
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 

 ޖަލްސ   ވަނަ 26ދައުރުގެ  ވަނަ 1ވަނަ އަހަރުގެ  1023

 1023 ޖުލައި  32

 

 

 

Wycaimuawy eguhIlijwm egcnutiycawr

04/1423ޔައުމިއްޔ  ނަންބަރު:   



1 

 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 5 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 10 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި 22ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

 15  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .1023/1/26/އޖމިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަްނބަރަކީ  -3.1

 3އަށް،  2113/39އިން  2113/37ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. ަޔއުމިއްޔާ ނަންބަރު  3.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -2.3

ަވނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާތަްއ.  15އަދި  14، 13ވަނަ އަހަުރގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2113ލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ. އެއީ ޖަ

މި ޔައުމިއްޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓަގއި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެއްވެްސ މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް 

 20ތީން މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތެގ މަ

 ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިންމައިފިން.

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4
 

 25 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަންގާ އެްނގުން.  . ރިާޔސަުތނ4ްައއިޓަމު  އެޖެންޑާ
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 11:55ވީ އަްނގާރަ ީވ ދުވަހު ހެނދުނު  2113ލައި ޖު 23ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަުލވުންތައް ބޭްއވިފަިއވާ ގޮތް.  -4.1

ނޑު  ވީ ބުދަދުވަހު މެންދުރު  2113ޖުލައި  24ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގާފައިވޭ.  5އާ ދެމެދު 11:35އިން ރޭގަ

 2113ޖުލައި  25ކޮިމޓީއެްއގެ ަބއްދަލުވުންތަްއ ހިނގާފަިއވޭ.  3އާ ދެމެދު 3:45އިން ފެށިގެން މެންުދރުފަހު  12:15

 30ޖުލަިއ  29ކޮމިީޓގެ ބައްދަުލުވން ބޭއްވިަފއިވޭ.  1އަށް  12:11އިން މެންދުރު  11:11ބުރާސްފަތި ުދވަހު ހެނދުނު  ވީ

 ކޮމިޓީެއއްގެ ަބއްދަލުވުްނ ބޭއްވިފަިއވޭ.  1ައށް  14:15އިން  13:11ވީ ހޯމަދު ދުވަހު މެންދުރު  2113

ަގއި ޢާއްމު 11:45ދަުލުވންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ގޮތް. މިއަދުގެ ކޮމިޓީތަކުެގ ބައް .4.2ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ -4.2

ގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ހޮއްެވވި ކޮމިޓީ، 12:11ގައި. 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ަގއި. 3ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ، ކޮޓަރި  ގައި ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލއްަޔތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލ12:11ާަގއި. 2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 35ަގއި ޤައުމީ ތަރައްޤީ 12:45ގައި. 1ގައި މިނިވަން މުައއްަސސާތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 12:45

ަގއި އިމްިތޔާޒު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ 2:11ގައި. 1ަގއި މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 2:11ގައި. 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 ގައި.3ރި ކޮޓަ

 

 . ސުވާލު 5
 40 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސަްއކަތެއް ނެތް.ުސވާ، 5ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 45 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  -6.1ކަންކަން. ލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ މަޖި، 6ޑާ އައިޓަމު އެޖެން

ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދަށް އައި ބަދަލާ ގުިޅގެން ކޮމިޓީތަކަށް ގެނައުަމށް ހުށަހަޅާ ބަދަލު މަޖިލީހަށް 

ރުންނަށް އައި ބަދަލާ ހުށަހެޅުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ެމންބަ

 50ގުިޅގެން ޕާޓީތަުކގެ ީލޑަރުންނާ އެުކ މަޖިލީހުގެ ނައިުބ ރަީއސް ބޭްއވެިވ ބައްދަލުކުެރްއުވންތަކުގެ ރިޕޯުޓ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ގައި ޯވޓަށް  1:31މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފައިވާނީ. އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލުގެ ދަށުން މިއަދުގެ 

 މި ރިޕޯޓަށް ވޯަޓށް ދަންނަވާނަން. ދަންނަވާއިރު
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 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 55 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް.މަޖިލީހަށް ތަ، 7ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 

 ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން  . ކުރިން ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ބިލުގެ 8

 60 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެއްގެ ުކށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. މި އަިއޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ކު، 8ޑާ އައިޓަމު އެޖެން

 ނެތް.

 

 65 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢީ ބަހުސް. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް. ތިދާ އިބް، 9ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 70 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި ހުރި މަސައްކަތް. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މަސައްކަެތއް ނެތް. ނުނި، 11އިޓަމު އެޖެންޑާ އަ 

 

 75 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 11

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 129. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ 11.1ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  ،11ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިުބގެ ގޮުތގައި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މ. 
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 80ވަަނ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން  129ޢާޒިމާ ޝަކޫރަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އާސްތާނާ / އަލްސާތާޛާ ޢާއިޝަތު

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުުހންހޯއްދެވުމަށް ޓަަކއި ފޮނުްއވާފަިއވާ މަްއސަލަ ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުާރ 

ޖުލައި  23މި ރިޕޯޓު  މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތެގ ރިޕޯޓު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ަގއި މެންބަރުންނަށް ާވނީ ފޮނުވިފަ. މި ރިޕޯޓު މަިޖލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާީނ ސަރުކާރުެގ މަސްއޫިލއްޔަތު 2113

އަދާކުރަްއވާ މިންވަރު ބަލާ ޮކމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު، ުކރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ. 

 85 ޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އަޅުަގނޑު އެ ޢިއް 

 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއަޔތު އަދާކުރާ ބަލާ ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް، 

ނޑު ހުށަހަަޅއިލާނަން. ދި ވަަނ  129ެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އަުޅގަ

 90މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ވަީޒރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަްއވާފަިއވާ 

(ަގިއވާ ގޮުތގެ ވަަނ މާއްދާގެ )ރ 129އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ނަންފުޅު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުންހޯދުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ހުަށހެޅުމަށް ފޮނުއްވުމުން، އެ 

ނަންފުޅު މަޖިލީހަށް  އިްއުވމަށްފަހު މިކަން ސަރުކާރުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް 

ވަނަ ޖަލްސާަގ.  13ވަނަ ަދއުރުެގ  2ަގއި އޮްތ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މިއަހަރުެގ 2113ޖުލަިއ  15ފޮނުވިފައިވަނީ 

 95މި މައްސަލައިަގއި މި ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައި އެ ވަނީ، އެޓަރނީ  ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރަްއވާފަިއވާ 

މި އިދާރާތަކަށް ލިޔުްއވި ސިޓީތަާކއި އެ  . މ. އާސްތާނާ / ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫެރވެ. ކޮމިޓީގެ ފަރާތުނ1ްފަރާތަކީ 

ަވަނ  57ަގއި އޮތް ކޮމިީޓގެ 2113ޖުލައި  16އިދާރާތަކުން ފޮނުވި ޖަވާބުތަްއ މި ރިޕޯޓާ އެކު އެ ވަނީ ެއވެ. އަދި 

ބައްދަލުވުމުަގއި މި ަމއްަސލައާ މެދު މަޝްވަާރކުރެވުަމށްފަހު ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަދށުން ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުެގ  

ރެއްގެ ކިަބިއގައި ހުްނނަން ލާޒިމު ސިފަތައް މ. އާސްތާނާ / އަލްއުސްާތޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ަޝކޫރުެގ މެންބަ

 100ަގއި ބޭްއވުނު މި 2113ޖުލައި  16ފުރިހަމަކަމަށް އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި އެވެ. މި މައްސަލަ ނިންމަވާނެ ގޮތަކާ މެދު 

 171ރާުކރެއްވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުުމގައި މެްނބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގެ ދަުށން ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިާވ ފަރާތަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން 

ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް  ރުހުންދިނުމާ މެދު ކޮމިޓީ އަށް ފެންނަ ގޮތެއް ފާހަގަކުެރއްުވމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި

ނިންމެވި ެއވެ. މިގޮތުން ކޮމިޓީގަިއ ކުެރވުނު މަޝްވަރާަތުކގައި ހުށަހެޅި ާތއީދުލިބިފަިއާވ ހުށަހެޅުންކަމުގަިއވާ މ. 

 105އާސްތާނާ / އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ަރއްޔިތުންެގ 

ންދޭން ފެނިވަޑައިުނގަންނަ ކަމަށް ވޯޓަށް އައްަސަވއި، އެޓަރނީ ޖެނެަރލްގެ މަޤާމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހު
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މަޖިލީހުން ރުހުންދިނުމާ މެދު ކޮމިޓީ އަްށ ފެންނަ ގޮެތްއ ނިންމެވި ެއވެ. ެއގޮތުން ިއސްވެދެންނެވުނު ހުށަހެޅުމަށް 

ިއގެން ޯވޓުަގއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ވޯޓަށް އެއްެސވުމުން އެ ަވގުތު ކޮމިޓީ އަށް ާހޒިރުެވަވޑަ

އިއްތިފާޤުން ނިންމެވީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުންދިނުމަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަ ކަަމށެވެ. ވީމާ، މި މައްސަަލ 

 110ހަޅަމެވެ. އަދި މި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަކަށް ނިންމެވުމަށް ޓަކައި މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުމަށް މެންބަރުން ވަޑަިއގެންނެވި ނިސްަބތް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޭ ލިޔުމަކާއި މި މައްސަަލއިަގިއ 

 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވޯޓުދެްއިވ ގޮތުގެ ތަފްސީލީ ލިޔުން މި ރިޕޯޓާ އެ ވަނީ ެއވެ. ުޝކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 115ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްަވއިދެްއވި ަކމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ަނއިުބ މުޤައްރިރު، ކުރެންދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނުޑ ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ޮކމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ޝުކުުރދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓާ މެދު  އަޙްމަދު މޫސާ އަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ(ަގއި. ބުނެފައި ވަނީ މި މާއްާދގެ  171ންނަނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޢާމަލުކުރަންވީ ގޮތް މި އޮ

 1)ބ(ގައި ބަޔާްނކުރެވިަފއިވާ ރިޕޯޓާ މެދު ބަހުސްކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ 

މިނެޓުެގ ފުރުޞަތުދޭންވާނޭ. އަދި  31 މެްނބަރަކަށް ޖުމްލަ 1މެންބަރަކަށާއި ސިޔާީސ ޕާީޓތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ 

 120އެއަށްފަހު އެ މައްސަލައަކާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އަހާނީއޭ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ފުރުޞަތު ިމ  ނުޑ ުކރިއަށްގެންދާނަން. ިސޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ މެންބަރުންެގ ތެރެއިްނ އަުޅގަ އެގޮުތގެ މަތީން އަުޅގަ

ރުވަނީ މާވަށު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރަށް، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުްނ އަ

  ދެްއކެވުމަށް.ވާހަކަފުޅު

 

 125  ބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން:އަ ޖަމާލު މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

ރެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަދި ސަރުކާރު `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދެންމެ ކު

ލާފައި އިމަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑު ައޑުއަހަ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާއިއަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ ކަެމއް ދަންނަވަ  އިޝަތު ޢާ ްލއުސްތާޛާ ގޮުތަގއި އަ ލާނަން. އާދެ! ައޅުގަ

ކަމަނާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްޕުޅުތަކުން  ޒިމާ ޝަކޫރަކީ ޤާނޫނީ ދާއިރާަގއި ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް ކަމަށް އެޢާ

 130ވެސް ހަމަ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް. މަޤާމު  ކަމުގެދައްކަވާަފިއވާ ބޭފުޅެއް. އަދި ބަންޑާރަ ނައިބު

ނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި އެއެހެންކަމުން، އަޅު  ކަމަނާ އަކީ ެއކަމަށް އެކަށީގެްނވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވީހިނދު، ދެން  ގަ

ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމި ސަބަބެއް މާ ބޮޑަށް ވޯޓުން، އެ ރިޕޯޓުްނ އަޅުަގނޑަށް ސާފެއްުނވޭ. 

ޒިމާ ޝަޫކރު ޢައްޔަންކުރުމަކީ އެންމެ ޢާއިޝަތު ޢާމަށް ޤާ މަ ގޮތުަގއި އެ އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
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ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ،  އެކަީށގެންވާ ކަމެއް ކަމަށާ، އެކަމަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް ކަމަށް އަޅުގަ

 135މެ އިންސާފުވެރި ގޮތަކަްށ މެދު ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން މެންބަރުން ވިސްނާވަަޑއިގެންެނވުމަށްފަހުގައި ެއން މިކަމާ

ވޯޓުދެްއވުމަކީ ައޅުަގނޑުމެްނ ޕާޓީން ވެސް އެދޭ ގޮތް ަކމުގައި ދަންނަވާލަމުން އަޅުަގނޑު ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 140ގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެހަިއ `. ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮ ދުޢާ ރައްޔިތުން

ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން. އަޅުަގނޑު މިއަދު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ކުޅޭކުޅޭ ެއއްަޗކަްށ 

ނޑުމެން ރިޖެކް ުކރާ މީހުން އަލުން އަނބުރާ ޓުހަދައި، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަުމގައި ހުރި ގުންޑާ ވަޙީދު މި މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ލަކަށް ވެއްޖެ. ޢިްއޒަތްތެރި ަހޖުއަކީ މި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު  މި މަޖިލީހަށް އަނެއްކާެވސް ރުހުން ހޯދަން ފޮނުވާ ވާހަކަ 

ނޑު ރައީސް. ޢާޒިމާ ަޝކޫރަކާ  ެއއްވެްސ މައްސަލަ ެއއް ނެތް. ައޅުަގނޑު ޕާީޓގެ ެވސް ެއއްެވްސ ާޕސަނަލީ އަުޅގަ

ނުޑގެ އަޚްމައްސަލަ އެއް   145މެންބަރު އެ ވާހަކަދެއްކި ގޮތަށް  ނެތް. އެހެްނނަމަވެސް ޢާޒިމާ ޝަކޫރަކީ ދެންމެ އަޅުގަ

ހުންނަންވާނެ. މި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުތަކަށް ވެްސ  ްކްސކިއުޒްވަރަށް ފުންނާބުއުސް ަވކީލެކޯ. ވަކީެލއް ެވއްޖެއްޔާ އެ

 ؛މެއް، މާދަމާޤާންނުދިނީމާ އަނެއްކާ ގަދަކަމުން އެހެން މަކުރަންޖެހޭނެ. މި މަޖިލީހުން އެއްފަހަރު ރުހުތިރާމުއިޙް

އެހެން އަނބުރާ ހޭރިޔާކޮްށކޮށް  ؟މަށްތޯ އަންނަންވީޤާމިފަހަރު ރުހުންނުދިނީމަ ދެން ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަ 

ން. ެއއީީކ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާނެ ގޮެތއް ނޫ ؟އަޅުަގނޑުމެން ތިބެްނވީތޯ ރައީސް

 150ވެސް ވަރަށް ހިތާމަކުރަން ޢާޒިމާ ކަހަލަ ޚިދުމަތްތެރި ބޭފުޅަކު ކަމަށް  ައޅުަގނޑު ޙަީޤޤަތުގައި، އެހެންވީމާ

އަށް ފައިބައިގެންނުވާނެ.  އަށް ފޭބީމަ. މިހާ ދަށު ދަރަޖަ އަޅުަގނޑުމެން ދެކިގެން ތިިބ ބޭފުޅަކު މިހާ ދަށު ދަރަޖަ 

އްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ވަޒީރުކަމަށް ރުހުން ނުލިބުނީމާ، އޭނާ ވަޒީރުކަމުން އަޅުަގނޑު އެދެނީ ރަ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަށް  ރުހުންނުލިބުނީ ރައީސް. ދެން އަނެއްކާ އެހެން ވަީޒރުކަމަށް މި މަޖިލީހަށް އައިސް ހަމަ އޭނާ

ހަމަ މިތާ ހުރެގެން  ރުހުންނުލިބޭނެނޫންތޯ. އެއް މަޖިލީހެއް މީ. އެއް ަދއުރެއް ިމ ހިނގަނީ. ކާށިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު

 155އަށް  ުދވަުހ ވޯޓު ހަަމވެގެން އޭނާ ނުފެންނަ ކަމަށް. އެ މަށްހަމަ ކުރީ ދުވަހު ވާހަކަދެްއކީ ޢާޒިމާ ޝަކޫރަށް ރުހުންދިނު

ރުހުންނުލިބޭ. ހަމަ އަނެއްާކ ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮިމޓީން މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑުމެން މި  އޮތީ އޭނާ ޅުވެަފއި މިބައްލަވާފައި ވިދާ އަށް ރުހުންދޭން ފެނިވަަޑއިނުގަންނަވާ ކަމަށް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ،މަޖިލިސް ނޑުމެން އަުޅގަ ނޑުމެން ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް ަނގާލަިއ، ައުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަދަރުކުރާނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވައްޓާަލއިފި ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ކޮން ބައެއް ތިރާމުއިޙް ތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަީކ هللا ހިނގައިދާނެ. މާތް  ށް ހިސާބަ ޖޯކަކަށް ރައްޔިތުން ބަލައިގަްނނަ  160އިރާދަފުޅުން އަދި ރައްޔިތުން އަުޅގަ
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ނުޑ މަޖިލީހުން ނިންމާ ކަންކަން އެބަ އިޙް ތްތެރި ަރއީްސ. ކުރޭ. ޢިއްޒަތިރާމުޖޯކެއް ކަމަށް ބަލަެއއްުނގަނޭ. އަުޅގަ

މި ތަނަށް  ކުރާ މީހާ ވަޙީދުއަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަނީ ރަީއސް ވަޙީދު ގޮތްދޫނުކޮށް ހަމަ އަނެއްާކވެސް މަޖިލީހުން ރިޖެކްޓު

ރާމް ޙަ. ވަޙީދު ހަނދާންހުންނަންޖެހޭނެ ތިމަންނާ މިހުރީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަމެއް ކޮށްގެްނކަން. ފޮނުވާ އެބަ

ރާމް ކަންތައް ކުރުވަން ޙަމިހުރީ. މި ރާއްޖޭގައި ތިބި ހުރިހާ އެހެން މީހުން ލައްާވ  ވެރިކަމެްއަގއިކަން ތިމަންނާ

 165މި ރަމަޟާންމަހުގައި އެ ފަދަ ޙަރާމް  .މަޖުބޫރުކޮށްގެންނުވާނެ. އެއީ ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެންެގ ކުރިމައްޗަށް އޭނާ ފޮނުަވއިެގންނުވާ ނެ. ޙަރާމް ވަނީކީ ވަިކ ކަމެއް ކުރާކަށް ނޫން. މި ކަމެއް ކުރަން އަުޅގަ

ކުރުމަށް ފަހުގައި އެ މީހާ އަނެއްާކވެސް މަޖިލީހުގެ ކުިރމައްޗަށް ަވޒީރުކަން ދީފަިއ، މަޖިލީހުން އެކަމެއް ރިޖެކްޓު

ސް ޕާޓީއެްއެގ އުޅެނީ. އެއީ ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން އެއްވެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މޫނުމައްޗަށް ތަފާލެއް ޖަހަންނޫންތޯ މި 

ނޑުމެން އެބަ   ބޭފުޅަކު ޤަބޫލުކުރާނެ ކަެމއް ނޫން. އެކަން ޤަބޫލުކޮްށގެން ވެސް ުނވާނެ. ތާރީޚަށް ަޓކަިއ ވެސް އަުޅގަ

 170މަށް ހޮވައިެގންނުވާނެ. އެއީ ަރއްޔިތުްނެގ ޤާޖެހޭ އަނެއްާކވެސް ނޫނެކޭ ުބނަން ޢާޒިމާ ޝަކޫރަށް. ޢާޒިމާ ޝަކޫރު މި މަ

ބި ހުރި މީހެއް. މި ދައުރަކު ނުހޮޭވނެ. އެއީ މި ަދއުރުަގއި މި ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު އޭާނެގ މަޖިލީހުން ރުހުންނުލި

ނޑުމެން އޮންނާނީ ނޫނެކޭ ބުނެފައި ވަރަށް ފާޅުކޮށް ބޮޑު ގޮތެއްގަ. މިއަދު އަނެްއކާ  ނަން މިތަނަށް ފޮނުވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެްނ އެޕްރޫވްކުރަންޏާ މި މަޖިލީހުގަ ކުރާ ބަޔަކަްށ ތިރާމުއި ތިބި މީހުންނަކީ ރައްޔިުތން އިޙްޢާޒިމާ ޝަކޫރު އަުޅގަ

ނޑަށް އެނޭގ ބަޣާވާތެއްގެ ތެޭރގައި ޢާިޒމާ ވެސް ބައިވެިރވެގެން ަކންތައްތައް ކުެރވުނީމާ ޢާޒިމާ  ނުވާނެ. އަުޅގަ

 175ނޭ. މާއުފުލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން . ެއކަމަކު ެއއީީކ އަޅުަގނޑު ޭއަގއި ޒިންއުޅޭކަ ބަހައްޓަން މަޖުބޫރުވެގެން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ އެ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަކާއި ނުކުރެވޭ ކަމެއް ެއއީ 

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނެ ކަންތަކާއި ނުކުރާނެ ކަންތަްއ ހުންނާނެ. މަދުމިނުންނާއި ބޮޑުމިނުންނާ. އަޅުަގނޑަށް 

ރުން ވަރަށް ޒިންމާދާުރވާނެކަން. މި މަޖިލީހަކީ ޤައުުމގަިއ މިސްރާބު ކުރަހަިއގެން ޔަޤީން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަ

ރައްޔިތުންނަށް ދާންވާ ބަރުލަމާނީ މިސްރާބު ދައްކާ މަޖިލިސް. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ެއބަ ބުނޭ ވަރަށް ސާފުކޮްށ 

 180 ކެބިނެޓު  ން ހޯދީމައޭ ފުލްފުލެޖުމި ަމޖިލީހުގެ ރުހުން ބޭނުންވާނެަކން. މި މަޖިލީހުގެ ރުހު ،ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ނޑުމެން ިއއްެޔގައި ނުދިން މީހާ އަްށ  މިނިސްޓަރަކަށް އޭނާ ވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި މަޖިލީހުގެ ރުހުން އަުޅގަ

ވެސް ވިސްނޭ ބަަޔކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ؟އަނެއްކާ މިއަދު ދިނީމާ އަުޅަގނޑުމެން މި ބުނަނީ ކީކޭތޯ

ނުޑމެން އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދައިގެންނަ ވަނީ ނޑު  ،މަ މިއަދު އަޅުގަ ޢާޒިމާ ޝަކޫރަށް ވޯޓުދޭންޖެހޭނީ. އަޅުގަ

މީދުކުރަނީ ޢާޒިމާ ޝަކޫުރގެ ނަމަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ުކރިން އެ ކަމަނާ އަމިއްލަފުޅަްށ އެ ކަމަނާގެ ނަން އަނބުރާ އްއު

ނޑު ނޭދެން އެްއގޮތަކަްށވެސް މި މައިދާނުން ެއ ކަމަނާގެ މި ކިލަނބުކަ ،ގެންގޮސް   185ން ސާފުވެގެން ިދއުން. އަުޅގަ

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެއއްެވސް މީހަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ވާކަށް. އަދި އަމުދުން މީ

ރޯދަޔަށް މި  އަޅުަގނޑުމެން ކުރާހިތްނުވާ ކަމެއް މިއީ މީހަކު ހިތުޖެހޭ ގޮތަށް ވާހަކަދެްއކުން ވެސް. އަޅުަގނޑުމެން
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ނޑު ދެރަވޭ. އެީއ ކޮްށގެންވާެނ  ތިބީ. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ މުޑުދާރު ކަމެއް ވަޙީދާއި ާޢިޒމާއާ ގުިޅގެން ކުރާީތ އަުޅގަ

އަށް އަޅުަގނޑުމެން ރުހުން  މިއަދު ޢާޒިމާ ،ކަމެއް ނޫން. މިފަދަ ބޮޑު ކަމެއް މި ރާއްޖޭގައި ހިނގައިފި ކަމަށް ވަންޏާ

 190ކަމެއް ނެތް. އެ ރުހުން  ހޯދާކަށް މި މަޖިލީހުގެ ދޮރުގައި ަވޒީރުން ޓަކިަޖހާނެމި މަޖިލީހުގެ ރުހުން ދީފި ކަމަށް ވަންޏާ

މަކަށް އައިސްއައިްސ ޤާސްކޮށް ހަމަ ރުހުންނުދިނަސް އެ މީހާ އައިްސއަިއސް ހުންނާނީ. އެހެން މައަނުދިނަސް ކޮންޓިނު

 ހުގެ ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ ހުންނާނީ. އެއީ އަޅުަގނޑުެމން ކުރަން ހެޔޮވާވަރު ކަމެއް 

ނޑުމެން ކުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އާދޭހާ ދުވަހު ނިންމި ނިންމުމުގެ  އެކު ދަންނަވަން، މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ޢާޒިމާ ޝަކޫރަށް މިއަދު ރުހުންނު، މެއް މި ދެނީ. އެހެންވީމާޤާމަތީ ތިބޭށޭ. ހަމަ ވަޒީރުކަމުެގ މަ ދިނުމަށް އަޅުގަ

 195 ގޮވާލަން. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަޅުަގނޑަށް ަޔޤީން މި މަގަށް މަސައްކަތްކުަރއްވާނެ ކަމަށް... 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޞޫޢުމަهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކު 

 / އާސްތާނާ އާދެ! އެޓަރނީ ޖެެނރަލްކަމަށް ޢައްޔަންކުަރއްވަްނ ފޮނުވާފައިާވ މ. ،ރިއްޔާ ވަޒީރު ކަމަށްހޫރައީސުލްޖުމް

 200 އަލްއުސްާތޛާ ޢާޒިމާ ޝަކޫރަށް ރުހުންދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާކޮށް ފޮނުވާފައި އޮތް ރިޕޯޓުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް

ފެންނަ ކަމަށް ނިންމާފައި އޮތްކަމުގައި ވިޔަްސ ޑީ.އާރު.ޕީގެ ފަރާތުން އެ ަކމަނާ އަށް ރުހުންދޭން ފެނޭ. އެކަމަށް ނު

ނޑުމެން ވިްސނާލީމަ އެނގިވަަޑިއގަންނަވާެނ، އެ ކަމަނާ އަކީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އެ މަޤާމު  އާދެ! އަުޅގަ

މި މަޤާމަށް؛ އާދެ، އޭޓަރނީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް  އަދާކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅެއް. އެންމެ ފަހުން މި މަޖިލީހުން 

އެކަމަނާގެ ނަން ހުށަހެޅުނު ފަހަރު މި މަޖިލީހުން ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ރުހުންދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އޭގެ ފަހުްނ 

 205މުމަކީ. އާދެ! އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭ ކޮން ކަމެއް ކަން ބަދަލުވީކީ އެ ަކމަނާގެ، އެ ކޮމިޓީން ރުހުން ނުދޭން ނިން

އަޅުަގނޑު ޑީ.އާރު.ީޕގެ ފަާރތުން އެ ކަމަނާ އަށް ރުހުން އޮތް ދެންނެވުމަށްފަހު ދެން ބަލައިލަން ބޭނުންވަނީ 

ކިހިނެއްެވގެންތޯ މި ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތުަގއި މިކަހަަލ ނިންމުމެއް ނިމިގެން މި އަންނަނީ. ައޅުަގނޑުމެްނ 

އި އޮްތވަރުން ސީދާ؛ ސާފު ސީދާ ޒިންމާދާރު ނިންމުމެއް ނުނިންމިދާކަން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ. ކޮމިޓީތައް ސިޔާސީވެފަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ކޮމިޓީަތކުން ރިޕޯޓުތަކަށް ޑީ.އާރު.ޕީން ތާއީދުކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް 

 210ށް ރުހުންދޭން ތާއީދު މި ކުރެވެނީ. ެއ މި ރިޕޯޓަށް މިހާރު ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައި އޮތް ގޮތަށް ތާއީުދނުކޮށް ޢާޒިމާ އަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް ސުވާލުއުފެޭދނެ ޖާގަ އޮތީމަ. އާދެ! އެހެްނމެ، ކޮމިޓީން އަުޅގަ ނިންމި ނިންމުމާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަ

މޭ ގޮތަށް އެބަ ޖެހޭ މިކަހަލަ ނިންމުން ނިންމާއިރު ސިޔާސީ ކަންތަކުން އެއްކިާބވެގެން ތިބެ ޒިންމާދާރު ނިންމުމެއް ނިން 

ސްޓޭޑިން ކްަރއިޓީރިއާ އެއް ކޮމިޓީތަކުަގއި ހަދާފައި ބާްއަވން. އެހެންނޫނީ ވާނެ ގޮތަީކ މި ތިން ބާރު ވަކިވެަފިއާވ 

ނިޒާމެއްަގއި ަބއެްއ ފަހަރަށް ދައުލަތް ތަޅުެއޅޭ ގޮތް ވާނެ. ދައުލަތް ތަޅުެއޅުނީމާ އެކަުމެގ ހުރިހާ ދުއްތުރާލެއް ކުރަނީ 
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 215ހާ އުނދަގުލެއް އުފުލަންޖެހެނީ ރައްޔިތުންނަށް. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގައި އޮންނަ ސިޔާީސ ރައްޔިތުންނަށް. ހުރި

ވާދަވެިރކަމެްއގެ ތެރެއިްނ ދަުއލަތް ތަޅުއެޭޅ ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ނިންމޭ ގޮތަްށ ހުންނަ ކަްނތައްތައް ޫދކޮށްލުމަށް ޓަަކއި 

އަުޅަގނޑުމެން އެދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އާދެ! ދާދި ދެންމެއަކު  ސްޓޭޑިން ކްރައިޓީިރއާ ެއއް ަކންތައްތައް ނިންމުމުގައި

ޖާބިރު ވިދާޅުެވއްޖެ އެ ކަމަާނގެ ނަންފުޅު މި މަޖިލީހުން هللا ވާހަކަދެްއކެވި ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ފުޅުން އައިްސގެން މި މަޖިލީހުން ރިޖެކްޓުކުރި ވާހަކަ. މި މަޤާމަށް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އެ ކަމަނާގެ ނަން

ނުޑ   220ރިޖެކްޓުކޮށްފަ އެއް ުނވޭ. މި މަޖިލީހުން ވަނީ އެ ކަމަނާގެ ނަންފުޅުވަނީ ފާސްކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމއަދު ވެސް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ޒިންމާދާރުކަމާ އެުކ އެ ކަމަނާ އަްށ އެޓަރީނ 

 މުގެ މަޤާމަށް ރުހުންދޭ ފާސްކުރުން މުހިއްމު. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ޖެނަރަލްގެ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 225 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކަދެއްެކވުން:މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު ވާހަ

 230ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު މި ފާހަގަކުރާ ނުުކތާ އަކީ ޢާޒިމާ ޝުކޫރުގެ 

އޭ.ޖީކަމުަގއި މި ސަރުކާރުން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ކޯޓަކުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާީތ މީ ވަރަށް މުހިއްމު ނިޒާމީ 

 ންވީމާ...މައްސަލަ އެްއ. އެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި   235ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން އިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ައުޅގަ

އަރުވަނީ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ، ހުޅުހެންވޭރު 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 240 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:
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އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެއްއވެސް ކޮމިީޓއެްއގައި އަދާކުަރންވެފައި އޮތް ލޯނެއް ނެްތ 

 އި ވޯޓުދެވެންޖެހޭނެ. ެއގޮތުްނ ކަންނޭނގެ...ކަމަށް ވާތީވެ މިނިވަްނކަމާއެީކގަ

 

 245 ރިޔާސާތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 250 

 ޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލަ އެއް މި ެނގީ ދެ މަޠުލަބެްއެގ ދަށުން. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އާއި )ރ( އަށް އަުޅަގނުޑ  129ވަނަ ބާބު. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާބުެގ  5ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

( ގައި ވަރަށް ސަރީޙަ ޢިބާރާތުން ލިޔެފައި އެބަ އޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފިޔަަވިއ ހަވާލާދޭން ބޭނުންވޭ. )ނ

 255ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރާ އެހެން މެންބަރުން އެ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ހު. މާނަ އަކީ ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް. ކޮންމެހެން ނެތް ހޯމް ރުހުންހޯދަންވާނެ އެވެ. އެ ަމޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރުމަށްފަ

ވަނަ މާއްާދގެ  129މިނިސްޓަރުކަމެއް، ބަންޑާރަ ނައިބުކަމެއް، ވަކި ނަމެއް ިއނގޭތޯ. ހަމައެއާެއކު ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ތައް އެ މީހުން )ރ(ގައި މި އޮންނަނީ ވަީޒރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ މީހުންގެ ނަން

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ޓަކައި އެ މަޖިލީހަށް  7ޢައްޔަންކުެރވޭ ދުވަހުން ފެށިެގން 

 260ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅަންވާނޭ. މި މާއްދާތައް ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން މާނަކުރާ 

 ތް އެބަ ދޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ވަނީ މި ދައުރުގެ ތެޭރގައި...ހިސާބަށް މަސައްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ހިނގާ ކަމެްއ، ޤާނޫނުއަސާީސާއ ޚިލާފަށް ހިނގާ ކަމެއް ވިދާުޅވެދެްއވާ!

 265 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަްށގެްނދެވުން(

 

 ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީ



11 

 

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަން ުއޅޭ ވާހަކަ އަކީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ެވްސ އޮންނާނެ އެއް ަދއުރެްއގެ 

ނޑަްށ މަޖިލީހުން ފުރުސަތެއް ނުދޭ ދެ ފަހަރު ިއޞްލާޙުހުށަހަޅާކަށް އެްއ ނަމަކަށް. ިމ   270ތެރޭގައި ޤާނޫނަށް ވެްސ އަުޅގަ

 ެދވަނަ ފަހަރަށް ތި އަހަނީ އެއް ނަމަކަށް ޯވޓަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް... ދައުރު ތެރޭގައި

 

 ރިޔާސާތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކީ މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ. ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުަގއި ތިޔަ 

 275މާ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަުޅަގނޑު މާމިނގިލީ ދާއިރާެގ ވާހަކަތައް ވިދާުޅވެފައެއް ނެްތ. އެހެންވީ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މިހާރު ބަންޑާރަ   280ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެިތ ރައްޔިތުންނަށް. އާދެ، އޭެގ ފަހުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ާތއީދުކުރަމޭ، ޖުމްހޫރީ ޕާ ޓީންނާ އަދި ނައިބުކަމުގެ މަޤާމަށް މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި ނަންފުަޅށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ތާއީދުކުރާ ސަަބބަކީ އެ ކަމަނާ އެ ަވޒީފާ އިން، ބަންޑާރަ ނައިބުކަުމގެ  ޖުމްހޫރީ ގުޅުމުން. އާދެ، އަޅުގަ

މަޤާމުން ވަނީ އިސްތިޢުފާދެއްވާފަ. އާެދ، ެއއާެއކީަގއި ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާތައް ރައްޔިތުންގެ މަްސއޫލިްއޔަުތ 

ހޭ ޤާނޫނީއަސާސީގަިއ ބުނާ ގޮތަށް، އެބަ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހެއް އޮންނަންޖެހޭ. އެ އަދާކުރުމަށް ޓަަކއި ހިންގަްނޖެ

ނަޑެއޅިގެން ެއއްވެސް މީހަކަށް   285ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގައި ބަންޑާރަ ނައިބަކު ވެސް ހުންަނންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ކަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ެއއްެވސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ ނެ ކަަމށް އަޅުގަ

 ބޭނުންވަނީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 290 ޖާބިރު.هللا ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ކާށީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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 295ާޢއިަޝތު ޢާޒިމާ ޝުކޫުރ އޮންނާނެ ވިދާޅުވެަފއި ތިމަންނާެގ ލޮލު ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ބަންޑާރަ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 ނައިބުކަން ކުެރވެޭވވަރު ނުވާ ކަމަށް، ދިޓީވީން...

 

 ރިޔާސާތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވުމަަކށް ނިޒާމާ ބެހޭ ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެން މެންބަރަކު ދައްކަވަމުްނގެންދަާވ ވާހަކަފުޅަކަށް ަޖވާބުދެއް 

 300ބޭނުންނުކުރެވޭނެ. އިށީނދެަވަޑއިގަންަނވާ! މާމިނގިލީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް އަޅުަގނޑު 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރު  ދައުލަތުގެ މުައއްަސސާތައް ހިންގުމަީކ އަދި ވަީޒރުންގެ މަޖިލީހެއް އޮތުމަީކ، އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހާ

ނުޑމެންނަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޢާޒިމާ ޝުކުރޫ   305ބަންޑާރަ  ނައިބެއް ހުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން އަޅުގަ

ެށއް ނޫން. ައދި ހަމައެހެންމެ އެ މަޤާމަށް ކުރީަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްނުކުރެިވގެންދިޔަީއކީ ބަންާޑރަ ނައިބުކަމަކަ

ވެސް އެ ކަމަނާ ވަަޑިއގަންނަވަން ޯވޓުދެްއވި ބޭފުޅުންތަެކްއ ވެސް ިތއްެބވި. އަިދ އެ ުދވަހު މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެގ 

އްތޯ ނެތް ބޭފުޅުންތަކެއް ެވސް ތިއްބެވި. އެހެންކަމާެއކީަގއި އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ ނުފެނިގެން ދިޔަދިޔުމެ

 77އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސުވާލެއް ނޫން އުފެދެނީކީ. ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަ އެނގޭ އެހެން ނޫންކަން. މުޅި މަޖިލީހުގެ 

 310މެންބަރުންނެއް މިތާކު އެ ދުވަހަކު ނެތް. އެާއއެީކަގއި ެއއްގޮަތކަށްވެސް އެގޮތަށް އެ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކާ މެުދ 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުގެ އެފަަދ މުހިއްމު މަޤާމެއް ހުސްކޮށް  އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެކޮޅުހަދާ ވާހަކަ

ނޑުމެން ހަނދާން އެބަ ހުރި ތިން ފަހަރަށް މި  ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން. މީގެ ކުީރގައި އަުޅގަ

ރީގޭ މުަޙއްމަދު ނަޝީދު ރައީސްކަމުަގއި މަޖިލީހުން އެއް ބޭފުޅެއްގެ ނަން ރިޖެކްޓުކުރީމަ ވެސް ކުރީަގއި ކެނެ

ހުންނަވައިގެން މި މަޖިލީހަށް ވަޒީރުކަެމއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އެ ކަންތައްަތކަްށ ފޮނުއްވާފައި އެބަ ހުރި. 

 315އެހެންވީމާ، އެ ދަްއަކވާ ާވހަކަފުޅު، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބަެއްއ މެންބަރުން ވިދާޅުވާ ވިާދޅުވުންތަުކގައި ކިހާވަރެްއގެ 

ނޑުމެން ބަދަލުކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިައދު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ ބުރަ ދަނެއްތޯ ހުރީ ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންެގ އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ޒާީތ ގޮތުން ެއްއވެސް ބޭފުަޅާކ ދިމާކުރުމަކީ އަުޅގަ ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ުކެގ ވާހަކަދައްާކއިރު އެ ކަންތަްއ ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ވަރަށް ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ދެން، ބަޣާވާތުގެ ކަންަތއްތަ

ރަނގަޅަށް އެބަ އޮތް އެނެގން. އެ ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެކިޔުުމގަިއ، ކޯނީ ރިޕޯުޓން ވެސް. އަދި އެ ނޫން 

ނޑު ޤަޫބލެއް ނުކުރަން ބަޣާވާތެއް މިތާނގައި ހިނަގއިގެން  320ުއޅޭ  ކަންތައްތަުކގައި ވެސް. އެހެްނކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ނުޑމެން ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ.  ކަމަކަށް. ެއކަން ކުރި ކަމަށް ވަންޏާ ެއކަން ކުރީ ކޮން ބަޔެއްތޯ ވެސް އަުޅގަ
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އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އާެދ، މިހާރު މި ވާހަކަތައް ހަޖަމުނުކުރެިވގެން އުޅެނީ ކޮން ބަެއއްކަން އެބަ އެނގޭ. އެކަން 

މީހުންގެ ވާހަކަ މިހާރު އެބަ އެނގޭ. ބަޣާވާތުގެ ާވހަކަދެއްކީމާ އެކަން؛ އާދެ! ކުރި މީހުން؛ އާދެ! ބަޣާވަތްކުރި 

ނޑު ދަންނަވައިލާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ފުރިހަަމ  ދިމާކޮށްގެން މި އުޅެނީ. އެއީ އެކަން ކުރި މީހުންނޭ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން. އާދެ، ވަރަށް  ތާއީދު ބަންޑާރަ ނައިބު ޢާޒިމާ ޝުކުރޫ އެ މަޤާމަށް ވަޑަިއގަތުމަށް އޮތް  325ކަމަށް އަޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ ާމއްދާަގއި  119ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަން ކުރުމުގަިއ ބަޔާން ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މި މަޖިލީހުން އަޅުގަ  330ކުރަނީ ކީކޭކަން ވެސް. އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ަވކި ޮގތަކަށް ވިސްނުން ބަަހއްޓަިއެގން ހުރެ، ސީދާ ޒާީތ ގޮތުްނ  ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ވެސް. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ޤަޫބލެއްނުކުރަން. ޤާނޫނުއަސާީސެގ މި މަޖިލީހުން ކަންތައް ކުރެިވދާނެ ކަމަކަށް އަ ވަނަ މާއްދާަގއި މި  119ުޅގަ

އޮންނަނީ ރައީސުލްޖުހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރާ ކަންތައްތަާކ، ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުން ހަވާލުކުރެވޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަަކިއ 

މަ އެ މާއްދާގެ )ނ(ަގއި މި އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރާ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހެއް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް. ހަ

 335ވަޒީރުްނގެ މަޖިލިސް؛ )ށ(ަގއި މި އޮތީ އެކުެލވިގެްނވާ ގޮތް. )ނ(ަގއި މި އޮތީ ވަީޒރުންގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭނެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި މި  131ކަމަށް. )ރ(ގައި މި އޮތީ ރުހުން ހޯދުމަށް ޓަކައި ފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ހަމަ އެ ބީދައިން 

ރުކަމަށް ޢައްޔަްނކުާރ ބޭފުޅެއްގެ ގަިއަގއި ހުންނަޖެހޭނެ ޝަރުޠުތައް. ބަންޑާރަ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ޢާއިޝަތު އޮތީ ަވޒީ

ޢާޒިމާ ޝުކޫރުގެ ނަން ފޮނުވާފަިއވާކަން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮށްދެއްވާފަ. އަދި 

މަފުޅު ބަހައްޓަވަންޖެހޭނެ މި މަޖިލީހުގައި ރުހުންނުދީ އަނބުރާ ހަމައެއާެއއްކޮށް ދެންމެ އެ ވާަހކަދައްަކވާ ބޭފުޅުން ހަނދު

 340ފޮނުވާލި މީހުންނަށް ރުހުންދީގެން ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުަގއި އެކަން ކޮށްފަިއވާކަން ެވސް. އެހެންވީމާ، އެ ދުވަހު 

ނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ސަރުކާރަށް ެއއްބާރުުލންދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅުަގނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އެ  ވެސް އަުޅގަ

ވަޒީރު ބޭުރެވގެންދިޔައިުރ ެވސް ރުހުންދިނިން. އަދި ފަހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ދުވަހު ވެްސ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަ ނަިއބުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢާއިޝަތު  އަޅުަގނޑު ރުހުންދިނިން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ށް ވުރެ ވަކި ޤާބިލު އެހެން ބޭފުޅަކު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ކަމަށް މި މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ޢާޒިމާ ޝުކުރަ

 345ވިދާޅުެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ، އެއީ އެ ބޭފުޅެްއގެ ޝަރުޠާ މެދު ސުވާލުއުފެދޭނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކެރިހުރެ 

ނޑުެމންނަށް މިއަދު ޤަބޫލުކުރަ ންޖެހޭ ވަޒީރުންގެ މަޤާމުަގއި ުހންނަ ބޭފުޅަކު މި މަޖިލީހުން ދަންނަވަންކެރޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަމާ މެދު ވިސްނަްނޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އަދި  އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަަލ ހުށަހެޅިފައިވާ ނަމަ އަުޅގަ

މައްސަަލ ހުށަހެޅި،އެ ހަމަގައިމު ެވސް މި ސަުރކާުރގެ އެްއވެސް ަވޒީރަކަށެްއ ިމ މަޖިލީހަކުން އިތުބާރު ނެތްަކމުގެ 
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މަޤާމުން ދުރުކުރެވިފަ އެްއ ނެތް. ސަރުކާރު ހިންުގމަށް ޓަކައި ވަޒީރުން އެިކ ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުމަކީ 

 350ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިިބގެންާވ ބާރެއް. އަދި އެ މީހަަކށް ވެްސ އެ މީހަުކ އިޚްިތޔާުރކުރާ ތަނެއް ކުރުމަށް ޓަަކއި 

ެވްސ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު؛ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނވޭ. ެއކަން  އެ ފުރުޞަތު އޭނަ އަށް

ނިންމާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. މީގެ ކުރިްނ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި ހަމަ އެންެމ އަުޑގަދަކޮްށ ިއވެމުންދިަޔ 

ތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދޭންޖެހޭނެ. އެއް ައޑަކީ ރަްއޔިތުންނަށް ހެވާއި ލަބަާޔ، ރައްޔި

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ދިނިން. ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ މެްނބަރެއްެގ ހައިިސއްޔަތުން މިިނވަންކޮށް ހުރެ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާީނ އެކަން ކުރިން. މިއަދު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިކަްނ މި ކުަރނީ ހަމަ އެ ކަންަތއް. އެ  355ހެންީވމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް ޚިދުމަތް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މިއަދު 

ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާނީ ރައީސް ޑރ. ވަޙީދު. އެ މަނިކުފާނު  11ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ޮނވެމްބަރު 

މަޤާމުގައި ހުންނަވަިއެގން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް މި މަޖިލީހުން  އެ

ޖެއްސުންކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނުޑ ހަމަގައިމު ވެްސ ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ެއކަމެއް ުނކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް. އެހެންވީާމ، 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަުދ ކޮންމެގޮތެއް   360ވަނަ މާއްާދެގ  129ވިޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  )ށ(ގައި ބުނާ ފަދައިން ބަންާޑރަ ނައިބަކު އެއީ ވަކި މަޤާމެްއގެ ގޮުތގައި ހުންނަންޖެހޭ ބޭފުޅެއް. ެއކަން އަުޅގަ

އެފަަދ މުހިއްމު މަޤާމެއް ހުސްކޮށް ކޮށްދޭންޖެހޭ. މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން 

ނޑުމެްނގެ މި ޤައުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންަނށް ސުވާެލއް. ދައުލަުތގެ ބަްނޑާރަ ނައިެބއް ހުންނަންޖެހޭނެ  ބޭއްވުމަީކ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ީވ  ނޑު ދަންނަވާނީ މިކަން އަޅުގަ ކަމަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ލާޒިމްކޮށްފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 365މެ ައވަހަކަށް މަޖިލީހުން ކޮށްދެއްވަންޖެހެއޭ. ޒާތީ ކަންތައްތައް ގެންުގޅެންޖެހޭ ކަންތައްތަުކގައޭ ގެްނގުޅެންޖެހޭނީ. އެން

ނޑުމެންނަކަށް އެކަުމގެ ކުރިއެރުެމއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބާވަުތެގ ކަންކަމުަގއި ޒާތީ ކަންަތއްަތއް ގެްނގުެޅގެން އަުޅގަ

ަގނޑު ޮގވާލަނީ ެއކަން ެއއްިކބާކޮށްފައި މިއަުދ ބަންޑާރަ ަނއިބަށް ރުހުންދިނުމަށް ޓަކަިއ ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅު 

ނޑުމެންނަށް  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެަކމުގައި ހަމަ ކުރިން ވެްސ ގެންގުޅުނު އުސޫލު؛ ކުިރންވެސް އަުޅގަ

ޑާރަ ނައިުބގެ ނަން މިއަދު ފާސްެވގެްނ ލަފާދެއްވަމުން ައއި އުސޫލު ބޭނުންކުރައްަވއިގެން އެކަން ކޮށްދެއްވާށޭ. ބަން

ނޑު ހަމަގައިުމ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ަކމެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.  370 ދިއުމަކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދައްކަވަްނ ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ެގ ދަށުން ވާހަކަފުޅު 171ގެ ަދށުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 11އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި މި ނިމުނީ. އެހެންަކމުން، އެ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 375އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި އައިޓަމަށް ައޅުަގނޑުމެން  . ވޯޓަށ12ްޑާ ައއިަޓމު ނިމުނީ. އެޖެން 11
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ަގއި. 1:31ަގއި. އެހެްނވީމާ، މިައދު މި އައިޓަމު ައޅުަގނޑު ކުރިއަްށގެންދާނީ  1:31 ކޮންމެ ދުވަހަކު ެވސް ދަނީ

އާ ހަމައަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ 1:25ގައި ަރގަނބީލުޖަހައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަޅުަގނޑު ފަށާނަން.  1:25އެހެންވީމާ، 

 އަޅުަގނޑު މެދުަކނޑާލަން. ަވއްސަލާމް ޢަލައިކުމް. 

 

ނ  380 އަްށ( 12:11އިން  11:11ޑުްއވައިެލްއުވން: )ޖަލްސާ މެދުކަ

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:11ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

ނޑުްއވައިެލްއުވން:   އަްށ( 13:28އިން  13:11)ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 385ން. އަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދިއު 12ގައި ވޯޓަްށ، އެޖެންޑާ އައިޓަމު 1:31`. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުގެ 

އެހެންކަމުން، ވޯޓުނެގުމަށް ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަގަނބީލު ޖައްސަވައިެދއްވުމަށް ދަންވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ނޑު ަދންނަވަން. އެޖެންާޑ ައއިޓަމު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގެން ކާުޑކޮޅުތަްއ ެޗުކކޮށްލެއްވުމަްށ އަުޅގަ

ން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ަކންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ދުވަހުގެ މަސައްކަުތގެ ތެރޭ -12.1

ކުރަންޖެހުނީ މަޖިލީހުގެ ޯވޓިން ސިސްޓަމު އަލުން ބޭުނން ،)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ، ުކޑަ ަވގުތުކޮެޅއް ެނގީ

ނޑު މިއަދު އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ރީސްޓާޓުކުރަން  390އޮތީ،  މި  ގެ ދަށުން ވޯޓަށް ދަންނަވަނ12.1ްޖެހިގެން. އަުޅގަ

ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 29ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ

އާސްތާނާ އަލްއުސްާތޛާ  މ. ،ކުެރއްވި ޑާަރ ނައިުބެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިާވ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭން ބަންޢައްޔަން

މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދެއްވުމާ ކޫަރށް ރައްޔިތުންޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝު

 ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 395 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 400 71 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 38 ވޯޓު ދެްއވީ:

 31      ވޯޓު ނުދެްއވާ:
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 11     ވޯޓުނުދެްއވާ:ގޮތަކަށް  ވަކި
 

 405 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުްނ 69. ޖުމްލަ 35. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު 69ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ގޮުތގެ މަތިން ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ަގއިވާ ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( 129އަސާސީެގ ޤާނޫނު

އާސްތާނާ އަލްއުސްާތޛާ  މ. ،ކުެރއްވި ޑާަރ ނައިުބެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިާވ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭން ބަންޔަންއްޢަ

 410ކަމަށް ފާސްެވއްޖެ. ިމއަދުގެ މަަސއްކަތް ފަށަމުން  ކޫރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުްނ އޮތްޢާއިޝަތު ާއޒިމާ ޝު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ  އީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމުގެ ތެރޭންއަޅުަގނޑު ދަންނަވާފަިއވާނެ މަޖިލީހުގެ ރަ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންގެ އަދަދަށް އަިއ ބަދަލާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީތަކަްށ ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ބަދަލު 

އިަގއި ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާ އިތުރަްށ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވޯޓަށް ދަންނަވާނެ ކަމަށް. މި މައްސަލަ

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އިތުރު މަޝްވަރާތަކެްއ މި ކަުމގަިއ އެބަ ބޭނުންވާ ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ެއއީ މި ކަމުަގއި 

ނޑަށް އެ ލި  415ޔުން އެހެންޏާ ވެސް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގޮތުން ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ެއއްބަސްެވވަަޑިއގެން އަުޅގަ

ގެނެސްދެްއވަނީ. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުިރއަށް ގެންޮގސްދެްއވުމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ދިްއގަރު 

ނުޑ ހަވާލުކުރަން. އަދި ހަމައެއާއެކު މި މަސައްކަތް ނިމި،  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމާ އަޅުގަ

އިުދގަިއވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީަތއް އަލުން އެކުަލވައިެލވެންެދން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ަގވާ

ނުޑ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވަން.   މަސައްކަތްތައް ދެން ވާނީ ހުްއޓިފައި ކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

 420 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް އަޅުަގނޑު މި ދަނީ. އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.  13އަށްފަހު އެޖެންޑާ އައިޓަމު މި

 425 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިގަ 11:31ަވނަ ދުވަހު ހެނދުނު  2113 އޯގަްސޓު 5ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ  ދެން މަޖިލީހުގެ
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 430 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل والحود

____________ 


