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 01:33ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 03:65 : ހެނދުނު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

  ދުޢާ .1

 

 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

 10 

 ެ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 

 .2112/2/9އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އޖ/ -8.1

 ހެންވޭރު މެދުނިޒާމީ މައްަސލައެްއގައި ނެތް.  ފާސްކުާރކަށެއްޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިއްޔާ  -8.2

 20 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ލަ()ނިޒާމީ މައްސަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހެންވޭރު މެދު

 25އަދި  ،ވެސް ފަށް އެދެން ަރއީސްެގ ކިަބއިންނޑު ވަރަށް ޮބޑަްށ ނިހާޔަތަށް މާޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ 

ނޑު ޤަބޫލުވެސް. އެހެންނަމަވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދެްނ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ކިބަިއން ކުރާ ގޮުތގަިއ ސް ައޅުގަ

ޚިލާފަށް، ޤާނޫނުތަކާ  ޤާނޫނުއަާސސީއާރައްޔިތުންގެ ައޑުިއއްވާ ތަނުަގއި . ތަން ތަނަކީ ރައްޔިތުންގެ އަުޑއިްއވާ މި
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 ،ތަނުގެ މެޯޖރިޓީ ސަރުކާރަށް އޮތީތީވެ ުނވަތަ މި ،މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުގެ ބާރު އޮީތތީވެ ،ޚިލާފަށް

ދޭކަށް ބޭނުމެއް  ހިންގުމުގެ ކަންތައްަތއް ކުރިއަށް ގެންދާކަށް ައޅުަގނޑު ހަމަ ފަހަރެއްގައި ވެސް ފުރުޞަތެއް ތަން މި

 30ފަށް އެދެން ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް މާ؛ ތަން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ނޫން. މިއީ ރައްޔިތުްނގެ ައުޑއިްއވާ

ންނަމަވެސް މި ވާަހކަ ތަފްޞީލުކޮށް ދަންނަވާލަްނ މަޖުބޫރުވާތީވެ ައޅުަގނޑު ތަންކޮޅެއް ފަހަރެްއގަިއ ދިުގެވދާނެ. އެހެ

 އެހެންނޫނިއްޔާ ރައީސަކަށް އެނިގވަަޑއިުނަގންނަވާނެ ކޮން ވާހަަކއެްއކަން... ދަންނަވާލަނީ. މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 35 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި، ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި...

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ރުހެންވޭ މެދު

ނުޑގެ އެބަ  އިޢުލާނުކުރުން. އެޖެންާޑއާގަިއ އެޖެންާޑ  8.1އޮތީ  މި  40. އެހެންވީާމ، މައްސަލައުޅޭ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

އެޖެންޑާ އިޢުލާނެއް  މައްސަލަ ުއޅެނިކޮށްބަރެއްގެ މެން އެޖެންޑާ އިޢުލާނެއް ނުކުެރޭވނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެްނނަށް އިނގޭތޯ. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް.ނުކުރެވޭނެ  އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ލިބުނު  ،އަުޅގަ

 ގެ ނުވަތަ ކުިރއެރުން ލިބުނު ެއއްަޗކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީ. މި ޤާނޫނުއަސާސީން ައޅުަގނޑުމެން

ަޙއްޤުތަކެއް އެބަ ލިބިދީގެްނވޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް، ރައްޔިތުންނަްށ ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް  ރައްޔިތުންނަށް އެތައް

 45 ހިތްހަމަޖެހުމަކީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރު ިޢއްޒަްތތެރި ދާއިރާގެ ހެންވޭރު މެދުޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިްއޔާ. މިހާރު 

ގޮތުން ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމަށް  ޖެހެނީ ގަާވއިދު ބުނާންމީ ަމްއސަލައިަގއި ދަންނަވަމެ ނެންގެވި ނިޒާދެން

 50 )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ބަލައިގަެނވޭކަށެއް ނެތޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 55 .ގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތ2ްަވގުތު އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  ން އަންގާއެްނގުން. މި. ރިާޔސަތު 2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 

 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 60 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ިޢއްޒަްތތެރި ހެންވޭރު ދާއިރާގެ  ެމދުނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ވާލު. . ސ5ުައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ މި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންެގ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާތީ ދަންނަވާަލން ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ކުރިން. އަުޅގަ

މަތިން ނޫން ގޮތަކަށެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި  ގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއިާވ ގޮތުގެމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު. ރަްއޔިުތން

ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރު މިއަދުގެ  ވާހަކަދެްއކޭކަށް ެއްއވެސް ފުރުޞަތެއް ދެވޭކަެށއް

ނޑު މިހާރު އަލުން ވެސް ހެންވީމާ، އަޅުގަ އަޑުއަްއސަވާލަެދއްވުްނ އެދެން. އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު؛ ޖަލްސާގައި

 65 ނިޒާމީ ަމއްސަލަ ފާހަގަކޮށްލަދެްއވުންއެެދން. ސިކުންތުގެ ތެޭރގައި 81އަރުވަނީ  މި އްފުރުޞަތެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހެންވޭރު މެދު

 70 ދަންނަވަން މި އަޅުަގނޑު  ތްތެރި ރައީސް.ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަވަިކ ވަގުެތއް. ރައީސަކަށް ނުނިންމެވޭނެ 

 ކިކޮްށފައޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ވަނީ ވަ ބާރު މި 8އަކީ ައޅުަގނުޑމެންގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީން  އުޅޭ ވާހަކަ

ކުރިން އޮތް  އަޅުަގނޑުމެން ވަކިކޮށްަފއޭ. ބާރު 8އޮތީ  ދަންނަވަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން މި އަޅުަގނޑު މި

 އި ަސރުކާރު ވެސް އޮތީ. ޤަްއޔޫމުިކޔާ ބޭފުޅެއްގެ އަތްދަށުގަ  ހަރެއްަގއި ެވސް އެއް ބޭފުޅެްއގެ؛ ަޤއްޔޫމިގޮތަކަށް ފަ

ކިުޔއްާވ ބޭފުޅެްއެގ ދަށުގަިއ އޮތީ ޖުީޑޝަރީ  ގެ މަޖިލިސް ވެސް އޮީތ. ޤައްޔޫމުކިޔާ ބޭފުެޅއްެގ ދަށުަގއި ރަްއޔިތުން

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ އަސާވެސް. މި ތިން ކަންތައް ވަކިކޮށްފައި އޮތީ ޤާނޫނު  75ފޯރުކޮށްދީފައޭ.  ހިސާބަށްީސން އަޅުގަ

ނޑައެިޅގެްނ ފަށާއިރު ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ކަ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ؛ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ،ވެސް އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ފުރަތަމަ ބާބުގައި އެބަ އޮތް ިލޔެފައި...  ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 80 އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢި 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހެންވޭރު މެދު

 85ނޫން، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ ައޑުައއްަސާވ ރައީސް. ެއއަށްފަހު ގޮތެްއ 

 ނިންމަވާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެންމެ ނިޒާމީ  މެންބަރު ޢިއްޒަްތތެރި ދާއިރާގެ ދުހެންވޭރު މެ އެްއ؛ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލަ

 90 އްެވސް ކަމެއް ހިނގާ ގޮތުަގއި ވާހަަކފުޅުދެއްެކވިއިރު މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި ިމއަދު ަގވާއިދާ ިޚލާފު އެ ގެމައްސަލަެއއް

ނޑު މިހާރު މި ދަނީ ސުވާލުގެ ފުރުޞަތަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ކަމަށް ފާހަގަކުރަްއވާފައެއް ެނތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ްނޑް އެ ފް ހައުސިން ރިޔާްޟ މިނިސްޓަރ އޮ هللا. ކިނބިދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަްބދ5.1ު

ނިޒާމީ މައްސަލައެއްަގއި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(  ރައްާވ ސުވާލު.ކު . މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާރއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑ

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް.
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް 

ތިއްބެވީ. މި ަގވާއިދު ވަރަްށ  މަޖިލީހުގައި ކުރީގައި ންނޭބޭފުޅު މާ ތަޖުރިބާ ހުރިއަޅުަގނޑުންނަްށވުރެ މާ ދޮށީ، 

 100ލެއްވީަމ ވަަނ ނަންބަރު ބައްލަވައި 7)ރ(ގެ  ަވނަ މާއްދާގެ 51ންޖެހޭ. ގަާވއިދުގެ ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވަ

 ގެވޭނެކަން. އެހެންނޫން،ނިޒާމީ މައްސަލަ ނުނެން ކޮންދައްަކވަމުން ގެންދަވަނިރަީއސް ވާހަކަފުޅު ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 ރައީސް ވާހަކަފުޅުަދްއކަވަމުން އެހެރަ ގެންދަވަނީ.، ލެްއވީމާ ދެން އަްސލު ކުރިއަށް ގެންަދވަންވީ. އެެހންވީމާނިންމަވައި

 ...ގެންދަަވއި ނިމުނީމަ ދެން ވާހަކަދައްކަ

 

 105  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަޒތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢި

އާދެ! ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ދެންމެ އެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

އޮތް ެއްއެޗްއ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ، ގޮތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަާއ ގުޅޭ
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ނުޑ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އަރިހުން ވަރަށް  ނގަޅަށް އެބަ އެނގެއޭ.ށް ވަރަށް ރަ އަޅުަގނޑުމެންނަ އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

 110ެއކު އެދެނީ މިއަދުވެސް އެޖެންާޑަގއި ވަރަްށ ގިނަ މަސައްކަތް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ކުރަން އެބަ ހުރި.  އަދަބުވެރިކަމާ

ނޑުމެން މި ލާ ހަމައަށް ައއިއްަސ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސުވާ 5އޮތީ އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި ވެްސ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވޭނީ، އަޅުގަ

އި މަރަދޫ ަގވާއިދާ ޚިލާފު ކަެމއް ހިނގާ ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެްނވީމާ، ިނޒާމީ މައްސަލަެއްއގަ ވާހަކަދެްއކޭނީ މަޖިލީހުގައި

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ޠްލަޤަށް ޚިލާފު މު އުޅެނީ ޤާނޫުނއަސާީސއާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލައކަށް ެވގެން މި

 120ެގ ައކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ބާރު ފެށިގެން އަންނަނީ ރަްއޔިތުން ކުރެވިަފއި އޮަތތީ. އެ މައްސަލަކަމެއް އެޖެންޑާ 

ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ އޮތް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކިބައިން. މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ

މެންބަރަކު ވަކިކުެރްއވި މި މައްސަލަިއގައި މި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ  2 އިލެކްޝަން ކޮމިޝަުނގެ

 ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިމަޖިލީހުެގ ގަާވއިދާ .ނުކުރަްއވާފައި އޮްތ މައްސަލައެއްޝާހިދު އެޖެންޑާهللا ރަބަލް ޢަބްދުއޮނަ

 ...މިތާ އެޖެންޑާކޮށްފައި އޮތް މަްއސަލަ، މައްސަލަ ައކީޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  ތޫރާއިދުސް
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.ޝު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ރިޔާސަތަށް ންމެ އެ ނެންެގވި ނިޒާމީ ަމއްސަލަިއގަިއ ފާހަގަކުެރްއވި ުނކުތާ މަޖިލީހުގެ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ދެ

 130މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ، ޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުަސލައާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވާލަންސާފުވެއްޖެ. އާދެ! އެ މައް

ބަލައިގަނެޭވކަށް ނެތޭ. މަތީން  ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮުތގެކަމަށް ނެންގެވީ ިނޒާމީ މައްސަަލއެްއ  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި  ށް ޢާޡިމަ  ޢަލީ މެންބަރުޢިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ހެންވޭރު މެދުމިހާރު އަޅުގަ

 ިސކުންތުގެ ތެރޭަގއި ނިންމާލަދެއްވުަމށް އެދި ދަންނަވަން.  81ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 135 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހެންވޭރު ދުމެ

ނުެދއްވާ. ކުޑަ އިުރކޮޅެއް ބުނާ މީހުންނަށް އެހާ މެން ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ބަސްޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު

ެވސް ޤާނޫނުއަސާސީ ފުރަތަމަ އަޅުަގނަޑކީ ވަރަށް މަދުން ވާހަކަދައްކާ މީހެއް. އެހެންނަމަބައެއް ކަންތަުކގައި ގިނައިރު. 

 140ިދވެހިރާްއޖޭގެ އެންމެހައި ބާރުތަްއ  ،ނީވަ އޮންނަނީ ޤާނޫުނއަސާީސގެ ސިޔާދަތު ކަމަށް ލިޔެފައި މި ބާބުގައި މި

 . ަބއްލަވާ!ވަނަ މާއްދާ 177މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ބަްއލަވާ! ެއްއގޮތަށޭ. ނިކަން ހިންގަންވާނީ މި ޤާނޫނުއަާސސީއާ

ދެވޭނެ ކަމަްށ އެޖެންާޑ ކުރިއަށް ގެންއެއަށްފަހު ރައީްސގެ  އޮންނަނީ ކީކޭތޯ ރައީސް ބައްލަާވ!އި ނަ މާއްާދގަވަ 177

ޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވަކިން މި އިލެކްޝަން ކޮމި ،ންަނނީވަނަ މާއްދާގައި މި އޮ 177ރަނީ. ކުޅުަގނޑު ޤަބޫލުއަ

އޮތީ  ލަތްތައް މި ކިކުރެޭވނެ ހާނީ މެންބަރަކު ވަކިކުރުން. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ވައޮންނަ

 145. ެއހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެފައި މިހެން އޮއްވާ ދެން ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެފަ

 ...ބައްދަލެއް ނުކުެރވޭނެ. ިއލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއް ވަތްެކއްނުކުެރވޭނެ ށް ެވސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްނބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެ

 150 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހެންވޭރު ދުމެ

ނަޑއެިޅގެން އެ ފުރުަޞތު...  އެ ފުރުޞަތެއް ނެތް. އެހެންީވމާ، ކަ

 155 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ހެންވޭރު  މެދު )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ނޑު ވަރަށް އިޙްގެ އަރިމެންބަރު  ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި  ހެންވޭރު ދާއިާރގެ  މިހާރު މެދު ،ެއކު އެދެން ތިރާމާހުން އަުޅގަ

 160ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  އްަވއިފި. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(މްގެ ނުކުތާ ފާހަގަުކރަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި

އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މިހާރުވެސް ކަމަށް ދަންނަވާލަން. މާލުންގެ ސަކަމަށް ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުލުސަމާ

ން ނިޒާމީ ނުކުތާ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހަމަ އަޅުކަމެްއގެ ތެޭރަގއި ރޯދައިގެ. މިހާރު ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު
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ނޑު މި ފާހަގަކުރަްއވަިއ، އަީކ  ނިޒާމީ މައްސަލަނަންގަާވ  އެ، ދަނީދަންނަވަމުން އެ ނިޒާމީ ނުކުތާއާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

 ކަށް ނެތޭ. އެހެންނަމަވެސްެނވޭ އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުން ނިޒާމީ ަމއްަސލައެއް ކަުމގައި ބަަލއިގަ

 165 ގޮތަކަށް  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިާދ އެއްގޮތަށް ނޫން ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނިޒާމީ މައްސަލަ ނަންގަވަމުން ގެންދަވަނީ

ަވގުތު ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރަނީ މި ސްތުމާ، އަުޅަގނޑު މިހާރު ގަހެްނވީކަށް ނެތް. އެލުކުރެވޭ ޢަމައަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑާލަ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަެތއް ުކރެވުމަށް އުނދަގޫތަެކއް ދިމާާވތީ މި والّسالم . ންވަގުތު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

 عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:   170 (އަށް  18:55އިން  11:25)ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 175ިވ މިއަދު ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ޖަލްސާ ފަަށއިގެން ުކރިޔަށް ގެންދިޔުުމގައި ދިމާ. الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ކުރަމުން މި ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑު މަސަްއކަތް ރަޢުުޔގެ އިތަފާތު ިޚޔާލާ އިިއގަމައްސަލަ  ދަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ރޯދައިގެ މަރަމަާޟން މަހުގައި  ގޮތުަގއި ބަަރކާތްތެރި ކުރުުމގައި ޮބޑަށް ީތގަިއ ތިބޭއިރު ކަްނކަން ހައްލުއަުޅގަ

ނުޑ ދޭންޖެހޭނެ އެހެންވީވަންޏާ ަވގުތަށް ވެްސ އިސްކަން ބޭނުްނވާ ަކމަށްވަގުތަށް ވެސް  މާ، އެގޮތުން އަުޅގަ

ރަށް ވަގުތު ހޯދާލުން އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކުެރވެނީ ައދި އިތުނާލުުމގައި ައޅުަގނޑަށް އިހްސާސްވިސްވިސްނާލި

ނޑު ގަސްތުކޭ. އެހެކަމެ  180ކުރަނީ އެކަން ެއގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން. އެހެންވީމާ، މިއަުދގެ ޖަލްސާ ންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން  ާވ  2112ޖުލައި  3ކުރަނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ގަސްތުއަޅުގަ

 ަގއި. 11:81ހެނދުނު ންގާރަ ދުވަުހގެ އަ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 185 


