީ އާދެ! ދެންމެ

ނޑު ހަމަ ދަްނނަވާލަން މި ނޑުމެން  ؛ޖެހެނީ ވެސް، އަުޅގަ  730ައޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ތަކުރާުރކޮށް ިމ ދަންނަވާލަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މިހާރު ދެންމެ މިއަދުގެ މި  2ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  18މިއަދު މި އުޅެނީ  ަވނަ ޖަލްސާގަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަވާއިދު އެޑޮްޕޓުއަޅު  އިޖަލްސާގަ ނޑުމެން އަހުލުވެރިވާްނ  ކުރީގަ ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ގަވާއިދަށް ައޅުގަ

 ،ެއއްކޮށް ދަންނަވަނީ  ކޮންމެވެްސ ެއއްެޗއް އެނގޭތީއާ  ވަގުުތ ވެްސ އެަބ ނަގާ. ދެން އަޅުަގނޑަްށ ކޮންމެވެްސ ވަަރކަށް

 ަވގުތަުކ ނިޒާމާ  ގައި، ހިނގަމުންދާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަިއ އެ މިހާރު ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެުގން މި އޮންނަނީ މަޖިލީހު

 735ވާނަމަ އެ މައްސަލައެްއ ރިޔާސަތުގެ ސަމާލުކަމަށް  ކަމަށް އެްއވެސް ކަމެއް ހިނގާ ،ޚިލާފަށް އެ މައްސަލައެއް

ނޑު ދަންނަވާ، ެވސް ގޮތަކަެށއް ނޫން. އެހެންވީމާގެނައުމަށް. އެހެން ެއއް ނީ ދެންމެ ދެންމެ، ސީދާ އެގޮތުން ައޅުގަ

މަދު އެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ނޫނޭ. ނަމަވެސް އެ ޒަތްތެިރ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްދަނގެތީ ދާއިރާގެ ޢިއް

ނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ަދނގެތީ ދާއިާރގެ ޢިއް އާދެ! ަމއްސަލައާ ބެހޭ ؛މައްސަލަ ޒަތްތެިރ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަްށ، ހަނދާންވާ ހަށިކޮޅަށް ޙަމަލާއެއް އައުމާމަދުގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙް ހު ގޮތުަގއި އެރޭ ފަތި ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑަށް ުގޅުްއވާަފއި ވިާދޅުވި ޭދތެރޭގައި މި މަޖިލީހުގެ އަމީން ހަތަރަކާއި ހަތަރުަގޑި ބަޔާ  740މިހެންމިހެން  ،ޢާއްމު އަުޅގަ

ނޑުގެ ސަމާލުަކމަށް، އުޅެނީ. އެެހންވީމާ ދިމާވެގެންނޭ މި ނޑު ެދންނެވިން އިލްހާމުގެ ގެނައީއޭ. އަ އަުޅގަ ހާލުކޮޅު ުޅގަ

ޯތއޭ އިލްހާުމ އޮންނެވީ. ވިދާުޅވި ވާަހކަދެްއކޭނޭ. އިލްހާމު ފޯނަން އަޅެ އިތޯއޭ؟ އިލްހާމަށް ވާހަަކދެއްކެޭވ ވަެރްއގައްކިހިނެ

ނުޑ ުގޅާލިން. ގުޅާލީމަ  އިލްހާމުގެ އަރިްސ ބޭފުޅެްއ  ިއލްހާމެއް ނޫން ޖަވާބުދެއްީވކީ! ،މަސީޙު ގުޅާލަންވީނޫންހޭ. އަުޅގަ

އަްށ  ގެން ދެން މިހާރު އިރުކޮޅަކުން ބޮޑު ެގއްލުމެއް ނުެވއޭ. ތިމަންނަމެ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މާ ،ޖަވާބުދެއްީވ. ވިދާުޅވި

ނުޑމެ ދާށޭ މި ނޑު އުޅެނީ. ދެން އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަުތގަިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އަުޅގަ  745ން މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ޒިންމާެގ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  ،އްމަށް ދަންނަވައިގެން އަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދުގެ ދަުށންޢާއަމީން އަުޅގަ

ކަމުގައި ވިޔަސް އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ވަގުތު ހަމަ  އެހެން އެކަްނ އޮތް، ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ ކަންކަމެއް ކުރަމުން މި

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު  ޓަކައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ރެކޯޑަށް

ނުޑ އަޙް ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ކުށްެވރިކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ މަދަށް އެ ދިން ހަމަލާ އަޅުގަ

 750ނަންގަަވއިދެްއވުމަށް. މިހެން ހުންނަ އެދެނީ ނިޒާމީ މައްސަލަ މި ޖާގަިއގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުެމން ނިޒާމީ މައްސަލަ 

ނޑު މިހިރީ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަޚެްއގެ ގޮުތަގއި، ެއކުެވރިއެްއގެ ގޮުތގައި އަބަދު ގުޅޭ   މައްސަލަތައް އަުޅގަ
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ނޑު ގޮ ނޑާ ؛ތަށް އަުޅގަ ނަޑްށ ޢާއްމު ވެސް ެއގޮތަށް އަުޅގަދާނެ. އަމީންވެސް ނުގުޅޭ ަވގުތު ެވސް އައިސް ދެން އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެން ެވސް ، ަނވާ ގޮތަށޭ ހުންނާނީ. އެހެްނވީމާވެސް ގުިޅވަަޑއިގަންޔަޤީންކަން ދެއްވާފަިއޭވ އަބަދު ހަމަ

އިސްވެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ފަހަރެއްގައި މިހާރު ސްޕީޑުަގއި ނުކުރެވި ދަނީ ަކމަށް ވެސް މެންބަރުންނަށް 

ނޑު ޔަީޤންކަން އަރުވަން ބޭނުންޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވުން އެީއކީ ެވސް މައްސަލަ  755ވަނީ އެއް ނޫން. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނުޑ އެންމެއޫއަޅުަގނޑު މި މަޤާމުެގ މަސް ބޮޑަްށ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އަްސުލ  ލިއްޔަުތ އަދާކުރުުމގައި އަުޅގަ

ޫނނުއަސާސީ އާިއ ރަްއޔިތުންެގ ކަމެއް ޤާ އެ މެްނބަރުންގެ ހުރިހާ، ޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެހެންވީމާރައްޔިތުންެގ ޢިއް 

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ބުާނ އެންމެ ފުންމިނަކަށް، ެއންމެ ފުޅާމިނަކަށް، އެންމެ އުސްމިނަކަށް ެއ ކަންކަްނ 

ނޑު މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާނެ ާވހަކަ ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ  ތަންފީޛުކުރުމަށް، ެއ ކަންކަްނ ހާސިލުކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން. މިހާރު  ޓަކަިއ، ހިްތޕުޅުހެޔޮކަމަށް ޓަކަިއ، ސަމާލުކަމަށް މަޢުލޫމާތަށް ބޭފުޅުންގެ  760ޓަކަިއ އަުޅގަ

އާދެ! ނިާޒމީ މައްސަލައެްއ ނެންެގވީ.  ؛ނީ ިނޒާމީ މައްސަަލއެްއގެ ދަށުންއަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ިމ އަރުވަ

 .ގިލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށްނމާމި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 765 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްނމާމި

ނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި އޮންަނ ގޮތުގެ ތިން ހިނގަމުންދާ މަ އާދެ! އަުޅގަ

ނީ، ނެގެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޖުމްލަކޮްށ ގުޭޅ މައްސަަލއެއް ަރއީސް ތި ވިދާުޅވާހެން މި އޮންނަ މައްސަލައަކާ 

ޖެހޭ މައްސަލަތަކަކީ ގޮތުން ނެގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް ސެިކއުރިޓީ އާއި ސަލާމަތާ ބެހޭ

 770ވެސް ކޮންމެ ަވގުތަކުްނ ވެސް ެނގޭނެ ކަންަތއްތައް. އެއީ ސަލާމަތުން ތިބެގެްނ ފުރަތަމަ ކަމެއް ކުެރވޭނީ އަބަދު

ވަންޏާ މިތާނގައި ތިއްބާ ެވސް ަކމެއް ނުހިނގާނެ ކަމެއް ނޭނގޭ ހިސާބަށް ކަންތައްތަްއ . އެހެންކަމަށް އިނގޭތޯ

ލާ މަހަ ގެ ހަށިކޮޅަށް ދިން މަދު އިލްހާމު އަޙް، ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ބޮއްސުންލަިއގެން ދާ

ނޑުމެން ހަރުކަށި  އި، އެކަްނ ބަޔާނެއް ވެސް ނެރުްއވަ ިރކޮށް، މި މަޖިލީހުން ހަމަ ނޫސްބާރާތުން ކުށްވެއިއަކީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަ ޖެހޭނެ. މަނިކުފާނު އެހެން އަދި ވިދާޅުވުމަކުން ހަމައެކަނި ނުނިމޭކުށްވެރިކުަރްއވަން ބޫލުކުރަނީ ކަމަށް އަޅުގަ

 775ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ެވސް،  މިގޮތަްށ ދިމާވެފައި ތިބި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ތިބި ، އެހެންވީމާ އިނގޭތޯ.

ދި އެއް ބޭފުަޅުކ މަލާތަކެއް ދީފައިވޭ. އަހަމެންބަރަށް ވެސް ވަަރށް ބޮޑެތި  ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި

 ހަމައަށް  އި މި ވަނީ ނުކުޅަދުންތެރިކަމާލަމާގަހަވެސް އަވަހާރަކޮށްލުަމށް ދެވުނު އި، އަެނއް ބޭފުޅަކު މިހާރުއަވަހާރަކޮށްލަ 

ނޑު ކޮންމެހެން އަލްހާނު ފަހުމީ އާއި މިތާނަގއި އިންނެިވ ގޮސްފަ. އާދެ!  އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ދެން އަޅުގަ
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ނީޑަގއި ޑރ. ދަނީ ހަމަ  އަފްާރޝީމް ވަނީ އަވަހާރަކޮށްލާފަ. މި ކަންތައްތަްއ މި އަޅުަގނުޑގެ ކުރިމަތީަގއި އިންނެވި ގޮ

 780މާޔަތްތަކާއި ރައްކާތެރިކަން ޑިފެންްސ ހިއެކަންަތއްތަކަށް ދެވެންޖެހޭ ، މާއަސްކޮށް ހަމަ މިގޮތަށް. އެހެންވީކޮންޓިނު

ނޑު ެވސް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް  ނޑާލެއްވި ވާހަަކ. އަުޅގަ މިނިސްޓްރީން އަންގަވާފައި ިމ ވަނީ މި ވަގުތަށް މެދުކަ

ސެކިޔުރިޓީ ކަންތައްތަްއ  ގުޅާފައި ދެންނެވިން، އަުޅަގނޑުގެ ޕާީޓގައި ތިބި މީހުންނަށް ވަގުތުން ހަމަ ހުރިހާ

ފޮނުއްވާަފއި  އިަފއި އެ މަނިކުފާނު ސޮއިކުަރއްވަ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުމަށް. ސެިކޔުރިޓީ ތުރެޓެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ

ނޑުމެ ނުޑ އަމީންއޮތް ސިޓީ އަުޅގަ ، ކަ ދެންނެވިން. އެހެްނވީމާއެ ވާހަ ާޢއްމަށް ވެްސ ގުޅާަފއި ންނަްށ ލިބުނު. އަުޅގަ

 785އެދެން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ސެކިޔުރިޓީ ކަންަތއްތައް ހަމަޖަްއސަވައިެދްއވުމަށް. ެއއީ ަވިކ  އަޅުަގނޑު

އިން ދެއްވާ ެއއްެޗއް.  ބޭފުޅެއްގެ ޖީބުން ދެއްވާ ެއއްެޗއް ނޫން. އެއީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ރަްއޔިތުންގެ ފަިއސާ

ލާނަން. އިނަވަމުން އަުޅަގނޑު ވާހަކަ ނިންމަދަން އިނޑު ވެސް ގަދައަޅަ ޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގައެީއ ދެްއވަން، އެހެންވީމާ

ބޭނުންާވ  ަގނޑުމެން ދައްކަން ވަްސ އަޅު ތްމާ ބެހޭ ނުކުާތއަަކށް ވިޔަްސ ނުއާދެ! ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއނގޭ ނިޒާ

ހޭނެ ނޑުމެން ކުރަންޖެދާތީ، ެއ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުމަކީ އަޅުގަ ތި ކަންތައްތައް އިހުމާލުެވގެންރު މިފަދަ ބޮޑެޢޫޝު

 790 އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ، ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެކު  ގިލީ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު ދެއްެކވި ވާަހކަފުަޅށް ވަރަށް އިޙްތިރާމާނއާދެ! މާމި

ނޑަށް މި އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އާދެ  ލިްއޔަތުަގއި ކަންދިމާކުރި އޫހަވާލުކުރެވިފަިއވާ ަމސް! އަުޅގަ

 795ގޮތުން މި އޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު. އެ ަގާވއިދުަގއި މި ަވގުތު އޮތް ގޮތުްނ 

ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ތިަޔ  ޖެހެނީ، ދެންމެ ތިޔަ ނެންގެވީ ިނޒާމީ މައްސަލަެއއްޅުަގނޑަށް މި ވަގުތު ދަްނނަވަންއަ

ނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ.  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ ކޮންމެެހންވެސް އެހެން ދިމާއެއްަގއި، އެހެން މަޖިލީހެއްގައި އަުޅގަ

ނޑިަވޅަކު ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ދެންމެވެސް ދެންނެވި  އެއީ މި ވަގުަތކު ނޫން. މި ދަ

ނުޑގެ ބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކޮށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް، ޢިއްޒަތްތެރި މެން ފަދައިން އަުރަވން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

 800ކުރިމަތީގައި އޮންނާނީ ޤާޫނނުއަސާސީ، ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިދު. ޕީިރއަްޑ އިނގޭތޯ. އާދެ! ޕީިރއަޑޭ 

 ވަނީ.  12:32ދަންނަވާއިރު މިހާރު 

 

 ނިންމުން 
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ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ ބްރޭކް ޕީރިއަޑަ ، އެހެންވީމާ ހިސާބުން އެޖެންާޑގެ  މި، ކަށް ވެސް ދާން. އާދެ! އެހެްނވީމާއަުޅގަ

 ވަކި ކަެމއް ނެތުމާއެކު ނިންމާލަން ކަމަށް. 
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