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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު
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 5  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2
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 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި  83އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .8

 15 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދުވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު -8އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/12/22/އޖއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -8.1

ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ.  8އަށް  2112/13/21އިން  2112/13/11ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -8.2

 20އުމިއްޔާަތއް. ިމ ވަނަ ޖަލްސާ އަށް ހުރި ޔަ  2ވަނަ ަޖލްސާ އިން  13ވަނަ ދައުުރގެ  2ވަނަ އަހަުރގެ  2112އެއީ 

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާީތ 

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުާރ ޔައުމިްއޔާތަކެއް ކަމުަގއި 

 ނިންމައިފިން.

 

 25 ސަތުން އަންގާ އެންގުން.ރިޔާ . 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ރިޔާސަުތން އަންގާ އެްނގުން.  2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގަިއ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓ،  1381މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -2.1

 30ަގއި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އެކުަލަވއިލުމަށް  11311. 2ީޓ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި ަގިއ މާލިއްޔަތު ކޮމި 1381. 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 11311. 2ގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11311. 8ހޮއްެވވި ވަގުތީ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި 

. މެންދުރުފަހު 1މިޓީ ކޮޓަރި ަގއި ޢާއްމު ކޮމިޓީ، ކޮ 2311. މެންދުރުފަހު 8ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ަގއި މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ 2311. މެންދުރުފަހު 2ަގއި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 2311

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިާރގެ މަރަދޫ. ނިޒާމީ މަްއސަލަެއްއގައި 8ކޮޓަރި 

 35 

 ސަލަ()ނިޒާމީ މައް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަށް މަޖިލިސް ގެންދަންވާނީ. މި މަޖިލީހުގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީާސ 

 40ކުރަްއވަްނތޯ؟ ކުރީ ދުވަހު މަޖިލިސް  އަޅުަގނޑު ސުވާުލކުރަން ބޭނުންވަނީ މަނިކުފާނު ވިދާުޅވާ ގޮތަށް ކަންތައްަތއް

ހުއްޓުނީ، މަނިކުފާނު ހުއްޓުވައިލެްއވީ މިތާނގެ ކޮމިޓީތަކުެގ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރާތީ އާއި މިތާނގައި ތިިބ 

ރަން ހާްސ ރައްޔިތުން ތަމްސީުލކު 11އިދިކޮޅު، ރަްއޔިތުން ތަމްސީުލކުރަން ތިބި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ ތެރެއިން 

ތިބި މީހުންނަށް އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނުދެއްަވއި، ޕީ.ޕީ.އެމަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މި ރާއްޖޭގެ ަކނާޑއި ބިމާ އަިދ 

ނޑުމެން ޤާނޫނަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތައް  އެހެނިހެންވެސް ރައްޔިތުްނގެ ވަސީލަތްތައް ިވއްަކއިލާތީ ައޅުގަ

 45އި ދެްއވުމަށް އެިދގެން ދެއްކި ވާހަކަިއގެ މަްއަޗށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގަ

ނޑުްއވައިެލއްވީ. އެކަމަކު ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިާދުޅވެ، މަޖިލިސް މެދުކަ

ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ  ޢުީނ މިޔަކޮމިޓީއެްއަގއި ވެސް، މަޖިލީހުގެ ފްލޯަގއި ވެސް އިދިކޮުޅ އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ؛ 

ހާސް ވޯުޓ ލިބިގެން އޮްތ ޕާޓީައކުްނ  13ހާސް ަރއްޔިުތން ތަމްސީލުކުރަން ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން،  11ތެރެއިން 

ތިމަންމެން އަތުގައި އަޣްލަބިއްޔަތު އެބަ އޮތޭ ކިޔާފައި މި ޤައުމު ވިއްކާލަނީ. ޤައުމު ދޮވެަލނީ. ޤައުމިއްޔަތާއި އިސްލާްމ 

 50ކާލުމަށް ފާސްކުރަީނ. ފާސްކުރާއިުރަގއި އެހެން އެްއވެސް ފަރާެތއްެގ ައޑެއް ނީވޭ ގޮތަށް. މީ ހިތާމަހުރި ދީން ވިއް 

 ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކުރިއްާޔ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު. ޝު ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ.

 55ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ުޝކުރިއްޔާ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ ނެންގެވި؛ މަރަދޫ ދާއިރާެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް ދެންމެ ނެންގެވި ިނޒާމީ މައްސަަލއާ ުގޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަންޖެހެނީ 

މައްސަލައެްއ ކަމުގައި ބަލައިގަެނވޭކަށް ެނތޭ. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން އެއީ ނިޒާމީ

 ޢަބްދުއްރަޙީމް  މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޮނަދޫއައި ބަދަލުތައް. ޢާއްމު ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ 

 ޙުސައިން  ސަޢުދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ  ވިލިނގިލީ ގެ ބަދަުލގައި ެއ ކޮމިޓީ އަްށ هللاޢަބްދު

 60ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވާީތ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

 މެދުހެންވޭރު)ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އެގޮތަށް އިޢުލާނުކުރަން. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި  ގެ 21-2ގަާވއިދުގެ 

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢާޡިމަ ޢަލީ ންބަރުމެޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ިމއަދު މަޖިލިސް ފެށުނީއްސުރެ މި ދަނީ ަގވާއިާދ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ާޒމީ ބޮޑު މައްސަލަެއއް. އަުޅަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ދުވަހު މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސްކުރީ ޚިލާފަށް. ޙަޤީޤަތުގައި މީ ނި

ވަކި މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ަގވާއިދު މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް، ދެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެނައުމަށް. އެހެންނަމަވެްސ 

 70ޙަޤީޤަުތގައި ފާސްނުުކރެވި. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނުޑ  ވަނަ ދުވަހާ ިހސާބަށް މި އޮތީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު 11މިމަހުގެ 

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން މިހާރު ހިނގަމުން މި ދަނީ އެއްވެްސ ގަވާއިެދއް ނެތި. އޭގެތެރެިއން އެއް ޙަޤީޤަތް ކަންނޭނގެ 

ނޑުެމންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުއްލި މައްސަލަެއއް ވަ ނީ ލާފަ. އެ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، މިއަދު ވެސް އަޅުގަ

މައްސަލަެއއް ބަލައެއްުނގަނޭ. ކުރިއަކަށްނުދިޔަ. ެއއީ ސަރުާކރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކަްނަކން ހިންގުމުގެ އުސޫލު މިހާރު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ތިން ބާރު ވަިކވެފަިއވާ ިމ ނިޒާމުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ  މަޖިލީހުން ފެނިގެން މި ދަނީ. އަުޅގަ

 75ލީހުގެ ކޮްނމެ މެންބަރަކު ވެސް މަަސއްކަތްކުރަްނވާނީ ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޤުަގއި، ަރއްޔިތުްނގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖި

ފައިދާގަިއ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ފެންނަ މަންޒަރަކީ ސަރުކާރުން ގެންނަ ކޮންމެ ބިލެއް ިވޔަސް ހެޔޮ، ގެންނަ 

ގެ ެއއް މިސާަލކީ ިއކޮނޮމިކް ޒޯްނ ބިލުަގއި ހަމަ ގޮތަކަށް ރަބަުރ ސްޓޭމްޕް ޖަހާ އުސޫލުން ކަންތައްަތއް ވާ ތަން. އޭ 

ނަޑއެިޅގެން އަޅުަގނޑުމެްނ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ ޮކންސަރންތަކެއް ހުރި މައްސަލައެއް ހަމަ އެއްގޮަތކަށްވެސް  ކަ

ނޑުމެްނގެ  ރަްއޔިތުންެގ އަޅައިނުލާ ވަރަށް ކުރު ުމއްަދތެއްގެ ތެޭރގަިއ ވަރަށް މުހިްއމު ބިލެއް ނިންމައިލާފައި އަުޅގަ

 80މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ހިސާބަށް އިޞްލާޙުހުށަހަޅަން ފޮނުވިކަން މީ ައޅުަގނޑު ކަންބޮޑުާވ މައްސަލަެއއް. ިމ 
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ނޑު ކުރިން ިމ ދެންނެވިހެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް ަގވާއިެދްއ  ކަންތައްތައް މި ދިާމވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

 ެއްއ ނެތި ހިނގަމުންދާތީ. އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ ޖަލްސާ...ނެތި، އުސޫލެއް ނެތި، ހަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 85ނެންގެވި ިނޒާމީ މައްސަަލާއ  މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ މެދުހެންވޭރުޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. 

މުގައި ބަލަިއގަެނވޭކަށް ނެތޭ. ެއހެންނަމަވެސް މައްސަލަެއްއ ގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަންޖެހެނީ އެއީ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ކަ

ކަމުގައި ބަލަގަެނވެން ނެތް ކަމަށް ވީނަމަވެސް، ެއ ނިޒާމީ މައްސަލައިގަިއ ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުާތގަިއ 

ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މަޖިލީހުގެ މިހާރު އަުޅަގނޑުމެްނ ބަލައިގެންަފއި މި ާވ ަގވާއިދު ޢަމަލުކުރުމަށް 

ރިފާސްކުރުމުަގއި ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އާ ގަާވއިުދ ހަދައި ނިމި، މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވެންދެން؛ އާދެ! ފާސްކު

ނޑުމެން ބަލައިގެންފަިއާވ ގަާވއިދާ އެްއގޮތަށް، ެއ ގަާވއިދު ބަލައިގަެނގެން   90ފާސްކުރެވެންދެން މިހާރު އަޅުގަ

ތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށް. މަޖިލީހުގެ ަޔއުމިއްާޔަގއި ޢިްއޒަ

 މައްޗަްނގޮޅީ . ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ސުވާލު 1އައިޓަމު  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ

 އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު

 

 95 މީ މައްސަލަ()ނިޒާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވޭ.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަިނކުފާނު ކަންކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެކެނީ އަޅުަގނޑުމެން މަނިކުފާނު މަިޖލީހުގެ އިންތިޚާުބވެފައި ހުންަނ ސްޕީ ކަރެއްހެން ވަަޑިއގެންނެވިއިުރ އަުޅގަ

 100މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެްއގޮތަްށ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ކަންތައްތައް ބައްަލަވއި އެއް ހަަމއަކުން، އެއް އުސޫލަކުން 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އެސް.އީ.ެޒޑް  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނާ ދޭތެރޭގައި ކަންތައް ކުރަްއވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ބިލު އެއީ ސަރުކާރުން ކުއްިލއަކަށް ފާްސކުރަން ބޭނުންވާ އެްއޗަކަށް ވާތީ މަނިކުފާނުެގ އެހީތެރިކަމަށް، މަނިކުފާުނ 

މަގުފަހިކޮށްދެއްަވިއގެން އެސް.އީ.ެޒޑްގެ ބިލު ުނވަތަ ސްެޕޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯްނގެ ިބލު ވެސް ެއްއވެސް އިދިޮކޅު 

މެންގެ ކަންބޮޑުވުމަށް ފުރުޞަތުނުދެއްަވއި، ޖާގަނުދެްއވައި މަނިކުފާނު މެޖޯރިޓީ ފަރާތެއް ނުވަތަ އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ގަވާއިުދ   105ބޭނުންކުރައްަވއިގެން އެކަން އެގޮތަށް ކުަރއްވާ ތަން. އަުޅގަ

ޓީ ވެސް އޮްއވާ ެއގޮތަށް އެ ކޮމިޓީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވަކި ޚާްއޞަ ކޮމިޓީއެއް ނަގާފަިއާވިއރު، ޢާއްމު ކޮމި

ނަގާފަިއވާއިުރ، މަނިކުފާނު ސިއްރުސިއްރުން ާޢއްމު ކޮމިީޓ އަށް ގެންަދވަިއގެން އަނެއް ކޮމިޓީ އަށް އެްއވެސް ކަހަލަ 
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 އެނގުމެއް ނެތި، އަދި މަނިުކފާނަށާ އަދި މުޅި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު 

އެ ކޮމިޓީން ދީފައިވަނިކޮށް ެއ ފުރުޞަތު ބޭނުންނުކުރައްވަިއ ކުއްލިއަކަށް އެްސ.އީ.ޒެޑް ފަދަ ބިލުތައް ފާސްކުރުމަށް 

 110ޓަކައި އަދި އެ ކަންަތއްތަކަްށ މަގުފަހިކުރުމަށް މަނިކުފާނު ނިޒާމު އޮުޅވައިަލްއވަިއ ޢާއްުމ ކޮމިޓީ އަްށ ގެންަދވަިއގެން، 

އެތާނގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ބޭނުްނކުރަްއވަިއގެން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުތައް ވެސް މަނިކުފާނާއި  ސިއްރުސިއްރުން ކުއްިލއަކަށް

މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އަޑު ނުލިބޭނެ ގޮތަށް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ައޑުތައް ނީްއވުމަށް، އެގޮތަްށ 

ނަވަނީ މަނިކުފާނަށް، އެގޮތަށް އެކަން ކުެރއްވުަމކަށް ފުރުޞަތުތައް ހޯއްދަވަމުންގެްނދަވާ ތަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ދަން

އަޅުަގނޑުމެން މިހެން ތިބެ ފުރުޞަތާއި ޖާަގއެްއ ނުދޭނަމޭ. ނިޒާމުގެ ތެެރއިން ައޅުަގނޑުމެން ެވސް ައޑުިއވޭެނ 

ނޑުމެންގެ ވެްސ ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކުރެވޭނެ ޮގތަށް އެކަންތައް ކުރިއަށް ގެްނދަވާށޭ. އަދި އެ  115ފުރުޞަތާއި  ކަމަށް، އަުޅގަ

ނޑުމެން އަުޑއުފުލާނެ ވާަހކަ.  ޖާގަ ދެއްވަންދެން ެއގޮތަށް ައޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެންގެވި ނިޒާމީ  އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރުޢިްއަޒތްތެރި  ާދއިރާގެ އުތުރު މަްއޗަްނގޮޅީޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! 

ނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ގަ  120ވާއިުދަގއި ބުނާ ގޮތުން ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުަގިއ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އަުޅަގނޑު މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ  ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތޭ. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަސާސީ އާިއ ހައިސިއްޔަތުން އަދި ރިޔާސަުތގައި އިންނަ މީހެއްގެ ހައިިސްއޔަތުން ވެސް ައޅުަގނޑު މި ެގންދަނީ ޤާނޫނު

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަުމން. މހާތަނަށް ވެސް އަދި ފަހަށް އޮތް ތަނަށް ވެސް 

އަޅުަގނޑު ޢަމަލުކުރަމުންދާނީ އެގޮުތގައި ކަމުަގއި ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ޔަޤީންކޮށްއަރުަވން. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގިއ 

 125 ށް.ާއދަމަ ރޮޒައިނާ މެންބަރުިޢްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މީދޫ ައއްޑޫނީ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ނޑު ވަރަށް އުފާެވއްޖެ މަނިކުފާނު ގަާވއިދާ ެއްއގޮތަށް ކަންތައްަތއް ގެން  130ަދވާނެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ތަނަށް  ވާހަކަ ވިދާޅުވާތީ. ެއކަމަކު ިހތާމައަކީ އެހެެނއްނޫން މަނިކުފާނު ކަންތައްތައް ިތ ގެންަދވަނީ. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ ޖެންޑާޢަލީ ޙަމީދާ ބެހޭ ގޮތުން ލާފައި އޮތް ޤަރާރު އަދިވެސް އެ  ނުކުރެވި ދަނީ. އެއީ ައޅުގަ

 މަނިކުފާނު އެ ޤަރާރު އެޖެންޑާނުކުރަްއަވއި  ވާއިރުދާންންކުރެެވމުުދން އައިޓަމުަތއް އެޖެންޑާ މައްސަލަެއކޭ. ގަާވއިނިޒާމީ 

 ދާމުޅިން ެކނިޑގެން ވަނީ ޢާއްމު ކޮމިޓީ އަށް އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅުއްވާފައި ަމއިނޯރިޓީެގ އަޑު މިހާރު މަނިކުފާނު ތި
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 135މި ތަނުގައި އޮތް މެޖޯރިޓީ  މަނިކުފާނު ،ށް އަހާފައިތަަކށް ބަހުސްކުރުމެއް ނެތި ވޯަޓކައި ބިލުގޮތަށް. ޤަރާރުތަކާ 

ނުޑމެން ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަަކތައް ވެސް ެދއްކުމުގެ ަޙއްޤު މި ތަނުން ނިގުޅައިގަންނަން  ބޭނުންކުރައްަވއިގެން އަުޅގަ

ފެނުނީ. އެހެންވީމާ،  މަނިކުފާނު ތި އުޅުއްވަނީ. އިޮކނޮމިކު ޒޯންގެ ބިލުގެ ކަންތަްއ ވެސް އެހެން ހަމަ ވެގެންދިޔަ ތަން

ނޑަށް ހީވަނީ މިއަށް ވުރެ ބޮޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް  އަޅުަގނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ މި ތަނުގައި މަސައްކަްތކުރާނީ؟ ައޅުގަ

ނޑިނޭިޅ މި ފެންނަނީ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުެގ؛ ތި ބޭފުުޅންގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫުޕެގ  ނެތްހެން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކެ

 140ދުމުޚްތާރުކޮށް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތަާކ ެއއްޗެހި ެދއްަވއި، ތިމަންނަމެންގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީަމ ލީޑަރު ވަރަްށ ޚު

ތިމަންނަމެން ބޭނުން ގޮތަކަށޭ މިތާ ކަންތަްއ ކުަރއްވާީނ، ރަްއޔިތުންެގ މޫނުމަތީގައި ގޮންޖައްަސވާފަިއ 

ނޑުމެްނ ވާހަކަެދއްކީ މަ ފާޑުފާުޑގެ ައޑުއަޑުަލްއވަިއ، މި ކަްނކަން ވިދާޅުވަމުްނގެންދަވާ ތަން. ައދި މިތާނގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބުނަންވާ ެއއްެޗްއ ބުނަމުން ވެސް ގެންދާނަން.  ކުރިޔަކަސް އަޅުަގނޑުމެން ބިރެއް ވެސް ނުގަންނާނެ. އަުޅގަ

ވުމުން އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު މިއަްށ ވުރެ އިންޞާުފވެރި ގޮަތކަށް، މި ކަންކަން ގެންދެވޭނެ ގޮަތކަށް ހަމަޖައްސައިދެއް 

ނޑު ދަްނނަވާނީ މިއަށް ވުރެ ރަނަގޅަްށ ހިނގަމުންދާނޭ.   145 މި މަޖިލިސް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  ނިޒަމީ މައްސަަލއާ ނެންގެވިދެންމެ އާދަމް  ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ތުން، ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުގައި ބަލަިއގަެނވޭކަށް ނެތޭ. ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮ

 150މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އަިއ ބަދަލުތައް. އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ 

އިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ ގެ ބަދަުލގައި އެ ޮކމިޓީ އަށް މަްއޗަންގޮިޅ އުުތރު ދާهللاޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޢަބްދު

އަޙްމަދުދީދީ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާިލމަންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި ވާތީ ަރއްޔިތުްނގެ 

ެގ )ނ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުަރން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. 2-21މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ވަރަށް އިޚްތިރާމާ އެކު ދަންނަވަން ސުވާލު ވެްސ އެބަ އޮތް. އަދި ޭއގެ ފަހުގަިއ ކުއްލި މައްސަލަެއއް ެވްސ އަޅުަގނޑު 

 155ހުށަހަޅިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑމެންނަށް މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ވަރަށް ގިނަ 

މި ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،މައްސަލަތައް ހުރުމާ އެކު

ނޑު ޤަބޫ ނިޒާމީ ަމއްސަލަެއއްަގއި ހިތަދޫ މެދު  ލުކުރަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(މަސައްކަތެއް ކުެރވޭނެ ކަމުަގއި އަުޅގަ

 އަރުވަން.މުޙައްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

 

 160 ޒާމީ މައްސަލަ()ނި
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

މަނިކުފާނު ޚުދުމުޚްތާރު ގޮތެއްަގއި މި މަޖިލީސް ިހންގަމުންގެންދަތީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތްއ 

ބުން ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤ ނިގުޅޭ ގޮތަށް، އެްއވެސް ނިގުޅަިއގަތުމަށް ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ލާފައި، އެ ބިލުގެ ސަބަ

 165އިދިކޮޅު ފަރާެތއްެގ ައޑު ީނޭވ ގޮތަށް މަނިކުފާނު މި މަިޖލިސް ހިންގަވަްނ މަސައްކަްތުކރައްވާީތ ރަްއޔިތުންނަށް އެ 

 ވާހަކަ ައޑުިއއްވުުމގެ ގޮތުްނ އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް މި ނެގީ. އާދެ! އޮފްޝޯ ބޭންކެކޭ ކިޔާަފއި 

ނަޑއެިޅގެން ހަރާން ފައިާސ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ކާންިދނުމުގެ މަސައްކަްތ މި ކުެރވެީނ. މިއީ ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްޤު.  ކަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރާ ސަތޭކަ އިން ސަތޭކަ އިސްލާމީ ޤައުމެްއަގއި ކުރަން  މިއީ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ދީނާއި އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެްނ ހަރާން ފައިސާ ރައްކާކުރާ ތަނެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހެޔޮވާވަުރގެ ކަމެއް ނޫން. ޮއފްޝޯ ބޭ ންކަކީ ކަ

ނުޑމެންނަށް އުފުލިދިޔަނުދެއްވާ.   170މިކަން މަނިކުފާނަށް އެނގިަވޑަިއގެން ކުރިޔަށް މި ގެްނދަވަނީ މި އަޑު އަުޅގަ

ނުޑ ނިާޒމީ މައްސަލައެްއ މި ނެީގ މި ކަމުގަިއ މަނިކުފާނު ވެ ސް، މަނިކުފާުނގެ ޒިންާމ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އުފުލައިދިނުމަށް ދަންނަވަމުން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 175 ގުޅޭ  ނިޒާމީ މައްސަލައާހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ދެންމެ ނެންގެވި  

ޮގތުން އެއީ ިނޒާމީ މައްސަަލެއއް ކަުމގައި ބަަލިއގަނެވޭކަްށ  ޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ބުނާމަ .ންގޮތުން ައޅުަގނޑު ދަންނަވަ

ައޅުަގނޑު ކުރިްނވެސް ދެންނެިވ  .އެކު ދަންނަވަން ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްިތރާމާ

އޮތް.  ެވސް ހުށަހެޅިފައި އެބަ ސަލަެއއްފަދައިން ދެން އޮތީ ސުވާުލގެ ަވގުތު. ދެން އޭގެ ފަުހގައި ކުއްލި ަމއް

ނޑުމެން އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންަނށް މި ފުރުޞަތުގައި މި ކަންތައްތައް ކުިރޔަށް ގެންދިުޔމަށް  ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ މަޖިލީމަސައްކަތް  180ނެ ހުން ކުރެވިގެންދާކޮށްފި ކަމަށް ވަންާޏ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކެއް އަުޅގަ

ނޑު އެޖެންޑާ  ނޑު ޤަބޫލުކުަރން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ ކަމަށް އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ އިއަށް މި ަވގުތު ދާން ކަމަށް. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަ 1އައިޓަމު 

 .އަރުވަންޙުސައިންމަނިކަށް ފުރުޞަތު ނިހާން

 

 185 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ
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އަދި ވީނުީވއެްއ  .ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މުޅި ޤައުމު ކަންބޮޑުވަނީ ނޫސްވެރިޔަކު ަވގަށް ނަާގފައި ވާތީ

ެއކު ބައިވެިރެވގެން  ބަހުސްކޮށްލައިގެން އެހީދޭން ބޭނުން އެމް.ޑީ.ޕީއާ އިނޭނގޭތީ. އަޅުަގނޑުމެން ެއ މައްސަލައިގަ 

 190ވީމާ، މި މަސައްކަަތއް ފުރުޞަތުދެއްވާފައި އިނގޭތޯ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކު ލައްވާފައި ަވނީ ވެސް. އެހެން

އް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްލުކުރެވިދާނެ ަތކެމައްސަލަ ޖެހިފައިވާދެްއވަިއގެްނ ކުރިޔަށް ގެންދަވާށޭ. ވަޒީރަށް ފުރުޞަތު

ނޑު ހަމަ ގޮވާލަން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވާހަކަ ދަްއކަިއގެން. އެހެްނވީމާ، އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 ޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ. ބިލުގައި ބަހުސް ކޮށްލަން އެބަ ވުމަށް އިނޭގތޯ މިނޑުމެން މަޖިލީސް ކުިރޔަށް ގެންދިޔަދެއް އަޅުގަ 

 

 195 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑު ޙުސައިންމަނިކު ނެންގެވި  ނިހާން އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ ނިޒާީމ މައްސަލައިަގއި އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން އެއީ ނިޒާީމ މައްސަލައެއް ކަުމގައި ބަަލިއގަނެޭވކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑު . ދަންނަވާލަން

ސުވާލަށް ދަތުރުކުރަން  1 ޅުަގނޑު މިހާރު އެޖެންޑާ އައިަޓމުއަ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަންމިހާރު 

 އަރުވަން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް ފުރުޞަތު ކަމަށް. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ

 200 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ވާހކަދެއްކެވުން:ބަރު ޢަލީ ޢާޡިވޭރު ދާއިރާގެ މެންމެދުހެން

ނޑު ދަންނަވާލިހެން އަުޅަގނަޑށް ދެންމެވެސް އެނިގގެން  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކުރިން ހަމަ އަުޅގަ

 205މި ކަންތައްތައް މި ދިމާަވީނ  ،ހުރި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ ކޮންސަރންތަކެއް އެބަ ހިނގައްޖެ މި

ނުޑ  ޤަބޫލުކުރަނީ. ހަމައެާއއެކު  ލީހުގެ މިރައްޔިތުންެގ މަޖި ވަގުުތ ެއއްެވސް ގަާވއިދެްއ ނެތިގެން ކަމަށް އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ޙަޤީޤަތުގަިއ ވަރަްށ ބޮޑު ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް. ކުއްލި ަމއްސަަލ އަީކ މި ތަނަށް ހުށަހަޅަިއ 

ހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމަންޓް ގްރޫުޕެގ ޙަޤީޤަތުގައި ސްީޕކަރާ ހިސާުބގައި އޮންނަ މައްސަަލއެއް. އެ 

ލީޑަރަށް އެބަ އެނގޭ ކޮން މައްސަލަެއއްކަން މައްސަލަެއްއގެ ގޮުތގައި ހުށަހެޅީ ވެސް. މި ހިސާބުން އެބަ އެނގޭ. 

 210އި މަޖިލީސް ހިނާގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންބޮުޑުވން އެބަ އޮތް މި މަޖިލީސް މި ހިނގަނީކީ ޑިމޮކްރަޓިކު ަޤއުމުތަކުގަ 

އުސޫލުން ނޫންކަން. މިތަން މި ހިނގަމުންދަނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތްތަކަކަށް، ެއ 

ނުޑ  ފަރާތްތައް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަެކއް ހަމައެކަިނ ނިންމުމުގެ މަޤްޞަދުގައިަކން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރެއްަގއި ވެސް ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުިރޔަށް ުނގެންދަވާޭށ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ފަހަ

ގަާވއިދެއް ނެތި ކުރިޔަށް ެގންދަވާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ ިމކަހަލަ މައްސަލަތައް ގިނަވަުމންދާނޭ. އޭގެތެރެއިން ެއއް 
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ނޑުމެްނގެ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަ ައކީ ހަމަ ަކނަޑެއޅިގެން އެބަ އެނގޭ އެސް.އީ.ޒެްޑގެ ބިލުެގ މަ  215އްސަލަ. އަުޅގަ

 ކޮންސަރންތަކެއް އޮތް މައްަސލައެްއގެ ގޮުތގައި އެބަ އޮތް ަވރަށް ބޮޑަށް އިންޑިޕެންޑެންޓް މުއައްސަސާ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު. ބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެންޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި މެ

 220މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާޡިމް ނެންގެވި ިނޒާމީ މައްސަލަިއަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. 

ނުޑ  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮުތން އެއީ ިނޒާމީ މައްސަލަެއްއ ކަމުަގއި ައޅުަގނޑަށް ބަލަިއގަނެޭވކަށެއް ނެތް. އަުޅގަ

 ަގއި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 225 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެގީ މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިައށް ނު ދާނޭ ގޮތަކަށް ބަޔަކު އާދެ، އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުާރކަން ފާހަގަކުެރވިއްޖެ ނަމަ، ެއކަން ހަމަގަިއމުވެސް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުަމކީ 

ނިޒާމީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ބަޔާންުކރުންތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެޭނ 

 230ހަމައެާއެއއްކޮށް މަޖިލީހުގެ ނިޒާމީ މައްސަލަ އަށް ފުރުޞަތުދެްއަވމުން ތި ގެންދަވަނީ ވެްސ  ކަންތައްތައް. އަދި

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ.  ނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ މަޖިލީހުގެ މަޞްލަޙަތަށް ވިސްނަާވވަަޑއިެގން އަޅުގަ ނަޑއެިޅގެން އަުޅގަ ކަ

ނިޒާމީ މައްސަލަ ނުނެގޭނެ ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ  އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވާހަކަަދއްަކވަމުންދަނިކޮށް

ނޑައެިޅގެން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ރޫހާ ޚިލާފަށް ނިޒާމީ މައްސަލައިގެ ޮއއިވަެރްއ މި ތަނުގައި ހިނގަމުންދާތީ  ގަާވއިދުަގއި ކަ

 އެކަން މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަަކއި. 

 235 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ދެންމެ ނެންގެިވ ނިޒާމީ މަްއސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ައޅުަގނުޑ ކުޑަހުވަދޫ ިޢއް

ނޑު  ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ނިޒާމު؛ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުާނ ގޮތުން އެއީ ިނޒާމީ މަްއސަލައެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ ބަލައިގަންނަމޭ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއަގންނަ ވާނެ ފަދައިން، އަުޅގަ

 240ހަދާފައި މި އޮންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަންތައްތަްއ ވީހާވެސް އެންމެން؛ ހުރިާހ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ރުން ވެްސ ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް، ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިްނ ގެންދިއުމަށް ަޓކައި. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަ
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ނޑުމެން މި  ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން ސުވާލު ވެސް އޮތުމާ އަދި ުކއްިލ މައްސަލައެއް ވެސް އޮތުމާ އެްއކޮށް އަުޅގަ

ނުޑ އިލްތިމާސްކުރަން. ނިޒާީމ  ނޑުމެން ަމސައްކަތްކުރުމަށް އަުޅގަ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިުއމުގައި އަުޅގަ

 އިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މައްސަލަެއއްަގއި މަްއޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާ

 245 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ވަިކ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ބުނަީނ މަ 2ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަ

 250ފަރާތަކަށް ޖެހުމެއް ނެތި، ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި މި ގަާވިއދާއި މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާާރ އާއި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީތަކާއި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުމުގެ 

ވެިރޔާއޭ. އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީެސްއ މި ގެންނަނީ ކޮމިޓީތަުކަގއި  އެންމެ އިސް

ނޑުމެންނަށް އެކަން އެ ކުެރވޭނީ މި  ޚުދުމުޚްތާރުކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ައޑެއް ީނވޭ ގޮތަށް އެަކން ކުރާތީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ނާ ދިާމވަނީ މި ފްލޯ އިން. އެ ނޫްނ ތަންތަނުން ދިމާވެގެން މި ފްލޯގައި މަޖިލީހުގެ ަރއީސާ ޮއފިޝަލީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކަންކަން ވެސް އަުޑިއއްވާނަޭމ   255ވާހަކަެއއް ދެެކވޭކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްހެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ަމޖިލީހަށް އައިސް ތިބޭ ަބެއއް. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަކި ފަރާތަ ކަްށ ނުޖެހި، ބުނެ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ. މިއަދު ވެސް ޢަލީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެސް ައޑުިއވޭނެ ގޮތަށް މަގުފަހިކޮށްދެްއާވށޭ އަޅުގަ

ޙަމީދުގެ ޤަރާރު މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް އައިސްދާނެތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ތި މަސައްކަތްުކރައްވަނީ ޢާއްމު ކޮމިޓީ އަށް 

ސް ެއއީ ތިޔަ ބޭފުޅުްނގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކުރައްަވިއގެން ތި ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީން އެ ޤަރާރަްށ ގެންދަަވއިގެން ޤަރާރު ވެ

ނޑުމެން އަޑު މި އުފުލަނީ އެސް.އީ.ޒެުޑެގ   260ބަހުސަށް ވެސް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ގޮތަށް ބޭރުކުރެްއވުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

ުލ ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެންމެ ފަހު ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ އަކީ ވެސް ވާހަކަދަްއަކއިގެން ކޮމިޓީ ތެރެއިން ޙައް

ޖަލްސާ ހުއްޓާލެއްިވއިރު ެއްއވެސް ފުރުޞަތެއް ނުދެްއަވއި، ވާހަކަދެްއކުމެއް ނެތި، ހޮނިހިރު ދުވަހު މަޑުމަޑުން އެ 

ނޑުމެ ން މި ވާަހކަ ޖަލްސާތައް ބާްއަވވަިއ ދެ ސެޝަނުން އެސް.އީ.ެޒޑުެގ މައްސަލަ ނިންމަވާފަިއ ވާީތ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީތަކަްށ އެ  ދައްކަންޖެހެނީ. އެސް.އީ.ެޒޑަްށ ކަންބޮޑުެވ، ފުލުހުންނާއި ިސފައިންނާއި އެަތއް ބަަޔކު ައުޅގަ

 265ކަންކަން ހުށަހަޅާފައިީވއިރު، އެއަްށވެސް ބެލުމެއް ނެތި ަމނިކުފާނުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކުރައްަވއިގެން މި ކަންކަްނ 

ނީޑގައި އިންެނވޭނެަކން މަނިކުފާނުމެންގެ މެޖޯރިޓީ ކުރަްއވާތީ. މަނިކު ފާނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ މަނިކުފާނަްށ ތި ގޮ

 އޮތްހާ ހިނދު. އެހެންވީމާ، ތިކަން ތި ގޮތަށް ތި ގެންދަވަނީ. އެހެން އެްއވެސް ފުރުޞަތެްއ ނުދެއްވާން... 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 270. ޝުކުރިއްޔާ. ަމއްަޗންގޮޅީ އުތުރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

އަޙްމަދުދީދީ ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައާ ގުޅޭ ޮގތުން ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން އެީއ 

ން އަޅުަގނޑު މިހާރު ސުވާލުކުރުމުގެ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމުަގިއ ބަލައިގަނެޭވކަށެއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ފުރުޞަތަށް ދާން ކަމަށް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނގޮޅީ އުތުުރ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ، މައްޗަ 1.1ޑާ އައިަޓމު އާދެ، އެޖެން -1.1

ޖިހާދާ ކުރައްވާ ުސވާލު. މި ުސވާަލށް هللا ޢަބްދު މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްާފޟިލް

ނޑު މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ   280ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުުމގެ ކުރިން އަުޅގަ

ޖިހާދަށް މަރުޙަބާދަންނަވައި ުޝކުރުދަންނަވަން. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި އަުރވަީނ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ސުވާލުކުރެްއވުމަްށ. މައްޗަ

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ނޑަށް ސުާވލުކުރެވޭނެ ގޮ  285ތަށް ނިޒާމެއް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ތަނުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ ެވސް އިޭވވަެރއް ނޫން.   ތައްޔާރުކޮށްެދއްވީމަ އަޅުަގނަޑށް ސުވާލުކުެރވޭނެ. މިހާރު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިހާން  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއަގިއ ވިލިމާލެ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު

 290 ޙުސައިންމަނިކަށް ފުރުޞަތުައރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 295ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ަމޖިލީހުގައި ކަން ހިނގަމުންާދ ގޮތް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަަތށް ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކަިއ 

ނުޑ ެވސް ޤަބޫލުކުރަން، ަހމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެން ނަށް ލިބޭ ިނޒާމީ ނުކުތާެގ ބާރު އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އެ ވިދާުޅވާ ވާހަކަ. ެއކަމަކު، ދެންމެ ވެސް ވާހަކަފުޅުދަްއަކވަމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ރިޔާސަތުން ވަކި ގޮތަކަްށ 

ނޑައެިޅގެން ޮދގެއްކަން ހާމަކުރަން. އެ ހުށަހެޅުއްިވ ކަންތައް ކުަރއްވާ ކަމަށް ވިާދޅުވެ، ހާމަކޮށް ދިން ނުކުތާ ައކީ ކަ

ަގއި ުޓވީޓުކުަރއްވާަފއިޭވ ުކއްލި މައްސަލަ އޮްތ ގޮތަށް ޕޭާޖ  3328ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިާޔޒް ފަހުމީ މިއަދުގެ 

ނޑައެިޅގެން އެ ބޭފުޅުން އެކު މި އޮތީ ފެންނަން. އެހެްނވީމާ، މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން އެންގި ކަމަށް ވި  300ާދޅުވުން ެއީއ ކަ

 ހައްދަވާ ދޮގު. ފެިށގަތީ ވެސް ދޮގުން. ނިމޭނީ ވެސް ދޮގުން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުގޅޭ ގޮތުން  ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ނެންެގވި ނިާޒމީ މައްސަލައާ

 305ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދު ބުނާ ގޮތުން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި ބަލަިއަގނެވޭކަށެއް ނެތް. ައޅުަގނުޑ 

މިހާރު މައްޗަންގޮީޅ އުތުުރ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަުރވަްނ 

 ސުވާލުކުެރއްވުމަށް. 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: ޮގޅީމައްޗަން

 310އަޅުަގނޑު ހަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑަށް ނިޒާުމ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ާޒމު އެގޮތަްށ ޤާއިމުކޮށްެދއްވީމަ ޤާއިމުކޮށްދެްއވާށޭ އަޅުަގނުޑ އެ ުސވާލުކުެރވޭނެ ގޮތަށް. ަމޖިލީހުގެ މި ފްލޯގަިއ ެއ ނި

އަޅުަގނޑަށް ުސވާލުކުެރވޭނީ. އަޅުަގނޑު ކުރަން ބޭނުންަވނީ ރަނގަޅު ސުވާލެއް. އެަކމަކު އެކަން ނުކުރެިވގެން މި 

 އުޅެނީ. 

 

 315 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރޮޒައިނާ އާދަމަށް  ޝުކުރިއްާޔ. ނިޒާމީ މަްއސަލައެްއގަިއ ައއްޑޫ މީޫދ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 320 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަންތައް ތި ކުަރއްަވނީ ހަމަ އިންސާފުން ބޭރުން. 

ގްޫރޕުގެ ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް ަނންގަާވއިރަށް ނިޒާމީ މައްސަަލ އަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ. އެހެން  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމަންޓްރީ

މީހުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް މިތާ ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެިގަޔސް މަނިކުފާނު ފުރުޞަތުދެއްވަނީކީ ގަާވއިދަކުން ނޫން. 

ނޑުމެން ވަރަްށ ހިތާމަކުރަން، މިތާނގައި މި އެހެންވީމާ، ފުރަތަމައިނުން މިހާހިސާބުން ވެސް މި އޮތީ ގޯސްވެފަ.   325އަުޅގަ

ތަނުގައި ދޫނި އަޑުތަކާ ެއްއޗެހި މެޖޯރިޓީ ޕާޓީގެ މީހުންނަށް ކެތްނުވެގެން ހަޅޭއްލަަވއިހަދާތީވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮްށ 

ހުތުރު ކަމެކޭ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕެއްގެ ލީޑަަރކަށް އިންނަވަިއގެން މިކަހަލަ އަޑުއަޑު މިތާތެރޭ ލެއްވީަމ މިއީ ވަރަށް 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ކަންތައްތައް ހިނގަމުން މި ދާ ގޮތަކީ އިންސާފުވެރި ގޮތެްއ 

ނޑުެމންގެ ޙައްޤުތައް ވެސް ހިމާޔަްތކޮށްދެއްވަން ތިތާ އިންެނވި ބޭފުޅަކަށް ވާއިުރ، މަނިކުފާނު  ނޫން. މަނިކުފާނު އަޅުގަ

ނޑުމެން   330ގެ އަޑު އިވޭނެ ގޮތަކަށް މި ަމޖިލިސް ތެރޭގައި ކަންތައްތަްއ ކުރިއަށް ގެންގޮސްެދްއވަން. އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ

ތައް ިތ ކަށް ނޫން ކަންތައްން ދުވަހު ވެސް ވިާދޅުވި ގޮތަ ހު ކުފާނު އެންމެ ފަނިމަ ،ތާމަުކރަންއަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ހި

ނޑުމެންނަށް މި ތަނުގައި،  ކުފާނު މަނި ސްއިރު ވެ ބިލުގެ ކަންތައްތައް ހިންގެވި ރެްއވީީކއެއް. ިއކޮނޮމިކު ޯޒނުކު އަޅުގަ

ފްލޯގައި ަރއްޔިތުން ކުރިމަީތ އިޢުލާންކުރެްއވި ގޮތަކަްށ ނޫން ކަންތައްތައް ހިނަގއިގެންދިަޔއީކީ. އެހެންވީާމ، 

ނޑުމެންނަށް މި ތަނުގައި ރައްޔިތުންގެ ބަްސ ނުބުނެވޭނެ ގޮތަ ކަށް ހުރިހާ މިހާހިސާބަށް ކަންތައްތައް ދިޔައިމަ އަުޅގަ

 335ކަމެއް މި މަޖިލީހުގައި އިންތިޒާމުެވގެން ދަންޏާ މިއީކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް ނޫން. މި ވެސް އަނެއްކާ ސަރުކާުރެގ 

 އޮފީހަކަށް ނޫންތޯ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރޮަޒިއނާ އާދަމް ނެންގެވި ނިޒާމީ ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 340ބަލަިއގަެނވޭކަށެްއ މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮުތން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއ ކަމުގައި 

ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އަބަދުވެސް ޢަމަލުކުަރއްވަމުްނ 

އި ވަނީ އަދި ގެންދާީނ ވެސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާިއ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮްތާވ ގޮތުގެ މަތީންނޭ. މަޖިލީހުގެ ގޮސްފަ

ކޮމިޓީތަކުަގއި ހިނގާ ކަންކަްނ ހިނގާ ގޮާތއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ަގވާއިދު އޮންަނ ގޮތާ، މި ހުރިހާ ެއއްޗެހި 

ނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަުމގަިއ އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުން 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މިއަދު ުސވާލު އެބަ އޮތް. އަދި ކުއްލި މައްސަލަެއއް   345ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ފުރުޞަ ތު ލިބިއްޖެއްާޔ ިމ ވެސް އެބަ އޮތް. ވަރަްށ މުހިއްމު ކުއްލި ަމއްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މައްސަލަތަކަށް ުސވާލުކުެރވި، އަދި ުކއްލި މައްސަަލއިަގިއ ވެސް ބަހުސްކުރުުމގެ ފުުރޞަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމުަގއި 

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އެެހންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އިްޙތިރާމާ އެކު، އަދަުބވެރިކަމާ ެއކު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 
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ނިްނމާފައި ކުއްލި މަްއސަލައާ ހަމައަށް ވާސިުލވުމުގެ ފުރުޞަުތ  1ައޅުަގނޑުެމން އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ، އަރިހުން އެދެނީ

 350އެގޮުތގެ މަތީން އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރުން އެއީއޭ ދެއްވުން. ެއއީ ރައްޔިތުން ެވސް އެދޭނެ ގޮތޭ. އެހެންވީާމ، 

ކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުުކރާނެ ގޮތަކީ ވެސް. ނިޒާީމ  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އުފެްއދުންތެރި މަސައްކަތެއް ކުރި 

 މައްސަލަެއއްަގއި މަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 355 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ންގެ މަޖިލީހުގައި ުކއްލި މަްއސަލައެއް މިހާހިސާބަށް ވެްސ މީގެ ކުރީަގއި ެވސް، މީެގ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތު 

ނޑުމެްނ ހުށަހެޅި އެްއވެސް ަމއްސަަލއެްއ، ެއްއވެސް މަްއސަލަެއއް، އެްއވެްސ މައްސަަލއެްއ،  ކުރީަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް، އެްއވެސް މަްއސަލަެއއް، އެްއވެސް މަްއސަލަެއއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް، ެއއްވެ ްސ މަްއސަލައެއް އަުޅގަ

 360 އެްއވެސް މައްސަަލއެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ހިސާބަށް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން  ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މި

ނާޑލަން. އަޅުަގނޑު ޖަލްސާ މެދު  އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ކަ

 365 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:   (އަށް  11311އިން  11320)ޖަލްސާ މެދުކަ

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 370ކުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާ އަޅުަގނޑުމެން މި ހިސާބުން އަލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް. ޕާޓީތަ

ޖަާހއިރަށް ފަށަން އަޅުަގނޑަށް ެފނިގެން ެއގޮތަށް ކުރިއަށް ގެްނދަން ކަމަށް. އާދެ، އެޖެންޑާ  11މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

މިނިސްޓަރ އޮފް  ،އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރުމައްޗަްނގޮޅީ  -1.1ުސވާލު.  1އައިޓަމު 

ކުރައްާވ ުސާވލު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަަރށް  ދާހާޖިهللا ޓްރެަޜރީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ންސް އެންޑްފިނޭ

ދަށް ހާޖިهللا ޓްރެޜަރީ އަްލފާޟިލް ޢަބްދު ކުރިްނ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ރުވުމުގެ ފުރުޞަތުއެ
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ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުަދންނަވަންޝުކުރު އިމަރުޙަބާދަންނަވަ  375 ދާއިާރގެ  އުތުރު ަމއްޗަްނގޮޅީ އަރުވަނީ. އަުޅގަ

  ކުރެްއވުމަްށ. އަޙްމަދުދީދީ ސުވާލު މާރިޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ވަމުން. މަޖިލީހުގެ މިހާރުވެސް ހަމަ ފްލޯގައި ެއ ދަނީ ނިޒާމީ މައްސަލަތަްއ ނަންގަހަމަ  .ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 380ގަާވއިދުަގއި މި އޮންނަނީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނެިގއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓައިލާފައި މަޖިލީހުެގ 

ރައީސް ނިޒާމީ މައްސަލަ ައށް ފުރުޞަތު ދެއްވަންވާނެ ަކމަށް. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނާ އެކީަގއި ައޅުަގނޑު ެވސް 

 ގެއްލުވާލަްނ ބޭނުންނުވާތީ އަޅުަގނޑު މަުޑކޮށްލައިގެން މި އިނީ.  މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 385ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ. ިނޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 

 އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 390 ންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:މާފަ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ވިދާޅުެވއްޖެ، ދެންމެ ލިބުުނ 

މަށް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ވަގުުތކޮުޅގެ ތެރޭގައި އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކާއި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާކުރެްއވި ކަ

ނޑުމެންނާ އެއްވެސް މަްޝވަރާެއއް  މިއީ މި ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރޝިޕުަގއި ތިބޭ މީހުން. އަޅުގަ

ކުރަްއވާފަެއއް ނުވޭ. އަދި މި ކަމަށް ގެންނެވި އެްއވެސް ަޙއްލެއް، ޯހއްދެވި އެްއވެސް ަޙއްލެއް ވެސް ފެންނަންނެތީމާ 

 395 ތެރި ރައީްސ، މި ވާަހކަފުޅު މިގޮތަށް ދައްަކވާފަިއވާީތ އަޅުަގނޑު ނިޒާމީ މަްއސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި މި ނެގީ. ޢިއްޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ނެންގެވި ނިޒާމީ 

ނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަުމގައި ބަލަިއގަނެޭވކަށް ނެތް. މައްސަލާަގއި ދަން

ނުޑ ދަންނަވައިލާނަން. ައޅުަގނޑު ފަށަިއގަންނަމުން ދެންނެވީ، ޕާޓީތަުކގެ ަބެއްއ   400އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު މަޝްވަރާކުރީމޭ. ޭއގެ މާނަ ައކީ ވާ ނޑަށް ލިބުނު އިސްބޭފުޅުންނާ އަުޅގަ ހަކަދެްއކީމޭ. ވާހަކަަދއްާކފައި އަުޅގަ
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އިހުސާސެްއގެ މައްޗަށް އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިގެން މި ކުރިއަށް ގެންދަީނ. އެއީ ހަމަ ތެދު ޙަޤީޤަތް 

އިރާގެ ދާ މެދުހެންވޭރުކަމުގައި ައޅުަގނޑު އަިދވެްސ އެއް ފަހަރު ދަންނަވާލަން. ދެން ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި 

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 405 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މެދުހެންވޭރު

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ހަަމ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން މި ދަނީ މަޖިލިސް މިހާރު 

ނޑު ދަންނަވާލަދީފާނަން މިހާރުވެސް. ެއއް ކަމަކީ ުކއްލި ހިނގަމުން  410ދަނީ ގަވާއިދާ ޚިާލފަށޭ. ދެ މިސާލެއް އަޅުގަ

މައްސަލަ އެބަ ބަލައިގަނޭ ުކަޑކޮށް ވެސް މިތަނުން ހަމަ ޕްރެޝަރެއް ކޮށްލާއިރަށް. ުއސޫލެއް ނޫން، ގަާވއިދެއް ނޫން. 

އިދާ އެްއގޮތަށޭ ތިމަންނަ ހިންގަވަމުން މި ދަނީ. ދެ ވަނަ ކަމަކީ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ވިދާޅުެވއްޖެ ަގވާ

އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ ޤަރާެރްއ އޮންނާނެ. ޤަރާރުެގ މުއްދަުތ ހަމަވެއްޖެ. އެ ޤަރާރު މަޖިީލހުގެ ފްލޯ އަށް ަނއިސް މި 

ނޑުމެން އޮންނާނެ، ޢަލީ  އުޅެނީ ކޮންސަބަބަކާ ހުރެތޯ ައޅެ ވިދާުޅވެދެްއވާ! ސާފުކޮށް ޭޖ.އެސް.ީސގެ މައްސަަލއެއް އަުޅގަ

 415ޙަމީދުގެ މައްސަލަެއއް ޤަރާރެްއ ގޮތުަގއި މި ތަނަށް ހުށަހަޅާފަ. އޭގެ ފަހުން ހުށަހެޅި ޤަރާރުތައް ވެސް އެބަ މަޖިލީހާ 

ހިސާބަށް؛ މަޖިލީހުގެ ފްލޯއާ ހިސާބަށް އެބަ އާދޭ. ކީއްެވެގންތޯ އެ ޤަރާރު ނައިސް މި އުޅެނީ؟ ވިދާުޅވެދެްއވާ! އޭރުން 

 ކުރާނަން ގަާވއިދާ އެްއގޮތަށް ކަމަށް ގެންދަނީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 420ނެންގެވި ިނޒާމީ މައްސަަލއިަގއި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުެގ  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެދުހެންވޭރު

ށް ނެތް. އެހެންަނމަވެސް، ދަންނަަވއިލާނަން. ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން އެއީ ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަުމގައި ަބލައިގަެނވޭކަ

ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެްއވި ެއއް ނުކުތާަގއި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، މަޖިލީހުގައި މިހާތަނަށް 

ނުޑ ެއއްެވސް ބަދަލެއް ގެނެ ސްފަެއއް އެޖެންޑާކުެރވެމުން ައއިއްަސ މި އޮތީ ތަރުތީބުންނޭ. ެއ ތަރުތީބަށް އަުޅގަ

 ނޯންނާނެ. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 425 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
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ނޑު ދަންަނވާ ނީ އަޅުަގނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 430ޤަރާރު ހުށަހެޅުއްިވ ފަހުން މި ތަނުގަިއ އިބްތިދާޢީ ބަހުާސ ެއއްޗެހި ކުރެިވގެންޮގސް ެއއަށްވުެރ ފަހުން ހުށަހެޅުނު 

ސް ތިއީ ރަނަގުޅ މައްސަލަތަކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މަނިކުފާނު ތިހެން ވިދާޅުިވޔަ

ނޑުމެްނގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ީލޑަުރ  ވާހަކަފުޅެްއ ކަމަކަށް. ދެން ޕާޓީތަކާ މަޝްވަާރކުރެްއވިޭއ ިވދާޅުވާއިުރ، އަުޅގަ

ނޑާއި އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއާ.  މި ވަގުތު ވަަޑއިގެން ރަުށަގއި ނޫޅުްއވާ. ޑެިޕޔުޓީ ލީަޑރުންނަށް މި ތިބެނީ އަޅުގަ

ކުފާނު މިކަމާ ގުޅޭގޮަތކުންނެއް މަޝްވަރާެއއް ނުކުރަްއވާ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނާ މަނި

ނުޑމެން ކިހިނެއްތޯއޭ އިތުބާރުކުާރނީ. އެހެންވީމާ، މި ތަނުަގިއ   435ހިތަށްއަރަނީ މަނިކުފާނު ތި ިވދާޅުވާ ވާހަކަ އަށް އަުޅގަ

ނޑު މެންނަށް މިހާރު އިތުބާރުނުކުރެވޭ ހިސާބަށް މި ދަނީ. އެްއގޮތަކަްށވެސް މަނިކުފާނު ދައްކަވާ ވާހަކަ އަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ހުރި މައްސަލަތަކަްށ ޙައްލެއް ނުހޯއްަދވައިެދއްާވ  ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ައނެއްކާެވސް ހަމަ އަުޅގަ

ލީހުގެ ރައީސް މަޖިލީސް ފައްޓަވަިއގެން ކުިރއަށް ގެންދަވަން ތި ުއޅުްއވަީނ. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮަޑށް އެދެން މަޖި

ނޑުމެންނާ އެްއކޮށް އިށީނދެަވޑަިއގެން، މި ވާހަކަތައް ދަްއަކވަިއގެން މި ކަމަށް ޙައްލެއް ލިބޭތޯ  ރަސްމީކޮށް އަުޅގަ

ނޑުވާލަން   440މަސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަށް. މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ވަކި ފަރާތަކަށް އޮތުމަކީ އެއީ މައިނޯރިޓީގެ އަޑު މި ތަނުން ކަ

ނޑަށް ޤަބޫެލއް ނުކުރެޭވ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަސައްކަތްކުެރވު  ން ކަމެއް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް ދެންމެ ނެންގެިވ 

 445ގެ ގަާވއިދު ބުާނގޮތުން ެއއީ ިނޒާމީ މައްސަަލެއއް ކަުމގަިއ ބަލަިއގަނެޭވކަށް ނިޒާމީ މައްސަލަިއަގއި ދަންނަވަން. މަޖިލީހު

ނޑު ކުރިްނވެސް ދެންނެވި ގޮތަށް، ފަށަިއގަންނަމުން ވެސް އަޅުަގނޑު  ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅގަ

ނޑު މި ކަމުގައި މަޝްވަރާކުރީމޭ.  ދެންނެވީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނާ އަޅުގަ

ނުޑ   އިރު ހާޖަ 11ވާހަކަދެްއކީމޭ. ެއ ދެއްިކ ވާަހކަތަކުެގ އަީލގަިއ އަުޅަގނޑަްށ ލިބުނު އިހުސާސެްއގެ ަމއްަޗށް އަުޅގަ

އަލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިގެން މި އުޅެނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި މަރަދޫ ދާއިރާެގ 

 450 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ޢިއްޒަތްތެރި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:
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 455ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެން ކަމަކަށް އެއްބަްސެވއްޖެއްޔާ އެ އެއްބަްސވި ގޮަތކަށް ވާންޖެހޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ިނންމަމުން ވިދާޅުވީ، މަޖިލިސް މި ހުއްޓާލަނީ މަޝްވަރާކުރުަމށާ އަދި އެސް.ީއ.ޒެުޑ ބިލާ  ރައީސް ކުރީުދވަހު ޖަލްސާ

ބެހޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވެސް، ަގވާއިާދއި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ ފުރުޞަތުތައް ލިބޭ ގޮތަކަށް 

އެތަްއ ސަފުހާއެއްގެ ބިލެއް އެންމެ  01ހެނީ ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރަންށޭ. އެކަމަކު، ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެ

ދުވަހެއްގެ ތެޭރގައި މި ނިންމައިލީ އެްއވެސް ކަހަލަ ބެލުމެއް ނެތި. މި އުޅެނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މުސްތަޤްބަލުގަިއ 

 460ނުްނ ހެދިފައި ހުރި ހުރިހާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއަރޕޯޓުަތކާިއ ޕޯޓުތަކާއި ބަނދަރުތަާކއި ރިޯސޓުތައް ހިލޭސާބަހަށް ބޭ

ނޑުމެންގެ ަދރިންނާއި ދަރިންގެ ދަރިންެގ މުސްތަޤްބަލް ހަލާކުވެގެން  ޝަރުތުތަކާ އެކު ޫދކޮށްލަން. މިއީ އަުޅގަ

ހިނގައިދާނެ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން ފަހަރެއްގައި ެވސް ނުދައްކަން ދުނިޔޭގެ އެހެން ަތންތަނުގައި އެސް.އީ.ޒެޑު ހަދާ 

ތައް ފަހިވާ ގޮތަކަށް، އިްނވެސްޓުމަންުޓ އަންނަ ގޮތަކަށް ކަންތައް ގޮތަށް ހަދައިގެން އިޤްތިާޞދީ ފުރުޞަތު

ނުކުރައްވާެށކޭ. އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ، އަޅުަގނުޑމެންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރި 

 465 ކަންބޮޑުވުންަތއް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  މެން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައިަގއި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ 

ނޑު މިހާރު ގޮތުން އެއީ ނިޒާމީ މައްަސލައެއް ކަުމގައި ބަލަިއގަެނވޭަކށެއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  470ން. އަޅުގަ

ނޑު މަްއޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ  ސުވާލާިއގެން ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް މި ދަތުރުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަ

ނޑު ދަްނނަވަން އޮތީ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި ޮއވޭ، މަޖިލީހުަގއި   475ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ެނގިއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ އެއަްށ ފުރުޞަތުދީފައި ނޫނިއްާޔ އެހެން ކަެމއްަގއި ކުރިއަށް ނުާދ ގޮތަށް. 

ެވގެން މި އުޅެނީ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގެއްލިގެންދާތީ ރައީސް ނިޒާމާ އެްއގޮތަްށ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑު 

ނޑު މި ުސވާލު މިއަދު ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ތިއްެބވި އެހެން  މަސައްކަތްޕުޅުނުކުަރއްވާތީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑށް މި ސުވާލުކުރުުމގެ ވެސް މެންބަރުން ނިޒާމީ ނަންގަަވިއގެން ެއ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުދެއްަވއި އަދި އަޅު  ގަ

ނުޑ އެދެން.   480 ފުރުޞަތުދެއްވުމަށް އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި ިމ އޮތީ ގަާވއިދު. ަގާވއިދު  އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ައޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮްތ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރެވެމުން އެބަ ދޭ. އެ ހެންީވމާ، އަުޅގަ

 485ނޫން އެހެން ގޮތަކަްށ ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެގުުމގެ ފުރުޞަތު އޮންނަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ 

ނޑުމެންނަށް ނޑުމެން ަގވާއިުދގަިއ ޤާިއމުކުރީމަ އަުޅގަ ެއގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންެދވޭނެ.  ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފުރުޞަތު ައޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަމުން މި ގެންދާ  މި ވަގުތު މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދު އޮތް ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ފަދައިން، އެއީ ނިޒާމީ މައްަސލައެްއގެ ގޮުތގައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުން ބަލަިއަގނެވޭކަށެއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، 

ނުޑ އެކަ ނޑަެއޅެމުން މިހާރުވެސް މި ދަނީ. ހަމަ އެ ގޮތްތައް އަުޅގަ މާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު މި ދަނީ، ހަމަ ގޮތްތަކެއް ކަ

 490ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން ެވސް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ އަީކ، ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި މިހާުރ 

ނޑުމެ ން ޖެހެނީ ަގވާިއދު އިޞްލާޙުކުރާށޭ. އިޞްލާުޙކޮށްގެން ަގވާއިުދގެ ތެރެއިްނ އުނިކަމެއް އޮތް ކަމަށް ވަންާޏ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހެން ދިމާވާ ކަންތައްތަކާ ގުިޅގެން އިތުރަށް ނިޒާމީ މައްސަލައެއްގެ ޮގތުގައި ނޫނީ އެހެން ގޮތަކަށް 

ނޑުމެންނަށް އޭގެ ފަހުަގއި ެއގޮތަށް ނަމަވެސް ފާހަގަކުެރވޭ ގޮަތަކށް ގަާވއިދު ބައްޓަްނކުރީމަ، އެ ހިސާބުން  އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. އެހެންީވމާ، މި ަވގުތަށް އަޅުަގނޑުެމން ޢަމަލުކުރަން މި އޮތީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ ކަމަށް ވާތީ، 

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ގެްނދެވެން މި އޮތީ.   495އެހެްނވީމާ، ގަާވއިދުަގއި ބުނާ ޙުދޫދުގެ ެތރޭގައި އެ އޮންނަ ގޮތަކަށް ައޅުގަ

ނޑު ކުިރއަްށ މި ގެންދަނީ. އަދި ގެްނދާނީ ވެސް އެގޮތަށް. ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް  އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް އަދަބުވެިރކަމާ އެުކ،  ބޭނުންފުޅުވާނީ ވެސް ެއގޮތަށްކަން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ކުިރންވެސް ދެންނެވި ފަަދއިން އިޙްތިރާމާ އެުކ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ންގެ އަރިހުން އެދެން، އަުޅގަ

ސުވާލު އެބަ އޮތް. ކުއްލި ަމއްސަލަެއއް އެަބ އޮތް. އެހެންވީމާ، މިއީ ހަމަ މުހިއްމު ަމއްސަލަތަކަކަށް ެވގެން ުކއްލި 

ނޑުމެންނަށް ދީގެން މައްސަލަެއއް ވެސް ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާަފިއ ވާނީ. އެހެންވީ  500މާ، މި ަވގުުތ އަުޅގަ

ލިބިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މި ކަންތައްތައް ކުރިއަްށ ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް 

ނޑުެވސް އެގޮތަށް މި ޤަބޫލުކުރަނީ. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ  ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނީ. އަދި ައޅުގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙުސައިނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވން.  ޢިއްޒަތްތެރި

 

 505 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އިން ވާހަކަދެއްެކުވން:ޙުސަ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މި ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނެގީ އަސްލު ރާްއޖޭގެ އެންމެ ޒިންމާ ބޮޑު އެއް 

ނަޑކަށް މިނިސްޓަރު  . އެހެންވީާމ، މިތާ އެ މާޙައުލު ނުއުފެއްދެނީްސ 11311ޖަހަނީ.  11މި ތަނަށް ވަޑައިގެން ގާްތގަ

 510މިނިސްޓަރު މިތާ ބޭންދުން އެއީ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަކަށް ާވތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވައިލީ. 

ނަޑކަށް ެވސް ނުފެނޭ.  މަޖިލީހުގައި ކުރީަގއި އެ ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުނުކޮށް  ައސްލު ކުރިއަށް ގެންިދއުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ނެންގެވި ިނޒާމީ މައްސަލަިއަގއި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުެގ 

 515އިގަެނވޭކަށެއް ނެތް. ިނޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި މާފަންނު ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން، އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި ބަލަ

 އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 520 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

ނޑު މި  ނިޒާީމ މައްސަލަ ނެގީ ވަރަށް ިގނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ވާހަކަފުުޅގައި ނިޒާމީ މައްަސލައެްއގެ ގޮުތގައި ވެސް ާފހަގަކުރަްއަވއިފި، މަޖިލީހަށް މީގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވި؛ 

މީގެ ކުީރގައި ހުށަހެޅިފަިއވާ ޤަރާރުެގ  ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މަްއސަަލ. މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްިލ މައްސަލައާ އަދި

މައްސަލަ. އަދި ކުރީ ދުވަުހގައި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ، އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީ ހުއްޓެން ދިމާވި މައްސަލަތަުކގެ ވާހަކަ. 

ނުޑ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން. އެީއ   525މިދެންނެވި ދެ މައްސަލަ ވެސް ކުއްލި މައްސަލައާ އަިދ ޤަރާރު ހުށަހެޅީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕީ.ޕީ .އެމްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ީމގެ ކުރީަގއި ުކއްލި މައްސަަލއެްއ ހުށަހެޅީމަ، ޕީ.ޕީ.އެމުން   ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދުގެ ަމއްޗަށް އަުޅގަ ފަ

ނޑުެމންނަށް ފުރުޞަތުނުދީ  ނުޑމެންނަށް ދެން ކުރެވެން އޮތް  ބަހުސަށް ވެސް އަޅުގަ ބޭރުކުރީ. އެއާ ވިދިގެން އަުޅގަ

ނުޑމެން ވާނީ  ޖުލައިަގއި މި ޤަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  8މަސައްކަތަކީ ޤަރާުރގެ މަސަްއކަތް ކަމަށް ވާތީވެ އަުޅގަ

 530ައށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ިމ ޖުލަިއގައި ހުށަހެޅި ޤަާރރެއް އަިދވެސް މިއަދާ ހަމަ 8ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު ވެސް  އެޖެންޑާކުަރއްވާަފއިނުވާީތއާ ައދި އެ އެޖެންޑާނުކުރަްއވައި މިހާރު އަޅުގަ

ނަގާލުމަށް ޓަަކއި ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް މިހާރު ވަނީ ޢާއްުމ ކޮމިޓީ އަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ކުއްލި 

ނޑުމެންެގ އިޞްލާ ނުޑމެންގެ އިދިކޮޅު ޕާީޓގެ ކަންބޮޑުވުންތަްއ، އަުޅގަ ޙެއް ގެނައުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅުއްވާފަ. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުވާލުމަށް ޓަކައި ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރަްއވަުމންދާ މަސައްކަތްޕުޅެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭތީ،  އަޑު ކަ



21 

 

 535ތީއާ އަދި ޢާއްމު ކޮިމޓީއާ ހަމައެާއއެުކަގއި އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ މީގެ ކުީރގަިއ މި ޤަރާރު މަޖިލީހަށް ނުގެނެސް ވާ

ހިންގަމުންގެންދެވި ގަާވއިދާ ައދި ޚުދުމުޚްތާރު ގޮތްތަކުގެ ަކންބޮޑުވުން އިދިޮކޅު އެންމެ ޮބޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމުަގއިާވ 

އިން ެއއްވެސް ަކމަކަށް ޙައްލެއް ނުހޯއްދަާވ އެމް.ޑީ.ޕީއާ އަދި ޖޭ.ޕީ ވެސް އެކުވާ ގޮުތގެ މަތީން ފާޅުކުރައްވާތީ މި

މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަވަން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މަަސއްަކތްޕުޅުކުރަްއވާތީެވ، މި ަނގާ ުހރިހާ ނިޒާމީ މައްސަލަތަެކއް 

 ނަގަމުން މި ގެންދަނީ.

 540 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ނެންގެވި މައްސަލައިަގއި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން އެއީ 

. މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަުމގަިއ ބަލައިގަނެޭވކަށެއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވައިާލނަން

 545މައްސަލަތަކުަގއި މިހާތަނަށް ގެންގޮސްަފއި ވާނީ ތަރުތީބުންނޭ. ތަރުތީބުން ނޫން ގޮތަކަެށއް ގެްނގޮްއސަެއއް ނުވާނެ. 

ނުޑމެންނަށް ސުވާލު އެބަ އޮތް.  ނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން، އަޅުގަ އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ އޭެގ ފަހުގަިއ  ުކއްލި މައްސަަލއެއް ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އެބަ އޮތް. ައޅުގަ

ކުއްލި މައްސަލަެއއް ވެސް ުހށަހަޅުއްވާަފއި ވާނީ އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު މައްސަލައަކަށް ވާތީ. އެހެންނޫނީ އެ ކުއްލި 

ން ކުއްލި ަމއްސަލަެއއް ހުށަެއއް ނާުޅއްވާނެ. އެހެންވީާމ، މައްސަލަިއގަިއ ަގވާއިުދަގިއ ބުނާ ގޮުތގެ މަތީ

 550އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކުއްލި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެްސ އެއީ ކޮން މައްސަލަެއއްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާ 

ވަޑައިގަންނަާވ އަދި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގެްނ، އަދި އެަކމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނި

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް  ވާހަކަފުޅެއް ެދއްެކވުމުގެ ުފރުޞަތު ލިބިގެންދާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ  ގެންގޮްސގެން ކަުމގަިއ ދަންނަވަން. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނުޑ މި މަސައްކަތްކުރަނީ އެގޮުތގެ މަތީން އަުޅގަ

ދެވޭތޯ. އެހެންވީމާ، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވައިލާނަްނ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ކުިރއަށް ގެން

ނޑުމެން ގެންދަމާބަހީއޭ. އެހެންވީމާ، އެޖެންާޑ އައިޓަމު   555ގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންެދވޭޯތ 1.1މިގޮތަށް އަުޅގަ

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް ލައެްއގައި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާނޑު މި ބަލަނީ. ނިޒާމީ މައްސައަޅުގަ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 560 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
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ނޑުމެންނަށް ހަމަ ކަންބޮޑުވުން ހުރި  ނޑުމެން ވެސް ަހމަ މި އުޅެނީ އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޚިޔާލު ފާޅުކުރަމުންދަނީ. އެްނމެ ފަހުން ދުވަހު ވެސް މަޖިިލސް ހުއްޓިފަިއ މި އޮތީ ހަމަ ކަމެ އްަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ  އެސް.އީ.ޒެުޑގެ ބިުލގެ މަސަްއކަތް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ެގންދެވި ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ައުޅގަ

 565ޚާއްޞަކޮށް މިތާ ހަމަ ޕާޓީއެްއގެ ލީޑަރު ވަރަށް ބޮަޑށް މި ތަނުގައި ކަންބޮޑުވުން މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރެގެން. 

ފާޅުކުރަްއވައި އެ ވާހަކަ ދަްއކަވާފަިއ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ވިދާޅުވެަފއި ވަނީ، އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވެސް އަދި ެއ 

ކަމުަގއި ވިޔަްސ، ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ފުރުޞަތެްއ ބޭފުޅުންނަކީ މި މަޖިލީހުގެ ައޣްލަބިއްޔަތު އޮްތ ބޭފުޅުން ކަުމގަިއ ނުވި 

ދެއްވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް އެ ފުރުޞަތު ނުދެއްަވިއ އަނެއްާކވެސް ހަމަ މަނިކުފާނު ކުރިއަށް ގެންދެީވ. އަދި 

ްއޔިތުންެގ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ުކއްލި ޮގތަކަށް ހަމަ ބާއްވާފައި ވީކެްނޑު ތެރޭަގއި ެއއޮށް ބޮޑު ބިލު؛ މީގެ ކުރީަގއި ރަ

ނޑުމެން   570މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކޮށްފައި ުދަވހަކު ވެްސ ނުާވ ގޮަތކަށް ބިުލގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަްށ ގެްނޮގއްސަ ވަނީ. އަުޅގަ

ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި މަަސއްކަތްކުިރއިރު ެވސް މި ފަދަ ބޮޑު، މިހައި މުހިއްމު ބިލަކާ ގުިޅގެން ިމ  18

ހާ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށް، މިނިްސޓްރީތަކުގެ ބޭފުޅުންާނއި ހުިރހާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ ެއކީ ތަނަށް ގެންނަންޖެހޭ ހުރި

ބައްދަލުވުންތައް ބާްއަވއި އަދި އެއާެއކީަގއި މަޖިލީހުގެ ތަޅމުގައި ބަހުސްކޮށް ނިމުނީމާ އެ ކުރެވުނު ބަހުސާ ގުޅިގެްނ 

ތޯ ބެލީ. އެކަމަކު އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީގެ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ އެ ޚިޔާލުތައް ވެސް ބިލުަގިއ ހިމަނައިގެން މަސައްކަތްކުެރވޭ

 575އެއިން އެްއވެސް ކަަމކަށް ރިޢާޔަތްނުކުރަްއވައި ކަންކަން ކުިރއަށް ގެންެދވުމަށް މަނިކުފާނު ޖާގަދެްއވާފައި، ިމއަދު މިތާ 

ނޑުމެން ހަމަ އެ މައްސަލައިަގއި މި ަކންބޮޑުވުން ފާޅުކުަރއްާވއިރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމާ  އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

ގުޅޭ ގޮތުން ެއްއވެސް ވަަރަކށް މަނިކުފާނު މަޝްވަރާނުކުރައްަވއި އަނެްއާކވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންަދވަން ތި 

ނޑުމެްނ މައިނޯރިޓީގައި ތިބުމަީކ  މަސައްކަތްކުަރއްވަނީ. އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ ތަކުރާރުކޮށް، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތާ ތިބުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯއޭ؟ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޑު މި  ތަުނގައި ނީްއވޭނެ ކަެމއް ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 580 މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަްއޫޑ މީދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި

މެންބަރު ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަްނނަވަން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ ބުނާ ގޮތުން ެއއީ ނިޒާީމ 

 585މައްސަލަެއއް ކަމުގައި ބަލަިއަގނެވޭކަށެއް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް އެ މައްސަލަ؛ ލިބިވަަޑއިެގންނެވި ފުރުޞަތުގައި ބައެްއ 

ނޑު ދަންނަަވއިލާނަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ. މަޖިލީހުގެ ނުކުތާތައް ފާހަގަކުަރއްވާަފިއ ވާތީ އަޅު  ގަ

ނޑަށް އިދާރީ ގޮތުން ބެލިބެލުމުގައި  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ކަންަތއްތައް ދިޔަ ގޮތް އަުޅަގނޑު ބެލިން. ބެލިއިރު އަޅުގަ

ެއއްޮގތަށް، އިޖުރާއަތާ އެްއގޮތަްށ  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ަގާވއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ކުަރއްވާަފެއއް ނެތް. ޕްރޮސީޖަރާ
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ކަންތައް ކުަރއްވާަފއި އޮތީ. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ޕްރޮސީޖަާރ އެްއކޮށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ 

 590އެއް ބޭްއިވގެން ކުރިއަށް ާދއިރު، ދެން ކޮމިޓީން ކަންތައްތައް ނިންމާނީ، ނިންމަން އޮންނަ، ަގވާއިުދގައި ބުނާ 

ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، ނިންމަްނ އޮންނަ، ގަާވއިުދގައި ބުނާ ޮގތަކަށް ނިންމަމުން ގެންދިޔަ ަކމަށް އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީނުން 

ވެސް ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެްސ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން އެްއވެސް މެންބަރަކަށް އެ ނޫްނ 

ނޑަށް ސާބިުތާވ ގޮތަކަށެއް ެއއްވެސް ކަމެްއ ފާހަގަކުރެްއވިފަެއއް ނެތް. ގޮތަކަށް ެއކަން ހިނގާފަިއވާ ކަމަށް  އަުޅގަ

ނޑަށް މި ދޭހަވަީނ  ނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކުްނ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 595މައްސަަލއެްއގައި ަމޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ  ކޮންމެހެން މިއަދު މި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަވަން ބޭނުންފުުޅނުވާ ކަމަށް. ނިޒާމީ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޑުްއވަރީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 600 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެންެމ ދެތިން މެންބަރަކު ވެގެން ދުވާލަކު ދެތިންހަތަރު ފަހަރު މަޖިލިސް ހުއްޓާލަން ވެއްޖެ 

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހެއް ކުރިައކަށް ނުގެންެދވޭނެ. ދޭތެރެދޭތެރެއިން އެބަ ދަްއކަވާ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓަގިއ  ނަމަ، އަުޅގަ

ތަނުގައި ިނޒާމީ ނުުކތާ ނަންގަަވއިގެން ވާހަކަދަްއަކވާ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނަށް  ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮުތގެ ވާަހކަ. މި

 605އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އެ ޭބބޭފުޅުން ކޮމިޓީ އަށް ވަަޑއެްއނުގަންނަވާ. ކޮމިޓީ އަށް ވަަޑއިނުގަންނަވާ ިތއްބަަވިއގެން، 

އި ތިއްަބވަިއގެން ވާހަކަެދއްެކވިޔަްސ ދެން މި ތަނަށް އައިސް އެއްެވސް އެްއެޗއް ެއނގިަވޑައިުނގަންނަވަ 

ނުޑ ތަކުރާރުކޮްށ ދަންނަަވން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގަިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މައްސަަލެއއް ޙައްެލއް ނުކުެރވޭނެ. އަުޅގަ

ފަިއާވ އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮންނާނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެްއގޮތަށް. އަދި މަޖިލީހުގައި މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރެވި

އުސޫލުތަކާ ވެސް ެއްއގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގަިއ މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަްށ 

ނޑުމެން މަސައްކަތް ިމ ތަނަށް އައިސް މަަސއްކަްތކުރަން މި ތިބީ ރައްޔިތުްނ   610ވާހަކަދަްއކަަވިއގެންނުވާނެ. ައޅުގަ

ނޑު ރައީސަށް އިލްތިމާްސކޮށްއަުރވަން. ހަމައެކަނި މި ވޯޓުދީގެން ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްދިނީ ތީވެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ތަނުގައި ތިއްެބވި އެންމެ ދެތިން މެންބަރަކު ވެގެން މި ކުރައްވާ މަސަްއކަތުގެ ނަތީޖާަގއި މަޖިލިސް ހުއްޓިގެންނުވާނެ. 

ންގެ ނަން އިއްަވއިގެން މި މަޖިލީހުން އެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ދާންވާނެ. ރައީސަށް އޮންނާނެ އިޚްތިޔާރު އެ ބޭބޭފުޅު

ނޑު ވަރަށް  ބޭބޭފުޅުން ބޭރުކުރައްަވއިގެން ނަމަވެސް މަޖިލިސް ކުރިއަްށ ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 615 އިޙްތިރާމާ އެކު އެދެން، މަޖިލިސް ހުއްޓުވަން އިނގޭތޯ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް 
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ނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް  ގެނައުމަށް މި ބޭފުޅުން މި ކުރައްވާ މަަސއްކަތް ރައީސް ުހއްޓުަވއިދެްއވަން އެބަ ޖެހޭ. ައޅުގަ

ވަދެ މިތިބީ ވަރަށް މުހިްއމު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން. ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގައި ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު 

އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަނެއްކާ ޢިްއޒަތްތެރި ވަޒީަރކު މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ހުރި. ބިލުތަކަށް 

މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން ެއ އިްނނެވީ. ގާތްަގނޑަކަްށ ދޮޅު ަގޑިެއއްހާއިރު ާފއިތުެވގެން މި ދަނީ. އެ އިންނެވީ. ަވޒީރުން 

ނޑުމެން ބޭކާރު، ކުރަްއވަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ހުރި. ވަޒީރުްނގެ ައގު  620ހުރި ަވގުތުަތއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބޭކާުރކޮށްގެންުނވާނެ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެީކ އެދެން، މަޖިލިސް ކުރިއަްށ 

ރަީއްސ  ގެންދަން އެބަ ޖެހޭ. ކުރިއަށް ގެންދެވެން އެބަ ޖެހޭ. އަދި މަޖިލިސް ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި މި ކުރެވޭ މަސައްކަތް

 ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް އަުޅަގނޑު އިލްތިމާސްކޮށް ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 625 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަުޑއްަވރީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުހައްމަދު އަމީތު 

ްއސަލަިއގައި ަދންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ ބުނާ ގޮތުން ެއއީ ނިޒާީމ އަޙްމަދުމަނިކު ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މަ

މައްސަލަެއއް ކަުމގައި ބަަލިއގަނެޭވކަށެއް ނެތް. ިނޒާމީ ަމއްސަލަެއއްަގއި ަމއްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 630 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މަ

ބާރުގެ އެންމެ އިސް ވެިރާޔގެ ގޮުތގައި މިއަދު އިންނެިވ  1ބާރުން  8ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މަނިކުފާނަކީ ދައުލަތުގެ 

ނޑުމެން އެންމެން ކުރި ހުވާ، ރައްޔިތުންގެ މަ  635ަގއި ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ 1ޖިލީހުގެ ޖަދުަވލު ބޭފުޅެއް. މަނިކުފާނަކީ އަުޅގަ

މި އޮންނަ ހުވާ ކުރަްއވަިއގެްނ ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. އެ ހުވާ އަޅުަގނޑު ހަމަ މަނިކުފާނަށް ހަނދާންކޮށްލައިދޭން ބޭނުން. 

އަސާީސ ާއއި އަހުރެން؛ މީހާގެ ނަން. ިއްސލާމް ދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަށާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނު

ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ެދމެހެއްޓުމަށާއި ދިވެހި ޤައުމަށް؛ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ެއ 

ހިނިފުޅުވަޑުވަމުްނގެންދަވަނީ. މަނިކުފާނާއި އަޅުަގނޑަށް ެވސް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ޤާނޫނުއަާސސީ އަކީ ޖޯކަކަށް ހަދަިއ، އެ 

 640ގެ މާއްދާަތއް ކިާޔއިރު، ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ބޭފުޅުންނަށް ހިނިފުޅުއަުޑވަިއ، އެ ޖޯކަކަްށ ކަންކަން ކުރެޭވއިރު ޤާނޫނުައސާސީ

ނޑުމެން މިއަދު ބޯލަނބަން އެއްބަްސެވގެން ތިބޭ އެްއ  ނުޑ ހިތާމަކުރަން އެ ކަމާ. މިީއ ައޅުގަ ހެއްދެވިދާނެކަން. އަުޅގަ

ނުޑ އަެނއްާކެވސް ހަމަ އެ ހުާވ ދަންނަވާލަދޭނަން. އަހުރެ ން؛ މީާހގެ ނަން. އިސްލާމްދީނަށް ފޮތް. އަުޅގަ
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ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޤުތައް ދެމެހެއްޓުމަށާއި ހޫހިތުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްޙުރުމަތްތެރިކޮށް

 ދިވެހި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމަށާއި، ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގައި މެންބަރެއްގެ ގޮތުން އަހުރެން އަދާކުރަންޖެހޭ

 645ވާޖިބުތަކާއި މަްސއޫލިްއޔަތުތަްއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫާނ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީްނ 

ނޑުމެން މި هللا ދެމިހުރުމަށް މާތްންމަތީ އެކީ އަދާކުރުތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަާމ   ގަންދީ ހުވާކުރަމޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަިއކުަޅ އެއް  ދައްކަނީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ވޯޓުާލ ޕޮޕިއުލާޝަންެގ ދެ  އުފުލަނީ އެ މި ބައި މީހުންެގ ވާަހކަ. ައޅުގަ

 ޓު ލިިބގެން ިތބި ބަޔަކީ. ައޅުަގނޑުމެން މިއެންމެ ގިނަ ވޯ އިނޑުމެްނނަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގަމީހުންގެ އަޑު. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީއިދައްކަނީ ފާޅުަގއި ޤައުމު ިވއްކަ  ސް މިއަދު ނިޒާުމ ލާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

 650 ނުދިނުމަށްއުފުލިޔަ ،އިޓަކަ އިނޯރިޓީގެ ައޑު ނިވާލުމަށް މަ ،ކަންތައްަތއް ކުަރއްާވއިރުއަށް  ގެން މެޖޯރިޓީއިބޭނުންކުރައްވަ 

 ކަމުަގއި...މިއަދު ސުވާލެއް އެހި ވާހަކަ. ައޅުަގނޑުމެން ކުަރްއވާމަސަްއކަތްޕުޅު އިކަޓަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު.

 655 މާރިޔާ  މެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި ާދއިރާގެ އުތުރު ަމއްޗަްނގޮޅީ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ރިއްޔާ.ޝުކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ގައި ނިޒާީމ އި ޙަޤީޤަތުގައި ނިޒާމީ މައްސަލަ ،ނީޖެހެަގއި ދަންނަވަންއިނިޒާމީ މައްސަލަ ނެންނެގެވި ދެންމެ އަޙްމަދުދީދީ

ނޑު އި ޓޭޓްމަންޓެއް ހައްދަވައެއް ެވސް ނެތޭ. ސްމައްސަލަެއއް ފާހަގަކުަރއްވާފަ  އެްއވެސް ލެއްވީ. ދެން، އަުޅގަ

ކަމުަގިއ ނިާޒމީ މައްސަލައެްއ  މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދު ބުނާ ގޮތުން ެއއީެއހެންވީމާ،  ؛ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާނީ

ނުޑ ބަލައިގަެނވޭކަށެްއ ނެތޭ  އި ތެުދވެރިކަމާ، ެއްއގޮތަށް ެގންދަނީ އަޅުަގނޑު ކުރި ހުަވޔާ މަލުކުރަމުން މިޢަ. ައުޅގަ

ނޑަށްވެސް ޢިއެއް. ދެން، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެެހން އެކީަގއޭ އަމާނާތްތެރިކަމާ  660ކުރަްއވާ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަޅުގަ

ނޑުފުުޅަގއި އޮންނަ މަސްއޫލިއްޔަެތއް ގެތުހުމަތު އެއީ، އެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރެއް ނޑަށް އެ .ކޮ އެ  ،ކަމެއް  އަޅުގަ

ެއއީ، އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  ،ަކން ޤަބޫލުކުރާ ހިނދުކަން ެވސް އޮންނާނެއަކީ ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަން ވާހަކަ

ނޑު އެކަްނ . އެީއ، ެއ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކައޮންނާނީެރއްވުްނ ވުާމއި ނުކުއެ ވާހަކަ ތަކުރާުރކުރެއް  ށް އަުޅގަ

ނޑު މި . އެހެންނަމަވެސްދޫކޮށްލާނީ ގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިާދ  ނޑު ކުިރއަށް މިައޅުގަ  ،އަކީ ދަންނަވާ ވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑު ކުރި ުހވަޔާ  665 އި ވެްސ އެްއގޮތަށޭ. ތެދުވެިރކަމާ ވެސް އެްއގޮތަށޭ. ޤާނޫނުއަާސސީއަށާ ެވސް ެއްއގޮތަށޭ. ައޅުގަ

ނޑު މިއަުދ ފަށަގެންދަވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެން މި ަގއޭއެކީ އަމާނާތްތެރިކަމާ ގެން ވެސް ކުރިއަްށ އިބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ންހަމައިއާ 2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު، ގެންދެވޭތޯ މި ބަލަނީ ވަނަ އައިޓަުމގައި މި ތިބީ. އެހެންވީމާ،  1 އަޅުގަ

ކަމުގައި ފުރުސަތު ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި
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 ދާއިރާގެ  އުތުރު ތިނަދޫމީ މައްސަލަެއއް ނަންަގވާފަިއޭވ ިނޒާ ؛ެތއްޞަްއސަލައެްއގައި ފުރުގެންދެވުން. ނިޒާމީ މަ

ނޑު ފުރުޞަތު .ޙިލްމީ هللاސަޢުދު މެންބަރު  670 އަުރވަން.އަޅުގަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 675އުތުރު  ބޭުނންފުޅުވަނީ މައްޗަްނގޮޅީދުގެ ުސވާލުކުަރއްވަން ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމއަ

ިއގެން ރުކޮޅާ ނިާޒމީ މައްސަލަ ނަންގަވަކަމަނާ ހަމަ އިރުއި އެ .މަދުދީދީްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްދާއިރާގެ ޢި

ކަމުގަިއ އަށް ދެއްވި ކަމަނާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިކތަންމެ ވަރަކަށް ފުރުޞަތު އެ  ؛މަނިކުާފނު .ދަްއކަވަނީވާހަކަފުޅު

ނަޑކަށް ހި ވިޔަސް ޖިލިސް ނެއް. ެއއީ، މަދު ބޭފުޅުންކޮޅެއް މި މަހެކުރަްއވާނެިމއަދަކު އެ ުސވާލު  ނުވޭއެއްވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީޑިއާ އިން ފެނުނު  ކުަރއްަވމުން މިހުއްޓުވުމަށް މަސަްއކަތް  ެވއްޖެްއޔާ ގޮތުަގއި ގެންދަވަނީ. އެީއ، ައޅުގަ

 680 ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި ޮއތީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދަވާނެ ކަމަްށ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެ

އެއް ެއންމެ ބުރަކޮށް އުުޅްއވާ  ،މި ަދއުލަތުެގ އެންމެ މަސައްކަްތ ގިނަ  ،ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްެގ އަރިުހން އެދެނީ

ކަުމެގ އެހެންވީމާ، މި ސުވާލު ކުރެވޭނެ ވެގެންދިަޔއީއޭ. ދޮޅުަގޑިިއރު ގެންއި ހައްޓަ ތާނގައި ބައަޅުަގނޑު މި މިނިސްޓަރު

ނޑުމެން މަސައްކަތަ ަލއްއިއެީކގައި އެ މަނިކުފާނު ފޮނުްއވަ އެްއވެސް އުއްމީދެްއ ނެތުމާ  ގެން ކުރިއަށް އިވާަފއި، އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދެން މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި ޢިްއަޒތްތެރި މަޑުއްވަީރގެ ދާއިރާގެ  ތާއީދު ވެސް ކުރަން ،ދާން. އަޅުގަ

 685އެ ބޭފުޅުްނ  ،އުޅޭ މެންބަރުންގެ ނަން އިްއވުމަށްފަހުނުވާނެ. މަޖިލިސް ހުއްޓުވަންިވގެންމަޖިލިސް ހުއްޓު .ވިދާޅުވުން

ނޑުމެންނަށް  ބޭރުކޮށްގެން ނަމަވެސް މަޖިލިސް ކުރިއަށް ނޑުމެން އެދެން. ެއއީ، ައޅުގަ ވަނަ  18ގެންދަވަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންނުވާތީވެ ކަންޒަރުތައް ައލުން ތަކުރާރުކުރާެފނިގެންދިޔަ މަ ންގެ މަޖިލީހުގައިރައްޔިތު  .ން އަުޅގަ

ސްޓަރަްށ އި މިނިއިނުލަްއވަރި މިނިސްޓަރުގެ ވަގުުތ ެގއްލުވަ އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑުމެްނ އެދެނީ ޢިްއޒަތްތެ

 މަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.ދެްއވު އިށް ގެްނދެވޭނެ ގޮތެއް ަހއްދަވަ ގެން ކުިރއައި މަސައްކަތަ

 690 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެންގެވި  ޙިލްމީ ދެންމެهللا ސަުއދު މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި

ކަެށއް ސަަލއެްއ ކަމުަގއި ބަަލއިގަެނވޭމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުާނ ގޮތުން ިނޒާމީ މައް .ަގއި ދަންަނވަންއި ނިޒާމީ މައްސަލަ

ނުޑ އެޖެންާޑ ައއިޓަމުނެ އުތުރު ދާއިާރެގ  މައްޗަްނގޮޅީ ،1.1 ހަމަ. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ދާނަން ށްއަ 1 ތް. އަުޅގަ
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 695 ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ުއތުރު ުފވައްމުލަކުނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި  ؛މަދުދީދީއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްޢި

 އަރުވަން.ރުޞަތުފުށް ޝާހަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 700 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ުސވާލު ކުރެްއވުމުެގ  މިއަުދ ޢިއްޒަތްތެރި ފިނޭންސް ިމނިސްޓަރާ ކުރަްއވަން ހަމަޖެހިފައިވާ .ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ނޑުެގ  ފުރުޞަތު ތަކުރާރުކޮށް ރިޔާސަތުން ދެއްވަމުންގެންދަވާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއބަ ފެނޭ. ދެން، އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވަަޑއިގެން މި ،ސުވާލަކީ  ތިއްެބީވ  އަުޅގަ

ތަނުގައި ައޅުަގނުޑމެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް  ޓަކަިއ. އެހެންވީމާ، މި ކުރެްއވުމަށްއެކު މަަސްއކަތް އިޚްލާސްތެރިކަމާ

 705 ކުރެްއވުމަށް އްޒަތްތެރި ަވީޒރުން ޖަވާބުދާރީޢި ،އިޓަކަ ކުރެްއުވމަށްކުަރްއވަންޖެހޭ މަސައްކަތްޕުޅު  ވަަޑއިގެން އެ ބޭފުޅަކު 

ޅާ ނިޒާީމ ދެްނ، ައޅުަގނުޑމެން އިރުއިރުކޮ  ،ިއގެންުރކުރަްއވަޒިިޖލީހަށް ވަޒީރުން ހާޓަކައި މި ިޢއްޒަތްތެރި މަ

 ރުުމގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ގޮތަްށ ކުާނ ކުރަްއވަންޖެހޭ ސުވާލުވަޒީރުން ؛ގެން އެ މައްސަލަަތއްއިމައްސަލަތައް ނަންަގވަ 

މާ، ަކމެކޭ. އަދި އެީއ، ައޅުަގނުޑ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުަޑ މައްސަލަެއކޭ. އެހެްނވީ ދިއުމަކީ ވަރަްށ ހިތާމަވެރި

 ،ތަކުރާރުކޮށް ވިދާުޅވެއްޖެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އޮތް ކަމަށް 

 710ދެކެވުނު ކަމަށާއި މަްޝވަރާކުެރވުނު ކަމަށް. އެގޮތަށް ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަފުޅު ންޚިޔާލު ތަފާތުވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއި

ަޓކަިއ  ކުރުމަށްޖެހޭ ޚިޔާުލ އެްއގޮތް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ،ވަންޏާމު ން ހުރި ކަމަށްއެ ޚިޔާލު ތަފާުތވު

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް ާވހަކަ އަކީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިތިބި ހުރިހާ  މަސައްކަތްކުރަން. ދެން، އަުޅގަ

ވެސް ސިޔާސީ ވިސްނުން  އަކީ ޕާޓީ އަދި ސިޔާސީ ހުރިހާ .ކުރެވޭނެ ބަެއއް ނޫނޭމެންބަރުންނަކީ ޚިޔާލު އެއްޮގތް

ހަތަރު މެންބަރެއްގެ ިޚޔާލުފުޅު ތަފާތުާވ ިޢއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި ތިން ހެންވީމާ، މިކުެރވޭނެ ބަެއއް ނޫނޭ. އެއެްއގޮތް

 715ކޮންމެ ފަހަރަކު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ހުއްޓުވިގެްނނުވާނެ. މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީްނ 

ޓަަކއި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ  ޒަތްތެރި ރައީސަށް ބާރު ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށްޢިއް

ނޑުމެން މިއަށް ،ައކީ ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަ  އި ޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަވުރެ ބިނާކުރަނިވި ގޮަތކަށް މި ޢިއް އަުޅގަ

ނުވާނެ. ައޅުަގނޑުެމން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ލިސް ހުއްޓިގެންެޖހޭ. އިރުއިރުކޮޅާ މަޖި ކުަރއްވަން އެބަމަސައްކަތް

ނޑުމެންެގ ތެރޭގަިއ ވަރަށް ގި ކުަރްއވާނެ މެންބަރުން މި ޢިއްޒަތްތެރި ކުރުމުގެ ރޫހުގައި މަަސއްކަތްމަސައްކަތް ނަ. އަުޅގަ

 720ލިބޭ ގޮތަށް ރިޔާސަތުން މަސައްކަްތ  އެ މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ވަންޏާކަމަށްމަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިނަ. ެއހެން

 ބައްޓަންކުރަްއވަން. އަދި...



28 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް. 

 725މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން އެީއ  .ގަިއ ދަންނަވަންއި ލަދެންމެ ނެންގެިވ ނިޒާމީ ަމއްސަ ޝާހް ޢަލީ މެންބަރު

އަޅުަގނޑުމެން  ،ނެތް. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެ ކަށެއްއެއް ކަމުަގިއ ބަލައިގަނެވޭ ނިޒާމީ މައްސަލަ

ތަނަށް އަދި މިހާ .ފެިށގެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާ ކުިރއަށް ެގންދެވޭތޯއިން  1މިއަދު 

ގެ ނިޔަލަށް. ައޅުަގނޑުެމން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން 2 ވަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތުރުކުެރވިފައި

ިއ މި އޮންނަނީ ސުވާލެއް. ގަ  1 ށް ގެންދެވޭތޯ. އެޖެންޑާ އަިއޓަމުކުރިއަ 1 ގެންދަނީ އެޖެންޑާ އަިއޓަމު މި

 730 އެބަ ުސވާލަށް އިތުރު ަގޑީގެ  ދޭންޖެހޭ. އޭގެފަހުގަިއ ދެން އެބަ ށް މިނެޓުރަށް ވަކި އަދަދަކަަވޒީ ފަހުކުރުމަށްސުވާލު

ނުޑމެން ސުވާލަކަށް މިއި އަރަ އާ 11381ގޮތަށް. މިހާރު ގަިޑ  ދޭ މިނެޓު 11އޮވޭ ޖުމްލަ  ވަގުުތ  ހަަމވަނީ. އަުޅގަ

ހާއިރު ގާތްަގނޑަކަްށ މިނެޓެއް ހެންވީމާ،އެ .ވެްސ މި ނިމެނީ އިންކުރުމާ ހަމަވިޔަްސ ސުވާލު ދާން ބެލި ކަމަށް

ނޑުމެންނަށް މިއަދު  ،އެދެނީ އޮތީ. އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ އަރިހުން މި ހަމައަށް މި އ11381ާ އަުޅގަ

ފަހުަގއި ުކއްިލ  ޮއތޭ. އޭގެ . ުސވާލު އެބަފަކުރެވިހިއްމު މައްސަލަތަކެކޭ އެޖެންޑާއެޖެންޑާަގއި މިހިރީ ހަމަ މު 

 735މަޖިލީހުގެ  ،އަކީ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އޮތޭ. ުކއްލި މައްސަލަ މައްސަލަެއއް އެބަ

ނޫނީ  ،އެވަުރގެ ޤައުމަށް ދިމާވެފައި ،އިހުރިހާ އެހެން ކަންތައްތަެކއް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެއްސަ  ދެން ،ސުވާލަށްފަހު

މި ހުށަހެޅެނީ. ެއއީ،  އެއްސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެްނނަންޖެހޭ އެވަރުގެ މުހިއްމު ަކމެއް ޮއވެގެން ކުއްލި މައްސަލަ 

އޭެގ ޝަރުތެއް. އެހެްނވީމާ، އެވަުރގެ ަމއްސަލަެއއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެން އުޭޅ ަވގުތެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑަށް ހީވާ ގޮުތގަިއ  ެއއީ ؛ ގެންެދވުންތަށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ގެންދެވޭނުލިބޭ ގޮ ގަ އަށް ވެސް ޖާ އެ މައްސަލަ

 740 ދިއުމަށްފަހު ވެސް މި ަވގުތުޮކޅަށްަގނޑު އެދެީނ އަޅުަގނޑުމެން ހުސްޖެހޭ ކަމެއް އެއީ. އެހެންވީމާ، ައޅުވިސްނާލަން

ނުޑމެން އެބަ ކަންކަމާ  11381. އެހެންވީމާ، މި ހިސާބުން ންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،ޖެހޭ ވިސްނާލަން ދޭތެރޭގަިއ އަުޅގަ

  ން.ދެތުަވގުތަކަށް ފުރުޞަމާެއއްކޮށް، ަބއިަގޑިއިުރގެ ުހސްވު

 

 ]އަށް  18:81އިްނ  11381ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 745 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް  ގެ)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑާލުމަށްފަހު އަުލން ކުރިއަށް މިއަދުގެ. الم عليكمالس   ގެންާދއިރު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މިއަދު ބައެއް  ޖަްލސާ މެދުކަ

ނޑުމެން އެޖެންޑާ ކުރިއަށް ގެންިދއުމުަގއި ފާހަގަކުރެވިަފއި ަކންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިޔާީސ  މި .ވަނީ ކަންކަން އަުޅގަ

 750ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ،  ވާހަކަދަްއކަމުން މި .ގެންދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން މި ތަކުގެ ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާޕާޓީ

ކަންކަން އިތުަރށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަިއއްާޔ.  މި ،އަޅުަގނޑުމެން މި ލިބޭ އިހްާސސަކީ އިތުރު ަފއިދާތަކެްއ ކުާރނެ ކަމަށް

ނޑު މިައދު ގަސް ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލަން. ދެން، މަޖިލީހުގެ  ތުކުރަނީ މިއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ަގއި.  1311ވާ އަންގާރަ ުދވަހުގެ ހެނދުނު  2112ޮއގަސްޓް  11 ،ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ

 

 755 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


