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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް )ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :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

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 33ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ކުރު އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރު، 3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2015/1/17އޖ/ރު އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

ވަނަ  2015ޖަލްސާެގ ަޔއުމިއްޔާ. ެއއީ  4 ،އަށް  2015/18/16އިން  2015/18/13ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި ޔައުިމއްޔާަތއް. މި ަޔއުމިްއޔާތަްއ  16ވަނަ ޖަލްާސއިން  13އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުުރގެ 

ނުވާތީ ަގވާއިުދގަިއާވ އިސްލާެޙއް ހުށަހަުޅއްވާަފއި ކުމަޖިލީހުގެ ވެބްސަިއޓުަގއި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެްސ މެންބަރަ

 މަތީން މި ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަޫބލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިންމައިފިން. ތުގެގޮ

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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ގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

އުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިޓީ، ޤަަގިއ  2:00. މެންދުރުފަހު 3ޓަިރ ަގއި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮ 11:15. 2ކޮޓަރި 

 . 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ބެހޭ ކޮމިޓީަގއި  ކޮމިޓީތަކަށް އަިއ ބައެއް ބަދަލުަތއް. މިނިަވން މުއައްސަސާަތކުެގ ކަްނތައްތަކާ -4.2

ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަްށ ސިނާން هللا ޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުދެކުނު ދާއިރާގެ އިއް މެނިވަޑަިއގަންނަވާ މައްޗަްނޮގޅީހި

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ އެދިވަޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  ،ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން

ތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ މަ ގަިއވާ ގޮުތގެ

ވަަނ  107. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ގާފަަގއި އަން  2015އެްޕރީލް  14އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ރަން. ސުލޫކު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ތޮްއޫޑ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުާލންކު މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަށްސަންގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަ

ޙުސައިން ޝަހުދީ ހަމަޖައްަސވައިެދއްވުން އެިދވަަޑއިގެން ޖޭ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުްނ ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ 

މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،ންލިޔުން ލިބުމު

. ަގއި އަްނގާފަ 2015އެްޕރީލް  13ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  ތުގެަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮ  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ވަަޑިއގަންނަވާ އަިލފުށީއިޢުލާންކުރަން. ސުލޫކު ކޮމިޓީގައި ހިމެނި

ައއްޑޫ މީޫދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  އަށްއިންެގ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮމިޓީޙުސަ

 ،ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ

 މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

. ަގއި އަންގާފަ 2015އެޕްީރލް  13ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

މަތީން ެއކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.  މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެވަނަ  107ަގވާއިުދގެ  އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ

ގެ ބަދަުލގަިއ ދުމެްނބަރު ޢަލީ ފަޒާިއއްޒަތްތެރި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ފުަވއްމުލަކު ެމދު ދާއިރާެގ 

ލިމެންޓްރީ އެ ކޮމިޓީއަށް ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހަމަޖެއްސުމަށް އެދިވަޑައިެގން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 107މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދުގެ  ،ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން

ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ  މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ  107ަގާވއިދުގެ  ގެ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިުތންަގއި ައންގާފަ 2015އެޕްރީލް  13

މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުާލންކުރަން. ސުލޫކު ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 
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ޢަލީ ޢާޡިމް  މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަްމގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް ެމދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު

 ،ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން

މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 .ަގއި އަންގާފަ 2015އެޕްީރލް  13ންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު

މަތީން ެއކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 107ަގވާއިުދގެ  އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ

ބަދަލުަގއި  ގެهللاއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމް ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  ،އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ.

ގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ މަތީން މަޖިލީހު ގަިއވާ ގޮުތގެ

ވަނަ މާއްދާގެ  107ަގާވއިދުގެ  . ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެަގއި އަންގާފަ 2015އެޕްރީލް  13އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 މަތީން އެަކން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮމިޓީތަކުން، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އްދާގެ )ހ( ގެ ކުރިއަށް )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ( އަދި ވަނަ މާ 51ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -5.1

މު އްަތއް ިދރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު އާހުރި ައކުރުތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް ހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ އިސްލާޙުދެން ،)ޅ( އިތުރުކޮށް 

ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި  2015އެޕްރީްލ  19ގޮތުގެ ިރޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީން ނިންމެވި

މު ކޮމިޓީގެ ނައިބު އްހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ އާ ނުވޭ. މި ރިޕޯުޓ މަޖިލީ ލާެޙްއ ލިބިފައެއްރިޕޯޓަށް އެްއވެސް އިސް

 މިރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރެގ  ،މުޤައްރިރު

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ނޑު މި ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަ

ހުރި ދެން، ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގެ ކުރިއަށް )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ( އަދި )ޅ( އިތުރުކޮށް 51ގަާވއިދުގެ 

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު.  މު ކޮމިީޓން ނިންމެވިއްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު އާ ޅާފައިވާ ިއސްލާޙުއަކުރުތައް ތަރުތީުބކުރުމަށް ހުށަހަ

. ެއ ތައް މި ރިޕޯޓަށް ވަނީ ގެނެސްފަސްކުރުމަށްފަހު ބައެއް ކުދި ިއސްލާޙުހުރިޕޯޓަށް މިއަދު ެމންބަރުން ބަ އާދެ! މި
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"އަތުލަްނވާނެ ކަމަށް"  ،އިބާާރތް ތްށްފައިާވ "އަުތލެވޭނޭ" މިހެން އޮއިސްލާޙުތަުކގެ ތެޭރގައި )ށ( ަގއި ބަޔާްނކޮ

"ފިޔަވަޅު ައޅަންވާެނ  ،ތްއެޅޭެނ ކަމަށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިއބާރާ"ފިޔަަވޅުބަޔާންކުރުމާއި، )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ކަމަށް" ކޮމިޓީން ިއސްލާޙު ގެނައުމަށްފަހު މި އިސްލާޙުަތކާއެުކ ކޮމިީޓގެ އަޣުލަބިްއޔަުތން ވަނީ މި ިއސްލާޙުތައް 

 އިގެ ފަާރތުން މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގަމު ކޮމިޓީއްއާމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . އެހެންކަށް ނިންމާފަފާސްކުރުމަ

ްއވުމަށް މަޖިލީހުގެ މަތީން ިއސްލާޙަށް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވައިދެ އެޖެންޑާކޮށްދެްއވުމަށާއި މި ިރޕޯޓުގަިއވާ ގޮތުގެ

ނޑު ހުށަހަޅަން.  94ގަާވއިދުގެ   ވަނަ މާއްާދގެ )އ(ގެ ދަށުން މި ރިޕޯޓު އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މު ކޮމިީޓެގ އްގޮތެްއގައި އާ ޞަ ންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޚާއްމު ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއްޝުކުރިއްާޔ. އާ 

ނޑަެއޅިފަ ޞަނައިބު މުޤައްރިރަށް ވެސް ޚާއް މުޤައްރިރަށާއި އަދި އި ވަީނ ުޝކުރެއް ދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ކަ

 9 މިނެޓު 15އަށް ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީ 40 މިނެޓު 27ށް ހުސްެގ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަގަިޑއިރުެގ ބަ 1ޖުމްލަ 

 3ިސކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަށް  18މިނެޓު  3އަށް ސިކުންތު. އެްމ.ޑީ.އޭ  54މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 

ނުޑ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  3މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީައކަށް ިނސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މިނެޓު. އަުޅގަ

ްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އި ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ިވލުފުށީފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުަގނޑު މިހާ 

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު() މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  ވިލުފުށީ

މު ކޮމިޓީން މި ގެނައި އިސްލާޙަކީ މި އްތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގަވާއިދަށް އާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑު  ވަގުތަށް ބަާލއިރުަގއި ކޮންމެެހން ކުރަންޖެހޭ ދު މާ ބޫލުކުރަން. ެއހެންކަމުން، މިކަމާމެގަކަމެއް ކަމަްށ އަުޅގަ

ކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ  ނުުކރައްވާ އިޢުތިރާޟް، ންވީމާ. އެހެދިގުކޮށް ވާހަކަދެްއކުމުެގ މާނައެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުދެކެން

ިމ ، ނޑުމެން ބޭނުމެއްނުވޭ. އެހެންވީމާޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން އިތުރަށް މި ރިޕޯޓާއި މެދުގައި ވާހަކަދައްކަން ައޅުގަ 

މު ކޮމިީޓއަށް އަދި މަިޖލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުްނ އްކޮށްެދއްވާަފއި ވާީތ އާމަސައްކަތް 

 .وبركاته هللا ةورحم عليكم المس  لاوޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންާމލަން. އަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެިރ ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މިރަށް. ޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 
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  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

މު އްލާޙަީކ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާމަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްޝުކުިރއްޔާ، އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ!  !އާދެ

 ކަމަށް މު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިއް އާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވަިއގެން ހުަށހެޅިފައިވާ އިސްލާޙެްއ ކަމަށް ވާތީެވ މިފަދަ އިސްލާޙެްއ 

މަޖިލިސް  ،ދަންނަވަން. އާދެ! މަނިކުފާނުޓަކައި ައޅުަގނޑު މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު

ނޑު ހަމަ އާ ޓަކައި ތި ކުރައްވާ ގެންެދވުމަށް ކުރިއަށް ްއޔަތުން ސިއްމު ކޮމިީޓގެ މެންބަރެއްގެ ހައިމަސަްއކަތަށް އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ  85ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މަޖިލީހަކީ މިއީ 

ނޑުމެން ގާނޫީނ  ތުންގެ މަޖިލީހެކޭ. އެކި ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރުމަށްމައްޗަށް ހިމެނޭ ރައްޔި ޓަކައި މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން ހުވަެއއް ވެްސ ހަނދާންކުރަންޖެހޭ. ހަމައެކަނި އެންމެ މީހަކު ކުރާ  ކޮށްފަިއވާކަން އަުޅގަ

މަސައްކަތް ހުއްޓިަފއި އޮންނަންޖެހިދާނެ ކަމަކަްށ  މަސައްކަތުން ނުވަަތ އެންމެ މީހަކު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މި މަޖިލީހުގެ

ންޖެހޭ މި ަގާވއިދުގެ ތެރެއިން އަޅަ ،ކުރަން. އެހެންކަމުން، ގަާވއިދަށް ިއސްލާޙުތައް ގެނެސްނު އަޅުަގނޑު ގަބޫލެއް

ޓަަކއި މަނިކުފާނު ތި ކުރައްވާ މަަސއްަކތަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަަރްށ  ދޫދުގެ ތެރެއިން އެޅުމަށްހުއެންމެހައި ފިޔަަވޅުތައް 

، އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ هللا  ތާަގއި މި މަޖިލިސް ކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އާދެ! ކުރިައށް އޮތްއިޙްލާޞްތެރިކަމާއެ 

ދޫދު. ހުއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދީފައިވާ ވަނަ މާއްދާގަ 90ނޫނުއަސާސީގެ ޤާރަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކު

އަދި އެ  ،މަތީން ދެއްކި ވާހަަކއަކުން ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ ނުގެ އަސްލަކާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އިސްލާމްދީ

ވަަނ  90ސާސީގެ ނޫނުއަޤާޭނޅޭނެ ކަމަްށ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅު ގޮތަކުން އެ މީހަކާ މީހަކު ވޯޓުދިނުމުގައި ޢަމަލުުކރި

ނޫނުއަސާސީ ޤާށްަތއް ކުރުމަކަްށ ަތނުގައި ޖިާނއީ ބޮޑެިތ ކު މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި ަވނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި

 ނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ހެިދފައިވާ ަގވާއިުދގެ ތެރެއިން ެވސް އެފަދަ ކަމެއް ުހއްދަެއއްޤާުނކުރޭ. އަދި އެ  ހުއްދައެއް

ކަންކަން ަބޔާންކުރެިވގެްނ  އި އެ ގަާވއިދުގަ  ،ނަމަ ގަާވއިދުަގއި އެކަންކަން ަބޔާންކުެރވިފަިއ ނެތް، ނުކުރޭ. އެހެންވީމާ 

މަސައްކަތަީކ ެއއީ މިައުދ  ޓަކަިއ ތި ކުަރއްވާ  ެގންދިއުމަށްދޫދުގެ ތެެރއިން މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުިރއަށްހުއެ 

ޔާއެކު ައޅުަގނޑު ނޑު ގަބޫލުކުރަން. ާއދެ! ހިތާމަޓަކައި ކޮންމެހެންވެްސ ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަެމއް ކަަމށް އަޅުގަ  ށްމައުޤަ

ެވސް މި މަޖިލީހުގެ  ތިޖާޖުކުރަމުންދަނީ ހަމަގައިމުހުތަކުރާރުކޮށް އިކުން ހަމަ ތިޖާޖުކުރައްާވ ފަރާތްތަހުދަންނަވަނީ އި

ނޑުމެ ން އެްއވެްސ މެންބަރަކަށް ވެސް އެ ޭބފުޅުންގެ އެ ހިތްހަމަޖެހުން ތެރެއިން ރައީސަކަށް ވެސް އަދި އަުޅގަ

 ،ޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއްގެ ވާހަކަެއްއ ނޫނޭ. މާދަމާ ވެސް އެްއ މޭޒެއްގެ ދަށަށް އަންނާށޭ ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް

ނޑުމެންނަ  ތަކެްއގެ ާވހަކަދައްކަން. މި މަޖިލީހުގައި ށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ރައްޔިތުްނގެ ވެސް އެަކން  ވަންޏާ  . އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްއެކަުމގެ ވާހަކަދަްއކަން ،ނަމަ ކަމެއް ހިނގަމުންދާ

އްޔަތުން ސި ހައިޝަންގައި ަބއިވެިރާވ ޕާޓީއެްއގެ ގަބޫލުކުރާނެ. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ޚާއްަޞކޮްށ ކޯލި
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ރާރުކޮށް ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޭއގެ ަފރާތުން ވެސް އެކަމަށް މަރުޙަބާ ކިޔާނެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ަހމަ ތަކު

ގެ ސަބަބުން ށް އޮތް ތާަގިއ މި އިސްލާޙުޓަކައި ކުިރއަ ގެންދިއުމަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް  މި، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން މި އިއްލުނުުކރެވިއްޖެ ނަމަ އެއަްށވުރެ ޮބޑެތި އިބާރާތްޙައަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލާޙު ޞްތަކުން ެވސް ައޅުގަ

ޖެހޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނޭ ފަދައިން  ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅު އަޅަން އެބަ ރީމާ ހިންގާ ފަރާތްތަކާން މި ޖަގެނެސްގެ

ނޑަެއޅިގެން ލޯއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޒަމާުންއސުރެ ފެށިގެން ހެދިފަިއވާ އެކި ގާ ސްޕީކަރަީކ ަވކި ޑް ނޫނުތަުކގަިއ ކަ

ނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ގާނޫނުތަކުގައި އެބަ އޮްތ  ،ބޭނުންކުރެވޭނެ އެްއޗަކަށް  މަތީން ނޫނިއްޔާ ހަމަތަކެއްގެ ނެތްކަން އަުޅގަ

ރިހާ ހު ދު ހުރިހާ ބާވަތެްއގެ ހަތިޔާާރއިތެރެއަކީ މިއަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޗެްމބަރއެނގެން. އެހެންނަމަވެސް، 

ހި ޭބނުންކުރެވޭ ތަނަކަށް މިއަދު ޖިސްމާީނ އަނިޔާދޭ ޒާުތގެ ެއއްޗެ ތަފާތު އެިކއެކި ްއާސއިބާވަތެްއގެ ައޑުޮގވާ އެްއޗެ

ހާލަތުގައި އިބާރާތުން ތެޭރގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ ނެތް  ެއކަންކަން ަގވާއިދު، ަދނީ. އެހެންވީމާ ބައެއް ބޭފުޅުން ދެކެމުން އެ

މިހެން ހަދާނެ ، ވެނި މީހެްއގެ އަތުަގއި މިވެނި ެއއްެޗއް ޮއވެއްޖެ ނަމަމި ،މިވަރުްނ ނުެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ ؛އިބާރާތަށް

ދިއުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ުކރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަމުގަިއ ރެިވެގންޙުކުޞްލާކުެރވިގެން ވެްސ މިކަންކަން އި ކަމަށް ބަޔާން

ކަތަްށ ޓަކައި މަޖިލިހުގެ ރައީްސ ތި ކުރައްވާ މަަސއް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އާދެ! މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެންދިއުަމށް

 ލާޞްތެރިކަމާއެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ޚްއަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން މިހާރު އަންގަވާަފިއ އޮތީ އިތުރު އިްއޒަތްތެރި 

ދާއިރާެގ  ވިލިމާލޭ ޭއގެކުރިން ؛މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުނުދައްަކާވނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ ކުރިން 

 މަނިކަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންއިްއޒަތްތެރި މެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު  ވިލިމާލޭ

ނޑު ޝުކުރިއްޔާ  ވަނަ މާއްާދގެ މާއްދާަތކެއް  51މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  މެންނަށްިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އަުޅގަ

މި ދައުުރ ފެށުނު ފަހުން އެއްގޮަތކަށް ވެްސ އިސްލާޙުކުރުމަށް ހުށަހެޅިގެްނ މި ދިޔައީ މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާތައް 

ނަޑަކށް  ވަރަކަްށ ދިހަ ނުވަތަ  12ކުރިއަްށގެންދިޔަނުދީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ މައިނޯރިޓީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ގާްތގަ

މެންބަރުން ކެތްތެރިކަމާއެކު  50ނުވަތަ  48 ތެރެއިން މެންބަރުންގެ 85އިހުތިޖާޖަށް މުޅި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ 

ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ ރި އި މި މަސައްކަތް ކޮށްދެވޭތޯ ވަރަށް ބުރަ ކަޓަ ތަނުގައި ަރްއޔިތުންނަށް ޔާސަތާއެކު ައުޅގަ

. މަޖިލީހު ގަާވއިދުަގއި މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް އެކަށީގެްނވާ ބާރު އެަބ ލިބޭމެ މި މަސައްކަތްތައް ންމަސައްކަތްކޮށްފި

ގެ ރައީސް ހިތްަޕވައިފި ކޮންމެ ަވގުތެްއގަިއ ެއ ބަޔަުކ ެއ ހުއްޓުވަން. ނަަމވެސް، ިމއިްނ ކަމެއް ުހއްޓުވަްނ މަޖިލީހު
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 ބާުރގެ ތެރެއިން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު  3އުުމގެ ޤަޚިލާފަށް  އާނީ ޑިމޮކްރަސީމާކުރަން ބޭނުންވަތަރުޖަ

ނުޑމެންނަށް މި ފެންނަ މަންޒަރުން ނަމަެވސް މި އޭ.މަސައްކަތްކުރުނީ  އަދި މަނިކުފާނުގެ  ،ވަގުތު އަުޅގަ

ދާ ޖެއްސުމާިއ ފުރައްސާރަައކީ ދުނިޭޔެގ މޭޒަްށ މި ކުރަމުން ގެކަންފަތްޕުޅަށާއި އަދި މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭިރއެޓު 

 ރައީސަށާއި  އުެމއްގެ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެޤަސާނެއް ނުކުުގ މުއްދަތަކަށް އެންމެ ބޮޑު ނިސްބަތުން ބަލައިފިއްޔާ ދި

ޭމޒަށް ލިބިގެންދާ ުދވަސް. ިމީއ ދުނިޔޭގެ ތާރީުޚގެ ތެެރއަށް  ރިޔާސަތު ބަލަހައްަޓވާ އެންމެ އިސް ފަރާތަށާިއ އިދާރީ

 އާ ނޭ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާއި މި މައްސަލަމިއަދުގެމި ހިމެ ބެހޭ، އުޅޭ މައްސަަލއާ ފާހަގަކުރެވޭ. ނަމަެވސް، ޖެހިގެން މި

ތާޅަފިލި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ގޮްއވިަޔސް.  ރިދުންމާދަންނަވާލީ. މި މަޖިލީހުން ކީއްތޯ ކުރާނީ ބެރުމި ގުޅުންތަެކއް އޮތީމަ 

ްސ ޔަގެނަޑް ގްރެނޭ  އާއި ރޮކެޓާއި،މިތަނަށް މެޝިން ބަޑިއޭގެ އިތުރުން  ،ތަނަށް އަޑުގަދަކުރާ ކީްއކުރަން މި

ނޑުމެން ހުނިންމާފައި އޮތް  ރޫމުންއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކޯޓު ކުމަކަްށ ބަދަލެއްނުގެނެވޭނެ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

އާއި )ށ(، )ހ( ަވނަ މާއްދާގެ 51ގަާވއިދުގެ ފުދެންޖެހޭ. މި ގާނޫނުގެ ންޖެހޭ. އަޅުަގނުޑމެން ތަޞައްރަފުދި ހަމަވާބުއް

ނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ކޮށްދެއްިވ  )ނ( އަށް މި ގެނެވޭ އިސްލާޙަށް އަޅުގަ

ލާޞްެތރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ޕާިލމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ޑެޕިޔުީޓ ޚްރަ މަސައްކަތަށް އިބު

މި  ؛މި ކޮމިޓީން ހެންހުށަހެޅުއްވި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީރަބަލް އޮނަ ،ލީޑަރު

ނުޑ  މަސައްކަތް ބަލަިއގަނެ، މި މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ވޯޓު ގަޑީަގއި މިއަށް ވޯޓަށް އައްަސަވއިދިނުމަށް އަޅުގަ

 ޫބލުކުރަން. ހުށަހެޅުމެއް ނެތްގަެއ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުަގއި ، ތާއީދުކުރަން. ެއގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް ވާނަމަ

ނޑުެގ މި ،ގައި ވާނަމަކަމު  މި ތުރާލާއި ނުރައްކަލާިއ، ރައްޔިތުންނަށް  އިމެއް ކަމުގައި ގަބޫލުކުރަްއވަ ހުށަހެޅު އީއަުޅގަ

ލީހުގެ ބާކީ ތިބި މި ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ރައީާސއި މަޖި ޓަކައި ކޮންމެ ދުވަހަކު މި ެދމުންދާ ގެއްލުންތައް ހުއްުޓވުަމށް

ދެން ތިއްެބވި އެންމެ މެންބަރުންނާއި މުޅި  އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަުރން ފިޔަވަ  ވަރަކަށްދިހަ ، 12މި ، އިޓީމު ފިޔަވަ 

މެންބަރުންނަކީ ދެ  40ނޑުމެންގެ މި ގަޅު އެއީ އަ ؛ސް ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއިހާ ލަްއކަ ފަންސާސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެ

ތުން ތަމްސީލުކުރާ ބައެއް. އެހެންވީމާ، މި ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރައްޔިތުންެގ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރައްޔި

ނުޑމެން އެބަ ގެންނަންޖެޭހ ގާނޫނުތަކަށް ޖެހޭ ހިންގަން.  ޙައްޤުަގއި މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅަން އަުޅގަ

ނުޑ  .ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ބަދަލުތަކާއި އިޞްލާޙުަތކަށް އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްކުަރން އެބަ ހަމަ އަުޅގަ

 ވަގުތު  މި މަސައްކަތަިއގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުިރއަށް ދެވޭނެ މަގެއް މި ،އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ދަންނަަވން

ނޑު އެހެންވެ ؛ކަމުގައި ވާނަމަ އިދޭނަހަދަ ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިުޔޓީ ލީޑަރު އެދިވަަޑިއގަތީ ެއ މެންގެ ޕާލިމެއަުޅގަ

ނޑުމެން ދެވާަހކަ ކަންކަމާ  ައޅުަގނޑުމެން މި  އެ ސަބަބުތަަކށް ޓަކައި  އެހެްނވީމާ،ނުކުާރ ވާަހކަ. ތުގަސްއްކުމަށް އަުޅގަ

ދިނުމަށް އް ބުނެޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަދޭންބުނެ ޓަކައި  މި ހާލަތުަގއި ަރްއޔިތުންނަށްމެދު،  ދެްއކޭނެ ގޮަތކާގައި ވާހަކަހާލަތު

ިއ ފެނޭ ީމހަކު ނުރުހުމުގައި ހިފަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ، . އެހެްނވީމާބަރުންނަށް އެ ވަނީ ުނކުޅެދިފަމެން
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މިީއ  ،ކުރުމުގެ ޓެރަރިޒަމް ޢަމަލުތައްއުނދަގޫ މީހަކު ގަދަަކމުން ތަނެއްގަިއ ބަންދުކުރުމާިއ، މީހަކަށް ، ހައްޔަރުކުރުމާއި 

ނަޑށް ފެނުނު ކުރީގެ ރައީސަުކ  ނަޑކަށް ކުަޑވަރެްއގެ ޓެރަރިޒަމް ޢަމަލެއްހެން. އަޅުގަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ގާތްގަ

ެވސް  ކޮްށފައި ޗާޓުން ބޭރުަގއިއިގެ ތެެރއިން ހަމަ ގަދައި ބަަވޑަިއގެްނނެވި ރައީސް ތިން އަހަރާ  ފައިދެްއވާއިސްތިއުފާ

ނޑިޔާރު އެ އޭނަ  ؟ނޭ ބުނި ދުަވސް. ކޮބައިތޯ މިހާރުނުކުރެވޭގާތް ޫފޓާ 100 ޯކޓާ ތިމަންނަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑުމެން ހިތަށްއަރާ ގޮީޅގައި އެ ނޑުމެންނަށް  ،އޮތީ އޭނަ ކުިރ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ  އަުޅގަ

. މެންބަރަކު ވެސް ޣައިރު އިސްތިސްާނއެއް ުނވާނޭ ންޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަކި މީގެރަްއޔިތުންގެ މަ  ،ބޫލުކުެރވޭގަ

އަށް ޭއެގ އޭނަ، މި ތަޅުމުގެ ތެރޭަގއި ޭއނަ ކުރިޔަސް ޚިލާފު ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ އަދި ޤާނޫނާ ޔާކަމެއް ކޮށްފިއްޤާނޫނީ 

ގެ ނިޒާމު ރާއްޭޖގަިއ ޢަދުލު ޖިނާއީ .ނަންޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްނޫނުތައް ިދެވހިރާއްޖޭގައި ހުންގާއަދަބު ލިބޭނެ 

 ކުރުމަށް ޓަކައި ޤާއިމު ބުނާ ހަމަހަމަކަން ަވނަ މާއްދާގައި އެ 17، 16 ،އަމާންކަމާއިންއަދި ރާއްޖޭގެ ައމަ ށް،ހިންގުމަ

އެންމެ ޙައްޤެއް. ިއސްލާމްދީނުެގ ފާރުން އެތެރޭގައި މެންބަރުންނަށް ލިބިދެނީ ހަމަ ހަތަރު، މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި

ކުރާ ކަމަކީ  މި ތޯ؟މިއީ އެ ކޯޓަްށ؛ފާުޅކުރާ ޚިޔާލަކަށް އޭނަ  ނަން އޭމަތީުނވާ ގޮެތއްގެ އި އުސޫލަކާ ޚިލާފުއަސްލަކާ 

ދެނީ މިއީ ެގއްލުންގައި އެތައް ބަަޔކު ނަފްާސނީ ގޮތުން ޖެއްސުމާއި ކޮންމެ ދުވަަހކު މިތާަރއްޔިތުންނަށް މިކުާރ ؟ އެއީތޯ

ގާނޫނަްށ  ބެހޭ ކުރުމާގެންދިޔަ ޓެރަިރޒަމް މަނާގެ ތެޭރގަިއ އުފެދި 90 ކުން ލިެޔފައި ޮއެވގެންތޯ؟ތާ ކޮން، ޤާނޫނަކުކޮން

މި ފާޑަށް  ،ވެސް މިގޮތަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި  ބޭނުން އިޞްލާެޙއް ގެންނަން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު

 ،ހަތަރު މީހަކު ނިކުމެކޮށްފައި އިނގޭޯތ. ތިންއޮީތ ހަމަ ހައިޖެކު ގައި މިމިތާ؛ އުނދަގޫކޮށް  ،ރައްޔިތުންނަށް ދުއްޕާންކޮށް

ދަންނަވަީނ  . މިއީ ދުނިޔޭގެ ނަމޫނާއެޭކ އަޅުަގނޑު މިއިނގޭތޯ ކޮށްފައިޮއތީ ހައިޖެކު މީހުންގެ ޓީެމއް މި 50

ނޑުމެންގެ ޢި ން އިންަނވަނީ. މަޑުމަޑު ،ރު ހުރީީތވެފެންވަ ކެރުމާއި އްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ހިތްަވރާއިމިހެންވީމަ. އަޅުގަ

 މި ންޒަރަކީ މި އިދާރީ މޭޒުން އަދި ެއއަށްވުރެްނ ރީތި އެއަށްވުރެން މޮޅު މަ .ދެއްަވއިގެންފުރުޞަތުއަށް އަދި ޑިމޮކްރަސީ

ނޑުގެ ތެޭރަގއި ގެ ތެރޭަގއި މި އުނަދގުލާއިުކޑަކުަޑ މާލަމު އޮތް  ެވސް ހަމަ ކެތްތެރިކަމާ  މި ތުރާާލއި މި ައޑުފަްއގަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިމަޖިލީހުގެ  އެުކގައި ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި މި މަސައްކަތް ކުަރއްަވން ތިއްބަވާތީވެ.

ނޑުެމންގެ އިދާރީ މޭުޒގެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވަނީ. އަދި  ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ފަދަ ބޮޑު މުސާރައެއް ނޫން އަުޅގަ

ުކރައްވަން ތިއްަބވާ މަޖިލީހުގެ ސްޓާފުންނަށް ލިބެނީކީއެއް. ވަރަށް ކުަޑކުޑަ މުސާރަެއއް ރެޯކޑު އިައއްސަވަ  މި އަޑު

ތަކުލީފު އެއީ ުކަޑ  . އެހެންވީމާ، އެށް ބަލާފަލާ ނަމަ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނައުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބަލިބެނީ 

 ބަރުންނަށް އެހެން ފައިދާތަކާއިއަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެން އިޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ރަތް ޕާސްޕޯޓާޢިއް  ކަމެއްތޯއޭ؟

ވިދާނެ. ކުރެ ބޭސްމެންބަރަކަށް އާސިޔާނުގެ ޤައުމަކަށް ގޮްސގެން ެވްސ ކަންފަތައް  ،ނާޔަތް ލިބެމުންދާއިރުަގއިއި

ކީއްތޯއޭ  ދެން ތިއްބެިވ އިދާރީ ސްޓާފުން؟ ކުރާނީ އޭމުވަްއޒަފުން ކިހިނެްއތޯ ްއޒަތްތެރިއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިދާރީ 

މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު މިއަދު އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރޭ  ؟ހެދި ހުރިހާ އަޑުފަްއަގނޑަކާ މި ކުރާނީ
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މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ވޯޓަށް ެދވޭނެ ދައުލަތުގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ ، ވާނަމަ ެއއީ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ،ބަލައިގަނެ

މި ތިއްބެވި  ،ވެސް ލަސްނުކޮށް ިމހާރުން މިހާރަށް މިކަން ނިންމާފައި މި ތިބައަށް  1:30 ،ވާނަމަ ތަންދޭ ކަމުގައި

ގެ އަތުން މި ސާމާނުތައް ރުން ވީމަ ޢިއްޒަތާެއކު ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ. މި ބޭފުޅުންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ

ނޑިަތކުަގއި ބޭިތއްބޭނެ ނިޒާމެްއ ހަމަޖެއްސުްނ. ެއއީ ކުީރގެ ަރއީސްކަްނ  ގެމި ބޭފުޅުން ،މި ބޭފުޅުން ،އިއަތުލަ ގޮ

އި. އަހަރަށް ގޮީޅގަ 11 އޮތީ ކުރެއްވީމަ މިހާރު އެޚިލާފަށް ޢަމަލު އްމަދު ނަޝީުދ ެއގޮތަށް ޤާނޫނާކުރެްއވި މުޙަ

ނޑުމެންނަކަށް ުނކުރެވޭނެ އެ ބަދަެލއް ،އަށް ެއގޮތުން ބަދަލެއްއެހެންވީމާ، އެ ޮގޅި ، ތަނަށް މި ކީއްކުރަން . މިައުޅގަ

ްއޒަތްތެރި އިްއެވސް ގޮތެއް ނެތް. ކުރެވޭނެ އެތަނަށް ގެނައި ނަމަވެސް މި ކަން ބަދަލު ޑްސްޕީކަރު މިއެންމެ ބޮޑެތި ލޯ

ްއޒަތްތެރި އިބޫލުކުރާނެ.  ގަގެ މަަސއްކަްތ ޔިަތކު މިއަުދގެ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުލޮލާިއ ބޮލުން ދިވެިހ ކޮންމެ ރައް .ރައީސް

ނޑުމެން އެންމެންގެ ތާއީދާއާރައީސްގެ ިއސްނެންެގވުމަށް   އިއްމު ކޮމިޓީން މި ނިންމެވި މަސައްކަތަށް ހަމަ އަޅުގަ

 .ދެމުން އަޅުަގނޑުގެ ވާަހކަ ކުރުކޮށްލާނަންތާއީދު ކޯލިޝަންގެ ނަމުގައި ،މުޅި ގްރޫޕުގެ ނަމުގައި ،މުންއެއްބާރުލުން ދެ

ނޑުމެންނަށް އެަބޖެހޭ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އިްނސާނީ ވަސީލަތަކުން  ކަމުން ކެރިުހރި މިންވަރަކުން މި  ،އެއީ އަުޅގަ

 އިުރކޮޅަކަށް ަނމަވެސް ނިކުންނަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ގެންސަލާމަތްވެ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުން  ވާހަކަދައްަކަވން ންއެމުހިސާބުން ޕީ.ޕީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އެ

ނޑު ބަލައިލާނަން އިތުރު އެއްެވސް  އިދައްކަވަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަ ނިމުނީ. އިދަްއކަވަ ވާހަކަ ނިމުނީ. އަޅުގަ

މެންބަރަކު  އާދެ! އިތުރު އެހެން އެއްެވްސ ޢިއްޒަތްތެރި .ަޑއިގަންަނވާތޯޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަ

ޓުގެ ބަހުްސެގ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގައި ަކނޑަައޅަން. މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ހިސާބުން މި ރިޕޯ ނުވާީތ މިއެދިަވޑަިއގެންފައި

ތުން ަގއި އޮންނާނެ ވާަހަކ ދަންނަވަން. މިއަދު އެޖެންޑާ ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮ 1:30ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަުދ 

ަގއި ެއކަން އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ،  1:30އާދެ! އެއީ  .ޖެހެނީ ވޯޓުގެ ކަްނކަމަށްުކރަންދެން އަޅުަގނޑުމެން ދަތުރު

  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ކަމުގެބައްދަލުކުރާނެ މެންބަރުންނާބުން ޢިއްޒަތްތެރި އެހާހިސާ

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  09:20ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެނގުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު އި. އާދެ! ވޯޓުވޯުޓގެ ަވގުތުގަ ގައި ިމ ބައްދަލުކުރީ މިއަދު  1:30. عليكمالَسالم 

 ންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއްޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާީރ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްެތރި މެ

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  ،6އެޖެންޑާ އައިަޓމު  އަުރވަން.ހަނދުމަފުޅުކޮށްއްވުމަށް ކޮށްލަދެ ޗެކު

އޮތީ  މިއަދު މިހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެހުން.  ތެރޭން ވޯޓަށް އެހުމާދުވަހުގެ މަސައްކަތްަތުކގެ  -6.1

 51ކަމަށް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ާވލުން. އަޅުަގނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވާލަންައއިޓަމަށް ވޯޓަށް ދަންނަ 1

ހުރި ައކުރުތަްއ ދެން، އަދި )ޅ( އިތުުރކޮށް ިރައށް )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ކު

އި ނިންމެިވ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ  އްމުއާ  ،ޙުތައް ދިރާސާކުެރއްވުމަށްފަހުތަރުތީބުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާ

 ެދއްުވން އެދެން. ނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުމެދު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ  ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 43    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   43     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 43        ޖުމްލަ:

 ފާސް       :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 85؛ ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދުމި 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 43. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ 

އެހެންކަމުން،  .43. ޖުމްލަ؛ 22. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 43މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި 

އަދި )ޅ(  ިރއަށް )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ(ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ ކު 51ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

 އްމު އާ ،ޙުތައް ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހުހުރި އަކުުރތައް ތަރުތީބުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިއޞްލާދެން، އިތުރުކޮށް

މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން  އިގެންެނވިކުރުމަށް ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރެވވަޑަ ފާސް އި ިނންމެވި ގޮތަށްކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

   ފާސްވެއްޖެ.
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެޕްރީލް  21މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ދެން . ޝުކުރު ދަންނަވަންމެންބަރުންނަށް މިއަދު ވެސް އިްއޒަތްތެރި 

 ަގއި.9:00ވާ އަންގާރަ ުދވަހުގެ  2015

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


