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 އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން  .1

 

 على والسالم والصألة هلل الرحين، الحود الرحون هللا بسن :ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން
 .ޖަލްސާ ފެށުނީ .وااله وهن وصحبه آله وعلى هللا رسول

 5 

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ަވޑަިއގެންދެްއވި  6ޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަަައް 

މެހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި މި ޖަލްސާއަކީ ހިޖުރީ އެން

އާއަހަރު ފެށުމަށްފަހު، ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ޖަލްސާކަމަށްވުމާއެުކ، 

ނޑުމެން މިވަދެގެންާދ ހިޖުރީ އާހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި ތިަޔ  އަޅުަގަަ

 10ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި، ތަހުަުނިޔާާއިއ ހެޔޮއެދުންތަްއ 

އްދުކުރަން. އާދެ، މިއަދުެގ ޖަލްސާގައި މިއޮތީ ރައްިޔތުންގެ ޚާއްަޞ ރަ

ނޑަްށ  މަޖިލިސްގެ... އާދެ އަުޑގައި ަމއްސަލަެއއް ުއޅޭތީ މަޑުކޮށްލަްނ. އަުޅގަ

ސެކްރެޓޭރިއަްޓގެަެ ބޭފުޅުން އިޝާރާތެއް ކުރަްއވައިފި. އެެހންވީމާ ކުަޑކޮށް 

 މަޑުކޮށްަްލާނަން.  
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 ]ފަހުަވގުތުކޮެޅއް ހޭދަވުމަށް[

 

 އާދެ، މިހާރު އަޑު ރަނަގޅުވާެނކަމަށް ހީކޮށް.. 

 

 20 ]ަވގުތުކޮެޅއް ހޭދަވުމަށްފަހު[

 

އާަާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެންޖެހޭ. އަޑު މުޅިން ރަނގަޅެއްުނވޭ. 

އެހެންނަމަވެސް ައޑުެގ ބޭފުޅުން އަުޑ ރަނގަޅުކުރުމަްށ 

ނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެ  ންދާަނން.މަސައްކަތްކުަރއްވާނެ. އަުޅގަ

 25 
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ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ އެޖެންޑާގެ ދެވަނަ ނަންބަރު: ރައްޔިތުންގެ  .2

 ދެލިކޮޕީއާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުން 

 

އާދެ ކުރިންވެސް ދެންނެިވ ފަދައިން، މިޖަލްސާއަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 30ގަާވއިުދގެ މަަައްސަަލ ފާސްކުރުމަށް  ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ

އަޅުަގނޑުމެން ބާްއވާ ޖަލްސާއެއް. ގަާވއިދުަު އެކުަލވާލުުމގެ މަސައްކަްތ 

ހިނގާ ދިަޔގޮތް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ތިޔަ ބޭފުޅުްނގެ ހަނދުމަފުޅު 

އާކޮށްލުމަށްޓަަކއި. އާދެ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

އެކުލަވާލަްއވާފައި ވަނީ މިމަޖިލީހުގެ ދެވަނަ  ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ

 35ޖަލްސާގަާއއި، އަދި ތިންަވނަ ޖަލްސާގައި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްިވ 

ޝުޢޫރުތަކާއި ފާހަގަކުެރްއިވ އުސޫލަތަުކގެ މަްއޗަށް ިބނާކޮށް އެކަމަށް 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަުކން. އެކޮމިޓީަގިއ  25ތިންވަނަ ޖަލްސާގައި ހޮްއވެިވ 

ގެ އިންތިޚާބީ ހުރިހާ ދާއިރާައކުން މެންބަރުން ހޮވިފައިޭވ. އަިދ މަޖިލީހު

ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ޢައްޔަންކުރެވިަފިއާވ މެންބަރުންގެ 

 40ތަމްސީލުކުރުންވެސް ހިމެނިފައިވޭ. އަދި އޭގެ އިތުރަށް، މަޖިލީހުގެ ނާއިުބ 

ދުގެ ފުރަތަމަ ރައީސާއި މަޖިލީހުގެ ރައީްސވެސް ހިމެނުނު. ވީމާ، ގަާވއި

ނުޑ އުސޫލުތަކުެގ  ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާެލވުނީ މެންބަރުން ހާމަކުރެއްވި މައިގަ

ދާއިރާގެ ތެޭރގަިއ، މުޅި މަޖިލިސް ވަރަށް ފުޅާކޮށް ތަމްސީލުކުރެވިފަިއާވ 

މެންބަރުންކޮޅެއްގެ ގިނަގުނަ ބަހުސްތަކަކަށްފަހުގައި ކަމަްށ ދެންނެވިދާނެ. 

 45ގަިއ  1ޑިެސންބަރު  2004ރަތަމަ ދެލިކޮޕީ، ހަމަ އެހެންމެ ގަވާއިދުގެަެ ފު 

 6މެންބަރުންނަށް ފޮނުވައި، މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި 

ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް އެުރވިފައިވާނެ. އެފުރުޞަުތގައި އިްޞލާޙު ފޮނުއްވެީވ 

. 111ެމންބަރުންގެ އިޞްލާޙުަތކުެގ ޖުމްލައަކީ  10މެންބަރުން. އެ  10

ުދގެ ދެލިކޮީޕައށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަްށ ފުރުސަތު އާދެ ަގވާއި

 50ވަަނ  14ވަނަ ުދވަހާއި  13ެގ ިޑސެމްބަރު މަހުގެ  2004އެރުވުމަށްފަހު، 

ދުވަހު ބޭއްވި ދެ ޖަލްސާގަިއެވސް ވާހަކަދެެކވުނީ، މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި 
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އުމާމެދު. ޚިޔާލުތަކާެއކުަު ގަާވއިދަށް ބަްއލަވަމުން ގޮެތއް ނިންމަވަމުން ގެންދި

ަވނަދުވަހު ބޭްއިވ  14ދެދުވަހުގެ ބަހުސަށްފަހު ިޑސެމްަްބަރު މަހު 

 25ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމެވީ ގަާވއިދު އެުކލަވާލެްއވި  5މަޖިލީހުގެ 

 55މެންބަރުންގެ ގަާވއިދު ކޮމިީޓ އަލުން ޙަަަރަކާއްތެރިކުުރަވިއ ހުށަހެޅިފައިވާ 

ންނަ ބަދަލުތައް ގެނެސް، އިޞްލާުޙގެ އަީލގައި ަގވާއިދަށް ގެންނަން ފެ 111

އަލުން ަގވާއިދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން. އާދެ އެގޮތަށް ަގވާއިދު ކޮމިޓީްނ 

ޢަމަލުކުރެއްވި. އަދި ެއކޮމިީޓން އަމަލުކުރެއްިވގޮތާ މެންބަރުން ފޮނުއްވި 

އިޞްަްލާޙުަުތަކާމެދު ކަންތަްއ ވީގޮތާއި އެ އިޞްލާޙުތަކާމެުދ ވާހަކަދެއްެކވީ 

 60ްއގެ ކޮން ޖަލްސާއެްއގަިއކަން އަދި ކިާހ ހިސާބަކުން ކޮން ބައްދަލުވުމެ

ކިހާހިސާބަކަށް ހުރި ފޮޅުވަތްތަެކއްަގއިކަން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 

ލިޔުމަކާއެކު އިޞްލާޙުކުރި ގަާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕ، އާެދ އެހެންގޮތަކަށް 

ވަނަުދވަހު  9ދަންނަވާނަމަ، އެއީ ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ މިމަހުެގ 

ރުންނަށް ވާނީ ފޮނުވިފައި. އަދި ގަާވއިދުގެ ެދަވނަ ދެލިކޮޕީއާއި މެންބަ

 65ކުރިން ދެންނެވި އިޞްލާޙުތަކުގެ ލިޔުން މިހާރު މެންބަރުންގެ 

މޭޒުކޮޅުމަތީަގއި އޮންނާނެ. ވީމާ، ގަާވއިދުެގ މަސަްއކަަތށް އެކަީށގެންާވ 

ާވއިުދ ވަގުތު މިހާރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހޭދަކުރައްވާފަިއވާކަަމށާއި، ގަ

ވަިކގޮތަކަށް ނިންމެވުމަށްޓަަކިއ އެކަީށގެންވާ މަަސއްކަތްތަެކއް މެންބަރުން 

ނުޑ  ކުރަްއވާފަިއވާކަން ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. މިއަދުގެ ޖަްލސާ އަުޅގަ

 70ކުރިޔަށް ގެންދަން ގަސްދު ުކރަނީ މި ދެންނެވި ޙަޤީޤަތަށް ވިސްނުމާެއކު، 

ކުރިޔަށް ގެްނދެވޭނެ އެންެމ  ގަާވއިދާމެދު ގޮެތއް ނިންމަން މަސައްކަތް

އިޞްލާޙުގެ އަީލގައި އިޞްލާުޙކުރެްއވުމުަގއި  111ހަމަޖެހޭނެ ގޮތަކަށްވާނީ 

ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ނުގެންނަވާ ދޫކޮށްލެްއިވ އިޞްލާޙުތައް 

ދޫކޮށްލެއްިވގޮތާމެދު ހިތްަްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން އިޞްލާުޙަު ހުށަހެޅުއްިވ 

 75ޞްލާޙު ގަާވއިދަށް ގެންަނވަން ވާނެކަމަށް މެންބަރުން މިހާރުވެސް އެ އި

ގަބޫލުކުރަްއާވކަމަށް ވާނަމަ، އެމެންބަރުންނަށް އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ 

ފުރުޞަތު އަރުަވއި ެއއިްޞލާޙު ގެންނެވުމާއި ުނވަތަ ނުގެންނެވުމާމެދު 
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ނޑަށް  މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންަެމަވަމުން ކުރިއަށް ގެންދިއުންކަމުަގިއ އަޅުގަ

ަް  111ފެނޭ.  ަެ ތެރެއިން ނުގެނެސް ޫދކުރެވިަފއިާވ އިޞްލާޙެްއ އިޞްލާޙުގެ

 80އޭރު އެހުށަހެޅުްއވި މެންބަރަކު މިއަދު އެިއޞްލާޙު އަލުން 

ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ، އަިދ އެހުށަހެޅުްއވުމަށް އެެހން މެންބަރަކު 

ނުޑ ވޯަޓށް ދަންނަވަން  ތާއީދުކުރަްއަވއިފިނަމަ، ެއިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ން. އެގޮތުން އެަމރުޙަލާ ނިންމައި، އެމަރުޙަާލގައި ަގވާއިދަށް ގަސްދުކުރަ

ގެންނަން ފެންނަކަމަށް ފާސްވާ އިޞްލާޙުަތއްަް ގެނެސްެގން ގަާވއިދާމެދު 

 85އެންމެފަހު ގޮތް މެންބަރުންނަށް ނިންމަވާލެއްވެވިދާެނ. މިކަމުގަިއ 

ެލވިފަިއވާ ހޭދަކުރެވިފަިއވާ ވަގުތަާށއި، ުކރެވިފަިއވާ މަަސއްކަތަށާިއ، ެއކުލަވާ

ގަާވއިދަށް ބަލާއިރު، މިހާރު ފަހަނަޅާ ގޮސްފައިވާ މަރުޙަަަލާތައް ތަކުރާރު 

ނުކުރުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަގަނޅު ގޮތްކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ވިސްނޭ. 

އެހެންނޫނީ މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެގޮެތއް ޯނންނާނެ. އަދި 

 90ކަްތުކރައްވާ ވަގުުތ މިގަާވއިދު މިފެންވަރަށް ހެދުމުގައިވެސް މަެސއް

ހޭދަކުރައްވާަފއި ވަނީެވސް، ހަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ކަމުގަިއވާތީ، އެކުެރއްވި މަސައްކަތަށާިއ، ހޭދަކުރެްއިވ ވަގުތަާށއި 

ނުޑމެން ރިޢާަާޔަތް  ކުރަްއވާފަިއވާ މަސައްކަުތެގ ފެންވަރަށްވެސް އަުޅގަ

ނޑު މިފުރުަޞތު އަރުވަނީ ކުރަންޖެހޭނެ. މިވާހަކަކޮޅާެއކު އަޅު  ގަ

 95ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްއުްސތާޛު ޝާހީން 

ޙަމީދަށް. އާދެ، އެީއ  ަގވާއިދު އެކުަލވާލުމަށް ހޮވިަފއިާވ ކޮމިޓީން 

ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާެލއްވި ގޮތާމެދު އެއްެޗއް ވިދާުޅެވ 

ަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް. އެއަށްފަހު އެިދވަ

 އަރުވާނަން. އާދެ މަޖިލީހުގެ ާނއިބު ރައީސް އަލްއުސްާތޛު ޝާހީން ޙަމީދު.

 100 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(
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ނުޑ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ. އަޅުގަ

 105 ްއޗެއް ދަންނަވާލަން މިަގސްދުކުރީ ނިޒާމްގެ ނުކުތާެއއްަގއި ޮގވާާލ އެ އިލްޔާސް ުޙސަިއން އިްބރާީހމް 

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިްއޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑަށް ވިސްނިފައިހުރި ބައެއް ކަންތައްތަްއ އެކަުމގަިއ އުނިކަމަްށ 

ެއއަށް ޖަވާބެއް ލިބިގެންނޫނިއްާޔ، ފެންނާތީ، އެވާހަކަ ދަންނަވާލައި، 

އަޅުަގނޑަށް ޤާނޫނީަީ ހައިސިއްޔަތުން ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގައި 

ނޑު ހިތަށްއެީރ މިތާނގައި   110ކުރިއަށް ދެވެންނެތީމާ، ކޮްނމެހެން އަޅުގަ

ނަޑށް ތަންކޮޅެްއ  އެމައްސަލަ ސާުފވެލަިއގެން ކުރިއަށް ދިަޔއިމާ، އަުޅގަ

ައޅުަގނޑަށް އ.ދ.ގެ ަރއްޔިތުްނ ހަވާލުކުރި ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން 

މަސައްކަތް، ހިތްހަމަޖެހޭ މާހައުލެއްަގއި ކުިރއަށް ެގންދެވޭނެކަމަށް. 

ނޑު ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްެގ  އެހެންވެ އަުޅގަ

 115ަވނަ މާއްދާގައި  99މަސްއޫލިއްޔަާތއި ވާޖިބަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ޙަކޮށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ެއވާހަކަތަްއ އެަބއޮތް. އޭެގ ދަށުން ވަރަށް ޞަަަރީ

މިކަންތައްތައް ދިަޔއިމާ، ވަަރށް ރީތިކޮށް، ވަރަށް އޮމާންކޮްށ ހިނގައިދާެނ 

ކަމުގެ ެއްއވެސް ަޝއްެކއް ވަްސވާހެއްނެތް. ދެން ޚާްއޞަ މަޖިލީހަށް 

ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ބަިއ 

 120ަވނަ މާއްދާއިން  93ވަނަ ބާބުގެ  6ވަނަ ބާބުގަިއ.  6އޮންނަނީ މި

އަޅުަގނޑު ަނޒަރު ހިންގާާލިއރު، ޭއގަިއ ޚާއްަޞ މަޖިލިސް އެކުެލވޭގޮްތ 

ަވނަ މާއްދާއަށް  93ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެްއވާފައި އެަބއޮވޭ. އާދެ، 

ރަްށ ަބއިަގއި ވަ 4ބައެއް.  އެ  4ބަލައިލާއިރު މިހާރު މިއޮންނަނީ 

ތަފްޞީލުކޮށް ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެކުލެޭވގޮތް ބަާޔންކޮށްދެއްވާަފއި 

 125އެބަޮއވޭ. ފުރަތަމަ މިއޮންނަނީ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލިސް، ދެން މިއޮންނަނީ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް، ެދން މިއޮންނަނީ އިންތިޚާބުކުރެވޭ ބައެްއ. 

ހެންވީމާ، އެއަށްފަހު މިއޮންނަނީ ަރީއސް ޢައްޔަްނކުރަްއވާ ަބއެއް. އެ

އަޅުަގނޑަށް ސިުކނީޑގައި އުފެދިގެން މިއުޅޭ މައްސަލަައކީ ވަޒީރުްނެގ 

ނިޑ ނެތީމާ.  މަޖިލިސް ފުރިހަމަޔަށް މިތާނގައި އެބޭފުޅުންނަށް ހަމަޔަށް ގޮ
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 130އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތަގއި ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ިޒންމާއެއް އަިދ 

މާއްދާަގއި އެއިން ކޮންމެ ވަނަ  93ވާޖިބެއް ފެށިގެން ހިނގަމުން ދާއިރު، 

ނޑިައކާއި މޭެޒއް ހުރުން. ދެްނ އެބޭފުޅާއަްށ  ނިޑއަކަްށ މިތާ ގޮ ގޮ

ވަަޑއިނުގެންެނވޭތީ، ނުވަަތ އެހެން މަޖިލީހެއްގައި އުޅޭތީ، ެއއީ 

ނޑުމެން ބަންދުގަިއ ތިބިއިުރ  މައްސަލަެއއްނޫން. ެއއީ މިާސލަކަށް އަުޅގަ

 135ކަށް. އެހެންެވ އަޅުަގނުޑެގ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް މިތަނަށް އާދެވޭ

ނިޑ މިތާ ހުސްކޮށް ހުރީ. އެހެންވެ ައޅުަގނޑު މިދަންނަަވނީ  ވަަނ  93ގޮ

ބައި ހަމައަށް ޚާްއޞަ މަޖިލިސް  4މާއްދާގެ ދަށުން އޭަގއި އެުބނާ 

ނިޑއެއް.  ކުރިއަށް ދާއިރު، ހުްނނަންޖެހޭނޭ އެބޭފުޅާއަށް ގޮ

ނިޑެއއްކަމަށްވަންޏާ އެ  މަކޮށް ވަރަަަށް ބައި ވަރަށް ފުރިހަ 4ގޮ

 140ތަފްސީލުކޮށް އެނޭގގޮތަށް އޮެވގެންނޭ ޚާއްަޞ މަޖިަިލިސް ކުރިއަްށ 

ނޑުގެ ެއއްމައްސަލަ. އަނެްއ މައްސަލަައީކ  ގެންދަންވާނީ. އެއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާލި ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް އަރިހުަގއި މިފުރުޞަތުގަިއ 

ގޮުތގަިއ، ޤާނޫނުއަސާީސ  ދަންނަވާލަން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ދެވަނަ ކަމެއްގެ

ބުނާގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ވަރަށް 

ނޑުމެން   145އިމްތިޔާޒުަތކެއް ލިިބގެންވާ ބައެއް. އެގޮުތގެ މަތިން ައޅުގަ

ބަންދުގައި ތިއްބަސް އަދި ޝަރުޢީ ހުކުމެއްގައި ތިއްަބސް ޚާއްޞަ 

ގެ ވާޖިެބއްކަމުަގިއ އަޅުަގނޑަްށ މަޖިލީހަށް ގެނައުމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޤާނޫނުއަސާސީ މުޠާަާލިޢާކޮށްލީމާ އެނގިފައި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތަނަށް ނާދެވޭގޮތަށް އެ ތިބިތިބުމުގައި އަޅުަގނޑުމެްނ 

 150ގެންނަން ކީްއެވގެންތޯއޭ ަމސައްކަތް ުނކޮށްަްދެްއވީ. ދެން ވަރަށް 

ދެން އަދިވެސް އިށީނުމުަުގެ ުކރިން ކުޑަކުަޑ  ކުރުގޮތަކަށް މި ދަންނަވާލީ.

 ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލާނަން. ެއއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް.

 

ނޑުްއވާެލއްވުމަށްފަހު[  ]މެދުކަ
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ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން. އެއީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއ އުސޫލެއްެގ    ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ން ވާހަކަދަްއކަން ފުރުސަތު އެރުވެނީ ގޮތަށް ހުށަހަޅަން އެދިވަޑަިއގެ

އެަވގުތު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަެއއް ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ 

ހަމަޖެހިފައި އޮތްގޮތާ ޚިލާފުޮގތަކަށް ދާކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަްނނަންނަވަންޏާ. 

 160މިހާރު ތިޔަ ވާހަކަފުޅު ަދްއކަވާ ަމއްސަލަތަކަީކ ހަމަ މައްސަލަިއގެ 

ހުށަހެޅެން އޮންނަ ގަވާއިދަކުން ހުށަހެޅިދާނެ  ގޮތުަގއި މަޖިލީހަށް

ނޑުމެން ކުރިމަތީގަިއ މިވަގުތުއޮީތ  ވާހަކަފުޅުތަެކއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުގެ މަްއސަލަ. އެކަންތައް ަވކިގޮަތަކށް ނިމެންދެން 

ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގެ ފުރުސަތު މަޖިލީހަށް ދެއްވުން އެީއ އަޅުަގނުޑ 

 165ޑަށް އެދޭކަމެއް. މިހާރު ތިޔަ އެިދވަަޑިއގަންނަވާ މައްސަލަތައް، ވަރަށްބޮ

މަޖިލީހަށް ގަވާއިދުން ހުށަހެޅުއްވޭ މައްސަލަތަުކެގ ސިފައިގަިއ 

ހުށަހަޅުއްވާނެ ފުރުސަުތ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ދެން މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެންނަން މިޖެހެނީ މި އަޑު، މި ޖަލްސާގެ އަޑުިއވެމުން 

ބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިފުޅުާވަކމަށް ބައެއް ދިއުމުގައި މެން

 170ވަރަކަްށ  10ފަރާތްތަކުން ނޯޓިސްވެސް ލިެބމުން އެބައާދެ. އެހެންވީމާ، 

މިނެޓްއިރަށް، މި ޖަލްސާ އަޅުަގނޑުމެން މިތާނަގއި އިށީދެލައިގެްނ 

ަެއްވޭޯތ މަސަްއަކތްކުރެްއވުމަށް  ތިބިނަމަވެސް މިއަުޑ ަރނގަޅުކުރެ

ވަަރަކށް މިނެޓުގެ  10ފުރުޞަތުަު އެރުވުމަށްޓަަކއި،  އެބޭފުޅުންނަށް

ނޑުމެން  ބްރޭކެއް ދިނުމަށް. އެހެންީވމާ، ެއގޮތަށް ެއކަންތައް ައޅުގަ

ނޑު ވަރަްށބޮޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުްނ   175މިނިންމަނީ. އަޅުގަ

ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން ތިޔަ ހުށަހަޅުއްވާ މަްއސަލަތައް ހުށަހަޅުއްވާެނ 

ތު ލިބިވަޑަިއގަންނަާވނޭ އެހެންނަމަވެސް މިވަުގތު، އެީއީކ ފުރުޞަ

 އެަވގުތުކަމަށް ނުހައްދަވާށޭ ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 180 ]ަވގުތުކޮެޅއް ހޭދަވުމަށްފަހު[
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ނޑާިލއިރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، މިހާރު ައޑު ރަނގަުޅާވނެކަމަށް ހީވަަަނީ. އެހެްނވީމާ މެދުކަ

ނަށް ޖަލްސާ ގެންދެވިފައިވާ ހިސާބުން މިހާރު އޮތީ ޚާަާއްޞަ އަޅުަގނޑުމެން

ެއކުލަވާެލއްިވގޮތް. އާދެ، ކޮމިޓީެގ  ޕީވަަނ ދެލޮކޮ 2މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 185މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދިަޔގޮތް ބަޔާންކޮށްެދއްވުން. ެއއީ ެއކަންތަްއ 

ހީން ޝާ ހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަްލއުްސަްތާޛުކޮށްދެއްވަނީ ާޚއްޞަ މަޖިލީ

ޙަމީދު. އެހެންވީމާ އަްލއުސްާތޛް ޝާހީން ޙަމީދަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު 

 އަރުވަން. 

 

ަާއްޞަ ރައްޔިތުްނގެ   190 ވަނަ ދެލިކޮީޕ  2ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ޚާަާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ޚާ

 ރަތަަމ އެކުަލވާލެވުނު ގޮތް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. ގަާވއިދުގެ ފު  މަޖިލީުހގެ ނާިއބު ަރއީސް

 ދެލިކޮޕީއަށް މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަުކގެ އަީލގައި އެދެލިކޮޕީ ޝާހީން ަޙމީދު 

އަލުން ދިރާސާ ކުރެްއވުަމށް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ަގވާއިދު ކޮމިޓީއާ    ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަގއި. ަގާވއިދު ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ  2004ޑިސެމްަބރ  14ޙަވާލުކުރެްއވީ 

 195ަގއި. މިދުވަހަށް ބައްދަލުވުން  2005ޖެުނއަރީ  4އޮތީ  ބައްދަލުވުން

ަގއި ކޮމިީޓެގ ބައްދަލުވުމެއް   2004ިޑެސމްބަރ  23ފަސްކުރަންޖެހުނީ 

ބޭއްވުމަށް މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލުމުން މެންބަރުން ދެއްވި ޖަވާބަށްބަލާ، 

ތުްނގެ ވަނަ ޖަލްސާަގިއ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ކަންަކން، ރައްޔި 5މަޖިލީހުގެ 

މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ނިމެންދެން ފަސްކޮށްދެއްވުން އެދިވަަޑއިގެްނ 

 200 2005ޖެނުއަރީ  4މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުތަކަށްވެސް ިވސްނާފައި. 

އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮަޮންމެ ދުވަހަކު ބައްދަލުވުމެއް 

ގައި ބޭްއވުމަށް  2005ޖެނުއަރީ  13ބައްދަލުވުަމށްފަހު،  7ބާއްވަމުންޮގސް 

ވަަނ ބައްދަލުވުމަށް ކޯރަމް ހަަމނުވެގެން ނިންމީ  8ހަމަޖެއްސި ކޮމިޓީގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންިތޚާބަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުުވންތައް ކުރިއަްށ 

 205ގެންދިއުމަށް. ެއއީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންެވސް ރައްޔިތުންެގ 

ބަށް ކުިރމަތި ލައްވާފަިއވާތީ އެކަމަްށ އެބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާ

ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްަޓކައި. ައދި އެކަން ެއގޮތަށް ހަމަޖަްއސަވަިއ ދެްއވަން 
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ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް ކޮމިޓީގެ ބައެއް މެންބަރުންވެސް ޚިޔާުލ 

އި. ގަ  2005ފެބުރުއަރީ  6ދެއްވާފަިއވާތީ. އަލުން ބައްދަުލވުންތައް ފެށުނީ 

 210ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު. ކޮމިީޓގެ އެންމެފަހު  4އެދުވަހުން ފެށިގެން 

ފަހަރު ގަާވއިދު  11ގައި. ޖުމްލަ  2005ފެބުރުައރީ  9ބައްދަލުވުން އޮތީ 

 2ަބއްދަލުވުމުގެ ތެެރިއން އެންމެފަހު  11ކޮމިޓީ ބައްދަލު ކުރެްއވި. ކޮމިޓީގެ 

ހަޅުއްވާފައިާވ އިޞްލާޙުތަުކެގ ބައްދަލުވުން ޚާްއޞަ ކުެރއްީވ މެންބަރުން ހުށަ

ވަނަ  2އަލީަގއި ގަާވއިދަށް ގެންެނިވ އިޞްލާހުތައް ދިރާސާ ުކރައްވާ 

 215ފެބުރުއަީރަގިއ މެންބަރުންނަށް  9ދެލިކޮޕީއެއް ނިންމަަވއި ދެއްވުމަށް. 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވި އަދި ދެންމެގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޖިލީހަށް 

ރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޚިޔާލުފުުޅތަކުގެ އަީލަގއި މިހުށަހެޅުއްވި މެންބަ

ގަާވއިދުގެ ދެލިކޮޕީ ދިރާސާ ކުރައްަވއި ކޮމިޓީްނ ނިންމެވިގޮތަށް 

ވަަނ  2އެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

 220ދެލިކޮޕީ. އޭގެ އިތުރުން މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާުލފުޅުތައް ދިރާސާ 

ްއވައި ކޮންމެ އިޞްާލޙަކާމެދު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތް ަވކިން ކުރަ

ވަނަ ދެލިކޮޕީާއ  2އެިގވަަޑިއގަންނަވާ ލިޔުމެްއެވސް ތައްޔާރުކޮށް އެަގާވއިދުގެ 

އިްޞލާޙުގެ ތެރެއިން  111އެކު ފޮނުވިަފއިވާނެ. މެންބަުރން ހުށަހެޅުއްވި 

ކުރެްއވި. ބަެއއް ބައެއް އިޞްލާޙުތައް އެހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ ގޮތަށް ޤަބޫލު 

 225އިޞްލާޙު ކުޑަ ބަދަލަާކއެކު ަގވާއިދަށް ގެންނެވުަުމަށް ނިންމެވި. އަދި ބަެއއް 

އިޞްލާހު ެއއުޞޫލު ޤަބޫލު ކުރަްއވައި ެއއުޞޫލުގެ ަމއްަޗށް ބިނާކުރަްއވަިއ 

މާއްދާ އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރެްއވުމަށްވެސް ނިންމެވި. އަދިހަަމ އެއާެއކު ބަެއއް 

ނުގަންނަވާ އިޞްލާުޙކަމަށް ނިންމެވި. ން ފެނިވަަޑއިޞްލާޙަކީ ގެންނަވައި

މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙުތަކުގެ އިުތރުން ކޮމިޓީއިން 

 230ފެނިވަޑަިއގެންެވސް ބައެްއ އިޞްލާހުތައް ގެންނެވި. މެންބަރުން 

އިޞްލާާޙއި، ުކޑަ ބަދަލަކާެއުކ  8ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވގޮތަށް ޤަބޫލުކުރެްއވި 

އިޞްލާޙެއް. އަދި އެއިޞްލާުޙެގ އުޞޫލު ޤަބޫލު  4ންމެވި ގެންނެވުމަށް ނި

ކުރަްއވައި ެއއިޞްލާޙުގެ ަމްއޗައް ބިނާކުަރްއވައި ާމއްަްދާ އަލުން ޑްރާފްޓް 
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ިއޞްލާޙު. އިޞްލާޙެްއގެ ބަެއއް ގެންެނވުމަށް  6ކުރަްއވަން ނިންމެވީ 

 235ވާ އިޞްލާޙު. ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު ެއޮގތަށް ނުގެންނަ 1ނިންމެވީ 

އިޞްލާޙު.  9އެކަމަކު އެމާއްާދ އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ނިންމެީވ 

 8މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ އިޞްލާޙުތަުކގެ އިތުރުން ކޮިމޓީން ގެންނެވި 

 82އިޞްލާޙު. އަދި ގެންނަވަްނ ފެނިވަޑައިނުގަންަނވާކަމަްށ ނިންމެވި 

ލިޔުމެއްެވސް  ގޮުތގެ ލާޙުަތކާމެދު ކޮމިޓީން ނިންމެވިއިޞްލާޙު. އިޞް

ނުޑ   240މެންބަރުންނަށް މޭޒުކޮޅުމަތީގައި ވާނެ. އަދި އިތުަރށް އަުޅގަ

ނުކުތާއެއް އެަބއޮވޭ. އެއީ ފުރަތަމަ  2މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ުކރެވުނުއިރު އަދި  24ނުކުތާއަކީ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(  24ަގިއވެސް ވަަނ ދެލިކޮޕީ ެއކުަލވާލެވުުނއިރު 2ފަހުން 

ފާޅުކުރަްއވާފައި އެކަނި. ެއކަމަުކ މައިަގނޑު ުއޞޫލުތަކަށް ޚިޔާލު އޮތީ ގައި

ނޑައެޅުްއވުން ަކމަށްވާތީ މިހާރު   245މަޤްޞަދަކީ އެއުޞޫލުތައް ަމޖިލީހުން ކަ

އެމާއްދާ އޮންނާނީ ެއގޮތަްށ ބަދަލުކޮށްފައި. އަދި ެއކަން މަޖިލީހުގެ 

ެރވި އެގޮތަްށ ކުއްވިަފއިވާ ޑްރާފްޓްަގއި ފާަހގަކޮޅުމަީތގައި ބޭމެންބަރުންގެ މޭޒު

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބުނާ  27ވާނެ. އޭރުްނ ބަދަލުކުރެވިފައި 

އެްއޗަާކވެސް ދިމާވާނެ. ދެން އިތުރަށް ފާހަގަކުރަްއވަން ބޭނުންވާ އަނެްއ 

 250ވަނަ އަިއޓަމާބެހޭގޮުތން. އެއައިޓަމާ  13ނުކުތާއަކީ ޖަދުވަްލގެ 

ގޮތުންވެސް މެންބަރުން ކޮމިޓީގައި ވަރަށްފުޅާކޮށް ާވހަކަ ދައްކަަވިއ ބެހޭ

ވަިކގޮތަކަށް ޑްރާފްޓް ކުެރއްވުމަށް އިރުޝާދު ދެްއާވފައިވަނީ. ދެން 

ނޑުމެންނަށް މެންބަރުންނަށް ފޮނުވޭ ޑްރާފްޓްގައި އެބަިއ  އެގޮުތގެމަތީން އަުޅގަ

ކުަލވާ ެލވިފަިއވާ ކޮީޕއެްއ އެކުަލވާނުލެވި އޮތުމާއެުކގައި މިހާރު އެބައިވެސް އެ

 255ނުވަތަ އޭގެ ލިޔުްނކޮޅެއް ިތޔަބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅު މަތީަގިއވާނެ. އާދެ އެީއ 

 ކަން ހިނގާދިޔަގޮަތކީ. ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 79އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެްނ ތިއްބެވީ  ޝުކުރިއްާޔ. :ެކވުން ޔާސަތުން ވާހަކަެދއްރި

ވޭތުވެދިޔަ ަވގުތުކޮުޅގެ ތެޭރގައި މެންަބރަކު ވާހަކަފުޅު  މެންބަރުން.
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 260ދައްކަވަްނ އެިދވަަޑއިގެންފަިއ އެބައޮތް. ެއއީ ގަާވއިދުެގ މައްސަލަައާކ 

ނޑު  ބެހޭގޮތުން ދައްކަވާ ވާހަކަެއްއނަމަ އެމެންބަރަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ވަަނ  2އިުދގެ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާދެ، މިހާރު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާ

ނޑު ހުށަހަޅަނީ. އާެދ، ގަާވއިދަކީ   48ދެލިކޮޕީ މަޖިލީހަށް މީ އަޅުގަ

ޞަފްޙާގެ ދިގު ަގާވއިދެއެަްަކމުން މުޅި ގަވާއިދު މަޖިލީހުގައި އިްއވުމުެގ 

ނޑު އިްއވާނަން. އާެދ، ރައްޔިތުންެގ   265ބަދަލުގައި ަގވާއިުދގެ ޞުރުޚީ އަޅުގަ

ވަނަ ދެލިކޮޕީ މަޖިލީހަށް  2ދުގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު. އެގަާވއި

ނުޑ  ހުށަހަޅާ އެހުށަހެޅި ދެލިކޮޕީއާމެދު މެންބަރުން ބަޙުސްގެ ވަގުތު އަުޅގަ

ހުޅުވާލާނަން. އާދެ، މިހާރު މިގަާވއިދުގެ ަރއްޔިތުނއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު 

މައްސަލަ ވަިކގޮތަކަށް ނިންމެވުމަށްޓަކައި ވާހަކަެދއްުކމުގެ ފުރުޞަތު 

 270ށް އަރުވައިފިން. ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، އަުޅަގނޑު މިފުރުޞަތު މެންބަރުންނަ

 އަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު އަޙުމަދު މުޢިއްޒުއަށް.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާެދ، ައޅުަގނޑު   ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ

 ްސގެ އަިރހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިގަވާއިދު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ މުިޢއްޒު  ދްމެންަބރު ައޙްމަ 

 275ކުރުމުގެ ކަންަތއް ކުިރއަށް ގެންދަން ނިންމަާވފައިާވ  އިޞްލާޙު   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަކަްށ މާރަނގަޅަކަށް ސާފެއްނުިވ. އަޅުަގނޑަްށ  ގޮތާބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

އިްނ އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުނު. އެއިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެ 111ދޭހަވީ މިހާރު 

ގެންނަން ފެނިވަަޑއިނުގަންަނވާކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެިވ އިޞްލާޙުތަާކ 

ބެހޭގޮތުން އެކަންޏޭ ވާހަކަ ދެކެވޭނީ. އެހެްނވީމާ އަޅުަގނަޑށް ވިސްނުނުގޮްތ 

ނޑަށް ހަމަ ގައިމުވެސް އަޅުަގނޑު ބޭނުން ކޮމިޓީން   280ރަނގަޅުތޯ. އަުޅގަ

ވާހަކަދަންަނވާލަން އެބަހުރި.  ގެނެސްފަިއވާ ބަެއއް އިޞްލާުޙތަކާބެހޭ ކުދިކުދި

އަދި ބައެއް އުޞޫލީ މަްއސަލަތަކާ މެދުގަިއވެސް. އެހެންވީމާ ަގވާއިުދ 

އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ބަުޙްސކަންތައް ކުިރއަށް ގެންާދޮގތް ތަންކޮޅެއް 

 ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ދެްއވިްއާޔ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުުރވެރިވާަނން. 

 285 



 12 

ނޑު ދަންނަވަން. ، އާދެ ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ުކރެއްވި ސުވާލަށް އަުޅގަ

ނުޑ  އާދެ، މިގަާވއިުދގެ މައްސަަލ ހުށަހަޅަމުން ޖަލްސާ ފެށިއިރު އަުޅގަ

ނުޑގެ ިޚޔާެލއް. ައޅުަގނޑު  ދެންނެވި ވާހަކަަތކަކީ ހަަމއެކަނި އަުޅގަ

ދާ ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުކޮށްފައި އޮތީ މިހެންނޭ ދެންނެވީ. އެއީ މިހާރު މިގަވާއި

 290ވަރަށްގިނަ ސްޓޭޖުަގއި ވަރަްށގިނަ ފަހަރު ވާހަކަ ދެއްކިފަިއވާތީ. އެހެންވީމާ 

ވަނަ  5ވަނަ ޖަލްސާއިން އާދެ، މިޚާއްޞަ މަިޖލީހުގެ  5ދަންނަވާލެވުނީ. 

ޖަލްސާއިން ނިންމަވާފަިއވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާެއުކ އަނެްއކާެވސް 

ްށ ފޮނުވާ ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކެްއ ގަވާޢިދު ެއކުލަވާލާ ކޮމިީޓއަ

ގެނައުމަށް. އެހެންވީމާ ެއއިްޞލާޙުތައް ގެެނވިފަިއވެސް ވުމާެއކީަގއި ެއގޮތަްށ 

 295އެހެން އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ނުފެންނަ ބޭފުޅުން އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވި 

ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުން ހަމަ އެއިޞްލާޙު ގެންނަވަން 

ިއގަންނަވާނަމަ، ައނެއްކާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެަބިއ ފެނިވަޑަަަ

ނޑު ައރުވާނަމޭ އެހެންދެންނެވުމުެގ މަޤުޞަދުގައި.  އެފުރުޞަތު އަުޅގަ

އެގޮތަށް އެކަްނ ފާހަގަ ކޮށްލެވުނީ. އާދެ، ކޮންމެ ަވގުތަީކވެްސ 

 300މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ އިޞްލާޙެއް ަގވާއިދަްށ ހުށަހަޅުއްވަން 

އޮންނަ ފުރުޞަތު މީގައި ަގާވއިދު ފާށްކުރުމުގެ ކުރީަގއި ިމއޮތް ފުރުޞަކީ. 

އެހެންވީމާ ެއްއގޮތަކަްށވެްސ އެީއ ހަމައެކަނި ހުަށހެޅިފައި ހުރި 

އިޞްލާޙުތަކުން ނުގެެނވި ުހރި އިޞްލާޙުތައް އެކަންެޏްއނޫން. މެންބަރަކު 

ލެްއ ފާޅުކުރެްއވޭނެ. ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅު ފާޅުކުަރއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ިޚޔާ

ނޑު ހަމަ ކުރިންވެސް ޢިޝާރާތް ކުރި ފަދައިން   305އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރުވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ  އަޅުަގނުޑގެ މަޤްޞަދަކީ ައޅުގަ

ނޑުމެން އެމަަސއްކަތް ފަށް ޙަޤީޤީ މަސައްކަަތއް ކުިރއަްށދާން. ޓަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންއޮފުރުޞަތު ލިބިފައި. އެކަމަށް ދިޔުމަ ތްކަމެްއ ށްޓަކައި އަުޅގަ

. މިކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ވަގުތު މިގަާވއިދު ފާސްކުރުން މިއީ

 310އްކަތް ހޭދަވަމުންދާލެއް ދިގުވާތީ އެހެންވީމާ އެއްފަހަރު ކުިރ މަސަ

ނޑު އެދޭތީ  އަނެއްފަހަރު ނުކުރަން ތަުކރާރުނުވެ ދާނޭގޮތެްއވުމަށް ައޅުގަ
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ނަވާލުމެއް. އެކަމަކު ަވކިގޮެތއް ިނންމަވާނީ ހަމަ އެހެން ދަންނަވާލި ދަން

މެންބަރުން. މެންބަރުން އެދިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށް ފުރުޞަރު އަރުާވ ެއކަންތަްއ 

 އޮންނާނެކަމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 315 

ނޑަްށ ފެންނަގޮެތއް ހުށަހަޅާލުމުގެ  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ   ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑު އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރާނަން. މިގަވާއިދު މިހާރު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން  ޝަުއޤީ  މެންަބރު ަމޙުޫމދް

މެންބަރުން  25ކޮމިޓީއަކުން ަބއްލަވާަފއި ފޮުނއްވާަފއި މިއޮތީ. ކޮމިޓީައކީ  :ވާހަކަެދއްެކވުން

އް. އެކުެލވޭ ވަރަްށގިނަ ދާއިރާަތެކއް ެއކުލެވޭ ތަމްސީލު ކުރެވިަފއިވާ ކޮމިޓީއެ 

ނޑު ހުށަހަޅާނީ މިހާރު ގަވާއިދު މިއޮްތގޮތަށް ފާސްވޭތޯ   320އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ވޯޓަކަށް ައއްަސވަން. އަްއސަވާފައި ފާސްނުެވއްޖެނަމަ ދެން އެހުރި 

ބަދަލުތަކެއް ގެނެވޭތޯ އަުޅަގނޑުމެން އިތުރަށް ބަހުސްކުރާނީ. އެއްެވސް 

ކަްށ އަޅުަގނަޑކަށް ގަާވއިދަކީ އެންމެންނަށް އެްއބަސްވެވޭނެ އެްއޗެއް ކަމަ

ނުފެނޭ. ޚިޔާލަކީ ތަފާތު އެއްެޗއް. އެހެންނަމަެވސް އަޣުލަބިއްޔަތު 

 325ލިބިއްޖެކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއގަާވއިދު ދެން ތަންފީޒް 

ނޑުމެންގެ ޙަޤީޤީ  ނޑު ިމހެން މިދަންނަވާލީ އަޅުގަ ކުރެވޭނެހެން. އަުޅގަ

 އޮތްލެއް ބޮުޑކަމުން. ޝުކުރިއްާޔ.  މަސައްކަތަިއގެން ކުިރއަށްދިއުުމގެ ޝައުޤު

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 330 މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ބެހޭގޮުތން ބަހުސްކުރުމަށް އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ  މުިޢއްޒު  ަމދުމެންަބރު ައޙް

ދުނުފަހުން އެންމެ މިނިޓެއްވެސް ހޭދައެއް ނުކުރަން. ގަާވއިދު މިމަޖިލީސް އުފެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މިދެންނެވީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ްޑރާފްޓް ގަވާއިދާ  ހެނދުމުގެ އަޅުގަ

މެދު ބަހުސްކުރުމަށް. ގަވާއިުދގައި ހިމެނެންޖެހޭނެ ބައެއް ކަންތައްތަކާމެދު 

ނޑަކަށް ޚިޔާލު މިމަޖިލީހުގައި ވަީނ ފާޅުކުރެވިަފއި. އެހެން ވީާމ އަުޅގަ

 335އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުފެނޭ މިަގވާއިދާމެދު ބަހުސްނުކޮށް ވޯަޓށް އައްަސވާކަށް. 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ަގވާއިދާމެދު ރަނގަޅަްށ ބަހުސްުކރުމަށްފަހު ހަމަ 
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ވޯޓަށް ެއއްސެވުުމގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް. އެވާހަަކ ދަންނަވާލަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 340 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅަގނޑުެވސް މިފުރުޞަތުގެ ޭބނުން މިކުރަނީ   ީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެރަ

 ޗެއް ސާުފކޮށްލުމުގެ ނިޔަުތަގއި. ައޅުަގނުޑ އަޅުަގނޑަށް އޮޅިަފއިވާ އެއް  ަމދު ޒާހިރު މެންަބރު ައޙް

ގަާވއިދު  ދެކޭގޮުތގައި ވިްއޔާ މަޖިލީހުގެ ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮީސޖާއަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތަންދޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިއްޖެއްާޔ އެއަށް ވޯޓަްށ 

ނޑުވާނީ ީމގެ ކުރީ ޖަލްާސަގއިވެްސ މިވާހަަކ  އައްަސވަން ޖެހޭނީ. އަުޅގަ

 345މިގޮތަށް ދަންނަވާފައި. ޑްރާްފޓިންގ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުްއވިަޔސް ެއއަނބުރާ 

ގެންަދވަން ޖެހޭނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަންނައިރުަގއި މާއްދާައކުން މާއްދާއަކުން 

މަޖިލީހަށް މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމަކާ ގުޅޭގޮތުްނ އިޞްާލޙު ހުށަހެޅުއްވީާމ 

އެއާބެހޭގޮތުްނ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނުނިންމަވަެއއް. ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓއަްށ 

ދިއަޔަސް އެާއއެީކަގއި އަންަނންޖެހޭނެ ރިކަމަންޑޭޝަނެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 350ޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންަނނީ. އަޅުަގނޑަށް މަ

ވިސްނޭަަގޮުތަގއި ިވއްޔާ މިހާރު އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިފައި އޮތަސް 

ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިަިީޓއަށް ފެްނނަ ލަފާފުޅެއް ދެްއވިޔަސް ަހމަ މާއްދާއަކުން 

ހުށަހަޅުއްަވއިގެްނ  މާއްދާއަކުން އެހުށަހެޅުްއވޭ އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހަށް

ނޑަްށ މީއަރާފައި އޮތް ޮއުޅމެއް ކަމަށްވަންޏާ  ނިންމަވަންޖެހޭނީ. ވީމާ  އަުޅގަ

ނޑުމެން   355އެކަންތައް ސާފުކޮށްެދއްވުން އެދެން. ވޭތުވެ ދިޔަ ތާނގަިއ އަޅުގަ

ނޑު  މަސައްކަތް ކޮށްފައި އޮްތގޮތުަގއި ވިްއޔާ ގޮސްފަިއއޮތީ މިޮގތަށް. އަުޅގަ

މަިޖލީހަށް އެއްެޗއް ޓޭބަްލ ކުރުމަށްފަހުގައި،  ވިސްނާލާއިުރގަިއވެސް

އެއިޞްލާަޙކަށް ވިޔަސް އަދި މައްސަަަލައަކަްށ ިވޔަސް އެާއބެހޭގޮތުން ގޮެތްއ 

ނޑުމެންނަކަށް އެހެން ދިމާލަކަށް ނުދެވޭނެ. ވާހަަކއަީކ  ނުނިންމައެއް އަުޅގަ

 360ގެ މިހާރުވަނީ މީގެ ކުީރގެ ޖަލްސާތަކުަގއި ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހު

މެންބަރުންވަނީ އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހަޅުއްވާަފއި. އެހެްނވީމާ އޭުރވެސް 

އަޅުަގނޑު އެޖަލްސާަގއި ދެންނެވީ އެއަށް ގޮތެއް ނިންމާފަޭއ ދެން ކޮމިޓީއަށް 
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ޚިޔާލުފުޅެއް ލަފައެްއގެ ގޮުތަގއި ގެންދެވިދާނެ. މިހާރު އެޮއތީ ޑްރާފްޓިންގ 

ަަވާފައި. އެހެ ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް ލަފަެއއް ެދއްވަ ންނަމަވެސް ައޅުގަ

 365މިމަޖިލީހަށް ޓޭބަލް ކުރެވިފައިއޮތް އިޞްލާޙުތަށް ެއއޮްތގޮތުަގއި އޮތީ. 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ެއއާެބހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަަވިއގެންހެން ދެން 

ނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެްނޮގތެއް ނިންމޭނީ. އެހެންވީާމ އަުޅގަ

ނުވަތަ ނޫންތޯ ސާފުކޮށް ދެއްވިްއޔާވެްސ މިވިސްނެނީ ރަނގަޅު ގޮތެްއތޯ 

އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުވެިރވާނަން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 370 ރައީސް. 

 

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅު މުޅިްނ ރަނގަޅު. އަިދ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރިމަްއޗައް ަގވާއިުދގެ  ގެންގުުޅްއވި ޚިޔާލުފުުޅވެްސ ރަނގަޅު. މަޖިލީހުގެ

މިހާރުވެސް ހުށަހެޅިފައި އެވަީނ ދެލިކޮޕީއެއް. ެއއަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ 

 375އިޞްލާޙަށް މިތާނގައި ބަހުސް ކުރެވޭނެ. ވާހަަކެވސް ދެއްކޭނެ. 

އެހެންނަމަވެސް މީގެ ކުީރގެ ޖަލްސާއެްއަގއި ނިންމިގެން މިހާތަނަށް 

ުކަގއި ކޮމިީޓއަށް ގެްނދެވި ކޮމިޓީން ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާުޙތަކާއެ

އޭގެތެެރއިން ޤަބޫލު ކުރެްއވި އިޞްލާޙުތަްއވެސް ގެނެވިގެން މިހާރު 

ގެނެސްފައި ެއއޮތީ. މިހާރުވެސް ހަަަމަ މެންބަރުން އިޞްލާޙުަތްއ 

 380ހުށަހަޅުއްވަިއ. ކޮންމެ މާއްާދައކަށްވެސް އިޞްލާެޙއް ފެނިަވޑަިއގަންނަވަންޏާ 

ތާއީދު ލިބިއްޖިއްޔާ ެއއަށް ވާހަކަ ދެްއކޭނެ. އެހެންވީމާ  ހުށަހަޅުއްވަިއ. އެއަށް

އެްއގޮތަކަްށވެސް މާއްާދއަކުްނ މާއްދާއަކުން ިކޔަިއގެްނ ފާސްކުރާގޮތަށް 

ގެންދިއުމުގެ ބަދަުލގައި މުިޅ ދެލިކޮޕީ އެކީ ހުށަހެޅިފަިއ މިވަނީ. އަދި 

ޅުއްވާފަިއ އަޅުަގނޑުމެން މިދަންނަވަމުންވެސް މިގެންަދވަނީ މެންބަރުން ހުށަހަ

 385ހުރި އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެެރއިން ކޮމިޓީއަްށ ފެނިވަަޑއިނުގަންަނވާ އިޞްލާޙުތަާކ 

މެދުގަިއވެސް ތިޔައިން ބޭފުޅަކު ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހި ވަޑައިނުގަންނަވާނަަމ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ފާސްކުރަްއވައި ފިްއޔާ އިްޞލާޙު ގެނެވޭނޭ. 

އިދު ފާްސކުރާނީ. އެްއގޮތަަކށްވެސް ަގވާއިުދ އެހުރިހާ ކަމެއް ނިމުމަށްފަހު ަގވާ
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މިހާރު އޮތްގޮތަކަށް ފާްސކުާރކަށެއް އަލުަގނޑުމެން ރިާޔސަތުންވެސް އަދި 

 390އެހެން ފަރާތަކުންވެސް ބާރު އަޅުްއވަނީކީނޫން. ހަމަ މެންބަރުންގެ 

ކުރިފުޅުމަތީގައި ިމއޮތީ ހަމަ މެންބަރުން ފާޅުކުރި ޚިޔާލުތަކާ، މެންބަރުންގެ 

ކާ އެްއގޮތަށް އެކުަލވާލެވުނު ަގާވއިދޭ. ގަާވއިދު ތަކުގެ ދެލިކޮޕީއޭ. ޝުޢޫރުތަ

އަނެއްކާ ެއއަށްފަހުން ދެން މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަށްވެްސ 

އޭގެތެެރއިން ހިމަނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ކޮމިޓީއަށް ެފނިވަަޑއިގަންަނވާ 

 395ޕީެއއް މިއޮތީ މިތާނގައި. އިޞްލާޙުތަކެއް ގެެނވިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ދެލިކޮ

 ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. 

 

ނުޑ ދަންނަވާލަން  ަމދު ައޙް މާލޭ މެންަބރު  ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑަށްެވސް ބޮޑަށް ތާއީދު ،ބޭނުންވި އެއްަޗކީ ވާހަކަެދއްކެވުްނ: ޠިފްޢާަާ  ކުރެވެނީ ައޅުގަ

 400ގެ މެންަބރު އަޙްމަދު ޒާހިރު އަދި ހއ. މެންބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހަޅުްއާވ ގޮތެއް އެީއ ތިންހަތަރު މާއްދާއަކަށް. އެންެމ 

ފުރަތަމަ އޮތް ދެތިން ހަތަރު މާއްދާއަކަްށ ބަލައިލާއިުރެވސް އިޞްލާުޙ 

ނޑަްށވެސް ެއބަ ފެންނަންޖެހޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިމާއްދާ ތައް ހުށަހަޅަން އަޅުގަ

ނަޑށް ފެންނަނީ ވަކިަވކިން ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް  މިހުރީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 405ހަމަ ވޯޓަށް އައްސަަވިއެގން އިޞްލާޙު ހުރިއްޔާ ހުރިތޯ ނެތްތޯ 

މުން ގެންދަވަން. އެއްބަްސވެވޭ މާއްދާަތއް ގިނަކަމަށްވަންާޏ ވަބަލައްލަަަ

ނޑުމެން ކޮންމެހެ ން އެކީ އެްއޗަކަށް ވަރަށް ައވަހަށް ނިމިގެންދާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން  މިލިޔެވިފައި އޮތް ހުރިހާ މާއްދާއަކަށް ވޯޓަކަށް އަަހއިފިއްާޔ އަޅުގަ

ހިތުން ހަނދާންކޮށްލަން ވަރަށް އުނދަޫގވާނެ ކަްނނޭނގެ ކޮން 

ނޑުެމން އިޞްލާޙެއް ގެންނަްނ ބޭނުންވަނީ.   410މާއްދާއަކަށްކަން އަުޅގަ

ނޑަށް ބޮަޑށް ފެންނަނީ ހަމަ ވަކިވަކިްނ އައްަސވަމުން  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ގެންދަވަން. އެއްބަްސ ެވޭވކަމަށްވަންޏާ ައވަސް ވަުމންދާނެ ތަފާތު 

ހުރިކަމަށްވަންޏާ އިޞްލާުޙަވމުން ދާނެކަމަށް އަޅުަގނަޑށް ފެންނަނީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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ނޑު އެންމެ  މުލަކަތޮުޅގެ މެްނބަރު   އައްސަލާމް އަަލއިކުމް ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

 ފް މުޢިއްޒު ދެން މާލޭ މެންބަރު އާޠި ފުރަތަމަ ހއ. މެންބަރު އަްޙމަދު  އަްޙމަދު ޝަީފޤް

އެދެއްިކ ވާަހކަފުޅަށް ތާއީުދ ުކރަން. ދެން ަގވާއިުދގެ އެިކެއކި މާއްދާތަކަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަެކްއ މިހާރުވެސް ގެންނަން ފެްނނަކަމަށް ފާހަގަ 

 420ީރގަިއވެސް އަުޅަގނޑުވާނީ އިޞްލާޙުަތއް ހުށަވެސް އަޅާަފއި. ކުރެވޭ. ކު

ނޑު ފާހަގަކޮށްަްލަން ބޭނުންާވ ދެ ިއޞްލާޙެއް ފާހަަގ  ދެން އެގޮތުން އަުޅގަ

ކޮށްލަން މިފުރުޞަތު މިހޯދީ. އެއީ ކުީރގައި ެއއީ ދެލިކޮޕީ އެެކއްަގއި އެީއ 

އްާދގައި ވަނަ ާމއްދާ އިނގޭޯތ. އެމާ 59ވަނަ ާމއްދާ، މިހާރު ެއއީ  57

ބުނެފައި މިއޮންނަނީ ރިޔާަސތުން އަމަލުކުރާ ގޮަތކާއި ގުިޅގެން އިނގޭތޯ. 

 425މިޢިބާރާތްކޮޅު އޮންނާކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ ިއނގޭތޯ. އެއީ 

ރިޔާސަތުންވެސް އަމަލުކުަރން ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ 

އަޅާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނާ ެއއްގޮތަށް. އެހެްނވީމާ އެހުދޫދު ފަހަނަ

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާހާ ގޮތަކަްށ ރިޔާސަތުން އަމަލުކުރާ ަކހަލަ ޢިބާރާތެއް 

ނޑަށް ފެންނަ  ނުވަތަ އެފަދަ ހުއްަދއެއް ިމާގވައިުދގައި އޮތުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

 430ށްނުވޭ. އެހެންވީމާ ެއިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު އެދެން. ދެން އަނެއް ކަކަމަ

އްދާގަިއ ފާހަގަކޮށްލެޭވ އިޞްލާޙަށް ދިއުމުގެ ކުީރގައި ދެންމެ މިމާ

ވާހަކަެއްއވެސް ދަންނަވާލާނަން. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ނުަވތަ މެންބަރުން 

ކަމަކާ ގުިޅގެން  ކުރާކަމަކާ ގުިޅގެން ނޫނިންާޔމުން މަޖިލީހުން ނިންމާ

ޝަރުޢީ އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ ކަމެއް ހުށަނޭޅޭއިރުަގއި މައްސަލަ ެއގޮތް 

 435ބަބުނޭ އެގޮތަށް. އެހެންނަމަެވސް މަޖިލީހުގައި ރަނގަޅު. ޤާނޫނުަގިއވެސް އެ 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރު އެބޭފުޅުން ސަރުކާރުގެ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

މަޤާމުގެ ހައިސިްއޔަތުން ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަެތއް ނެތް ެއިކއެކި ދާއިރާަތއް 

ކޮމިޓީތައް މާލެއަށް ގެެނސްގެން ނުވަތަ އެްއކޮށްެގން މަޖިލީހުގެ 

ރުންނާ ރައްޔިތުންޖެހޭ ގޮތަށް އެމެންބަރުން އެަކންކަމާ އެކަްނ މެންބަ

 440ކުރަންީވގޮތަށް ނޫނިއްާޔ ރިާޔސަތުގަިއ އިންަނވާ ބޭފުޅަކަްށ ކަންކުެރއްިވ 
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ފަދަ އަމަލުތައް ކޮްށ އެކަމަށް މަރުޙަބާ ކިޔާ މި ގޮތާމެދުގައި ޝުކުރު އަދާ 

ވާނެ. އެހެންވީމާ ހިންގެވުމަީކވެސް ެއއީ ހުއްދަ ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ވެގެންނު 

ނޑަށް ފެނޭ. ދެން އަނެއް  މިގަާވއިދުަގއި އެަބއިެވސް ޮއންނަން އަޅުގަ

ނޑަށް ފާހަގަުކރެވެނީ ޖަދުވަލުގެ  އިނގޭތޯ.  15 ާއއިަާ 7ކަމަކަށް އަުޅގަ

 445ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކާ ގުޭޅގޮތަކުން އެްއވެސް ވާހަަކއެްއ ދެއްކުން. ދެން 

މާ އެުކއެީކގަިއ ކުއްލިއަކަްށ ަގއި މިއޮންނަނީ ވާހަކަެއއް ދެއްކު 15

ލަތެއްަގިއ އުޓް ކުރުން އެީއ ކޮންމެ ފަދަ ޙާޖަލްސާއިންަް ނިކުތުން. ޯވކްއަ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވާނެ ަޙއްޤެްއ އިނގޭތޯ. ދެން ކޮންމެ 

ކަމަކާބެހޭގޮތުންެވސް މިތާނގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީ ވަރަށް ފުާޅ ދާއިރާެއއްަގއި 

ނޑު މެންބަރުންނަށް ޙަ  450އްޤުތައް ލިބިދީފައި އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ލިބިދޭ ޙައްޤު ހަނިކުރާކަށެއް  ންނޭދެން އެއްގޮތަކަްށވެސް ާޤނޫނުއަސާސީ

ނޑަށް ފެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދީފައި އޮތްމިންވަރަށް  އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ގައި އެފުޅާކޮށް ވާަހކަދެކެވޭނެ ފުުރޞަތު ބާއްވަން އިނގޭތޯ. ެއްއވެސް ހާލެއް 

މިވެނިކަމަކާ މީ ކުަޑކުދިންތަެކއް ނޫން މީ ރައްޔިތުން ިއންތިޚާބުކޮށްފައި 

 455ތިބި ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންތަކެއް. އެހެންވީާމ މެންބަރުންގެ 

އަޅުަގނޑުެދކެނީ އެހައިިސއްަޔތުވެސް އަދި އެތަަސއްރަފުެވސް ފުދޭނެހެން. 

ހެންވީމާ އެކަން އެަެހެންވީމާ ވާަހކަދައްަކވާީނވެސް ރަނގަޅު ވާހަކަ. އެ 

ހަނިކުރާކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 460 

 ޢައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްާޔ.  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 ށަހެޅުނު ފަދައިން މިގަވާއިުދެގ އަޅުަގނުޑވެސް ތާއީުދކުރަން މިތަނަށް ހު ޙުަސއިން ަރޝީދު 

މާއްދާއަކުން ާމއްދާއަކުްނ އިޞްލާޙުކުރުމުން ގެްނދިއުމަށް. އެހެން  ވާހަކަެދއްެކވުން:  ޙަސަން

ނޑު އެބަހުރި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިވާ  މިދެންނެވީ ހަމަގައިމުވެސް ައޅުގަ

 465ދި ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއާމެދު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ބައެއް ިއޞްލާޙުތައް އަ

ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ޚާއްަޞ މަޖިލީހުން ހުށަހެޅުނު ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް 
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ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު ޮކމިޓީން އެއަށް ގެންނެވި ަބއެއް ބަދަލުތަާކ 

ނޑަށް ހީޭވ  ގުިޅގެންވެސް ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ަގނޑަްށ ފެންނަ ހުރިހާ ވަރަށް އުނދަގޫ ވާނެހެން، މިސާލަކަށް އަޅު

ނޑު ލިސްޓް ކުރީމާ ެއއާމެދު މަޖިލީހުން ހުރިހާ   470އިޞްލާޙުތަކެްއ އަުޅގަ

ނޑަްށ  މާއްދާތަކާމެދު ވަިކވަކިން ވާހަަކ ދެއްކުމަށްވުރެ ފަސޭަހވާނެހެން އަުޅގަ

ހީވަނީ. ކޮންމެ މާއްދާއެއް ފުރަތަމަ މާއްދާއިން ފެށިގެން އެގޮތަށް ވާހަކަ 

ރުްނ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވާހަކަ ދެއްކޭނީ ދެއްކަމުން ދިޔައިމާ އޭ

އެމާއްދާައކާ ބެހޭގޮތުން. ެއހެންނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް 

ނޑު ފުރަތަމަ މާއްދާއާ   475ވަނަ މާއްދާއާ  15ދަތިވާނެހެން، މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ މިހެންގޮސްަފއި އެަތއް މާއްދާތަެކއް ެއއްަފހަރާ އިޞްލާޙު  59

ނޑަށް ހީވަީނ އުނދަގޫ ވާނެހެން. އެހެންީވމާ އުސޫލެއްެގ ހުށަހެޅީ މާ އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަަޅން މާއްދާއަކުން މާއްދާއަުކން މިގަވާއިދު  ގޮތުން އަުޅގަ

 ފާސްކުރުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 480 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުީނ   މާލޭ މެންަބރު

 މިގަާވއިދާބެހޭގޮތުން އެންެމ ފަހުން އޮތް ޖަލްސާަގިއވެސް ކަންތައް   ޔާސް ިއބްާރހީމްއިލް

ނޑުވެްސ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ހިތަށްއެރީ އާދެ، އަުޅގަ ހިނގާދިޔަގޮތަށް ވިސްނާލާފަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  އެންމެ ބޭނުންވަނީ މިގަވާއިުދ އަވަހަށް ނިންމާލައިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ ތަށް ކުރިމަތި ލެވޭނެގޮތެއް އަސްލު މަސައްކަ  485ވުން. އާދެ، އަުޅގަ

ނގިފަިއވާ ގޮުތަގއި ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންެގ އެ

ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސަށް

އިޞްލާޙުތަުކގެ އާެދ، އެމަިނކުފާނުންގެ ޚިޔާުލގެ ދެލިކޮީޕާއ އަދި އާންމު 

ނޑުމެންގެ ރަ އްޔިތުންގެ ިޚޔާލުތަްއވެސް ުހށަހަޅުއްވާަފއި. އެހެންކަމުން ައޅުގަ

 490މަސައްކަތަށް އަވަހަށް ިދުއން ވަރަށް ބޭނުން. އާެދ، އެހެންކަމާއެކު 

ވަޒީރުްނގެ މަޖުލީހުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޑރ. މަޙްމޫދު ޝައުޤީ 

އްާދއެްއ އެބައޮތް އެީއ އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަކީ އާދެ، މިގަާވއިދުގެ ދެމާ



 20 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހަށް މިހާރުވެސް ދޫކޮށްލާފަިއވާ އެދެާމއްދާއާ 

ނޑުވެސް އެންމެ ބޭނުންވާގޮތް.  ދޭތެރޭގައި ގޮެތއް ނިންމެވުަމށްފަހު އަޅުގަ

 495އެހެން ނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންެގ ވާހަކަފުޅުތަްއ 

ނޑުމެން ހުރިގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަ ނީ އާދެ، ެއއްގޮެތއްަގިއ އަޅުގަ

ނިންމަންވީ މާއްދާއަކުން ާމއްދާއަކުން ކުިރއަށް ގެންދަންވީތޯ ނޫނީ އެގޮތަްށ 

ރިޔާސަތުން ފައްަޓވާ ެދއްވަްނވީ. އާދެ، ަބއެްއ ޢިްއޒަތްތެރި ތަޖުރިބާކާރު 

ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ މަޖިލީހުގެ ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރސް އޮތްގޮތުން 

 500ހައްދަވަންޖެހޭނީެވސް. އެހެންވީމާ އަިދ އަޅުަގނުޑވެސް  އެހެނޭ

ހަނދާންވާގޮތުަގއި ައޅުަގނުޑމެން ކުރީގެ ޖަލްސާަގއި ާވހަކަ ދެކެވުނު 

ނޑުމެން ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން މިކަން ނިމޭނެކަމަށް  ގޮތުންވެސް އަުޅގަ

، އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަނީ މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން ެގންދެވުން. އާދެ

އެހެންނޫނީ ބައެއް ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި މިހާރުވެސް 

 505މާފަހަތުގެ ނަންބަރުތަކުގެ ަޙވާލާ ދެްއވަިއގެންެވސް އެަބ ވާހަކަދެެކވޭ. 

އެހެންވީމާ ހަމަ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ފައްޓަަވނިކޮށް، ދެން 

ށް ނިންމާލެވޭތޯ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިތްވަރާެއްއކޮށް ގެންގޮސްަފއި ައވަހަ

ނޑަށް ހީވަނީ ާއދެ، އަޅު ަގނޑު މަސައްކަތް ކުރާނީ. އެހެންީވމާ އަޅުގަ

ްއ އޮތްކަމެއް ނޭނގޭ. އެހެންނަމަވެސް ވަގުުތ މިހެން ދެންނެވުމުގެ ޙައްޤެ

 510ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ައވަހަށް ެއގޮތަށް މިކަން ގެންދެވުން ައޅުަގނުޑ 

ނޑު ދެންނެީވ. ޝުކު  ރިއްޔާ. އެދޭވާހަކަ އަުޅގަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެކަަމކާމެދު އެްއޗެްއ ދަންނަވާަލން އަޅުަގނޑު   އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު

 ގަޞްދު ކުރަނީ. ފުރަތަަމ ކަމަކީ ައޅުަގނޑު ަރއްިޔތުންގެ ޚާއްޞަ   އިްބރާހީމް ަޝރީފް

 515އް. އިލްތިމާސެނަށް ކުރާ ވަރަށް ބޮޑު މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެއީ މިަގވާއިދު ފާސްކުރުމަްށ ހުރަސް އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި މިގަާވއިދު 

ގޮްތގޮތަށް  ފާސްކޮށް ދެއްވުމަށް މަސައްަކތް ކޮށްދެއްވާށޭ ދެންނެވުން. އެކި

އެކި ސިފަސިފަިއގައި ފިލިަބސް ޑްރާފްޓް ކުރުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. 
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ނޑު މެން ތަމްސީލުކުރާ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާ ހިތްއޮތީ އަުޅގަ

 520ރައްޔިތުންނަށްވެސް އަދި މިޤައުމަށްވެސް ފައިދާ ހުރިގޮތެއް ނޫނޭ. 

އަޅުަގނުޑ ކެިރގެން މިހެން މިދަންނަވަނީ އެީއ ަގާވިއދާ ބެހޭގޮތުން 

އަކުުރގައި ހިފަިއގެން ވާަހަކ ދެއްކިދާނެ. މިަގވާއިދު އެުކލަވާފައި މިއޮތީ 

ން ނިންމެވި އުސޫލުތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތިޔަ ޢިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހު

އަސްލުތަކާ ހަމަތަކުގެ މަްއަޗށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލައިގެން. އެއްފަހަރު ތިޔަ 

 525މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން  25ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކުރިމައްޗަށް 

ނޑުމެން ހުށަހަޅައިފިން. އަދި ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި  އެކުަލވާލެވި ގަާވއިދު އަުޅގަ

ންނެިވ އިޞްލާޙުތަްއ ގެނެްސ އަެނއްާކވެސް މިއޮީތ މެންބަރުން އެއަށް  ގެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ކުރިމަްއޗަށް ހުށަހެޅިފައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މިތަނުގައި 

ނޑުމެްނ  ނުޑ ވަރަށް ހިތާމަކުރަން އެބަޖެހޭ އަުޅގަ ދައްކަާވ ވާހަަކއަށް އަުޅގަ

 530ވޭ ކަހަލަ މެންބަރުންނަށް އެއްެވސް އިތުބާރެއް ނެތްކަމަށް ވާހަކަދެކެ 25މި 

ރާގެްއގައި ވާހަކަ ދެްއކެމުން ދާކަމީ ވަރަށް ހިތާމަ ހުރިކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރުން އެކުަލވާލުމަށްފަހުގަިއ  25ރައީސް ކިހިނެއްޯތ މިމަޖިލީހުގައި 

ވަނީިވއްޔާ ެއްއވެސް ަގވާއިެދއް  ދެން އެބޭފުޅުން މިއަށް ހުރަސް އަޅާކަމަށް

އެހެންވީމާ ތިޔަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އެއްުދވަހުވެސް ފާސްކުެރވޭނީ. 

 535ެއއްގޮތަށް އޮްތއިރު މިގަާވއިދަީކ  މީހުންެވސް އެޚިޔާލާ 25ބައްލަވަްނވާނެ 

އެހާ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ގަާވއިދެއް ކަމުަގއި ުނވާނެކަަމށް. އެހެންވީމާ 

މިނުކުތާގެ މައްޗަްށވެސް ރިޢާަޔތްކުރަްއވާ މިަގވާއިދު ފާސްނުުކރުމަށް ބަހަނާ 

އްކަާވ ފާސްކުަރއްވާނެ ގޮތެްއގެ މަްއޗަށް ވާހަކަ ެދއްކުމަކީ ވަރަްށ ނުދަ

ނޑު އެދޭ ކަެމއްގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަްނނަވަން. ދެވަނަ  ބޮޑަށް އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން ޮގތެއް. އެގޮަތކީ   540ކަމަކީ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ އަުޅގަ

ބޭފުޅަުކ  މާއްދާއެއް ިއްއވަވާނީ ރިޔާަސތުން، އިްއވެވީމާ ެއއަށް އެްއވެސް

އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުްނފުޅުނަމަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާނީ. އިޞްލާޙު 

ހުށަނާޅާ އެމާއްދާ ދޫކޮށްލާފައި ގޮސް ެއގޮތަށް އިޞްާލޙު ހުށަހެޅިގެން 

އިޞްލާޙެއް އަންނަ މާއްދާތައް އިޞްލާޙު ކުރަމުްނގޮްސ އެންމެ ފަހުން 



 22 

 545އެހެންނޫންކަމަށްަވނީވިްއޔާ ކޮންމެ މުޅިގަާވއިދު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާނީ. 

މާއްދާއެއް ިއއްަވވާފައި ޯވޓެއް ނަާގކަމަށްވަީނވިްއާޔ ވަރަށް ބޮޑު 

މައްސަލައަކަްށވާނެ. މާއްާދެއއް ިއއްެވވުމަށްފަހުަގއި އެމާއްދާައކާމެދު 

ބަހުސްކުރެވި އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅިއްޖިއްޔާ އިޞްލާޙެްއ ފާސްނުކޮށް 

ނޭޅޭކަމަށްެވއްޖިއްޔާ އެާމއްދާ ދޫކޮށްލާފައި ގޮސް ފާސްކޮށްގެން އިޞްލާޙު ހުށަ

 550ދެވަނަ މާއްދާއިން ތިންަވނަ މާއްދާއިން މިހެންގޮސް އިޞްލާޙެއް 

ހުށަހެޅިއްޖިއްޔާ އެހުށަހެޭޅގޮަތކަށް ބަދަލެއް ގެްނވަން ބޭމިއްޔާ ބަދަލެއް 

ގެންނަވާ ގޮަތކަށް ނޫންކަމަށްވަނީިވއްޔާ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙުވެސް އެބޭފުޅުން ގެންނަން  111ޅުއްވާ ހުށަހަ

ބޭނުންފުޅިއްޔާ ހަމަ ހުށަހަޅުއްވާނީ. ހުށަހަޅުްއވަން ބޭުނންފުޅު ނޫނިއްޔާ 

 555ދޫކޮށްލައްވާނީ. އިޞްލާޙު ހުަށހެޅި ތާއީދު ނުލިބިއްޖިްއޔާެވސް ެއއިޞްލާޙު 

ކުރުމަީކ ވެވިދާނެކަެމއް. ދޫކޮށްލައްވާނީ އެގޮުތގެ މަތިން ގެންގޮސް މީތި ފާސް

ނޑު އެދޭ ވާހަަކ  އެހެންވީމާ މިގޮތުގެ މަތިން ަކންތައް ކޮށްދެްއވުން އަުޅގަ

ރި ދަންނަވަން. ކޮންމެ މާއްދާެއްއ އިްއަވވާނީ، ިއއްަވވާފަިއ ެއައށް ޢިއްޒަތްތެ

މިއްޔާ ބަހުްސކުރަްއަވން، އިޞްލާެޙއް މެންބަރުން ބަހުސް ކުރަން ބޭނު

 560ޔާ އިޞްާލޙެއް ހުށަހަޅުްއވަން ނުވަތަ ުކރިން އިޞްލާޙު މިއްނުހުށަހަޅަން ބޭ

ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުން އެމާްއދާއަކާ ހަމައަށް ައއުމުން އެ ިއޞްލާޙެްއ 

ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ އަްތ ނަގާފައި އިޞްލާޙެއް ހުށަަހޅަން ބޭނުންވާ 

ދަވަން. ކުިރއަށް ގެންއެްއގޮތަށް ވާހަކަ ވިދާުޅވާން ތާއީދު ލިިބއްޖިއްޔާ އެއާ 

 މިގޮތުގެ މަތިން ނިންމަވާ ދެްއވުން އެދި ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 565 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

ނުޑ އެދުވަްސވަރު   އަްޙމަދު ުމޙަްނމަދު  ގަާވއިދުގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ ހުށަހެޅުނު އިރުގައި އަުޅގަ

ކަންތައް ހުރިގޮތުން ޖަލްާސައކަށް އާެދވޭގޮެތއް ުނވި. އެހެންވުމާއެުކގަިއ  ހަކަެދއްެކވުން:ވާ

އެދުވަްސވަރު އަޅުަގނުޑވަީނ އިޞްލާޙެްއވެސް ހުށަނޭޅި. ދެން މިހާރު 

 570ފުރަތަމަ ގަވާއިުދގެ ދެލިކޮޕީ އަދި އެ ދެލިކޮީޕއަށް ގެންނެިވ އިޞްލާޙާެއކު 
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މީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުިރމަތީގައި އެއަށް  ދެވަނަ ަގވާއިެދއް ހުށަހެޅި ިމހާރު

ބަހުސްކުރަމުންދަނީ. ކޮންމެއަކަސް ގަާވއިދު ެއކުަލވާލަްއވާފަިއވަނީ 

މެންބަރުން  25އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ނަންގަވާފަިއވާ ޢިްއޒަތްތެރި 

ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްެގ ތެރޭގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް 

ނުޑ ޔަޤީންކުރަން. ކޮންމެވެސް އެބޭފުޅުންގެ ކުރަްއވަިއގެންކަން އަޅު   575ގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރަން. ދެން  މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނުޑ މިދެލިކޮޕީ ބަލާއިުރގައި އަޅުަގނޑަްށވެްސ 

ގެންނަން ފެންނަ ބައެއް ކުދިކުދި ބަދަލުތައް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ 

މިގަވާއިދު ހަމަ ފެށިގެން މާއްދާއަކުން  އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަނީ

 580މާއްދާއަކުން ކުިރއަށްގެްނގޮްސ ގަާވއިދު ނިންމާލަން. އެއްވަނަ މާއްދާ 

ކިއުމަށްފަހު އެމާއްދާ އެްއޮކޅުން އަނެްއކޮޅަށް ނުިކޔެްއަކމަކު އެމާއްދާ 

މިގަާވއިދުގެ އެްއވަނަ މާއްާދ އެއަށް އިޞްލާެޙއް އޮތްޯތ ސުވާލުކުރަްއވާ 

ވެސް ފަރާަތކުން އިޞްލާޙެއް ހުށަނާަޅއިފިކަުމގަިއވަނީ ވިްއޔާ އެއަށް އެއް 

އެމާއްދާ އެނިމުނީ. ދެން އަނެއްާކ ދެވަނަ ާމއްދާއަްށ މިގޮތަށްގޮްސ 

ނޑަށް ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.   585 މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން ނިންމާލަން އަޅުގަ

 

 . ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ޙޫވަބަރަކާތު هللاއްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަްޙމަތުޢަ ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

ނޑުެވސް މިތެދުވީ މިއަދުގެ މިޑްރާފްޓްގެ ަގވާއިުދ   ލަތީފްމެންަބރު ޢަްބދުއް  އާދެ، އަުޅގަ

ފާސްކުރުމާބެހޭގޮތުން މިތަނުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ބޭހޭޮގތުން އެއްެޗއް   މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 590މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އޮނަރަބަލް ދަންނަވާލަން. އާދެ، ޝަްއކެްއނެތް 

އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް އިްބރާހީމް އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް 

އަގުހުރި ހުށަހެޅުްއވުމެއް. އަދި އެމަނިކުފާނުެގ ވާހަކަފުުޅގަިއ 

އެހުށަހެޅުއްވުުމގެ ކުރިން މިކަންތައްތައް އަވަސް ކުރުމާބެހޭގޮތުންވެްސ 

ކަފުޅެްއ ދައްަކވައިފި. އެހެންވީމާ އަޅުަގނުޑވެްސ ވަރަށް ައގުހުރި ވާހަ

 595އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ޝައްެކއްނެތް ސ. 

އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ދެންމެ އެވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން 
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އިާވ މެންބަރުން ކުރައްވާފަ  25އަްއޔަންކުރި ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓގައި ހިމެނޭ 

މަސައްކަތްޕުޅުތަަކކީ ައޅުަގނުޑމެންގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެްސ އެ ޑްރާފްްޓ 

މެންބަރުންނަށް އައްަސރިބަހާ ސާބަސް  25ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނޭ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 600ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފަދަ ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަެކއް އެބޭފުޅުން 

ނޑު  ދަންނަވާީނ ސ. އަތޮޅުގެ ކުރަްއވާފައި ެއވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާަހަކފުޅު ފެއްޓެިވއިރު ެދއްެކީވ އެހެންގޮތަކަށޭ 

ނޑުމެްނގެ މިޖަލްސާގަިއ މިދެކެޭވ  ނިންމެވިއިރު ައޅުަގނޑު ހިުތން އަުޅގަ

ކުރަްއާވ ފާނުގެ ވާަހކަފުޅަށްވެްސ ތާއީދުވާހަކަފުޅާ އެްއގޮތަށް އެަމނިކު

ނުޑ ދަންނަވާނީ  ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލެއްީވ.  605އެހެންވީމާ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރުވެްސ ގާތްަގނޑަށް ެއްއގަިޑއިރުގެ ވަގުތު މިދިަޔއީ 

ްއކަތެއް ުނކުރެވި. އެހެންވީާމ އަޅުަގނޑުމެންގެ ްއވެސް މަސަ މިގަާވއިދަށް އެ 

ގިނަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކުަގއި ވާފަދައިން ކޮްނމެ މާއްދާއެއް 

 ވިދާޅުާވގޮތަށް ފަށަމުން އެކެއް ދޭތް ތިނެއް އެހެން ނިންމަމުން ވަިކވަކިން އެ 

ނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ މާއްދާތަކެއް މީގަިއ   610ގޮސްފިނަމަ މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ފާސްކޮށްނިމިއްޖައިސް. އެހެްނވީމާ އަޅުަގނުޑވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

ަގނުޑވެްސ ކޮންމެ މާއްދާއެއް ހުށަހަޅާ ތާއީދު ކުރާގޮތަށް ނިންމުމަށް އަޅު

 ހުށަހަޅާ ތާއީދު ކުރަން. ވައްަސލާމް ޢަލައިކުމް. 

 

 615ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ގިނަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުގެ އަިދ ޝުޢޫރުތައް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު އިޙްސާްސކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ެއދިވަަޑއިގަންނަވާ 

ވާތީ. ދެން އެއީ ދަތިކަމަަކށް  ނިންމާލުން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ނުދީ

ނޑު ދަންނަވާލަން މިހާރު އޮތީ އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ގެންގުުޅްއވާ ބޭފުޅުން ނޫނީިވއްޔާ. ދެން މިމަޢުޟޫޢުގައި އިތުރަށް ވާހަަކ 

 620ދައްކަން އެދިަވޑައިުނގަތުން އެއީ ައޅުަގނޑު އެދޭކަމެޭކ. އެއީ މަޖިލީހުގެ 

ނޑަްށވެސް މިހާރު ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ޚި ޔާލުުފޅު ހުރިގޮތް އަުޅގަ

އިޙްސާސްކުެރވޭ. އެހެންވީމާ ަހމަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ 
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ގޮތަށް އެކަންަތއް ގެންދިއުމަްށ އަޅުަގނޑު މިހިރީ ތައްޔާަރށް. އެހެންވީމާ 

ނޑު ފުރުޞަތު  މިހާރު އެދިވަޑަިއގެންފަިއާވ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 625. ކުރިންެވސް ދެންނެވި ފަދައިން ދެން އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް އަރުވާނަން

ނެތީވިއްާޔ އެހެން ބޭފުޅުން އެހަށް މިަވގުުތ މިފުރުޞަތު 

ނުޑގެ އެދުމެކޭއެދިަވޑައިުނގަތު . އާެދ، މިހާރު އަޅުަގނޑު މަކީ ެއއީ ައުޅގަ

ފުރުޞަތުމިއަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

 ސަމީރަށް. އަޙްމަދު

 630 

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

ނޑުމެން އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅާފަިއާވނީ ޢިއްޒަތްތެރި ޤަސް  މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު  ދުކޮށްލީ އަުޅގަ

ށް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ ކޮމިޓީއަްށ މަޖިލީހަށޭ. އެއްގޮތަކަްށވެްސ ކޮމިޓީއަކަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 635ގޮސް ައޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީގެ ތެޭރަގއި ަގާވއިދުަގއި 

ނުހިމެނުމަކީ އެއީ ައޅުަގނުޑމެން ހުށަހެޅުމާ އަދި ޚިލާފުވުމަކަށް ނުވާނޭ. 

ނުޑ ހިތަށްއަރަީނ މިޢިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ ދަންނަވާލާ ހިތްޮއތީ އަުޅގަ

 25ިއޞްލާޙާމެދު  111ޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަޖިލީހާ ޢިއް

މެންބަރުން ނިންމަވާފައި މިއޮތީ އޭގެތެެރއިން ބައެްއ އިޞްލާޙުތައް 

 640ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ އަދި ޭއެގތެރެއިން ބައެއް ޤަބޫލުފުޅުުކރައްވާ ބަެއއް 

ގޮތަށް އިޞްލާޙުތައް މުޅިން ރިޖެކްްޓ ކުރަްއވާފައި. އެހެންވީމާ ެއކަން އެ 

އެއީ މިމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާނެ ގޮެތއްތޯ 

ނޑު އެދެމޭ މިހާރު އިްޞލާޙުކުރައްވާަފއި  ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

މާއްދާއަކަށް ވޯޓަށް އެްއެސވުމުގެ ކުރިން  ވާއިުދގައި މާއްާދއަކުން އޮތް ގަ 

 645ން އިޞްލާޙުތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރު

އިޞްލާޙާމެދު މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  111

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަީކ ކޮބައިތޯ، ެއކަމަށް ޯވޓެއް ައއްަސވާ 

ދެއްވުމަށްފަހުަގއި އިޞްލާޙުުކރައްވާަފއި އޮތް ަގާވއިދާ މެދުގައި ވޯޓަށް 
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ދެއްވުމަށް. އެހެްނީވމާ އެވާހަކަ  މާއްދާއިން މާއްދާއަށް އަްއސަވާ

 650 ދަންނަވާލަން މިފުރުޞަތު ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީލ ފުރުޞަތަކަށް   އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ

 ހުށަހެޅުމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެޅުއްވި  މެންަބރު ާޤސިމް ިއްބރާހީމް

ަެވުން: ތާއީދު ކުރަން. އަދި ހަމަ އެާއއެުކގައި ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމުމަކީ   ވާހަކަެދއްކެ

ނޑު ެއގޮތަށް ދަންނަވާލީ. ވަރަށް   655މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުމަކަށް ނުވާތީ އަުޅގަ

ގިނަ ބޭފުޅުން އެވާހަކަފުޅު ދައްަކވައިފި އަދި ރައީްސވެސް އެކަމާބެހޭގޮތުން 

ށް ނުދަްއކަންވެްސ އިޝާރާތް ކުރެްއވުމާއެުކަގއި ައޅުަގނުޑ މާ ދިގުކޮ

މާގިނަ ވާހަކަެއއް ދަންނަވާކަށް ގަޞްދެއް ނުކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 660 

އަޅުަގނޑު މީެގކުރިން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ެޗއް ދަންނަވާނުލާ ެއވަުގތު ގެންދެވުީނ މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅަށް ެއއް

އަޅުަގނޑު ވަރަށް އަދަުބވެިރކަމާއެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވޭ ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީ މަޖިީލހަށް. މަޖިލީހުން 

 665ނިންމެވީ ަގވާއިދު ކޮމިޓީައށް އިޞްލާޙުތައް ފޮުނވަން. އެނިންމެވި 

މިޓީއަށް ގެންދެވީ. ދެން ކޮމިޓީން ޭއގެތެރެއިން ގެންނަްނ ނިންމުމަކަށް ކޮ

ގަާވއިދަށް ގެންނަާވފައި ދެވަނަ  ނެވި އިޞްލާުޙތައްފެނިވަޑަިއގެން

ނޑު ދެވަނަ  ދެލިކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުްއވީ. ައދި މިއަދު މިތާނގައި އަުޅގަ

ނޑު ދެލިކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާފައި އެާއެއކީަގއި އިޞްލާޙުަތއް ހުށަހަޅާފައި އަުޅގަ

 670 ގެންނަން ފެނިވަޑައިުނގަތް ދެންނެވީމު އެއިޞްލާޙުތަްއ ކޮމިޓީން

އިޞްލާޙުތައް ހުރިކަުމގަިއވިަޔސް އެއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވި މެންބަރުން 

އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ހިތްޕުުޅ ހަމަޖެހިވަޑައިުނގަންނަވާނަަމ އެގަާވއިދުން 

ރުޞަތު މިތަނަށް ހުށަހަޅުއްވަން. އެހެންވީމާ އެގޮަތކަށްެވސް އެފު

ގެއްިލގެނެއް ނުދޭ. ދެން މިހާރު ހުށަހެޅެމުން މިދަނީ މާއްދާއަކުން 



 27 

 675މާއްދާއަކުން ދަންނަވަމުން ފާސްކުރަްއވަމުން ގެންދަން. އެހެންވީމާ އެ 

ކޮންމެ މާއްދާއެއް އައިމާ މާްއދާއަކަށް ެއއަށް ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިހުރި 

ނޑުމެން ކިޔާ ުނަވތަ އެބޭފުޅަކު  އިޞްލާޙެއް އަދި މިތާނަގިއ އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާ އޭރުންެއކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. އެހެންވީމާ އެްއގޮތަކަްށވެްސ 

ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި އިޞްލާަޙކަށް ވާހަކަ ދައްަކވާނެ ފުރުޞަތު ގެއްިލގެން 

 680  ން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެބައެނގޭ.ނުދާކަ

 

ނޑު މި ފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ ކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަޝު ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ  ީއސް އަުޅގަ

 ކުރިން 

ނޑު އެހެން  މެންަބރު ަމޙްޫމދު ޝަުއޤީ   ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް އަނބުރާ ގެންނަންވެގެން. ައުޅގަ

 685ހުށަހަޅާލީ އަވަހަށް މި މަަސއްކަތް ނިންމުމުގެ ޝަުއގުވެިރކަން ހުރިލެްއ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަސައްކަތް ވަރަްށ ފުރިހަމަކަމަށް  މެންބަރުންގެ 25ބޮޑުކަމުން. އަދި 

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭީތ އެހެންނަމަވެސް ގިަނ މެންބަރުންނަށް 

ފެނިވަޑައިންަނވަނީ މާއްދާައުކން މާއްދާއަކުން ފާްސކުރަމުން ގެންދަންކަމަށް 

ނޑަށް  ފެންނާތީ އެންމެ އަވަހަށް ިމކަން ގެންެދވޭނެ ގޮެތއްކަމަްށ އަުޅގަ

 690ެއޮގތް. އަދި އެގޮަތކީ ހަމަ ެއންމެ ރަނގަޅު  ވެސް މިހާރު ފެންނަނީ

ނުޑ  ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އެކަމުގަިއ އަޅުގަ ގޮތްކަމަށްަްެވސް އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުން ހުރިހާ ވާހަަކއެްއ މާލޭގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

ނޑު ދެން  އިލްޔާސް އިބްރާހީމް އެވަރަްށ ޞަރީޙަކޮށް ވިދާުޅވީމާ ައޅުގަ

ނޑަށްެވސް ފެންނަނީ އެގޮތަށް އިތުރަށް އެްއޗެއް  ނުދަންނަާވނަން. އަޅުގަ

 695 ގެންދަވަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

ނޑުމެންވަީނ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   އިޢްޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅަގނޑަށް ހީާވގޮތުަގިއވިްއޔާ ައޅުގަ

 ރު ގިނަ މިގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުރުން ުކރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ނިންމާފައި. މިހާ ައޙްަމދު ޒާހިރު  މެންަބރު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިވާހަކަފުޅުދައްަކވަނީ ކިހިނެއްތޯ ުކރިއަށް ގެންދާނީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންވަނީ މާކުރިްނ  ނޑަްށ ހީވަނީ. ެއކަމަކު އަުޅގަ  700އެގޮތަށްހެން އަުޅގަ



 28 

އެގޮތް ނިންމާފައި. މިހާރު އޮތްގޮތުން ެވއްޖިއްޔާ ިމއޮތީ ަގވާއިދަށް 

ށަހެޅިފައި. އަޅުަގނޑަށް ވިސްނިފަިއއޮތީ މިހާރު އިޞްލާޙްތަކެއް ހު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގައި އިޞްލާޙު ހުށަަހޅުއްވަންާޏވެސް 

ހުށަހަޅުއްވާނީ މަޖިލީހަށް ލިޔުމަކުން ފޮނުއްވާފައި އޮތް ިއޞްލާޙަށް. އޭެގ 

 705އިތުރަށް އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅުއްވޭނީ ހުށަހަޅުްއވާަފއި ޮއތް އިޞްލާޙަށް 

ބަދަލެއް ގެންނަވަން ބޭނުްނފުޅިއްޔާ. ަބއެއް ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ 

ނޑަށް ހީވޭ ޮކންމެ މާއްދާއެްއ  ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވިހެން އަުޅގަ

އަުޑއިްއވުމުން އަނެްއކާެވސް އެމާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް ހުަށހަޅުއްވާިނއްޔޭ. 

ނޑަށް ޤަބޫުލވެ ސް ކުެރވެނީ އަޅުަގނޑަށް ވިސްނިފަިއއޮީތ އަދި އަުޅގަ

 710މަޖިލީހުން މިހާރު ނިންމަވާފައިަައޮތީ އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅުއްވަްނ 

ބޭނުންފުޅުވާ، ބޭފުޅުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަވާށޭ. ެއ އިޞްލާޙުވަީނ 

ހުށަހަޅުއްަވވާފައި. ޭއގެފަހުން މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވަނީ އެއާބެހޭގޮތުްނ 

ަގވާިއދު ކޮމިޓީއަްށ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓއަށް ނޫނިއްޔާ މި ބައްަލވާ 

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ލަފާފުެޅއް ގެންަނވަން. އެލަފާފުެޅއްވެްސ އޮީތ 

ނޑަްށ   715ގެންނަވާފައި. އެހެންވީމާ، މިހާރު ގެންދެވޭނެ ގޮތެއްކަމަްށ އަޅުގަ

ވިސްނެނީ ެއއީ މަޖިލީހަށް މިހާރުވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން 

ަވކި މާއްދާއަކަްށ  ންދަާވއިރުަގއިމާއްދާއަކުން ގެ ވިދާޅުާވގޮތަށް މާއްދާައކުން

އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވާފަިއ ނެތްކަމުގަިއވަންޏާ އެާމއްދާއަކަށް ިމ 

ނޑަްށ  ނޭޅުއްވޭނެހުގައި ވަގުތުން އިްޞލާޙެއް ހުށަމަޖިލީ ކަމަށް އަޅުގަ

 720ނޭޅުްއވޭނެކަމަްށ މިހެން ދަންނަވަން އުނދަޫގވެްސވޭ. އެހެން ހުށަވިސްނެނީ. 

ތެރި މެންބަރުންނަށް ބޭނުންފުޅިއްޔާ އިޞްލާޙެްއ ޢިއްޒަތް ،މިދެންނެވީ

ހުށަހެޅުއްވޭނެ. ެއކަމަކު އެފުުރޞަތު ދެއްވާފައި ވަނީ. ވީމާ މަސައްކަްތވެްސ 

އަވަްސކުރަންެވސް ގޮތްތަެކްއ ނިންމަން އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ. އެހެން 

ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ މަޖިލީހަކު އަަބދުވެސް ެދވޭނީ 

 725އާ ހެދިފައި އޮންނަ ގަާވއިދު ތަކާ އެީކގައި ެއިއން ބަނދެވިފައި އާދަކާދަ

ނޑުމެން ގޮތެްއ  އަޅުަގނޑުމެން މިތިބެނީ. އޭެގތެރެއިން ކަންނޭނގެ އަުޅގަ
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ނޑަށް ިވސްނޭގޮުތގަިވއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި  ނިންމަންޖެހޭނީ. ވީމާ އަޅުގަ

އްވިަޔްސ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ  މާއްދާައކުން މާއްާދއަކުން ހުށަހެޅު

ވަނަ މާއްދާިއން ހުށަހެޅިފައި ލިޔުމަކުން ލިބިވަަޑއިގެންަފިއ  1މިސާލަކަށް 

 730ނެތްކަމުގަިއވަންޏާ އަޅުަގނަޑށް ވިސްނޭގޮތަިވއްޔާ މިހާރު އެ އިޞްލާޙެްއ 

ވަނަ  1މަޖިލީހުގައި ވަގުތުން ހުށަހެުޅމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތޭ. އެހެނެއްނޫން 

ވާފައި އޮތް ިއޞްލާޙަށް އަދި މާއްދާއަށްަް އިޞްލާެޙއް ހުށަހަޅުއް

އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅުއްވަްނ ބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވަންޏާ އެަކމުގެ ފުރުޞަތު 

އޮންނާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ. ދެން އަޅުަގނުޑވެްސ 

ނުޑމެންނަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް   735 111ދެކޭގޮުތގަިއވިްއޔާ އަުޅގަ

ެވސްގޮެތްއ ނެތް. އެއީ އެއް އިޞްލާޙު މިތަނަށް ހުށަނޭޅި ހަމަދެވޭނެ

ބެހޭގޮތުން ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ވާހަަކފުޅުދެއްެކވުމުގެ އިޞްލާޙާ

ފުރުޞަތުވެސް ލިބޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. ވީމާ އަޅުަގނުޑވެްސ 

ތ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އެދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް ތާީއދުކުރަން. އަދި 

 740ބަރުެގ ފަހުގައި އަދި ފަހުގަިއ ކޮންމެވެަެސް އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއވެްސ ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވި ަކންނޭނގެ ެއއާ 

ކުރަން. ދެން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ން. އެއަްށވެސް އަުޅަގނޑު ތާއީދުގުޭޅގޮތު

އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއާކއިރުަގއި ޚިޔާުލގެ ތަފާެތއް ައއުމަކީ 

ނޑުމެން ޚިޔާލުތަފާތުވެދާނެ. އެިކ މައްސަލަެއއްނޫން  ކަންނޭނގެ. އަޅުގަ

 745މަގުމަގުން ދާއިުރގަިއވެސް ަބއެއް މީހުން ދެކޭނެ ަވކި ަމގަކުން ދިަޔއީމާ 

ކުރުވާނެކަމަށް. އަެނއް ބަޔަކު ދެކޭނެ ހަމަ އެމަގުން ދިޔައިްއާޔ 

ދިގުވާނެކަމަށް. އެކަަމކު ާދ މަންޒިލަކީ އެއް މަންޒިެލއް ކަމަްށވަންޏާ 

ނޑަށް ީހވަނީ ެއއީ މައްސަލަެއއް ނޫން ކަންނޭނގެ. ވީމާ ބަެއްއ އަޅުގަ 

ނޑުމެން ވާހަަކދައްކާއިރު ަބއެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ފަހަރަށް އަޅުގަ

 750ހީފުޅުވެދާނެ ކަންނޭނގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ކުަޑއިީމސްބަހެއް ބައެްއ 

ހަލަ ގޮތަކަޭށ ބަހެއް ލިބޭކަ މަސަްއކަތްޕުޅުތަަކށް ކުަޑއިމީސްބޭފުޅުންގެ 

މެންބަރުންގެ ތެރޭަގއި  25އެވާހަކަެދއްކީ. އެހެނެއްނޫން، އަޅުަގނަޑކީެވސް 
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ނޑުމެންެގެވސް ޚިޔާލު އެއްގޮތްުނވެ ބަިއވަރު ކަންތައް  މެންބަރެއް. އަޅުގަ

ނިމިފައި އެބަހަރި އަޣްލަބިއްޔަތާ އެްއގޮތަށް. އެހެންވީާމ ކޮންމެހެން އެ 

 755ޚިޔާލެްއ  ކީ ކޮންމެހެން ދާން ލާޒިމުއެާއއެ ނިންމޭ ޚިޔާލަކީ އެއީ ހަމަ

ނޫންކަންނޭނގެ. ވީމާ ޚިޔާުލގެ ތަފާތުވުމަކީ ެއއީ މަްއސަލެއެއް ނޫން 

ގެ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ނކަންނޭ

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 760ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވ ނިންމަވަިއފި. އެހެންވީމާ،  ދަދެްއގެ ބޭފުޅުން އައާދެ، ގިނަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މި ޤަސް މިހާ ދުކުރަނީ ގަާވއިދު ފާސްކުރުުމގެ މަސަްއކަތް ރު އަޅުގަ

ޓަން. ށްގިނަ ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލުފުޅުަތކާ ެއއްގޮތަށް ކުރިއަްށ ގެްނދަން ފަ

އެހެންވީމާ މާއްދާއަކުން މާްއދާއަކުން ދަންނަވަމުން ގެންދާނީ. ކޮންމެ 

އެއް ދެންނެވުމުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައޮތް އިޞްލާޙުތައް އެ ބޭފުޅުްނ މާއްދާ

 765ވާނަމަ ގެންނަވަްނ ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް އެހުށަހެޅުއްިވ ފަރާތުން ެއިއޞްލާޙު

ހުށަހަޅުއްވާނީ. ިއޞްލާޙެއް ެނތްކަމަށް ވާނަމަ އެމާއްާދއެއް އަޅުަގނޑުމެްނ 

ހެންގޮްސ އިޞްލާޙުަތްއ ބާއްވާަފއި ޖެހިގެން އޮތް މާްއދާއަށް ދެންދާނީ. އެ

 ަގއި ނިމުނީމާ ަގވާއިދު ެއުކގައިއަންނަ މާއްދާ އިޞްލާާޙ އެކީ

 ނުހިމެނޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ފާސްކޮށްލާނީ. އަދި ަބއެްއ މާއްދާއަކަށް 

 770ހުރި އިޞްލާޙުތަްއވެސް އެ ިއޞްލާޙުތައް އެ އިޞްލާޙަށް ަވކިން މިތަނަށް 

ޯވޓަށް އެިހ ފާްސވެގެްނ ެއކަން  ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިއްޖެނަމަ ެއއަށް

ެވްސ ނޑަްށ ހީވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެއެގޮތަށް ގެންދާނީ. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ޚިޔާލުފުޅަކީ ަގާވއިދު ފާސްުކރުންކަން. އަދި ފާސްކުރަްއަވންވީަީ ވީާހވެސް 

ނޑުެމން މިހާރު މި  ،އަވަހަކަށް  ފާސްކުެރއްވޭތޯ ބެއްލެވުންކަން. އަުޅގަ

 775އި އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެްއެވސް ބޭފުޅަކު ފަށައިގަންނަގޮުތގަ 

މާ މިގޮތަްށ އެދިަވޑަިއގަންނަާވގޮތް ނުހިމެނިއެއް ނުދާނެ. އެހެންވީ

ނޑު އަީމން ޢާންމަށް ކުރިއަްށގެންދަން ޤަސްަް ދުކޮށް އަުޅގަ
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ދަންނަވާލާނަން ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ ފުރަތަމަ މި

 ލަން. މާއްދާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާ

 780 

ަވނަ  1ގެ ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ެދލިކޮޕީގައިވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހު] އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

  ]އިއްވެވިއެވެ. މާއްދާ

 

ފާޅުކޮށް އިޞްލާެޙއް ގެންަނވަންަް އާދެ، މެންބަރަކު މިއަްށ ޚިޔާލު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ  ލު މިތަނަށް ހުށަހެޅުއްވުންޚިޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށްވާނަމަ  785އަޅުގަ

 އެދެން. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަނީ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

ވަނަ މާއްާދގެ  94ޤާނޫނުއަސާސީެގ މިަިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ިމޮއންނަ " އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 790 19ޖުލައި  2004ލިބިދޭ ބާރުގެ މަތިން  ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް

ވި ހޯމަ ދުވަހު އެއްކުިރ"، އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ހަނދާންވަނީ މަޖިލިސް 

ގައި ކަމަށް. އެހެންވީާމ، ފަހަރުގައި  15އެްއކުރެވިަފއިވަނީ ޖޫން 

ކުށަކަށްެވސް ވެދާނެ. އެހެންނޫން ކަމަށްވަންޏާ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮުތަގއި 

ޖުލައިގައި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވުނުކަްނވެްސ  19 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން.

 795އަޅުަގނޑު ހަނދާން އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލިސް އެއްކުެރވުނު 

އޭ. ޝުކުރިްއޔާ  15ދުވަހެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޮބޑަށް ހަނދާންވަނީ ޖޫން 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ބަރު އެވިދާުޅވި ވާހަކައަށް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލާނަން. މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 800އެއީ އެ މެންބަރު އެހެން އެިވދާޅުވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއްގެ މަްއޗަށް. 

އެއީ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އިންތިޚާބުކުރެވި މެންބަރުން ހުވާ 

ޖޫންަގއި. ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާޮގތުން ޚާއްޞަ  15ކުރަްއވާފަިއވަނީ 

ނޑީަގއި އިށީނދެވޭނީ ހުާވ ކުރަްއވަިއގެން. މަޖިލީ ހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮ
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 ްަ އެހެންނަމަވެސް އަދި ހުވާ ުކރެއްވުމަކުން އެއީ މަޖިލިސް އެްއވީ ކަމަކަށް

 805ވަނަ ދުވަހު.  9ބެލޭކަށްަް ނެތް. މަޖިލިސް އެއްކުަރއްވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 

ފޮނުއްވަވާ މަޖިލިސް އެއްކުރަްއވާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް 

ސިޓީއަކުން ޤާނޫުނއަސާީސ އިޞްލާޙުކުރުުމގެ މަަސއްކަތް މަޖިލީހާ 

ޙަވާލުކުރަްއވަނީ. އެހެންވީާމ، މަޖިލީސް 'އެއްކުރި' ެއއްކުރި އެބަްސ 

ބޭނުންކޮށްފައި އެއޮީތވެސް. މަޖިލިސް އެއްކުރި ދުަވސް، މަޖިލިސް 

 810ވާ ކުރެްއިވ އެކުަލވާލި ދުވަހެއް ނޫން. ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހު

ީވ ހޯމަ ދުވަހު ެއއްކުރި އެބަސް ބޭނުްނކޮށްފައި އެއޮތީ.  19ދުވަހެއް ނޫން. 

އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް ެއއޮތީ. ދެން އެކަން ހިނިގގޮތް މިދެންނެވީ. މީެގ 

ްށވެސް އަޅުަގނޑުމެން ތެރޭން އަދިވެސް ޚިޔާލުފުޅު ަތފާތު ވެއްޖީިވއްޔާ އެޔަ

އެީކގަިއ ން މީގައި މިހެން ލިޔެފައިއޮތްގޮތާ ކުރާނަން. އެކަމަކު ެއކައިޙްތިރާމު

 815 މިދަންނަވާލީ.

 

 ަވނަ މާއްދާއަށްަް  1ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙެއް ހުަށހެޅިން. އެއިޞްލާޙަކީ "މިީއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙްތަކެއް ހުރިކަމަްށ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 820ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން  94ބަޔާންކޮށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބދޭ ބާރުގެ މަތިންނޭ" ކިާޔފައި މިއޮންނަ 

ނުޑ  ވާއިުދގެ ފުަރތަމަ މާއްދާގެ )ހ(ޖުމްލައިގައި ގަ  މިހާރު އަުޅގަ

ލުކުރާގޮތުަގއި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަކަށް ެއްއވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޤަބޫ

ނޫނިއްޔާ އަދި އެހެްނވެްސ މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 825ވެވަަޑއެއްނުްނގަނަވާ. އަށް ިއޞްލާޙުގެންނަން މަޖުބޫރު ޤާނޫނުއަސާސީ

އެމަނިކުފާނު  ެވެގންލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަްއޗަށް ލާޒިމުއެހެންވީމާ، ެއއީ ރައީސު

ކުރަްއވަންޖެހިވަަޑއިގެންެނިވ ކަމެއްނޫން. އެމަނިކުފާނަށް އެފަދަ 

އިޞްލާޙުތަކެްއ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަްނ ފެނިވަޑަިއގެން 

ގަިއ  2005ފެބްރުއަީރ  14ކުރެްއވި ކަެމއް. މީެގ އަިލަގދަ ހެއްކަީކ، 



 33 

 830މްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްިވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖު

ީސއަށް ގެންނަން ފެންނަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤަނޫނުއަސާ

ތަކާ އެއިޞްލާޙުަތްއ ހުށަހެޅުމުގައި ވިސްނާފަވާ ކަންތައްތައް. މި އިޞްލާޙު

ފޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވި. މީަގއި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ފުގައިގެްނ ދެްއވާފަިއޮއތް ތަޢާރުުގޅި ހުށަހެޅުއްވި ހުރިހާ އިޞްާލޙުތަކާ

ނުޑ   835ވިދާޅުވެަފއިވަނީ ގެންނަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާތީ ކަމަށް އިނޭގތޯ. އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ އެްއޗަކީ މިއީ ބަހުގެ ވަރަށް ުކޑަ ުކޑަ ތަފާތަކަށްވެްސ 

ނުޑގެ މަޤްަޞދަކީ މި ބަސް . ެއކަމަކު ިމއީ ވެދާނެ އެްއގޮަތކަށްވެްސ އަުޅގަ

ފުޒު ތަފާތުކޮށްލުމެއް ނޫން. މީގައި ޙަޤީޤަތެއް ހާމަކުރުން. ހަމަ ލަ

ެނއް ނޫނޭ ޤާނޫނުއަސާީސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލާޒިމްވެގެ

 840ކުރުމަށް އެމަނިކުާފނު ހުށަހެޅުއްވީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތާ އިޞްލާޙު

ވާފައި މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންަތއްތައް ހުރި ނެތް ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަްއލަ

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތު ހުރިޮގތުން 

ޑަިއގެންނެވީީތއޭ. އެހެންވީާމ އިޞްލާޙުގެންެނވުމަށް އެމަނިކުފާނަށް ފެނިވަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ ވަރަށް މުހިަިންމު ކަމެްއ މި މާއްދާގަިއ  މިއީ އަުޅގަ

 845ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ"  މިއޮންނަ "ގެންނަންޖެހޭ" އޮތް ލަފުޒު "ގެންނަން

ކަމަށް ބަދަލުކުރުން. އެހެންވީމާ މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ވަރަށްބޮޑަްށ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

އާދެ، ތިބޭފުޅުްނގެ އަތްޕުުޅަގިއވާ އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭގޮތުން އޮތް ލިޔުުމގަިއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 850ތްވެސް އަޅުަގނޑުމެން "ގެންނަންެޖހޭ" އެހެން ލިޔެފައިަަޮއތް ގޮ

ޖުލަިއގައި މަޖިިލސް އެްއކުރަްއވާ  19ބަޔާންކުރެވިަފއިމިވަނީ. ެއީއ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުަގއި އޮތް ޢިބާރާތަކީ 

ނޑުމެން ގަާވއިުދގައި ލިޔެފައި އޮތީ.  ގެންނަންޖެހޭކަމަށްވާތީ ެއގޮތަްށ އަުޅގަ

ތް އިްޞލާޙަށް ތާއީދު ދެން އިޞްލާޙު މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮ

ނޑުމެްނ އެކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނަން.   855 ލިބޭކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަ
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 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މިމާއްދާއަށް މާލޭގެ  މާލޭ މެންަބރު 

 އެާއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޠިަިފް ހުށަހެޅުއްވި އިްޞލާޙާ އަދި  އިްބރާހީމް އިްސމާޢީލް 

ނުޑވެސް ެއއްެޗއް  ވާހަކަެދއްެކވުން: ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވި ެއއްޗަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށްެވސް ވިސްޭނގޮުތގައި މާޭލގެ ެމންބަރު އެވިދާުޅިވ   860ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާަގިއ  94ވިދާޅުވުން ރަނގަުޅކަމަށް ިވސްނޭ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ލިސް އެކުލަވާލުމާ އެްއކުރުމުގެ މާއްދާ. ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖި

މިމާއްދާގަިއ އެކުަލވާލުމާ އެްއކުރުން ތަފާތުކުރަްއވާފަިއވޭ ަމޖިލީހުގެ ރައީްސ 

ވިދާޅުވިފަަދއިން. އެހެންނަމަެވސް މި ގަވާއިަދކީ އެކުަލވާެލވުނު މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން ބޭނުންކަމަށްވަްނޏާ. އެހެންވީ  865މާ ގަާވއިދު. އެތަފާތު ކުރަން ައޅުގަ

ޖޫން ގެ ތާރީޚަށް އެބަދަލުކުރީމާ ެއއްކުިރ  15އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެ 

އެބަސް އެތާއޮތުމުން އެއީ ަމއްސަލަައކަށް ވާކަމަްށވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން 

ބަސް ބަދަލުކޮށްފައި ކަުމގެ ައސްލަށް ރުޖޫޢަަަ ވާންވީހެން. އެއީ މަޖިލިްސ 

ގަވާއިަދީކ އެކުލަވާެލވުނު  އެކުަލވާލުމާއި ެއއްކުރުން ތަފާތުކަމަށްވަންޏާ މި

ނޑުމެން   870މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު. ކޮންެމހެން އެތާރީޚުގައި މިތަނަށް އަޅުގަ

ނޑިަތކެްއަގއި ބޭތިއްބި މަިޖލީހުގެ ަގވާއިެދއް ނޫން. އެހެންވީމާ އެދެކަމަްށ  ގޮ

ނޑުމެން  ނޑަްށ ދެންނެވޭނީ އެތަން އަޅުގަ ރިޢާޔަތްކޮށް އަުޅގަ

ވި މިވެނި ުދވަހަކު އެކުަލވާެލވުނު މަޖިލީހުގެ ޖޫން  15ބަދަލުކޮށްލަންވިއްޭޔ 

 ގަާވއިދޭ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 875 

 ދެ ނުކުތާއެއްަގއި ައޅުަގނޑު ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުންވަނީ. އެއްކަމަީކ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ވަނަ ާމއްދާއަށް މާލޭެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  1ގަާވއިދުެގ  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ޞްލާޙުގެންނަން ނުފެންނަ ވާހަކަ ދެންނެވުން. ގެންަނން ނުފެންނަނީ އި ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ  94އެކުަލވާލުމެއްނޫން މީގައި މުިހންމީ، އެްއކުރުން. ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

 880މާއްދާ ބަޔާންކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ފެނިއްޖެ 

ނޭ. ހިނދެއްގައި ަރއްޔިތުްނެގ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެްއކުރަންވާ
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އެްއކުރުމުގެތެޭރގައި އެްއކުރުމަށްޓަކައި ކުރެޭވކަމެއް އިނތިޙާބު ބޭއްވުްނ، 

ހުވާކުރުން، ެއކުލަވާލުން. އެހެންވީމާ މީގެ މުހިންމު ނުކުތާއެްއގެ 

ަރއްިޔތުންގެ ޚާއްަޞ މަޖިލިސް ެއއްކުރަންވާެނއޭ.  ޕޮއިންަޓކީ ޓްސޭލިއަން

 885ލަވާީލކީ ޫނން އެހެންވީމާ އެހެންވީމާ ެއގޮތުން އެްއކުރީ މި މަޖިލިސް. އެކު

ަް ކައި ހިނގާ މަރުޙަަަލާތަކުގެ ތެރެއިއެކުަލވާލުމަކީ އެްއކުރުމަށްޓަ ން

މަރުޙަލާއެއް. އިންތިޚާުބ ބޭއްވުން، މެންބަރުން ކުރިމަތިލުމަށް 

އެންމެ މުހިންމު ޕޮއިންޓަކީ އެއްކުރުން.  އިޢުލާންކުރުން، ކުރިމަތިލުން، މިއީ

ނުފެންނަ ވާހަކަދަންނަވަން. ދެވަަނ އެހެންވީމާ އެއިޞްލާުޙގެންނަން 

ަް ރަޝީދު ޙަސަން، ހުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙު.   890އިޞްލާޙަކީ ޑރ. ޙުަސއިން

އެވެސް ގެންނަން ނުފެންނަ ވާހަކަދަންނަވަން. ސަބަބެއް ނެތިއެއްނޫން. ެއއީ 

ފެންނަ އިޞްލާޙެއް ނޫން. މި މަޖިލިސް އެއްކުރެްއވީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ހުރިކަމަށްެވގެން. އެހެްނވީމާ  މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ތަކެއް ޖެހޭތީ. ންނާަކށްނޫން. ގެންނަން އިޞްލާޙު ފެންނަ އިޞްލާޙެއް ގެ

ނޑު ދަންނަވަން ޝުކުރިއްޔާ.   895 އެވާހަކަ އަުޅގަ

 

ޠިަިފް ޝުކުރިއްާޔ، މާލޭގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢާަާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަްށ  ަް އަުޅގަ އިޞްލާޙެްއގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތްކަަމކަށް

ނޯޓްކުރެވިފަެއއް ނެތް. ެއވާހަކަ އެހެން ވިދާުޅވީމާ އެކަްނ ސާފުކޮށްލާ 

 900ދިނުމުގެގޮތުން ައޅުަގނޑު ިރޔާސަތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވާީލ. ދެން މިހާރު 

އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް މާލޭގެ ޢިަިއްޒަތްތެރި އަނެއް މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

އެގޮތަށް އެބަދަލުކުރަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާކަމަށް ވާހަަކފުޅުދައްަކވައިފި. 

އެހެންވީމާ ިއޞްލާޙެްއގެ ޮގތުގައި އެކަންަތއް އެބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްާވ 

ނޑުމެން ެއކަމަށް ވޯ ޓަްށ ތާއީދުކުރަްއވާ އެގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ އަޅުގަ

 905ެވފައި އޮތްގޮތް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ސާފުކޮށް އްއަހާނަން. ދެން އެކަންތަ

 ނޑު ދަންނަވާލަދިނީ ުޝކުރިއްޔާ.އަޅުގަ 
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 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަކަްށ ދަންނަާވލީ ދެންމެ ސ.  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު 

 ވެސް ވާހަކަފުޅަށް އަޅުަގނޑު  އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ަޙސަން  ާފރޫޤްهللا ޢަބްދު

 910ގަާވއިދު އެކުަލވާލެްއވި ކޮމިީޓގެަެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްަޔތުން ތާއީދުކުރާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާަާހަކަދަންނަވަން ެއްއވާހަަކއަކަށް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ހަމަ ބަހުގެ 

ވަރަށް ކުޑަ ކުޑަ ދެ އިޞްާލޙެއް މި އައިސްގެން ހުށަހެޅިގެން މިއުޅެނީ. 

ކަމަށްވަންޏާ މިދެގޮތުންކުރެ ކޮންމެގޮތަކަށް އެހެްނ ހަމަ ތެދުދެތަށް ދަންނަވާ

ނޑު ޭއގަިއ  އޮތަކަސް އަޅުަގނޑު މަްއަސލައެއް ނެތް. އެާހވެސް އަުޅގަ

 915ުކޑަ ެދ ބަހުސްކުރަން ބޭނުން ނުވާކަހަަލ ކުޑަހިފައިގެން ެއކަމާދޭތެރޭ 

މިއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  އިޞްލާޙު

ތަކެއް ހުރެގެން ައޅުަގނޑުމެން މިގޮތަށް ޑްރާފްޓުަގއި ގެނެސްަފިއ ސަބަބު

ނޑު ޙަީޤޤަތުގައި ދަންނަވާލަން މިބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ  މިއޮތީ. ދެން އަޅުގަ

މިވާހަކަައކީ އަޅުަގނޑު ހަމަ އިތުރަށް ދެންނެވި ވާހަކައެކޭ ދަންނަވާނީ. 

 920ީކ އިޞްލާޙަކަށް އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަުތގައި މި ފުރުޞަތަކަށް އެދުމުގެ ބޭނުމަ

އެްއވެސް މާއްދާައކަށް އިޞްާލޙެއް ހުށަހަޅުއްާވކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެން  ހަމަ ލިޔުމުން ޢިބާރާތް ކުރައްވާަފއި ހުށަހަޅުްއވާދެްއވުމަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  އެދޭކަމެކޭ. ހަމައެކަނި ޚިޔާލެްއގެ ގޮތުަގއި ފާޅުކުެރއްވީމާ އަުޅގަ

މައްސަަލއަކީ މައްސަަލއަކަށް ވާނެ. ެއހެންވީމާ ކޮންމެ  އެ ޢިބާރާތްކުރުމުގެ

 925ބޭފުޅަކުވެސް މި މާއްާދައކަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަުޅއްާވކަމަށްވަންޏާ 

ވަގުުތަގއި ޢިބާރާތްކުރައްވާަފއި ލިޔުމުގެ ސިފަިއގަިއ ހުށަހަޅުއްާވ 

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަްށވެސް އެ ިލޔުމުެގ ސިފައިަގއި  ދެއްަވއިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެ ނޑުމެންނަްށ އެއާދޭތެރޭ ވިސްނާ ައޅުގަ ން އަުޅގަ

ނޑު ހިތުން މިއީ ރައްިޔތުންގެ ޚާއްަޞ  ވޯޓުދެވޭނީ ވަކި ގޮތަކަށް. ައޅުގަ

 930މަޖިލީހުގައިވެސް އަދި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގަިއވެްސ މިހާތަނަށް 

ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުޫސލަކީ. ދެން ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރަން ާއ 

ނޑުމެން މި މަަސއްކަތް ކުރަމުން މަޖި ލީހެއް މިއޮތީ. އާ ރޫޙެްއގައި އަުޅގަ

ނޑުވެްސ މި ފުރުޞަތުގަިއ  މިގެންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެން އަުޅގަ
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ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު 

 935ޑްރާްފޓް ކުރަްއވާފައި  އަޙްމަދު ޒާހިރު ވިދާުޅިވގޮތަްށ މި ގަާވއިދު ފުރަތަމަ

ފުރަތަމަ ގަާވއިދު، ަގވާއިުދ އެކުަލވާލެްއވުމަށްޓަަކއި ަމޖިލީހުގައި ހަމަ 

ކުެރވި ގަާވއިދުަގއި ހިމަނާނެ ނުކުތާތަކާ ޭއެގ ބަހުސްފުޅާދާއިރާެއއްަގއި 

ނޑު އުސޫލުތަކާ ދޭެތރޭ ވާހަކަދެކެވިަފއި އެުއސޫލުތަކުގެ މަތިން  މައިގަ

ުޅަގނޑުމެންނަށް އޮތީ ފުރުޞަތުތަކެއް ދެްއވާފަިއ ގަާވއިދު އެކުަލވާލާފައި އަ

 940ގަާވއިދަށް އިޞްލާޙު ުހށަހަޅަން ބޭނުންކަމަށްވަންޏާ އެއިޞްލާޙު 

މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވަން. އެހެްނވީމާ އެްއގޮތަކަްށވެސް ޢިްއޒަތްތެިރ 

ތަކަށް ުހރަސް އެޅުުމގެ ގޮަތކުންނޫން. އަޅުަގނުޑވެްސ ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު

ނޑުމެންހަމަ ތަ ނަްށ ރުޙީބުދެން ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ފާޅުކުުރމުގެ ަވގުތު ލިބެމުންދިޔުމަށް. މިނިވަންކަމާއެކީ ިޚޔާލު

 945އަރަނީ ކޮްނމެ ކަމަކަށްވެްސ ަވކި ހައްެދއް އޮންނާނޭ. އަޅުަގނުޑ ހިތަށް

ޞްލާުޙ އާ އި ،އެހައްދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު އިޞްލާޙު އަލުން

ނޑުމެ ޅާ ދެިވއްޖޭ. ން ފަހަނައަހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގެ މަރުޙަލާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ގަވާއިުދ  އެހެންަް ނޫންކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ން މިއި ހެއް ހޭދަވެގެން ހިނގައިދާނެ،ފާސްކުރަންވެސް ހަމަ އެތަްއ މަ

ނޑުމެން މިވަގުުތ އަނެއްާކވެްސ ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް   950ައޅުގަ

ޏާ. ކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ ލިބޭކަމަށް، ލިބެމުންދާކަމަށް ވަންލާޙުއިޞް

ނޑު ހިތަށް ނޑުމެްނެގ ޤަަައުމުއެހެންވީމާ އަުޅގަ  ،އަރަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ  ވާލުުކރި މަސައްކަަތކީ ހައަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުްނ އަުޅގަ

ގަާވއިދެއް ހެދުމުގެ މަްއސަލައެއް ނޫނޭ. އެަގާވިއދެއްގެ މަތިން 

 955 ގެ ސީއަށް އިޞްލާޙުަތކެއް ގެނެސް ޤާނޫނުއަސާީސ އެކުލަވާލުމުޤާނޫނުއަސާ

ނޑުމެންނަށް އަވަަހށް ދެވޭނީވެްސ  މަސައްކަތެއް. އެހެންވީމާ އެަކމަށް އަޅުގަ

އަނެއްކާ އުސޫލުތަެކއްގެ މަިތން ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ބަލާއިރުވެސް 

ޅޭނެހެން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަލުން އާ އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށައެއްނޭ
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އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިގެްނ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

 960 އިޞްލާޙަށް. ޝުކުރިްއޔާ.  111މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

 

ަވނަ ޖަލްސާގަިއ  5ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، އަޅުަގނުޑ ކުރިއަށް ިމގެންދަނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

. ނުކުތާެއްއގެ މައްަޗށް ބުރަވެހުރެ ވާހަކަ ދެއްކުުނއިރު ދެއްިކފައިވާ

ނޑުމެން އޭރު ހުށަހެޅިފަިއާވ އިޞްލާޙުތަށް އެޖަލްސާަގއި ވާހަކަ ަދއްކާ ައުޅގަ

 965ގަާވއިދު ެއކުލަވާލުމަށް ހޮވާަފއިވާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއިރުަގއިވެސް ވާހަަކ 

ދެކެވިފަިއވޭ. އޭގެ ފަހުންެވސް އަލުން މަޖިލީހަށް އައިމާ މަޖިލީހުގައި 

ގެެނވޭނެކަމުގެ ަމްއޗަށް. އެހެންވީމާ އެގޮުތގެ ަމއްޗަށް ބުރަވެ  އިޞްލާޙު

ހުރެ މިގެންދަނީ. އެއްގޮަތަކށްވެސް މެންބަރުންނަށް ލިބިވަަޑއިގެންަފއިވާ 

ހަމަ އެްއގޮަތކަށްވެސް ިޚޔާލެްއ ފުރުޞަތެއް ހިފަހައްޓާކަށް އަޅުަގނުޑ 

 970ކުރެްއވި ތްފުވައްމުލަކު މެންބަރު އިޝާރާ ދެން ،ނުކުރަން. އާދެސްދެއްޤަ

ފަދައިން އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ައހާ ހިސާބަށް 

ދާކަމަށްވާނަމަ އެލިޔެިވގެްނ މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑަިއންނަވާފައި އޭގެ 

ފަހުން އެއަށް ވޯޓަށް އެހޭނީ. އެހެންވީމާ ެއކަންތައް ެއގޮތަށް ކުިރއަށް 

 ދާނަން.ގެން

 975 

 ނި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ އަުޅަގނޑު ެއވާހަަކ އަޅުަގނޑު ހަމަެއކަ  މާލޭ މެންަބރު

 ހުށަހެޅިއިރު އިޞްލާޙެކޭ ދެްނނެވިން އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް މިަވގުތު   އާޠިފްއަްޙމަދު 

އަޅުަގނޑަްށ ވިސްޭނ މިމާްއދާ ޢިބާރާތްކުރެވިފަިއ މިއޮީތ މިދެގޮތަށްވެސް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެކަމާމެދު ބަހުސްކުރާކަށް ނޫން ކަން. އެހެންވީމާ ޮކންމެހެން ވިސްނާފަ

 980އަޅުަގނޑު މިހެން މިދެންނެވީ. އެހެންނަމަވެސް އިޞްލާޙެޭކ ދެންނެވިކަން 

ރެޖިސްޓަރނުވެ ގޮސްަފއި އޮތްކަމަށްވަންޏާ ެއކަމާމެދު އަޅުަގނޑުމެން 

 ވަރަށް ހިތާމަކުރަން އިނގޭތޯ. 

 

 މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޢިއްޒަތްެތރި މި ` އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 
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ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މުޢާމަލާތްކުރަމުންދާ  މެންބަރުން. ދީ ަމޖުުމޙަންަމދު މެންަބރު   985 ޢިބާރާތުގައި އަުޅގަ

ަެވުން: އިްބރާހީމް ނުޑވެސް ރިޔާސަތަށް އަުޅަގނޑުގެ ޚިޔާލު  ކުރުމާބެހޭގޮތުން ވާހަަކދެއްކެ އަޅުގަ

ނުނު ންނަން ފެ. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެ އަރިސްކޮށްލަންެވގެން ބޭނުންިހފަން

އިޞްލާޙުތަކެއް ހުރިކަމަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުރިކަމަށް މި 

ދެލަފުޒުގައި ހިފަިއގެން އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަ ދަްއކަމުންދާިއރު އަޅުަގނޑަށް 

 990ފެންނަނީ އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލަން. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެގންނަން ފެނުނު 

ވަނަ މާއްދާެގ  94ށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުިރކަމަށް ބަޔާންކޮ

 15ޖޫން  2004ލިބިދޭ ބާރުގެ މަތިން  އަށްދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ަވނަ މާއްދާގައި ނަންގަނެިވގެންވާ ރައްޔިތުްނގެ  92ގައި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިނގާނޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންުކރުމުގެ ގަާވއިދު 

 995ކޮށްލަން. މިވާހަކަ ރިޔާސަތަށް އަރިސްކޮށްލުމަށް މިގޮތަށް ބަދަލު

 މިފުރުޞަތުގައި ބޭނުންހިފަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލީ ފުރުޞަތަަކށް ދެންމެއަކު   އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ

 ވަނަ މާއްދާ މިހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  1 ހުށަހަޅުއްވާ ދެއްވާަފއިވާ މި  މެންަބރު ާޤސިމް ިއްބރާހީމް

 1000ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން.   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުަރއްާވފައިވާ ފަދައިްނ ސް ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް އިޝާރާތްއެއީ ކުރީަގިއވެ

ްށ މި މެންބަރުން ކުަރްއވާ މިގޮތަ 25ވަރަށް ގިނަ މަސަްއކަތްޕުޅުަތކެއް 

ފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންވެސް އެބޭފުާޅ ވާަފއިވަނީ މާލޭގެ މެންބަރު އާޠިގެން

ނޑަްށ ހީވަނީ މިުއޅެނީ އަކުުރެގ  ގެންދަވާފަިއ މިވަނީ. އެހެންީވމާ އަުޅގަ

 1005މާބޮޑު މައްސަލަަަައކަށް އީ ނުވަތަ ފިލީގައި އުޅޭ މައްަސަަލައެއްހެން. މި

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަުޅގަނ ޑުމެންނާ ރައްޔިތުން ނުބަލާ އަޅުގަ

ހަވާލުކުރަްއވާފަިއވާ ނުވަަތ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ނޑުމެންެގ މަރުޙަލާއަށް  އިޞްލާޙުތަކަިއގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

 1010އި ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވޭނީ އަިދ މިތާނގަ
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އެހެން މެންބަރުންވެސް ވިާދޅުވެފަިއވާ ފަދައިން ައޅުަގނޑުމެން ގަާވއިދު 

ފާސްވެގެން. އެހެންވީމާ މިދެންނެވިގޮތަށް މިމާއްދާ ފާސްކޮށްދެްއވަން 

 ވޯޓަކަށް އައްަސަވއި ދެްއވުމަށް އަޅުަގނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން. 

 

 1015އާދެ، ކުރިްނވެސް ދެންނެިވހެން މާއްދާ ފާސްކުރަން ވޯޓަށް އެހުމުެގ   ކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ބަދަލުގައި އިޞްލާޙް ގެންނަން ފެނޭތޯ އިޞްލާޙުތަްއ ފާސްުކރުމަށް ފުރަތަމަ 

ނިންމަނީ އިޞްލާޙު ގެންނަން ފެނިއްޖެނަމަ އެމާއްދާ އެގޮތަށް ބަދަލުކުރާނީ. 

ތަށް އެާމއްދާތައް ެއކުަގއި ަގާވއިދު ދެން އޭގެ ފަހުން އެންމެ ފަހުން އެގޮ

ނޑުމެން ެއގޮތަށް ގެންދަން ޤަސްއެގޮތަށް ބާްއވަން ފެނޭތޯ އަ ދުކޮށްގެން ުޅގަ

 1020މިއުޅެނިކޮށް. ކޮންމެ މާއްާދ އެއް މާއްާދއަކުން ފާސްުކރަން އެގޮތަށް 

ނޑުމެންނަްށ  ވިސްނަިއގެނެއް ނޫން ހުށަހެޅެމުން މިދަނީކީ. އަދި އަޅުގަ

ުނވެގެންެހން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިުއޅެނީ ހިނގައި  ރަނގަޅަށް ސްޓާޓް

ޫގވާނެކަމަަކށް އަޅުަގނުޑ ނުގަނެގެން. އެހެންނޫނީ މީކީ މާކަ އުނދަ

ނުކުރަން. ހުރިހާ ބޭުފޅުންގެެވސް މަޤްޞަދަކީ ަހމަ މިއަވަހަށް ހިއެއް

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން.ފާސްކުރު  1025 ންކަން އަުޅގަ

 

 ކުމް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، އަޅުަގނުޑވެްސ އައްސަލާމް ޢަލައި  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު

 ދަންނަވާލަން އުޅުނު ވާހަަކ އަލްފާޟިލް ޤާސިމް ިއބްރާހީމް އެ   އަްޙމަދު ޝަީފޤް

 ަގނޑަްށވެސް ފެންނަނީ މިމާއްދާގައި ދަންނަވާލެއްވީ އިނގޭތޯ. އަޅު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1030ްސކުރަން ފެންނަ އަޅަިއގަންނަ ބޮުޑކަމެއް ނެީތމާ މިމާއްދާ މިގޮތަށް ފާ

ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެންމެ ރައީސް ތިވިދާޅުވި ފަދައިން އިޞްލާޙު 

ހުށަހަޅަން ހަމައެކަނި އެހެންކަމަށްވަންޏާ މިމާއްދާއަށް ުހށަހަޅަން މާބޮޑު 

ވަނަ މާއްާދއަކަށް ާދން އިނގޭތޯ.  2އިޞްލާޙެއް ނެތްކަމަށް ބަލާފައި 

 ކުރާ ވާހަކަ ދަްނވަން. ތާއީދުއެކަމަށް 

 1035 

 އައްސަލާމް އަަލއިކުމް ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.   ޅުމަޑުލު ެމންަބރު ކޮ
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 އަޅުަގނޑު މަޢުލޫމާތަށްޓަކަިއ ދަންނަވާ ހިތްވޭ ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހަށް.  ޙުަސއިން ަރޝީދު 

ޞްލާޙާމެދު އަޅުަގނޑު ިމއިޞްލާޙު ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައި މިއަދު އި  ވާހަކަެދއްެކވުން: ސަންޙަ

ނޑު ދަންނަވާ ހިތްވޭ ކީއްެވގެންކަން  ވާހަކަދެްއކީ. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

 1040ކުރަން ވާހަކަ ދެންނެީވ. އެހެންވީާމ ޙުއަޅުަގނޑު ެއގޮތަށް އިްޞލާ

ނޑަްށ ތާއީުދ  ނުޑ ދަންނަވާ ހިތްޭވ މިމާއްދާއަށް އަުޅގަ ރިކޯޑަށްޓަަކއި އަުޅގަ

ނުލިބުނުނަމަވެސް  ގެންނަން ތާއީދު މިއިޞްާލޙު ،ނުލިބުނުނަމަވެސް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާއަށް ޤާނޫނުއަާސީސ އިޞްލާޙު 

ނޑު  ނެވިގެންނަންޖެހިވަޑަިއގެން ސަބަބު އަޅުަގނޑަށް ނޭނިގއޭ އަުޅގަ

 1045 މިހުށަހެޅި އިޞްލާޙު އަނބުރާ މިގެންނަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

ނުޑ އަނެއްާކވެްސ  އްަޒތްތެރި މެންބަރުން.އީްސ، ޢިޢިއްޒަތްތެރި ރަ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ  އަޅުގަ

ނޑު މާއްދާާއ  މެންަބރު އިލްޔާސް ޙުަސއިން   މިތެދުވީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަުޑއިވިަފއި މިފަހަރު އަޅުގަ

ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލެއް ދަންނަވާލަން މިތެދުވީ. ޢިއްޒަތްތެރި   އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1050އަށް މިއޮތީ ސިޓީފުަޅކުން މިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާްއދާ

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުުރމަށް އެކުލަވާލަން ހުށަހަޅުއްވާަފއި. ެއީއ 

ޤާނޫނުއަސާސީން ބާރުލިބިގެން އަމުރެއް ކުރަްއވާފައި އެޮއތީ. އެހެންވީމާ 

ގޮުތގައިހެން. ދެން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެދުވަަހީކ އެައކީ ރަނގަޅު ުދވަހެއް 

 މާނައަށް މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ނާންނަ އިޞްލާޙުތަކާ  މާމީގައި މަފްޙޫ

ނޑު ހިތަށްވަނީ ގޮތުން ވާހަކަބެހޭ  1055ދެކެވިަފއި މިހިރީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

މިއޮތްގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދަން ރިޔާސަތުަގއި ދަންނަވާލަން. އަިދ 

މިއޮތްގޮތަށް މާއްދާއަށް ކުރިައށްދާން ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކުރާ 

ނުޑ އިށީނދެލާނަން. ވައްސަލާމް އަލައިކުމް. ވާ  ހަކަ ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

 

 1060 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިމާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން   މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ

 އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގަިއވެސް ވަރަށް ފުާޅ ދާއިރާއެްއަގއި   މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޢަފީފް
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ބަހުސްކޮށްފައިވަނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ކޮންަްމެވެސް ވަަރކަށް   :ވާހަކަެދއްެކވުން

މަޖިލީހަށް އައުމަށްފަހު ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ިޚޔާލުތަފާތުވުމެއް ުއޅޭތީ 

ނޑަށް  މިހާރު މިފުރަތަމަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މިޖެހިގެން ުއޅޭ ޚިލާފަކީ އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ލަފާކުރެވޭގޮުތަގއި މިތާރީޚުގެ މައްސަލަ. އެ  1065ހެންވީމާ އަުޅގަ

އެހެން ނަންބަރެއްގަިއ އެތާރީޚު އެބަިއަގއި ނުހިމަނާ ނޫނީ ކޮންމެވެސް 

ތަށް ނަމަވެސް މިހާރު އެއަށް ކުދިކުދި ިއޞްލާޙު ގެނެސްގެްނ ހިމަނާ ގޮ

ބަދަލު ގެަެނެވިދާނެހެން. ެއހެންވީމާ އަޅުަގނޑު މިމާއްާދއަށް ކުަޑކުޑަ 

ން އަދި ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށްވާނަމަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން. ދެ

ނޑު ހުަށހަޅާ ގޮތަށް މިވާ  1070ހަކަ ދަންނަވަން. އެގޮތުން ލިޔުމުންވެސް އަުޅގަ

ެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ދިވެހިާރއްޖޭ ތަޢާރުޒުވާނަމުެގ )ހ( ަގއި "މިއީ 

އަށް ގެންނަންެޖހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއއްކުރި  94ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ވަނަ  92ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 1075ބަޔާންުކރި ގަާވއިދޭ"  ގޮތުގެ މަތިން ހިނގާނެ އުސޫލުތައްމާއްދާގަިއވާ 

 މިގޮތަށް އޮތުން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރައީްސ، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. އާދެ، މިހާރު މި ފުރަތަމަ  ޢިއްޒަތްތެރި  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ

 މާއްދާއަށް ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅުްއވާ އެއިން ބަެއއް   މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޝިާހބު

 1080އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެނެސް، މިކަހަލަ މަރުޙަލާއެއްގައި މިއުޅެނީ. އާދެ،   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުެވގެން ުޅވިހެން އަދި ރަނގަޅަށް ސްޓާޓްވިދާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ނޑުވެސް ދެތިން އެއްެޗއް ކަންނޭނގެ މިއުޅެނީ. ސްޓާޓް  ުވމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ނގިަފއި އޮތްގޮުތަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ންނަވާލަން. އާދެ، އަޅުަގނޑަށް އެދަ

ރައީސް ތިގެންދަވަނީ މިހާރު ގަާވއިދުގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ހުށަހެޅުނު 

 1085ޞްލާޙުތަކަށް ހަމައެކަިނ މަޖިލީހުގެ ވޯޓަށް ައއްަސަވން. އެގޮތަށް އި

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަ  ށް މިކަންތައް ދާކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

އިތުުރ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ަމރުޙަލާއެއް ނޫން  ދާނެހެން. އަދި މިއީ
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ށް މުޅިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭނގެ ތިގެންދަވަނީ. އެކަންތައް އަުޅަގނޑަ

ފިލުވާލަންވެގެން މިދަންނަވާލީ. ދެން އަދި  ސާފުނުވާތީ އެވާހަކަ ޮއޅުން

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ސްކްރެޭޓރިއެޓުން ކޮންމެ   1090ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

މާއްދާއެއް ހަމަ ފެށޭތަނުން ވިދާޅުވުުމގެ ކޮންމެހެން ބޭނުމެއް ނޯންނާހެން 

ނޑުމެން ނަށް މިކަންތަްއ ެގންދެވިދާނެހެން. ތަންކޮޅެއް ބާރަށް އޭރުން ައުޅގަ

އެހެންވީމާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ަޤބޫލުފުޅުވާކަމަށްވަންޏާ. އެހެންީވމާ އެވާހަކަަތއް 

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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ނަވާލާނަން. އާދެ، އަދި ދެންމެ ތިަޔ ުކރެއްިވ ސުވާލަްށ ެއއްެޗއް ދަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ކުރިްނވެްސ ދެންނެވިހެން ުދކޮށްއަޅުަގނޑު ޤަސް ފައި އޮތީ އަުޅގަ

ތަކަްށވެސް އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙު

ތާއީދު ލިބުނީމާ އެއަްށ  އެއިޞްލާޙުަތއްެވސް އަލުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

 1100ދެްއކުން. ހަމަ އެހެންމެ އިތުރަށްވެސް ފަހަރެއްަގއި ރަނގަޅު ވާހަކަ

އިގަންަނވާ ތަންކޮެޅއް ޮއެވއްޖެނަމަ މަޖިލީހުގައި ކޮށްލައްވަން ފެިނވަޑަ 

ަދއްަކން އެފުރުޞަތު އީދު ިލބިއްޖެނަމަ އެއަށް ވާހަކައެހުށަހަޅުއްާވ ެއއަށް ތާ 

އެބައޮތްަް. ދެން ިރޔާސަތުްނ މިމާއްދާ ިއއްވާލުމުެގ މަޤްޞަދަކަށްވެްސ 

ހަރު މިވަނީ ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ ާވހަކަފުޅުގަިއ މިހާރު ޙަޤީޤަތުަގއި ެއއްފަ

 1105ބޭފުޅުންގެ އަރިހަްށގޮސް ައނެއްކާ ެދވަނަ ފަހަރަށްެވސް ބޭފުޅުންގެ 

އަރިހަށްގޮސް ތިން ުދވަްސ ލިބިވަަޑއިގެްނ އެހުރިހާކަެމއްވެަފއި އޮްތ 

އެްއޗެއް. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އަދިވެސް ަބއެްއ ބޭފުޅުން ަވގުތުްނ 

ބޭނުންފުޅުވާތީ އައިސްަފއި ައޑުައއްަސވާލަްއާވ ހަނދުމަފުޅު އާކޮށްލައްވަްނ 

ކޮންމެފަހަރަކުވެސް ދަންނަާވލަމުން މިދަނީ. ދެން އަދި މިހާރު 

 1110އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާތަްއ ހިންގަމުން ގެންދާ ގަވާއިދަށް ބަލާއިރު 

ދޮޅުގަިޑއިރުވީމާ އާެދ، އެްއަގޑި ތިރީސް މިނެޓް ވީމާ ކުޑަ ވަގުތުކޮެޅްއގެ 

ނޑާލުމެއް އެަބގެނެޭވ. އެހެންވީމާ ބޭފުޅަކު  ާވހަކަ ދައްކަން މެދުކަ

އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮތްކަމަށް ވީނަމަވެސް ިމަވގުތު ައޅުަގނޑު މިގަޞްުދ 
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ނޑަކަށް ތިރީހަކަްށ މިނެޓްއިރުގެ  ކުރަނީ ކުރިން ދެންނެވިހެން ގާތްގަ

ނޑުމެން  ނޑާލުމެއް ތިބޭފުޅުންނަށް އެރުވުމަށް. އާދެ، ދެން އަޅުގަ  1115މެދުކަ

ހާއިރު. އެހެންވީާމ ޖަ 11ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށްޓާނީ 

ނޑާލުމެއް މިވަގުތު މިައއީ.  ގާތްަގނޑަކަށް ތިރީސް މިނެޓްއިރުގެ މެދުކަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 1120 ]ށް 11.00ން  10.30އިންޓަވަލް [

 

ނާޑލުމަކަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަްށ  30އާދެ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން މިނެޓުގެ މެދުކަ

 ށްޓުއްނީ.ގެންދަން ފެ

 

 1125 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންަބރުން. އާދެ،  މަޑުލު ދެުކނުުބރީ މާޮޅސް

 ގެ )ހ( މިހާރު މި  1ެއދި ދަންނަވާލީ  ފުރުޞަަަަތކަށް އަޅުަގނޑު ޢަލީ ފާއިޒް  މެންަބރު

ނޑަށް ރަނގަުޅކަމަްށ ވިސްނިގެން ޑްރާފްޓް  ވާހަކަެދއްެކވުން: ަގއި މިއޮތްގޮތަށްވުރެ އަަަުޅގަ

ނީ، ބ. އަޮތޅު އަެނއް މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް އިބްާރހިމް ޢަަަފީފް މިއުޅެ

އޭނަެގ ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތގޮތް. އެހެންވީމާ،

 1130 . ޝުކުރިއްޔާ. ފުރުޞަތަކަށް ެއދި ދަންނަވާލީ ކުރުމަށްތާއީދު

 

 

ބާރާތްކޮޅު ޢިނަމަ، އެޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، އިްޞަްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސެކްރެޓޭިރއަޓުްނ އިޞްަްލާޙްލިޔެ އެހުށަހެިޅ މެންބަރަކަށް  ވިދާޅުވީމާ

 1135ރައްދުކޮށްދޭނެ. ދެން އޭގަިއ ސޮއިކޮށްލަްއވާ ތާއީދުކުެރްއވި މެންބަރުން 

ސޮއިކޮށްެލއްވުމުން ރިޔާސަަތށްަް ގެނެސް އަދި މެންބަރުންނަށްވެސް 

ޅުގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ބަހާލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިާހރު ބ. އަތޮ

އަލްއުސްާތޛު އިބްރާހިމް ޢަފީފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު. ދެން ބ. އަތޮޅުެގ 

އަނެއް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަަަލީ ފާއިޒްަް ތާއީދުކުރެްއިވ، އެހެންވީމާ 
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ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނާނެ، ލަހެއްނުެވ   1140އެއިޞްަްލާޙު މިހާރު އަޅުގަ

 އެ ިއޞްލާޙު ދާނެ.  މެންބަރުންގެ އަރިހަށް

 

ނޑު ެއއްެޗއް އޮުޅންފިލުވާލުމުގެ  މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް   ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ގޮތުން ދަންނަވާލަން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލާނީ. މިހާރު މި ގަވާއިދު  އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިއަށް  ނޑަްށވެްސ ނިންމުމުގެ ކަންތައް އަުޅގަ  1145ގެންދަން. ައުޅގަ

ނޑުމެން  މިފަހަރު މިއޮތީ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ައޅުގަ

ނޑަްށ ކުރިއަްށގެންދާގޮތަށް. އެހެންީވމާ ވެސް ފަހުން އަނެއްކާވެްސ އަޅުގަ

ހީވެއްޖެ ހުރިހާ މާއްދާެއއްެގ ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތައް ަނގާފައި އަނެްއާކ 

ފަހަރެއްގަިއ  އީށް އަންނަގޮތަށްކަމަށް. މިނބުރައި އޭގެ ވޯޓަފަހުން އަ

 1150ވަަރށް ރަނގަޅު.  ނެ. އެަކން ސާފުކޮށްލަދެއްވިްއޔާވެދާ އޮޅުމަކަްށވެސް

ނޑަށް މީގައި ެފންނަ ގޮތަކީ ގަަަވާ  އިދު ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ ދެން އަޅުގަ

މައްސައްކަތް ުނވަތަ ަގާވއިުދަު އެކުލަވާލުުމގެ މަސަްއކަްތ މިހާތަނަށް 

ނޑަށްމިދިޔަގޮތަށް ބަލާ ހީވަނީ އަނެއްާކވެސް ިއޞްލާޙުތަކެްއ  އިރު އަުޅގަ

ނަގާފައި އަލުން އަނބުރައި އަންނަ ގޮތަކަށް ޮއވެއްިޖއްާޔ ހައްތަހާވެސް 

ނުޑ  އްާކ ދިގުދެމޭނީހެން. ެއހެންވީމާއަނެ  1155މިހާހިސާބުން ދެން އަުޅގަ

ބެހޭ ހުށަހެޅި އެއާ ށްފްލޯއަމިހުށަހަޅަނީ ކޮންމެ މާއްދާއެްއވެސް 

ކޮށް އެމާއްދާ ނިންމާފައި ދެން ބަހުސްެމދު އް ހުށަހެޅި އެއާއިޞްލާޙުތަ

އަނެއް މާއްާދއަށް ދިއުމަށް، އެހެންނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަނެްއކާ 

ނޑުމެން ހަމަ މިގޮތަށް  ދެންއަންނަ ޖަލްސާއެއްަގިއވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް  މިމައްސައްކަުތގަިއ އެނބުެރންޖެހޭނެހެން. އެހެންވީމާ  1160އަުޅގަ

 އެއްެޗއް ދަންނަވާލިން. ޝުކުރިއްާޔ.ފެންނަ

 

ނޑު ހަމަ ކުރިއަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ގެންދަން ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ، އަުޅގަ

ކޮށްފައި މިއޮީތ ހަމަ ދެންމެ ތިވިދާޅުިވގޮތަށް. ކޮންމެ މާއްދާެއްއ ދުސްޤަ

 1165ލާޙެްއ ހުށަހެޅި އެމާއްދާއާެއކު ާވހަކަދައްަކއި އެމާއްާދއެްއެގ އިޞް
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އިޞްލާަޙށް ލިބިއްޖެނަމަ  އިހުށަހެޅިކަމަށްވާނަމަަަ އެއިްޞލާޙަކަށް މިތާނގަ

ލާެޙްއ އެއިޞްއް ފާސްެވއްޖެނަމަ ިއޞްލާޙެވޯޓަްށއަހާ  އިމަޖިލީހުގަ

ކުިރއަށްގެންދަން މައްދާއަކުްނ މާއްދާއަކުްނ  އިއެމާއްދާއަްށގެނެސްފަ

 އި ފަހު ގަވާިއދުަު އެކުގަ އެގޮތަށް ގެންގޮސް މުޅިހުރިހާ މާއްދާއެއް ނިމުމަށް

 1170ކަށް ައހައި މަޖިލީހުން ވޯޓަ އިއެގޮތަށް އަނެއްާކވެސް ފާްސުކރަން މަޖިލީހުގަ

ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ދެން  ގަާވއިދުަު ފާސްކުރަން. އެގޮތަށް

ކުރެްއިވއްޔާ، މިމައްަސއްކަތް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ ހުރިހާ އިރާދަ

ޔާލުފުޅުވެްސ ރިހާ މެންބަރުންގެ ޚިާވގޮތަށް، ހުމެންބަރުން އެދިވަޑަިއގަންނަ

ނުޑ  މީގެތެރެއަށް ވަެދގެން ކުރިައށް ދާނެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ   1175ކުރިއަށް ގެންދަން ގަސްތުޮކށްފައިއޮތީ މީގެ ކުރިން ައޅުގަ

ްށ އަ 12:30ހަމައަށް.  އާ 12:30ގޮުތގެމަތިން  ޖަލްސާތައް ގެންދެވިފަިއވާ

ން. އަދި ަގވާއިދުަު ނިމެންދެން ހަމަ ކޮންމެ، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލާނަ

ާވ އިކޮށްފަޤަސްދުބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު މިޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން 

 ވާހަކަެވސް ދަންނަވަން.

 1180 

ނުޑވެސް ފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ  هللاޢަްބދުމެްނބަރު  އަޮތޅުމާލެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީަިލް ދެންމެ އެވިދާުޅވި  :ވާހަަކދެއްެކވުންޝާކިރު 

ނޑަްށވެސް ީމގަިއ، ުފރަތަމަ މިކަން  ވާހަކަފުޅު ެއވިދާުޅިވގޮތަށް ހަމަ އަުޅގަ

ނޑަްށވެސް ޮއޅިފަ  ގެ ިމވާހަކަ ދެެކވެމުންނއޮތީ ކަންނޭއިދިޔަގޮތް އަުޅގަ

 1185އޭރު ފަހަރަުކ މާއްދާއަކަށް،  އޮތީއިއަިއގޮތް. ދެން އަޅުަގނޑަްށެވސް ހީވެފަ

އެމާއްދާައކަށް ހުށަހެޅޭ އިްޞލާޙުތައް ހުށަހަޅައިނިމި، ެއޮގތަށްދަމުންގޮސް 

މިހުރިހާ މާއްދާއެއްެގ އިްޞލާޙު ނިމުނީމާ އަލުން އަނބުރާ އަނެްއާކ 

ކަމަށް  އެމާއްދާތަކަށް ައއިސް އެާމއްދާތަށް ނިންމާކަހަލަ އުސޫލަކަށް

ގިފަިއއޮތީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުަގނޑަްށވެސް މީަގއި ނެ

 1190ދެންމެ ރިޔާސަތުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުިވ، ވިދާޅުވުާމ 

ގުޭޅގޮތުން މިހާރު އެކަން ސާފުވެއްޖެ. އެ ައޅުަގނުޑވެްސ ދަންނަވާލަން 
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މުން ކުރެވެމުން އަންނަ ނޫނިއްޔާބަހުސްެއއީ ެއ  އުޅުނީ ެއވާހަކަ 

ޞްލާޙުަތއް ްނ އަންނަ މާއްދާެއއް އެއިއެއިޞްލާޙު ހުށަހެޅެްއވުމު

އެ ާމއްދާއަކުން ައޅުަގނޑުމެން ައތްދޫކޮށްލާފައި  ހުށަހެޅުއްވި ނޫނީއްޔާ

 1195އޮތް މާއްދާއަކަށް ދާގޮތަށް ކަމަްށ ހަދަންވާނީ  ދެން ޖެހިގެން

ނޑު ބޭނުންެވސްވީ ެއއިރު.  އަޅުަގނޑަްށވެސް މިތަނަށް ހުށަހަޅާލަން އަޅުގަ

އޮތްގޮތް ެއގޮތަީކެއއީަީ. އެހެންކަމަށްވެޖިއްާޔ، އި ވެފައަޅުަގނޑަށް ކުީރަގއި ހީ

ަުގެ ކޮންމެ މާްއދާއަކަށް   ޑަބަލް އަލުން އަނބުރަިއ އަެނއްަކއި މުޅި ަގވާއިދު

ގޮތަކަްށވެދާނެ.  އަނެއް ފަހަރު އަނބުރައި އަަައިސް އަނެއްކާ ނިންމާ

ނޑު ހީކުިރޮގތާ ޚިއެ  1200ނީ. ލާފަށް މީގައި މިކަން މިހިނގަމުންދަހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑަްށވެްސ  އެހެންވީމާ، އެއީ ެއގޮތްކަމަށްވަންޏާމުން އަުޅގަ

ަް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަެއްއ  މައްސަލަެއއްނެތް ެއްއވެސް. އެީއ އެމާއްާދއަކަށް

އަިއްސ އެމާއްދާއެްއ  ކުެރވެމުން ވާހަކަދައްކަމުންބަހުސްއިޞްލާޙުތައް 

ހުނު އެއިން ހަމަެއއްކޮށް އަތްދޫކޮށްލާަފއި ދެން އެއާޖެ ،ނިންމާލައި

 1205މާއްދާއަކަށް ާދގޮތަށްގޮްސ ނިމިއްޖެކަމަށްވާނަމަ ެއގޮތަށް އެކަްނ 

 އޮތްކަމަށްވާނަމަ ައޅުަގނުޑގެ އެ އެދުން ކާމިޔާުބވީ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

ވަނަ މާްއދާއަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެިޅ އަދި އެއަްށ  1އާދެ، މިހާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ލާޙު ހުށަހެޅިފަިއވާގޮތަށް ލިެޔ ތާއީދުވެސް ލިބިފަިއވާތީ އެ އިޞް

 1210ތައްޔާރުކޮށްލާފަިއ މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ފޮނުވާލުމަށް ކުޑަަވގުުތކޮޅެްއ 

ންބަރަކު މި މާއްދާއާބެހޭގޮތުން މިދަނީ. އިތުރު ބޭފުޅަކު މިހާރު އިތުރު މެ

ޔާލެއް ހުށަހަޅުްއވާފަެއްއ ނެތް. އަދި ވާހަކަުފޅު ދައްަކވަން ޚި

 ސްނެތް. އެދިަވޑަިއގަންފަެއއްވެ

 

 1215 ]ަވގުތުކޮެޅއް ހޭދަވުމަށްފަހު[
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 1 ،ވަަނ ނަންބަރު 1އާދެ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގަާވއިދުގެ ދެިލކޮޕީގެ 

ވަނަ މާއްދާަާގެ )ހ( އަްށ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީެގ ޢިއްޒަތްތެރި 

ހަމަ އެއަތޮުޅެގ  ބްރާހީމް ޢަފީފް ހުށަހަޅުއްވަިއ،މެންބަރު އަލްފާޟިަިލް އި

 1220ދުކުެރއްވި އިޞްލާޙު. މެންބަރު އަލްާފޞިލް ޢަލީ ފާޢިޒް ތާއީ ޢިއްޒަތްތެރި

މިއިޞްލާޙުަގއި މިާވގޮތުން މިވަނީ މިހާރު މިމާއްދާގެ )ހ( އޮންނަން 

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ަވނީ، އި އެފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފަ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެންަނން ހުރިކަމަށް 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  94ޔާންކޮށް، ޤާނޫނުއަާސީސގެ ބަ

 1225ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއއްކުިރ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަަަ މަޖިީލހުގެ ކަންކަން 

މަތިން ހިންގާނެ އުސޫލުތަްއ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާަގއިވާ 92ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ފުޅުންގެ ިމހާރު ކުޑައިރުކޮެޅްއގެ ތެރޭގަިއ ތިޔަބޭ "ބަޔާންކުރުމުގެ ަގވާއިެދވެ.

މޭޒުކޮޅުމަްއޗައް ޑްރާފްޓްަް ެއރުވޭނެަެ. އާދެ، މިހާރު ކުރިން ހުށަހެޅިފައިާވ 

މިވަނީ. އެއީ،  އިދެލިކޮޕީގައި މާއްާދގައި އޮތް ގޮތުން ބައެއް އުނިކުެރވިފަ

 1230ކުރިން މިއޮތީ، ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާޫނނުއަސާސީއަްށ 

ވަަނ  94ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ހުރިކަން ބަޔާންކޮށް

މާއްދާގެ ދަށުން ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާުރެގ މަތިން އަދި 

 19ޖުލައި  2004މިތަަަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެމަތިން 

 މިވަނީ.  ވި ހޯމަ ދުވަހު އެްއކުރި މިބަިއ އެކީ އުިނކޮށްލާފައި

 1235 

 ]ަވގުތުކޮެޅއް ހޭދަވުމަށްފަހު[

 

ނޑަށް ީހވަނީ ހުރިހާ މެންބަރުން ކުރިފުޅުމަތީގައި މި ، އާދެ މިހާރު އަުޅގަ

ބ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީދުކުެރއްވި އިޞްލާުޙ 

 1240ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޭޒުޮކޅުމަތީަގިއ ވާނެހެން. އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ޯވޓަށްަް 

މެދު ވިސްނާލަްއވަން އެހުމުގެކުރިން އަިދވެސް ިތބޭފުޅުން އިޞްަްލާޙާަާ

ނީޑަގއި އިންނަ މީހަކީ  ފުރުޞަތު އަރުވަން. އާެދ ރިޔާސަުތގެ ގޮ
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މުެގ ހުރިހާކަމެއް ކަންތައްތައް ހިނާގގޮތް، ހިނގަމުންދާނެގޮތް ހިންގު

ަްަގިއ ބައިވެިރވާން  ވާޙަވާލުވެަފއި މީހާ. އެކަމު ިމތަނުގައި ކުރެވޭ ބަޙުަުޘް

 1245ޢިަިބާރާތްކުރެިވފައި އޮތްގޮތުްނ މި ހުރިމީހެއްނޫން. އެހެންކަމާއެުކގަިއވެސް 

ވަނަ  92ޔާލުފުޅުކޮށްލެްއވުމަށް އަުޅަގނޑުއެދެން. ޤާނޫނުއަސާީސެގ ޚި

ޮއތުމުން ދެން.  މާއްދާގަިއ ާވގޮުތގެމަތިން ެއހެން އެބަސް ެއގޮތަށް

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުަރނީ ކީކޭތޯ  92ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑަްށ ހީވަނީ އެ އީ ރަނގަުޅކަމަށް ވެދާނެހެން. ބައްލަވާެލއްވުމަކީ އަުޅގަ

 1250އާދެ، މިކަމާމެދުގައި މެންބަރުން ކޮންމެވެސް އެއްެޗއް ވިސްނަިއ 

 ވަަޑއިގަތުން އެދޭ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. 

 

 ެގ އަދި ބައެއް ނޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތަންކޮެޅއް ފަސްވެސްެވއްޖެ ކަންނޭ ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

ނަޑްށ  ޢަބްުދއްަރޝީދު ުޙަސއިން   ބޭފުޅުން އެވާފަކަފުުޅ ދައްާކވާެވސްފި، އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

 1255ކުރުމަީކ  ަގއިގ މަސައްކަތް މިކަހަލަ ޖަލްސާެއއްޑްރާފްޓިން ވިސްނޭގޮުތަގއި ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ  ޅިފައިހުރިކަމެްއވީމާވަރަށް ބޮޑެިތ ޅަެއއްޗެހި އެ  އިބައެއްފަހަރުގަ  އަުޅގަ

 ެއަކނި. ޝުކުރިއްޔާ.އެވާހަކަ ދަންނަވާލިން ހަމަ

 

 ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ދެންމެަގއި ޢިަިްއަޒތްތެރި ރައީސް  ކުރިއްޔާޝު މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 1260 ކުޑަކޮށް އިޝާރާތްކޮށްެލްއވި ނުކުތާއެްއ އަދި ހަމަެއާއއެުކަގއި ގުޅޭކަހަލަ  ޙަީމދު  މެންަބރު ޝާހީން

މެންބަރަކުވެސް ވިދާޅުވިފަަދއިން ބައެއްފަހަރަްށ  ގޮތަށް ނުވަތަ ގުޅިގެން އެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރަމުންާދއިރު ބަެއއްކަހަލަ އުނިކަންަތްއތައް ދިމާވާނެ.  ޑްރާފްޓްމިތާނގައި 

މިގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާހަށް 

 . އެއީ އިން ޙަަަވާލާދެްއވާފަިއ އޮތީމާވަަނ މާއްދާ 92ބައްލަވާަލއްވާިފއްޔާ 

 1265ވަަނ  2އޮތުެމއް ނޫންހެން.  މުޅިއަކުން ރަަނގަޅު ގޮތަކަށް ޙަވާލާދެވިފައި 

ނޑައެިޅގެން ަހމަ  އްޞަަަ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ޚާމާއްދާގައި ކަ

ިމއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ،  އިެރވިފައިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ވާހަަކ ބަޔާންކު

ްނެގ ޚާަާއްޞަަަ މީގައި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއާވފައި އޮްތގޮތުން ރައްޔިތު
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ވަނަ  2މަޖިލީހުން ކަންކަން ޤާނޫނޫއަސާސީަގއި ހިމެނުމަށް 

 1270ރަނަގޅު ވާނެކަމަށް  ތިން ހިންގާނެ ަގވާއިދެކޭ އޮތީމާމާއްދާގަިއާވގޮތުގެ މަ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ވާހަަކދަންނަވަން. މީގެ އިތުރުްނ ަގވާއިުދގަިއ 

ކަންނޭގެ.  މުޅިއަކުން މިހިރީކީެއއް ިއދާރީ ކަންކަން އެކަނި ޫނން

މެންބަރުންގެ އަމުރުތައް ގެންގުުޅްއވާގޮާތއި އުސޫލުަތކާއި މިކަހަލަ 

އަޅުަގނޑުމެްނ  ކަންތައްތަްއވެސް ަބޔާކޮށްަފއިެއވަނީ. އެހެންވީމާ،

 1275ފަިއ ޑްރާފްޓްކޮށްއިދު ކޮމިޓީަިން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވަތަ މީގެކުރީަގއި ަގވާ 

ދަންނަވާލަން ފުރުޞަކަށްަް  އޮތްގޮތް ަރގަުޅވާނެކަމަށް ފެންނާތީވެ ެއވާހަކަ

 . ޝުކުރިްއޔާ. އެދުނީ

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  1 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 1280 ިވ  19މިބުނެވޭ ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ. އެޮގތުން ގައި  ައޙްަމދު މުިޢއްޒު  މެންަބރު

ދުވަހު  2004ޖޫން  15އިމިވަނީ. ދުވަހު އެއްކުރި މަޖިލީހޭ ބުނެފަމަ ހޯ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަލވާލެވުނު މަޖިލީހޭ ދެންނެވިޔަސް އެންމެ ރަނަގޅުގޮެތއް. އެހެންވީާމ އެކު

ނޑަށް ހީވަީނ  މިކަމާމެދު  މިހާރު މިއޮތްގޮތްވެސް ރަނަގޅު ހެން އަޅުގަ

އްނުވޭ. ޔާލުތަފާތުވާހެެންއ ހިއެަެޅުަގނޑު މެންބަރުންގެ ެތރޭގައި ޚިއަ

 1285ވަނަ ުދަވހުހެން. ދެން  2004ޖުލައި  19މިމަޖިލިސް އެއްކުެރވުނީ 

ޚް ހެނެއް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ވާހަކަ ބުނަންވެގެން ހަވާލާެދވިފަިއވާ ތާރީ

ނަޑކަށް ހިެއއްުނވޭ ކީ، އެހެންވީމާއެތާރީޚަ ދެްނ އިޞްަްލާޙެްއ  އަުޅގަ

 ގެންނަންޖެހޭހެނެއް. 

 

ނޑުހަމަ ކުރުކޮށްލުމުގެ  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވު  1290ގޮތުްނ ހުށަހެޅިފައިވާ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، އަުޅގަ

ވޯޓަށް ެދވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަދި ދެބޭފުޅަކު ެއއްެޗްއ  އިޞްލާޙަށް

ނޑު ދަންނަވާަނން. އަރިއަޮތޅު  ވިދާޅުވާްނ އެިދވަަޑއިގަންަނވާަފއިވާީތ އަުޅގަ

 ލް އިލްޔާސް ުޙަުސައިން. ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަލްފާޟި
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ނޑު ހަނދާނެްއނުވޭ އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ   1295 ުޝކުރިއްޔާ. ކަެމއް.އަތްހިއްލާލި  ރައީސް، އަުޅގަ

 އިލްޔާސް ޙުަސއިން  މެންަބރު

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިްބރާހީމް 

 

އިންެނިވ  އާަާދެ، ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް އޮޅުނީހެން، ޖެހިގެން ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1300ޝާހިދު هللا ފެލިދިއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަަަބްދު

ނޫންކަމަށް  އެދިަވޑަިއގެންނެވި. ނަަމެވސް މިހާރު ބޭނުންފުޅު

މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙަށް ، އަންަގވާލަްއވައިފި. އެހެްނީވމާ

ލާޙަކީ އަޅުަގނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، އިޞްަް

 1މިހާރު ތިޔަބޭފުޅުން ކުރިފުޅުމަތީގަިއވާ، ޚާްއޞަަަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 1305ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަްށ ގެންނަން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙެއް. 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ މާޅޮސްަމޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ަާޛް އިބްރާހީމް ަޢފީފް. ތާއީދު ކުރަްއވާ ފަިއވަީނ މާޅޮސްމަޑުލު އަލްއުސްތާ

ޒް. އާެދ، އިޞްލާުޙ ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު އަލްާފޟިލް ޢަަަލީ ފާއި

ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ( އޮންނާނީ މިީއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  1 ގެންނެވީމާ

 1310ެކއް ހުރިކަމަްށ ސާސީައށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަ 

ދަށުން  ވަނަ މާއްާދގެ 94ބަޔާންކޮށް ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

 މަޖިީލހުގެ ކަންކަން ޞަަަރައްޔިތުންެގ ޙާއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއއްކުިރ 

ވަަނ މާއްދާަގއިާވ ގޮތުގެ މަިތަިން ހިންގާނެ  92ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

އުސޫލުތައް ަބޔާންކުރުމުެގ ަގވާއިެދވެ. މިިއޞްލާޙު ގެންނަްނ 

 1315 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު ދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ގުުމގެ ަވގުތު ވޯޓު ނެ[

 

އާދެ، ދެންމެ ވޯޓަށް އެހުނު އިޞްލާޙާއި ެއއަށް ވޯޓު ލިބުނު ގޮތާއި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަާިއދުގެ ދެލިކޮޕީެގ   1320އެވާހަކަ މިދަންނަވާލަނީ. އާދެ، ވޯޓަށް ދެންނެވުނީ ގަވާ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާކަމަްށ  1

ސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަފީފް މާޅޮ

ހުށަހަޅުއްވާ މާޅޮސްމަޑުލު ދެުކނުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާއިުޒ 

ތާއީދުކުރެްއވި ިއޞްލާޙު. ެއިއޞްލާޙު ގެންނެވުމަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުނުއިރު 

 1325އާދެ، މެންބަރުން.  78ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއެގން ތިއްބެވީ 

މެންބަރުން.  2އެއިޞްލާުޙގެންނަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާކަމަށް ވޯޓުދެްއވީ 

މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، މިއިޞްލާޙު  76ވޯޓު ނުދެްއވާ ތިއްެބވީ 

ފާހެއްނުވި. އެހެންވީމާ، މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ، އަޅުަގނޑަްށ 

ްއޞަ ޤާނޫނުއަސާސީޭއ ދެންނެވެނީ ތަންކޮޅެއް ގިނައިން. ރަްއޔިުތންގެ ޚާ

 1330މިހާރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ެއްއަވނަ މާއްދާ ދެލިކޮޕީގައި އޮްތ ގޮތަށް 

ނޑުމެން މިހާރު މިދަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން ާބއްވާަފއި ެދަވނަ މާއްދާއަށް އަުޅގަ

އާދެ، ެދވަނަ މާއްދާ އަނެްއާކވެސް މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު މަޖިލީހަށް 

ނޑު ެއދެން.   އިްއވާލަދެްއވުން އަުޅގަ

 

 1335ަވނަ  2ގެ ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ެދލިކޮޕީގައިވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހު] ާދރީމޭުޒން ިއއްުވން:އި

 ]އިއްވެވިއެވެ. މާއްދާ

 

އާދެ، ތިބޭފުޅުންނަށްވެސް ެމންބަރުންނަށްަް ނޯޓިސްކުރެއްވޭނެ ފަދައިން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޔެވިފައި މިވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ މިހާރު ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި މިމާއްދާ ލި

 1340ހުށަހެޅުނު ދެލިކޮޕީގައިވާ ާމއްދާއަށް އިޞްލާޙު ގެންނަަވން ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންގެ ތެރޭން ހުށަހަޅުއްވާަފއިހުރި އިޞްލާޙުތަްއވެްސ  ކޮންމެވެސް 

ވަރަކަށް ހިމަނައިގެން، ކޮިމޓީން އަލުން ވިސްނެވުމަށްފަހު. އެހެންވީމާ، 

 ދޭތެރޭަގއި ަމޖިލީހުގެ ޚިޔާލުފުޅަކަށް އެދި ަދންނަވަން.  ދެވަނަ މާއްދާއާ

 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   1345 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން، އަޅުގަ

 ވަނަ ޖުމުލައާބެހޭ ގޮތުން.  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މިވާ  2ބޭނުންވަނީ  މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒު 
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 30އެއީ ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާުޙ ކުރުމުގައި ިޚޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

ގެ ިނޔަލަްށ ޢާންމު ފަރުދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  2004ޖޫން 

ފޮނުއްވާފަިއވާ ޚިޔާލުތަާކއި ހުށަހެަެޅުންތަކަށް މަޖިލީހުން 

ނޑަށް ހީވަނީ   1350 2004ޖޫން  30ރިޢާޔަތްކުރަންވާނޭ. މިހެން ޮއތުމުން އަޅުގަ

އާ ހަމައަށް ހުށަހެޅޭ ޚިޔާލުތަކަށް މާބޮޑުަު ބުރަދަނެއް ދޭކަހަލަގޮތަކަށްހެން 

ޖޫންގެ ފަހުންވެސް އިންތިޚާބުވެފައި ތިބި  30ލިޔެފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ 

މެންބަރުންނަށް ދާއިރާތަކަށްޮގސް ޚިޔާލު ހޯދާ އެމީހުންގެ ޝުޢޫަޫރާ ޚިޔާލާ 

ވޭނެ. ކޮންމެހެން މިވާހަކަަތްއ ނަންބަރުގަިއ އެްއގޮަަތަށް ކަންަތއްތަްއ ކުރެ 

 1355ދެންނެވުމަކީ މުހިންމުކަމަކަށް ނުފެނޭ. ގެނައިމާ ވާޮގތަކީ ޚާއްޞަ 

އާ ހަމައަށް  2004ޖޫން  30ބުރަދަނެއް ދެވޭކަހަލަ ގޮތަަކށް މިވަނީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަިރހަށް ފޮނުއްވި ޚިޔާލުތަކަށް. އެހެންވީމާ، 

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދެވަނަ ުޖމްލަ އުނިކުރަން.  2 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން

ނުޑގެ ހުށަހެޅުމެއް. ޝުކުރިއްޔާ.  އެއީ އަުޅގަ

 1360 

 ޢައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ، އަޅުަގނުޑވެްސ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ޙްމަދު މުޢިއްޒު ދަންނަވާލަން އުޅުނު އިޞްލާޙު ހއ.މެންބަރު އަ ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ނޑަްށ ފެންނަގޮތުަގއި މިމާްއދާގެ ެއއީ   2ވިދާޅުވެެދްއވައިފި. ދެން، އަުޅގަ

ގެ ިނޔަލަށް  30ެގ ޖޫން  2004ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި ިމއޮންނަ 

 1365އެޢިބާރާތް އުނިކޮށްލާފަިއ ޖުމްލަކޮށް މުޢިއްޒު އެވިދާުޅވިގޮތަްށ 

ނެސް ހުށަހެޅޭ މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު މަޖިލީހަށްގެ

 ކަހަލަގޮތަކަށްަް އޮންނަން ފެންނަކަމަށް، ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތަަކށް ދަންނަވާލީ  ޮޕޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު އްފާދި

 1370ވަނަ މާއްދާއާބެަެހޭ ގޮތުން އަލްއުސްާތޛު އަްޙމަދު މުޢިއްޒު  2 މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާެޙއް. އެއިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރުުމެގ ގޮތުން. އެއީ ހުށަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިންގޮތަށް  2ވަނަ މާއްދާަގއި މިއޮންނަނީ  2
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ނޑާލަން. އެއީ ކުރިްނވެސް ދެލިކޮީޕގަިއވެސް ފުރަތަމަ  ބާއްވާަފއި )ށ( ކަ

ނު ެއއީ ދެން ފަހުން ގެނެވު ދެލިކޮޕީގަިއވެސް އޮތްގޮތް ަކންނޭނގެ،

 1375އިޞްލާޙެއް. އެކަމު އެދެިލކޮޕީަގއި ެއއިޞްލާޙު ފަހުން ގެނެވިފަިއ 

ވަނަ މާއްާދގެ ަމއިަގނުޑަުގެ ތެެރއަށް  2އެއިންނަނީ ކުީރގެ ދެިލކޮޕީަގިއ 

އެބައި ހިމަނައިގެން ހަދާފައި އޮތީމާ ވަކި ބަެއއްގެ ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ، 

މިމާއްދާގެ )ށ(  އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަނީ މުޢިއްޒު ެއވިދާޅުވިހެން

ނޑާލަން. މާއްދާގެ ދެން އޮތްބައި ފާްސކުރަން.   ހަމައެކުަގއި މުޅިން ކަ

 1380 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހއ.ެގ ޢިއްޒަތްތެިރ  ކޮޅުމަޑުުލގެ މެްނބަރު 

 ނުޑ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަ ަރޝީދު ަޙސަން  ޙުަސއިން

ނޑު ދަންނަވާ ހިތްވޭ ިމފުރުޞަތުގަިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ތާއީދުކުރަން. ދެން، އަދި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަީކ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުެރވެމުން ދާއިރުަގއިވެސް އަުޅގަ

 1385ރައްޔިތުން ހޮވާަފއިތިބި އެމީުހންގެ މަންދޫބުން ކަމުގަިއވާތީ، އަޅުަގނޑުމެން 

ޔާލުފުޅުަުތަކުގެ މައްޗަށް ރަްއޔިތުން ދެކެނީ އެބަޖެހޭ ހުށަހެޅިފައިހުރި ޚި

ގޮތެްއަގއި  ކޮންޓިުނއަސް ކިހިނެއްތޯ ބަލަން. އެހެްނވީމާ، ހަމަ 

އަޅުަގނޑުަުމެންނަށް ދާނެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުަތއް ލިބެމުން 

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙ ކުަރމުންދާއިރު. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ 

 1390ޖޫން  30ހެނީަީ މިހާރު ލިޔެފައި މިއޮތްގޮތަށް ހަމައެކަނި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެ

ގެ ިނޔަލަށް ހުށަހެޅުނު ޚިޔާލުތަކަށް ނޫންަކމަށް އޮތުން.  2004

އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަްށ 

ނޑުމެން ހަނދާންކުރަން  ނޑަްށ ފެނޭ. އަދި އަުޅގަ ބަދަލު ގެންނަވަން އަުޅގަ

ގަިއވެްސ ޕްރޮސެސްަްއި މުޅި މަރުޙަލާގަިއވެސް މުޅި މިރެކޯޑަށްޓަކަ 

 1395ކް ލިބެމުންދާނެކަން. އަދި ފީޑްބެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން 

ނޑުމެްނެގ ޒަރީޢާއިން އަޅުަގނޑުމެްނ މެދުވެރިކޮށް  އެކަންކަން އަުޅގަ

 މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަންވެސް. ވަރަށްބޮޑަްށ ޝުކުރިްއޔާ.
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ނޑު ފުރަތަމަ  ުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އައް  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

 1400 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަަކދަންނަވަން. އަދި  މިތެދުވީ )ށ( މިއޮތްގޮތަށް  ަޝރީފް  އިްބރާހީމް

ދޭތެރޭ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކުޑަކޮށް މިމާއްދާ ލިޔެފައި ޮއތްގޮތާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އޮޅުމެއް އަާރވަަޑިއގަންވާ ގޮްތހީވެގެން ެއވާހަކަ އޮޅުން ފިލުވާެވސް ދޭން.  

މިމާއްދާގައި މިބުނަނީ މިޮގތަށް  ރަނގަޅަށް ވިދާުޅވީމާ އޮޅުން 

ަިގަންނަވާނެ. މިާމއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކުރައްވާަފއިާވ  ފިލާވަޑައި

 1405ޔާ ހުށަހަޅާ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ުކރުމުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް 

ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތަާކއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ 

ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތައް ހިމަނަންވާނެ، މިއީ އޮްތޮގތް. މިމާއްދާ 

ަްވެސް ހުރަހެއްނާޅާ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  އެްއގޮތަކަށް

ްއވެސް ވަގުެތްއގަިއ، ޚިޔާލުހުށަހެޅުމަކަށް އެްއވެސް މަރުޙަަަލާއެއްަގއި، އެ

 1410އެްއވެސް ހިނދެއްަގއި. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 

އެބޭފުޅުންގެ ދާއިާރއާ ނުަވތަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާވެސް 

ވާހަކަދަްއކާ، ޚިޔާލުހޯއްަދވާ ޚިޔާލު ހުށަހަޅަންވީ. އަދި މެންބަރުންނަށް 

ނެ. އެހެންވީމާ، ެއކަން މަނައެްއ ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅެމުންވެސްދާ

ނުކުރޭ. ދެން މިއޮތީ ޭއެގ ފަހަތުބައި. ޭއަގއި މިޮއންނަނީ އަދި 

 1415ޖޫން  30ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމގައި ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮުތން 

ގެ ނިޔަލަށް ޢާަާންމު ފަރުދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުއްވާ  2004

މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނޭ. މިހެން  ޚިޔާލުތަކަށް ހުށަހެޅުންތަކަށް

ގެ ފަހުްނ  2004ޖޫން  30މިދެންނެވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން 

ރައްޔިތުންެގ ޚިޔާެލއް އިޢުާލންކޮށްގެން ޚިޔާލު ހޯަދއިެގން މަޖިލީހަށް 

 1420ފޮނުވޭގޮތަކަށް ނުބޭްއވުން. އެހެންނޫންކަމަށް ވަނީިވއްާޔ ދުވަހަކުވެްސ 

ޞްލާޙުކޮށް ނިމޭތަނެއް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ އި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮީފހުން އިޢުލާން ކުރަްއވާފަިއވެސް އޮތީ. 

ގެ ިނޔަލަށް ހުށަހެޅުން ޚިޔާލުތަްއ  2004ޖޫން  30އެއޮފީހަށް 

ނޑުަުެމން މިތަންކޮޅު  ރައްޔިތުަުން. އެހެންވީާމ، މިހާރު އަޅުގަ
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 1425ޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން އަނެއްާކެވސް އިޢުލާން އުވާަލއިފިއްޔާ ަރއީސުލް

ކުރަްއވަންވީ ަރއްޔިތުން ޚިާޔލުހުށަހަޅުއްވަންީވއޭ، އަނެްއާކ ބޮޑުސިންާގ 

ބައިވަރުތަެކއް މިތަނަށް އަންަނންވީ. އެހެްނވީމާ، އެގޮތް ުހްއޓުވުމަށްޓަަކއި 

ނަޑއަޅުްއވާަފއި. އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ  ކަޓްއޯފް ޕީރިައޑެއް މިއޮީތ ކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިތަންކޮޅު ރަނގަޅަށް ފިލާ ވަޑައިުނގަތީހެން. 

 1430އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޭނުމަީކ ފަހަރެއްަގއިވެްސ ރަްއިޔތުންގެ ޚިޔާލު 

މެންބަރުން ހޯއްދެވުަުން ހުރަސްއެުޅއްވުެމއްނޫން. ހުރަސްެއޅޭގޮތަކަްށވެސް 

ކިޔުްއވާެލއްވީާމ  ނޫން މިއޮތީކީއެއް. މިމާއްާދެގ ފުރަތަމަ ބައި ރަނގަޅަށް

ޖޫން  30މިކަން ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާ ވަޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެންވީާމ، 

ަްކުރެވުނު ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2004 ގެ ފަހުންވެސް ކޮމިީޓގައި ބަޙުޡް

 1435އޮފީހަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅުްއަވއިފިނަމަ އެޚިޔާުލވެސް ޮފނުއްވޭނެކަމަށް. 

ގޮތަކަށް ހުށަނޭޅުްއވޭެނކަމަށް ރައީސް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައި މިއޮތީ އެ 

ޖޫންގެ ފަހުން  30އޮފީހުން މިމަޖިލީހަކަށްަް ނުފޮނުއްވޭނެކަމަށް ރަްއޔިތުން 

ޚިޔާލެއް މަޖިލީހަށް ނުފޮނުއްވޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ އޮފީހަށް 

ހުށަހެޅުއްވިކަުމގަިއވިަޔސް.  އެހެންނެއްނޫން މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 1440ން އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ އަޑު އައްަސަވއިގެން ޚިޔާުލ މެންބަރު

ހޯއްދަވަިއގެން މަޖިލީހަށް ގެންނަވަންވީ. އެބޭފުުޅން މަޖިލީހަށް 

ހުށަހަޅުއްވަންވީ. މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުަމކަށް ެއއްެވސް 

މިކަން  ވަގުެތއް ނެތް. އެހެންނޫންކަމަްށ ވަނީިވއްޔާ ިމވާގޮަތކީ ދުވަަހުކވެސް

 ްަ ނުޑމެން އަބަދުވެސް ޚިޔާލަށް ިރޢާޔަތްކޮށްކޮށް ނިމުމަކަށް ނައިސް އަުޅގަ

ނޑު   1445ތިބޭނީ. އެހެންވީމާ، މިމާއްާދ މިއޮތީ ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ މިޕޮިއންޓްތަކާ ދޭތެރޭގަިއ މެންބަރުން ރަނގަޅަށް 

ވަަޑއިގެްނ އިޞްލާޙު އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ރަނގަޅަށް ވިސްނާ 

ހުށަހެޅުއްވުމާިއ ދޭތެރޭވެްސ އަޅުަގނުޑ އިލްތިމާސްކުރަން. އަދި އޭެގ 

އިތުރަށްވެސް މިއޮތީ ހަމަ އެއާއެކު މަޖިލީހަށް ފެންނަ ފަންނާނީ ލަފައާއި،  

 1450ފަންނާނީ އެހީތެރިކަމާއި، މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ލަފައާ ޚިޔާލާއި، 
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ދާގައި ަބޔާންުކރާ މަސައްކަްތ ވަސީލަަަތްތަުކގެ ބޭނުން ހިފުން. މިމާއް

ަެވެ. އެހެންީވމާ، މަޖިލީހުގެ  ކުރުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެން ވެއެ

މެންބަރުންނާއި މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ޚިޔާަލކާިއ ލަފައަކާ އަދި 

ފަންނާނީ އެހީއާ އަދި ބޭނުން ކޮންމެ  ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ބާރު 

 1455މަ އެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ އޮފީހުން މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވޭަޭ. ހަ

އިޢުލާން ކުރައްަވއިގެން ހޯއްެދވި ޚިޔާލު އަޅުަގނޑުމެން މިބަލައިގަންނަނީ 

ގެ ނިޔަލަްށ ރައްޔިތުން އެއޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްިވ ޚިޔާލު.  2004ޖޫން  30

ނުޑ ދަންނަވާލަން.  އެހެންވީމާ، މިތަންކޮޅު ފާހަގަކޮށްލާ، ވާހަކަ އަުޅގަ

 ާޔ.ޝުކުރިއް

 1460 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކޮޅުމަޑުލުަު ެމންަބރު ރިޔާޟް 

ނޑަށްެވްސ  ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން: މުޢިއްޒު އުނިކުަރްއވަަަން އެހުށަހެޅުއްވި ޮޕއިންޓަށް ައޅުގަ

ތާއީދުނުކުރެވޭީތވެ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލުން އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ. އެއީ 

ބޭނުން ކޮންމެ ގަޑިއަކު ޚިޔާުލ ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިމޭއިރުގައި 

ނޑަްށ  ަަލާތަކުގަިއ. އެހެންވީާމ، ެއގޮަތށް އަުޅގަ  1465އެބައާދޭ ވަރަށް ގިނަ މަރުޙަ

ތާއީދުކުރެވޭ މީތި އުނިނުކޮށް މިއޮތްގޮތަށް ބާްއވާފައި އަދި ެދންމެ ޝަރީފް 

ނުޑ މީތި އެވިދާުޅިވގޮަަތަށް  ޝަރީްފ މީތި ހުށަހެޅުއް ވީތީ އަުޅގަ

ފާސްކުރަން، ފާސްކުރެްއވީީތ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އެހެންވީމާ 

 އެވާހަކަދަންަނވާލަން ޝުކުރިްއޔާ.

 1470 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ެއއްެޗްއ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ންނަނީ ދެންމެގައި ހއ.ެގ ޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެފައި މިއި ޝާީޙން ޙަީމދު  މެންަބރު

މެންބަރު އަލްއުސްތާުޛ އަްޙމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުއްވުާމ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑގެ ިޚަިޔާލަކީ ެއއުނިކުަރއްވަން ހުަށހެޅުއްވި ަބއި  ބެހޭގޮތުަުން. އަުޅގަ

 1475ތޮުޅެގ ހަމަ އިނުން މުހިންމުކަމަށް. އޭގެ އެއް ބޭނުމަކީ ދެންމެގަިއ ސ.އަ

މެންބަރު އެވިދާޅުވިފަަދއިން ަވކި ތާރީޚެއް ަކނަޑއެޅި އެާތރީޚުގެ ކުރިްނ 
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ޢާަާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދިފައިވާީތއާަިެއކު އެޚިޔާލުތަްއެވސް ެއކަމުެގ 

ނޑުެމން އެކަންތަްއ  މުހިންމުކަންވެސް އެްއގޮތަކުްނަް ބަލައިފިއްޔާ އަުޅގަ

ބަލަން ބޭނުންވާކަްނ  ދެނެގަތުމާއި އަދި އެޚިޔާލުަތއް ައޅުަގނޑުމެން

 1480ގަާވއިދުަގއި ހިމަނައިގެން އެކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުުރން. އެޖުމްލަ 

އުނިކޮށްފިނަމަ ޢާަާންމުންގެ ޚިޔާލު އެއްެވސް މިންަވރަކަށް މީގައި 

ސީދާގޮތުން ވަންނާނެ ގޮތުެގ އެއްެވސް ކަހަލަ އިޝާރާތެއް މީގަިއ 

ޖުމްހޫރިއްޔާ ފެންނާކަަަށްނެތް. ހަމައެކަނި މިއޮންނަނީ ރަީއސުލް

ހުށަހަަަޅުއްވާ ހުށަހެޅުންތަކަިއ މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުންތަކުެގ 

 1485ވާހަކަ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުެމން ދެންމެގައި 

ސ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިފަދައިން ޢާންމު ފަރާތްތަކުން 

ަް  ހުށަހަޅުއްވާ ޚިޔާލުަތއް ހަމަ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުއްވެމުން

 ލިމިޓެއްގެންދެވޭނެ. އަބަަަދުެވސް ެގންދެވޭނެ. އޭަގއި ވިދާުޅވާހެން ވަކި 

ނޑަށްެވސް  އޮެވގެންނެއްަް ނޫން މިެގންދަނީކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

 1490ފެންނަގޮތަކީ މިހާރު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްަް، ޑްރާފްޓްގަިއ 

ްނކަމުަގިއ ދަންނަވަންެވގެން މިފުރުޞަތު ހޯދީ އޮތްގޮތަށް ޭބއްވު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑު ހަމަ ކުޑަ ދެތިން  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު އާޠިފް   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

ަޭ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށްވެސް އެަބ ތާއީދުކުރެވޭ  1495އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. އަުޅގަ

ގޮތަކަށް ދަންނަވަންޏާ މިދެގޮތަށްވެސް. ެއއީ މަޖިލީހުގެ  މިހުށަހަޅުއްވާ،

މެންބަރުން ހުށަހަޅާަާ ހުށަހެޅުއްވުންަތކާއި ިޚޔާލުތައް ިހމަނަންވާނެއޭ. 

ގެ  2004ޖޫްނ  30މިހިސާބުން މިބުނަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ 

 އެކްެސސް ފަހުންވެސް ރައްޔިތުން ކުރާ ޚިޔާލެްއވިްއޔާ އެމީހުންނަށް 

 1500ނެ އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ ފަރާުތން ޚިޔާލެއް އޮންނާ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންާދ  އޮތްކަމަށްވަންޏާ އެލިބެމުންދާނެ އަޅުަުގަ

އަށް އާްނމު ފަރުދުން  2004ޖޫން  30ވަގުުތވެސް. އެހެންވީމާ 
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ފަދައިން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ  ލިމިޓެއްލީހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޚިޔާލުތަކަްށ 

ލާން. ލިމިޓްލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުންތަކަްށ އެރައީސު

 1505މީގައި މިއޮންނަ ޮގތުން މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށވެްސ އިޞްލާޙުތަކެްއ، ޚިޔާލުތަކެްއ 

ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދަވާފާނެ. އެއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ހުށަހަޅުއްވާ 

އި ޚިޔާލުަތއް ެއގޮތަށް އޮންނާތީ. ހަމައެފަދަިއން މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުންތަކާ

މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތައް އޮންނަްނވާނެ މިއޮންނަނީ. 

 1510އަނެއްބަިއަގއި މިއޮންނަނީ އާންމު ފަރުދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 

މާނަކުރެވޭ  ފޮނުއްވާފަިއވާ ޚިޔާލުތަާކއި ހުށަހެޅުންތައް. އެތަނުން ެއބަ

ނޑަްށ ފެންނަގޮތުގަިއ  އެބައި ނިމިފައި އޮތްކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގަަޮތަކަށް ިޚާޔލުތައް ހުށަހަޅަންވާނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.  ކޮންޓިނުއަސް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނޫން މީހުން ދެން އެކަންކުރައްވަްނވާނީ މަޖިލީހުގެ 

 1515މާ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށްވެްސ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް. އެހެންވީ

އޮންނަންވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި 

ޚިޔާލުތަކާއި ދެން މަޖިލީަީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި 

ނޑަށް ފެނޭ. ދެން އަދި އިތުރަށް  ޚިޔާލުތައް ހިމަނަންވާނޭ، މިގޮތަށް އަޅުގަ

ތަންކޮޅަކީ ެއއްބަެއްއގަިއ ހިމަނަންވާނޭ،   ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ

ނުޑމެން ފުރަތަމަ   1520އަނެއްތަނެްއަގއި ރިޢާޔަތްަްކުަތންވާނޭ މިއޮންނަނީ. އަުޅގަ

ބައިަގއި ބުނާގޮތުންިވއްާޔ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްާވ 

ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތަާކިއ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި 

ނޑަްށ ޚިޔާލުތައް ހިމަ ނަންވާނޭ. އެެހންކަމަށްވެއްޖިްއޔާ ަބއެއް ިޚާޔލު އަުޅގަ

ހީވަނީ ދޫކޮށްލަންޖެހިދާނެހެން މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްާވ ޚިޔާލުތަކާިއ 

 1525ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްާވ ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތައްެވސް. 

ކުރެޭވ އެހެންވީމާ، ޫދކޮށްލެވޭނެ ބާެރއް ނުލިބޭކަހަލަ ގޮތަކަށް ާމނައެއް 

އެބަ މިހެންއޮންނާތީ. އެހެންވީމާ، އެތަންވެސް ރިޢާޔަތްކުރުްނ ކަހަލަ ބަހެއް 

ކަންނޭނގެ އޮތުން ރަނަގޅުވާނީ. ެއގޮތަށް ފެންނާތީ އަޅުަގނުޑ 



 60 

އެހެންވީމާ، ހުށަހަޅާގޮތަކީ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ 

 1530ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތަާކއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ 

ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތައް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނޭ ތިރީގައި އޮްތފަދައިން. އަދި 

 2004ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާހުކުރުުމގައި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން 

ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ގެ ިނޔަލަށް އާންމު ފަރުދުން 30ޖޫން 

 1535ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނޭ. ދެން 

މިހެން މިދަންނަވާ އެންމެ ބޮޑުަު އެއްސަބަބަކީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަީކ 

މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ނޫން. ދެން އެމަނިކުފާނަކަށް ހުއްަދއެއް ނޯންނާނެ 

ގެން ވާހަކަދައްަކވާކަށް. އެހެންވީމާ، މިޖިލިސް ފެށިގެްނ މަޖިލީހަށް ވަޑައި 

ހިނގަމުންދާންފެށީމާ ދެން އިތުރު ޚިޔާލެްއ ހުށަހެޅުްއޭވކަށް ނޯންނާނެ 

ަެހެންވީމާ، ައޅުަުަގނޑު މިހެްނ މިދަންނަވަނީ.   1540ލިޔުްއވުމަކުން ނޫނިްއޔާ. ެއ

ދެން ހުއްދައެއް ނޯންާނނޭ އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ސަބަބަީކ 

ވަނަ މާއްދާގައި އެަބޮއވޭ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  75ސީގެ ޤާނޫނުއަސާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވޑަިއެގން ވާހަކަދެއްެކވުމުގެ ހުއްަދއެއް ދީފައި. 

އެހެންނަމަވެސް ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ހުއްދައެއް ދީފައެއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، 

 1545ންނާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ނުވާ ބޭފުޅަކު އެކަންކުރެްއވެން ނޯ

ަފިއ ބާްއވަން ލިމިޓްކޮށްއަޅުަގނޑަްށ ފެންނާތީ އެހިސާބުން އެ

ނުޑ ހުށަހަޅާލަން  އަޅުަގނޑަށްފެނޭ. އެހެންވީާމ، އެގޮތަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑު ެދވަނަ މާއްދާެގ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   1550 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން އަޅުގަ

 ގެ  2004ޫޖން  30)ށ( އާ ބެހޭގޮތުްނ ކުީރގަިއ ދަންނަވާލެވޭތޯ ބެލީ  ދު މުިޢއްޒު ައޙްމަ  މެންަބރު

ނިޔަލަށް ރައީސް އަރިހަށް ފޮނުއްވާފައިހުރި ޚިޔާލުަތކަީކ ވަކި ާޚއްަޞ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު  ބުރަދަނެއް ދޭންޖެހޭނެ ޚިޔާލުތަކެއް ނޫނޭ. އެރޫޙުަގިއ އަުޅގަ

އް މުހިންމެއް ނޫނޭ އޭެގ ކަްޓއޮފް ޑޭޓެ  ވާހަކަދެްއކީ. ޭއގެ މާނައަކީ ވަކި
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 1555ފަހުން ރައީސަށް ނޫނަސް. ކޮންމެވެސް ސިފަެއއްަގއި ނަމަވެސް ދެން 

ަި ތަންކޮޅެްއ  އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން

ގޮތެްއަގއި ޚިާޔލު ހޯދައިގެން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއްޖެއްާޔ  ސްޓްރަކްޗަރ

ހައްަދވާފައި ރަސްމީ ަގޑީަގއި ިލބޭނެ ގޮތަކަށް އެފޮތެްއގެ ސިފަިއގައި 

ރައީސް ހައްދަވާނެ ކަމެްއ ނުވަތަ ނޫންކަމެއް އެފުރުޞަތުވެްސ 

 1560ރައީސް  ހަމައޮންނަންޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، އެޚިޔާލާ ައޅާކިޔާާލއިުރގައި 

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ފޮނުަވން ރައީސް އަރިހަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލަށް  30

ނޑު ޚާއްޞަ ބުރަދަނެއް  ލިބިގެްނނުވާނޭ، ެއވާހަކަ ދަންނަވާެލވޭތޯ އަުޅގަ

ބެލީ. އެހެންވީމާ މި ނިމިގެންދާ ވަކި ދުވަހަކަށް ޚިޔާލުަތއް ނިމެނީކީ ނޫނޭ. 

ޔާލެއް ހޯދަން ނިންމާފައިވެސް ރައްޔިތުްނގެ ޚި އަޅުަގނޑުމެން ޑްރާފްޓެަެއް

 1565. އަސާސީެގ ޑްރާފްޓް އެުކލަވާލާފައިެވސްހުށަހަޅަން ޖެހިދާނެ. ގާނޫނު

އެހެންވީމާ ަވކި ތާރިޚަކަށް ހުަށހެޅި ޚިޔާލްތަކަކަށް ވަކި ާޚްއޞަ ބުރަދަނެއް 

ދޭގޮތަކަށް އޮންނާކަެށއް ނުެފނޭ. އަޅުަގނޑަށް މިމާއްދާ ޮބޑަށް ފެންނަނީ 

ހަމަ ކޮންމެ ސިފައެްއގައި ެމންބަރުންވެސް ހޯދާ ޚިޔާލްތަަކށްވެސް ހަމަ 

 2004ޖޫން  30ެތްއގައި ރިޢާޔަތް ކުރެޭވގޮތަށް އޮތުން. ވަކި ޚާއްޞަ ގޮ

 1570ގެ ނިޔަލަށް ރައީސް ފޮނުްއވި ޚިޔާލުތަކަށް ވަކި ާޚްއޞަ ބުރަދަނެއް 

ނޑު ންދެވޭފަދަ ގޮތަކަށް މާނަަަކުެރޭވގޮތަކަށް މިމާއްދާ ނޯންނަ . އެއީ އަުޅގަ

 ދެންނެވި ެއއްެޗއްެގ މަޤްޞަދަކީ ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ފް އެ ންބަރު އަޙްމަދު އާޠިސް. މާލޭގެ މެޝުކުރިއްާޔ މަޖިލީހުގެ ރައީ   މާލޭ މެންަބރު

 1575 ކުރެއްވި ނުކުތާަތކަށް އަޅުަގނުޑވެސް ތާއީުދކޮށް އެ އިޞްލާޙެްއެގ ފާހަގަ   އިްބރާހީމް އިްސމާޢީލް

ނޑުމެން ހަނދާނުގައި ގޮތުަގއި   ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުށަހަޅުއްވަން ފެނޭ ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ހަކީ ބަހައްޓާލުން ރަނގަޅުކަމެްއ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ގެންދަންވީ ގޮތް ަކނަޑއަޅަްނ ރައްޔިތުން 

މި މަޖިލީހުގައި އެންމެ ގަަދކޮްށ ރައްޔިތުންެގ އިންތިޚާބު ކުރާ މަޖިލިސް. 

 1580އަޑު ިއވޭނީ ިއވެންޖެހޭނީވެސް. އެހެންވީމާ ަރއްޔިތުްނގެ ައަޑށް އެްއވެްސ 
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ނެއްގައި ެއނޫން ހުރިހާ ކަހަލަ ލިމިޓެއް އަންގޮތަށް އޮންނަ ކޮންމެ ތަ

ފަރާތަކަށް އެލިމިޓް އެގޮތަށް ނުވަތަ އެއަްށުވރެ ބޮޑަށް 

އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށްެވސް ވިސްނޭ. އެެހންވީމާ މާލޭގެ 

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަްށ  އާޠިފްމެންބަރު އަޙްމަދު  ހުށަހެޅުއްިވ ޚިޔާލަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން ލިމިޓް ތާއިދު ކުރަން. ލިމިޓެއް ެގންނަކަމަށް ވަންޏާ   1585އަުޅގަ

ގެންނަންވީ ރަްއޔިތުންގެ ައޑަކަށެއްނޫން ަވކި އެހެްނ ދާއިރާތަކަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވަަރށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރެަެްއުވން އެދެން.   ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު

ަު ޢަބްުދއްަރޝީދު   1590 އޮތް ާޤނޫނުއަސާސީ  އަޅުަގނޑުމެންގެ އަތްމަތީަގއިޤާނޫނުއަސާސީ މިހާރު   ަސއިންޙު

ބޭނުންފުޅު ކޮންމެ އިރަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އޮތްގޮތުން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިގެން މަޖިލިްސގަިއ ވާަހކަފުޅު ދަްއކަވާ ބޭނުންފުޅު ޚިޔާލުފުޅެްއ ވަޑަ 

ފާޅުކުރެޭވގޮތަށް މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތީ.  ައޅުަގނޑު ތަފްސީލަކަށް 

 ރިއްޔާ. ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ޝުކު

 1595 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ އަޅުަގނުޑވެސް މިތެދުީވ މި ގަާވއިދު   މާލޭ މެންަބރު

 ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިގެންާވ މީހަކަށް ައޅުަގނުޑެވސްވުމާ. އަދި އެކުަލވާލި   އިލްޔާސް ިއބްާރޙީމް

ރާއަކުްނ ެއކުލަވާެލއްވުުމގަިއ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ދާއި އެކޮމިޓީ ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ކޮިމޓީއަކަްށވުމާިއ  ކޮންމެވެސް ެއއްބޭފުޅަކު ހިމަނުއްަވއިގެން އެކުަލވާލެްއވި

 1600ޖޫން  2004އަދި ކޮމިޓީަގިއވެސް މި ައކުާރ ބެހޭގޮތުން އާދެ މިހާރު މި 

ގެ ނިޔަލަށް މި އުޅޭ ޚިޔާލާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނުއިުރަގިއ  30

އޮތުމުން ރައްޔިތުން އާދެ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިތަށް މިގޮތަށް މިމާއްދާ 

ރުގެ ތެރޭން އަންނަންޖެހޭ އާންމު ރައްޔިތުން. ަރއްޔިުތންގެ މެންބަ

ެއއްވެސް ހުަރހެއްނޭޅޭ. އެހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީސް  ޚިޔާލުތަކަށް

 1605އެްއކުރަްއވާ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅުއްާވއިރު ާޤނޫނުއަސާސީއަްށ 

ންނަަވއިގެން. އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެންނަްނ ޖެހޭކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަ
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އޭގެތެޭރގައި އެބަ ހިމެނޭ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ކުރެއްިވ އިޢުލާނަާކ 

ގުިޅގެން ވަކި ުމއްދަތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙުަުތަްއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޮފނުއްަވއި ދެަެްއވާ. ޭއަގިއ މިއޮންނަނީ 

ނަޑއެިޅގެން  ަް ދެއްވާ 30ޖޫން  2004ކަ  1610ަފއި. ގެ ިނޔަލަށް މުއްދަތެއް

އެހެންކަމަށްވަންޏާ ެއއިޞްލާުޙތައް މިތަނަށް ފޮނުއްވާ ެދްއވީމާ ެއއަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް އާދެ މިތާނގައި ކުރެވޭ ޤާނޫނީ މާއްދާތަކާ ބެޭހގޮތުން ބަހުސް 

ކުރެޭވއިރު ެއއިޞްލާޙުތަކަްށ ރިޢާޔަތް ކުރެވޭެނ ވާހަަކ ވަަރށް ސާފުކޮށް 

ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ލިޔެވިފައި އެަބއޮތްަް. އާދެ، އައްުޑއަތޮުޅގެ

 1615ވިދާޅުވިފަަދއިން ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ އިތުރަްށ މަޖިލީހުގަިއ 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަުރންނަށް ބާރު ލިބިގެން ވަނީހެްނ ރައްޔިތުްނގެ 

ޚިޔާލްތައް ހޯއްެދވުމާއި ެއބޭފުޅުން މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން 

ނޭޅޭ އަދި ދިވެިހ ރައްޔިެތއްެގ ކުރަްއވަންޖެހޭ އެްއވެްސ ކަަމކުން ހުރަހެއް

ގޮތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމަކަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭ. 

 1620އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާން ކުރަްއވަިއގެްނ 

އެމަގުން އާދެ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ތެރެއިން 

ކެއް ހޯއްދަވާަފިއވާތީ އެކަުމގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތަ

ތާރީޚެއް ަކނޑަައޅުްއވާފަިއ ޮއތުމުގެ ބޭނުމަކީ އަެނއްކާ އެަކން އިތުރަްށ 

ހުޅުވެގެންދިޔަ ނުދިނުންހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ މިހާރު 

ނޑުމެްނ  ނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުގަ  1625މިމާއްދާ އެކުލެިވގެން އޮްތގޮތަކީ އަުޅގަ

ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ ފެންނާތީ މި  މަޖިލީހަށް ހަމަ އެންމެ 

މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވާހަކަދައްަކވާ ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑަށް އެންމެ އެތެރެފުށުން  އަޅުަގނުޑވެސް ތާއިުދކުރަން. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދުަު ބޮޑަށް  ޙަޤީޤަތަށް  ވިސްނާލާއިރު ައޅުގަ

 1630އޮްތގޮތަށް އޮތުން. އެހެންނޫނީ އަނެއްާކވެްސ މީގައި މި ޙާޞިލްވާނީަީ

އާންމު ރައްޔިތުން އެހެންމަގަކުން ލައިގެން މަޖިލީހަށް މައްސަލަ 

ނޑުމެންނަށް އެކަްނ  ފޮނުވުމުގެ ގޮތެއް ހުުޅވިއްެޖކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ
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ނޑުމެން ރައްޔިުތން އެކަމަްށ  ގެންނަން އުނދަޫގވާނެ. އެަކމަކު އަުޅގަ

ގެ ތެރެއިން އައުމަކަށް އެްއވެސް ހުރަހެއްނޭޅޭ. އަދި ހޮވާފައި ތިބި މީހުން

 1635އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމާ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަްށ ފެންނަންޏާ 

ިއގެްނެވސް މިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާަތކަށް ގޮްސގެން ޚިޔާލު ހޯދަ

ނޑުމެްނގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް. ެއްއވެސް ލެއްަގއި ޙާަާ ގެނައުމަކީ އަުޅގަ

އްޔިެތއްގެ ހުށަހެުޅންތަކަކަށް ހުށަހަޅާކަށް މިއަށް ހުރަހެއްނާޅާ އެްއވެސް ރަ 

ނޑައެިޅ މަޖިލީހުގެ  އެކަމަކު ަގާވއިދު އެކުަލވާިއރު މި މަޖިލިސް ކަ

 1640ކަންތައްތަެކއް އެޖެންޑާަގއި ުކރެވިގެންަް އަންނައިުރ ބޭނުންކުރަްއވާފަިއާވ 

އީ ޢިބާރާތެއް އެ ލިމިޓެޑް ާތރީޚަކާ ހަމައަށް އެބައި ޮއތުން އެ

އަޅުަގނުޑވެސް ދެޭކގޮތުަގއި ބޭނުންތެރިކަމެއް. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑަްށ 

ބުރަވެވެނީ މިހާރު ގަާވއިދުަގިއ މިއޮތްގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް. އެހެންވީމާ 

ނޑު ާތއީދުކުރަނީ ެއޮގތަށް. ޝުކުރިއްޔާ.   އަޅުަގަަ

 1645 

ނުޑ    ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ  ފުރުަޞތަކަށް އެދި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއިސް. އަުޅގަ

 ބެހޭގޮތުން ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އާ 2މިބަހުސްކުރެވޭ ދަންނަވާލީ މިހާރު  މެންަބރު ޢާޒިމާ ޝަޫކރު 

ނުޑ އަޅުަގނޑަްށވެސް ިވސްނޭ  ވާހަކަެދއްެކވުން:  އެއްެޗއް ދަންނަވާލަންަް. މައިގަ

ގޮަަތެްއގަިއ ތާއީދުކުރަން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރަީއްސ 

 1650ން ޙަމީދު އެދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް. އަޅުަގނޑަްށ ހީަީާތޛް ޝާއަލްއުސް

ހީވާގޮތަކީ ަރއްޔިތުން އެބައިީމހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތަްއ ވަކިގޮަތކަްށ 

ތިޔާރުކުރުމަށްޓަަކއި ޤާޫނނުއަސާސީއަްށ ހުށަހަޅަން ފެންނަކަމަަަށް ޚްަްއި

ނޑުމެން މިތަނުގައި ަމރުޙަބާކިޔު މަީކ ހުށަހެޅި ޚިޔާލްތަކަށް އަޅުގަ

ބޭނުންކަމެއްހެންަް. އެގޮތުްނ މިތަނުގައި މިމާއްާދގަިއ މިވާހަަކ 

 1655ނަންގަނެވިފައި އޮތުމަކީ އިތުރު ވެއިޓެއް ދިނުމަށްވުރެ އެޚިޔާލްތަކަްށ 

ދިނުންކަން އަޅުަގނުޑ މާނަކުރަނީ.  ރިކޮގްނިަޝނެއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ން ލިޔެފަަަިއ އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑުމެން އެާމއްދާ އެތަުނގައި ެއއް ޢިބާރާތު

ނޑުމެން  އޮތުމަކީ ރަްއޔިތުން އެހުށަަހޅާފައި ހުރި ޚިޔާލްތަްއ ައޅުގަ
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ކުާރކަމަށާއި، އަިދ ފަހަރެއްގަިއވެސް މިޚިޔާލްތަްއ އަލުަުަުން  ރިކޮގްނަިއޒް

 1660ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުން މެދުވެރިކޮށް ހުށަނޭޅި ަރއްިޔތުންނަށްވެސް 

ނޑުމެން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކު ެރވޭކަެމއް ހަމަ މުހިންމު އެފުރުޞަތު އަުޅގަ

ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީވެ ެއާވހަކަ ދަންނަވާލަންަް. އަދި ހަމަ މިހެން 

އޮތުމަކުންނެއް ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ހުށަހަޅަން 

ަް ހުށަހެޅުމަށް ހުރަހެއް ނުފެންނާތީ މިކަން މިގޮތަްށ  ބޭނުންވާ ޚިޔާލުތައް

 1665ގޮތަކަށް ވާނެކަމަށް ފެންނާތީ އެވާހަަކ  ލޫިޒވް އިންކްލިޔެފައި އޮތުމަކީ 

 ދަންނަވާލީ ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ެއއްެޔއް ދަންނަވާލަން   މާލޭ މެންަބރު

 މިހާރު މިބަހުސްކުރެވޭ މާއްާދގެ މަޖިލީހަށް ޚިާޔލު ހުށަހެޅުމުގެ މިބޭނުންވީ   އިްބރާހީމް އިްސމާޢީލް

 1670ގޮތްތަެކްއގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު މިދަްއކަނީ. މިދެއްކުމާ ބައެއް ުނވަތަ  ެކވުން:ވާހަކަެދއް

އެ ވިދާުޅވި  އާޠިފް އަޙްމަދު ގުިޅގެން މާލޭގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ނުކުތާއަށް ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާއްދާއަކާ ހަވާލާ ދެްއަވއި ަވކި ހަމަޔަކަށް 

ދެްއވުމުަގއި ތަފްޞީލަކަށް ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަވާބެއް 

ވަަޑއިގަންަނވަން ބޭނުންފުޅު ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ ެއވިދާުޅިވ ވިދާޅުވުމަީކ 

 1675އަޅުަގނޑު ހިތުން މި މަޖިލީހުގެ މިބާވަތުގެ ެއކިހިސާބަށް ބަޔާންކުރެޭވ 

ސަބަަަބަކީ ަވިކ ހަމަޔަކުން އުނިކަމެއް ލިބޭކަމެއް.  ށްަްމިހިރަ ކަރާމާތަ

އްާދއަކަށް ހަވާލާެދއްަވއި ަދއްަކާވ ވާހަކަަޔކަށް ޤާަާނޫނުއަސާސީގެ ވަިކ މާ

ްއ ދެއްވަްނ ޖަސްޓިފިކޭޝަނެ ރައްދެއް ެދއްާވކަމުަގިއވަންޏާ ޭއގެ 

ވާނެކަމަށް ބުއްދި ޤަބޫުލކުޭރ. ޤާނޫނުއަސާީސގައި ވަރަްށ ސާފުކޮށް 

 1680އެަބއޮތް ަކނޑަައޅާފައި.  ކޮމްޕޮޒިޝަންރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި 

ަވޒީުރންގެ މަޖިލީހާ މި ދާއިރާތަކުްނ އިންތިޚާަާބު ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާ

ކުރާ މީހުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަމްސީލްކުރަން ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނަޑއަޅާ  މީހުނާ. ދެން ވަކި ގޮތަކަށް ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ  8ކަ

މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަަޑއިގަުތމުގެ ކަންތައް ަބޔާންކުެރވިފައިނެތީްސ 
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ނަޑއަޅާ ނޑު ގެ ުބއްދި ޤަބޫލެއް  ކަ  1685އެހެން ވިދާުޅެވޭވނެކަމަކަށް އަުޅގަ

މެންބަރުން ފޮނުއްވާަފިއ  8ނުކުރޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިތަނަށް 

އެތިއްަބވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޚިޔާލު މިތާނގައި ފާުޅކުރެްއވުމަށް. 

ނޑުމެން  ެގ އެއުސޫލުން ބަލާކަމަްށވަަަންޏާ މާލޭގެ ދެމެންބަރުން އަޅުގަ

ބަދަލުގައި މާލޭގެ ަރއްޔިތުްނެވސް މިތަނަށް އަންނަންވީނޫންތޯ. އެހެންވީމާ 

ނޑިބަހަށްޓަންވާނެ   1690މާލޭގެ ތިރީސްހާސް  ރައްޔިތުންނަށް ގޮ

އަޅުަގނޑުމެން. އެަެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން މިއުޭޅ ނުކުތާއަީކ 

ގެ މީގެ ކުީރގަިއވެސް ވާހަކަެދއްެކވިއިރު ދެންެނވި ފަދަިއން މަޖިލީހު

މެންބަރުން ދެނެވަޑައިގެްނ އިޙްތިރާމް ކުރަްއވާޭށ މިމަޖިލީހަކީ 

ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހޭ. މިތާނގައި ރައްޔިތުންގެ ވާހަަކއޭ 

ނޑުމެން   1695އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަން  މިއުޅެނީ. އެކަން އަޅުގަ

ހަނދާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެްނދިޔައިްއޔާ  އަޅުަގނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް 

 ށްބޮޑު ލުިއކަމާ ފަހިކަން ލިބޭނެ ޝުކުރިއްޔާ.ވަރަ

 

 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 1700 

ނޑުވެސް   ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   2ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަކުން ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ޤަބޫލުކުރަން  މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒު

ނޑު އަނެއްާކވެްސ  ރައްޔިތުންގެ  ކަންަްމަނާނުކުރާ ވާހަކަެދއްެކވުން: ޚިޔާލްހޯދާކަށެއް. އަުޅގަ

ހަމަ ދަންނަވާލެވޭތޯ މިބަލަނީ މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ 

 1705ރައްޔިތުން ފޮނުވި ޚިޔާލްަތއްަވނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައޭ އަދި މަޖިލީހުގެ 

ޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބެްއލެވުމަށްޓަކަިއ އިދާރާއިން ވަނީ އެޚިޔާލްތަްއ މަ

ރަސްމީގަީޑގައި ބެހެްއޓިފައި ހުންނާނެކަންވެސް އިޢުލާން ކުރަްއވާފައޭ. 

އަޅުަގނޑު ކަންޮބޑުާވކަމަީކ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގެ 

ޢިަިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދާއިރާތަކަށް ޮގްސ ރައްޔިތުންނާ 

 1710ގޮތަށް މޭޒުމަތީ ބެހެއްޓުމުެގ މަޝްވަރާކޮްށގެން ހޯދާ ޚިޔާލުތައް އެ 
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ފުރުޞަތު އޮންނާނެބާވައޭ، އެފުރުޞަތު އޮންނަން ޖެހޭނޭ. އެއީ 

ެގ  2004ޖޫްނ  30އެހެންނޫނިއްޔާ މާބޮޑަށް ބުަރދަން ދެވެނިއްޭޔ 

ނިޔަލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަށް ފޮނުވި ޚިޔާލުތަކަށް. އެހެންވީމާ 

ޖޫން ރިާޢަޔތް ކުރަްއވަން  30 އެޚިޔާލުތަކަްށވެސް އިޚްތިރާމް ކުރަންޖެހޭނެ

 1715ޖޫން އެއާއެީކަގއި ހަމަ މިހާރުންސުރެ އަދި ކުރިންވެސް  30ޖެހޭނެ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުން ފޮނުވާަފއި ހުރި ިޚޔާލުތަކަށްވެްސ 

ރިޢާޔަށް ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ ރިޢާޔަތް ކުރާއިުރަގިއ އެޚިޔާލުތަްއ 

ސިފައިަގއި ބައިްނޑު ކުެރވިފައި ބެހެއްޓިފަިއ މިހުންނަނީ ފޮތްތަކުގެ ސިފަ

އެއަށް ބަަަލައިެލވޭ، ެއއަްށ ރިފަރ ކުރެވޭ. އެކަމަުކ ރައްޔިތުންެގ 

 1720މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދާއިރާތަކަށް ގޮސް ތަންކޮެޅްއ އެއަްށވުރެން 

ރޑްރަގަޅަްށވެސް އެޚިޔާލް ހޯދިދާނެ  ގޮތެްއަގިއވެސް. ެއއަށް  ސްޓްރަކްޗަ

ެގ )ށ( އަކު  2ކަށް ރިޢާޔަްތ ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް މި ރިޢާޔަތް ކުރާކަމަ

ދާ ނުބުނޭ. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑުެގ މަޤްޞަދަކީ ެއޮގތުން ހޯ

އޮފް އެޓޯލްްސ، ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާިއ ޚިޔާލްތަކަށްވެސް މިނިސްޓްީރ 

 1725އަދި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރީްނ ހުއްދަ ހޯދަިއގެން ގޮސްކަަމށް ތަންކޮޅެްއ 

ަތެކއް ބާްއވާިއގެން ޚިޔާލްތަކަްށ ނަމަވެސް ންަުވުރަނގަޅަށް ބައްދަލު

އެވެްސ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މަޖިލީހެއްގެ ހަމަ ރައީްސއަްށ ރައްޔިތުްނ 

ފޮނުވި ޚިޔާލުތައް ބެހެއްިޓ މޭޒުމަތީގައި އެޚިޔާލުަތއްެވސް ބެހެއްިޓ 

އެއަްށވެސް ރިޢާޔަްތ ކުރެްއވިގެންޭނ ޤާނޫނުއަސާީސ 

ނުޑ އިޞްލާޙުކުެރވެންވާނީ. އެހެންވީ ނޑު ކުީރގަިއ އަުޅގަ  1730މާ އަުޅގަ

މިހުށަހެޅީ )ށ( ގެ ދޭއް އުނިކުރަން. މިހާރު އަޅުަގނޑު ެއގޮތަކަށް ނޫން. 

ނޑު މިހުށަހަޅަނީ.  2)ށ( ގެ  ގެ ެދވަނަ ޖުމްލަ އިޞްލާޙުކުރަން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. އަދި ޤާނޫނުއަސާީސ  އެ ހުށަހަޅާގޮތްވެސް އަުޅގަ

ގެ  30ޫޖން  2004ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން  އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި ޚިޔާލު

 1735ނިޔަލަށް އާންމު ފަރުދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ފޮނުއްވާފަިއާވ 

ޚިޔާލުތަކާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އާންމު 
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ފަރުދުން ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާ ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތް 

ނޑު މިއިތުުރކޮށްލާ ޢިބާރާތަކީ އަދި ކުރަންވާނޭ. އެހެންވީމާ އަ ުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އާންމު ފަރުދުން ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާިއ 

ނޑު   1740ހުށަހެޅުންތަކަށް މިޢިބާރާތް. މިޢިބާރާތް އިތުރުކުރަން އަޅުގަ

ހަވަނަ ފޮުޅަވތް ނިމޭތަނަށް  1،2،3،4،5،6މިހުށަހަޅަނީ. މިހާރު )ށ( ގެ 

އެިޢބާރާތަކީ އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  މިޢިބާރާތް އިތުރުކުރަން.

އާންމު ފަރުދުން ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާ ހުށަހެޅުންތަކަށް މިއިބާރާތް 

ނޑު މިދަންނަވަނީ  ެގ  2004ޖޫން  30އިތުރުކުރަން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 1745ނިޔަލަށް ރައީސް އަރިހަްށ ފޮނުވި އާންމު ރައްޔިުތން ފޮނުވި 

ކުރަންވާނޭ. އަދި އޭގެ ފަހުން މެންބަރުންނަށް ޚިޔާލުތަކަށްވެސް އިޙްތިރާމް 

ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކަށްވެސް މަިޖލީހުން ރިޢާޔަތް ކުރައްވަންާވނޭ. އެހެންވީމާ 

މިދެބައިވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ިއޞްލާޙުކުރަން 

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 1750 

ނޑަްށ ދެން މިވާުނވާެއްއ ނޭނގޭތީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.  މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޝަރީފް  ރިޔާސަތުން ެއއްެޗއް އޮޅުންިފލުވާލަން އަުޅގަ

މިހާހިސާބަށް އައި އިރުަގއިެވްސ އެއްވެްސ އެހެން މިދެންނެވީ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢުލާނެްއ ނުުކރައްވާ އެިކ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތަގއި ައއިްސ ރިޔާސަތަށް އި

 1755ބޭބޭފުޅުންގެ ހުށަހެޅުންތަކާ އެއްޗެހި ހުށަހަޅާހެންވެސް ހީވޭ. އެހެންވީމާ 

ހަމަ އެކަނި މިމާއްދާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަކުން ގޮސް ނިމުމެްއ ނާންނާނެ. 

ހުށަހެޅުމުގެ ގޮުތގަިއ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްަވއިގެްނ 

ފުޅުވާނެކަމަކަށް ވާތީ އަޅުަގނޑުމެްނ ގެންދެވުމަކީ ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަ

ނޑުމެން މިވާހަކަ ދެއްކީ މިހާރު މިއޮތްގޮތަްށ  މިހުށަހެޅުން ހުށަނާޅާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާތީ އެހެންވެގެން. ެއހެންނަމެވެސް   1760އޮތުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޚިޔާލުެއަކނި ފާޅުކޮށް މިގޮތަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަާވ 

ލުފާޅުކުރެްއވުމުެގ އިތުރަށް ހުށަހެޅުންވެސް ހުަށހަޅުއްަވއިގެްނ ބޭފުޅުން ޚިޔާ



 69 

މިކަން ނިމޭނެގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އެއީ މިކަން ުކރަން ވަރަށް 

ފަސޭހަ ގޮތަކަށްވާނެހެން. އެީއ ޚިޔާލެްއގެ ގޮުތަގއި ވާހަކަުފޅު ދައްަކާވ 

 1765ހުށަހެޅުމެއް  ބޭފުޅުން މިއަށް ތާއީދު ކުަރއްވާ ވާހަކަ ަދއްަކވާ ތަފާތު 

އޮެވއްޖިްއޔާ އެއަްށވެސް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއެީކގައި ހުށަހެޅުމެއްގެ 

ގޮތުަގިއވެސް ހުށަހެޅުމަކީ ެއއީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވާީތ އަޅުަގނޑު 

މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ. މިހާުރ މުޢިއްޒު އެއްފަހަރު ހުށަހެޅުއްިވ ޚިޔާުލ 

ހުށަހަޅުއްަވއިފިހެން އަނބުރާ ގެންނަވާ މިހާރު ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުން 

 1770އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. އެހެންީވމާ އޭރުން ކަންނޭނގެ ިމކަން ނިމުމަކަށް 

އަންނާނީ. އެޚިޔާލުތަކަށް ވޯޓަށް އެހިގެން. އެހެންީވމާ އެވާހަކަ 

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. 

 

ްށ ހުަުށަހެޅި ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، މިހާރު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެްއގެ ގޮތަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1775ތާއީދު ލިބިފައިވާ އިޞްލާޙު އެއަށް އެބައޮތް. އެއީ މިހާުރ މެންބަރުންގެ 

މޭޒުކޮޅު މައްޗަށް ބަހާލެވިދާނެ. އާދެ، އެއީ މާލޭ މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

ފް ހުށަހަޅުްއވާ ާމލޭ މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްާމޢީލް ތާއީދު ޠިއަޙްމަދު އާ

ގެ ފަހުން ތިލަދުންމަތީ މެންބަރު ކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާެޙއް. ދެން އޭ

އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒުވެސް ިއޞްލާޙެްއވެސް ހުށަހެޅުއްަވއިފި 

ނުޑ  ނޑުމެންނަކަށް ީނވޭ. ދެްނ އަުޅގަ  1780އަދި ތާއީދެްއގެ އަެޑއް އަުޅގަ

 މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މުލަކަތޮޅުގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤަށް. 

 

 ކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޙްމަދު މުޢިްއުޒ ހުށަހެޅުއްިވ ޝު  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު

ނޑު ާތީއދު ކުރަން. އަދި ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ އިޞްލާހަށް   އަްޙމަދު ޝަީފޤް  އަުޅގަ

 1785ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނެފައި ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކީ މީ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހެއް މީ. ރައްޔިުތންގެ ޚާްއަޞ އޮންނަގޮތުން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީ

ތައް ނިންމާ ތަނެއްމީ. ދެން މަޖިލީހެއް. ރައްޔިތުންގެ ފަާރތުން ކަންތައް

ލިސް އެކުލަވާލުމުގެބާރު ޤާނޫނުއަސާސީްނ މިމަޖިަި
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ނޑު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބވަަޑއިގެންެނވި ކަމުަގއިިވޔަްސ އަޅުގަ

 1790ޅާ ނުވަތަ އެްއޗެތި ހުށަހަޅާ ހިތަށް މިއަރަނީ މިމަޖިލީހަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަ

ހެދުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބެީނ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށޭ. އެހެންވީމާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވްސ އެއިޞްލާޙުަތއް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މެންބަރުން މެދުވެރިކުރަްއަވއޭ. ެއހެންނޫނިއްޔާ 

މިތަނަށް އައިސް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިދާނެ  ކޮންމެ ދިވެހި ރަްއޔިތަކަްށވެސް 

 1795ދި އަޅުަގނަޑކަށް ޔާރުކޮްށގެން ައއިސް. އެހެންވީމާ އެއީ އަފޮތްތަކެއް ތައް 

ހިއެއްނުޭވ ކޮން އުސޫލަކުންާބއޭ އެްއޗެހި މިތަނަށް އެހުށަހެޅެނީ އިނގޭތޯ. 

 އެޚިޔާލުފާޅުކޮށްލަން. ޝުކުިރްއޔާ. 

 

ަެވުން: ހާރު ދެވަނަ އިްޞލާޙަކަށްވެސް އެ ާތއީދު ލިުބނީ. އެެވސް އާދެ، މި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެ

 1800ތިބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅުަތކަށް ވަރަށް ައވަހަށް އެދެވަނަ އިޞްލާޙުެވްސ 

ދާނެ. ދެން އަޅުަގނޑު މިފުުރޞަތު އަރުވަނީ ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 . ނަށްަްމެންބަރު ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަ

 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ގެ ޢިންމަތީ އުތުރުބުރީތިލަދު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު

 1805 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އަދި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު  ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން 

ކުީރަގއި މުޢިއްުޒ އަޅުަގނޑު ހަނދާންކޮށް ައރުވާ ހިތްވޭ މިހާރު   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަންގަަވން. އެޖުމްލަ ނެގީމާ އޭގެ ބޭނުމަކަށްވަީނ  ހުށަހެޅުއްވިއޭ ޖުމްލަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުްނ ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ހުށަހެޅުންތަކެއްެވސް 

ޖޫން  30މިހާރު ބައެއް ބޭފުޅުން ދައްކަަވނީ  މިތަނަށް ގެނެވޭނެކަމަށް

 1810ހަމައަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތައްވެސް ދެން ހިމަނާފައި އޮތުމަީކ  2004

ބޭނުންތެރި ކަމެއް ަކމަށް. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ މުޢިއްޒު ފަހުން ވަރަށް 

އެގެންެނވި އިޞްލާުޙ ހަމަ އެޖުމްލައަށް ގެަނއުމަކީ އަުޅަގނޑު ވަރަށް 

ތާއީދު ކުރާކަމެއް. އެހެންވީާމ އެގޮތަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ އަޅުަގނުޑ 

 ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 



 71 

 1815 

ނުޑެވސް ހއ.ެގ ޝުކު  މާލޭ މެންަބރު  ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަހުން އެހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަަކށް އެގެންަނާވ  ާރހީމް އިލްޔާސް ިއބް

ޚިޔާލުތައްެވސް ހިމަނާ ބައި ެއއަކަށް ެއްއވެސް  ގެ ރައްޔިތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެއީ ެއކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ހާލެއްގައި އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރަން. 

ނޑު ޤަބޫލުުކރަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު މިހިތަށް   1820ގޮތްކަމަށް އަުޅގަ

އެރީ ަގވާއިދު މިހާރު އެކުެލިވގެން މިހާރު މިމާއްދާ އޮތްގޮތުން އެކަމަށް 

 އްަް ައޅުަގނޑުމެްނ ހިތަށް ވަދެގެން މިއުޅެނީ ކިހިނެ އޭހުރަސްއެޅެ

ކޮޅު ނުވިސްނޭތީ. މިހާުރ މިއޮތްގޮތަށް ވެގެންާބއޭ ައޅުަގނޑަށް އެަތން

ފާސްކުރެްއވުމުަގއި ެއިއޞްލާޙުގައި އެހިމެނުއްިވ ބައި 

 1825ބޭނުންފުޅުކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ނިންމިފައި މިއޮތީ 

އިނގޭތޯ. ޭއގަިއ އެަބއޮތް އަިދ ހަމަ އެާއއެކު މަޖިލީހަށް ެފންނަ ފަންނީ 

މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާ ޚިޔާލާ  ލަފަޔާ ފަންނީ އެހިތެރިކަން ހޯދުމާ

ވަސީލަތްތަުކގެ ބޭނުން ހިފުމަކީވެސް މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސަްއކަްތ ކުރުމުަގއި މަޖިލީހަށް ބާރު ލިބިގެންާވ 

ނުޑމެން ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ޚިާޔލު ހޯދައިގެން   1830ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ފެންނަ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމުގެ ބާރުވެްސ މިތާނގައި ހަމަ އޭގެ ބައިބަަޔށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބިޭދ. އާދެ، ެއްއވެސް ހާލެްއގައި ރައްޔިތުންެގ 

ޚިޔާލު މަޖިލީހަށް އައުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ މަޤްޞަދެއް އަޅުަގނުޑެގ 

ނޑުމެން ނިންމަން  ނުޑވެސް ބޭނުންވަނީ މިފަހަރު އަޅުގަ ނެތް. އަޅުގަ

 1835ީކ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ިޚޔާާލއެކު އެހެން މިއުޅޭ ޤާނޫނުއަސާސީ އަ

ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒުނެތި ރައްިޔތުން ނިންމާ ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ވާްނ. 

ނުޑ މިދެންނެވީ މިހާރު މިމާއްދާ އޮތްގޮތުްނ  އާދެ، އެހެްނވާއިރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ބެޭހ 

ޞްލާެޙއް ގެންނަން ނޫނިއްޔާ ާޤނޫނުއަސާސީ ކަންތަކަށް އެހެން އި

 1840އް. އަޅުަގނޑުމެްނ އެކުަލވާލުމަށް އެކުލަވާަލއްވާ މަޖިލީހެ
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ކޮްނމެހެން،މީގައި ަތކީކޮބާޯތއޭ. ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަމެންބަރުންގެ

ނޑުމެންގެ މަސްއޫިލއްޔަތަީކ ޤާނޫނު ހެދުމަށް  ލިޔަންޖެހޭތޯއޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަވާލުކޮށްފަިއާވ  ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމަށް ރަްއޔިތުން އަުޅގަ

މަސްއޫލިއްޔަުތ، އެމަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެްނ 

 1845 ޏާަާ މެންބަރުންޖެހޭ އެމީހުން ހޯދައިގެން އެމީހުންގެ ިޚޔާލު ޯހދަންޖެހެން

ނޑުމެންނަށް ލިުޔމުން ފޮނުވި  އެމީހުން ހޯދަންވެސް، އެމީުހން އަުޅގަ

އެަބލައިގަންނަންެވސް. އެހުރިހާ ކަމެއް  ޏާަާއެްއޗެްއކަމަށްވަން

އަޅުަގނޑުމެން އެަބކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަުތ 

ދޭހަކޮށްދޭ ގޮތުން. ދެން މިމާއްދާއަށް ކީކޭ ކިޔާަފއި ލިޔަންެވގެންތޯޭއ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ   1850އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިހިތަށް މިއަރަނީ. އާދެ، އަުޅގަ

ށް ފުރިހަމައޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ވަކި ޑޭޓަާކ މިމާއްދާ އޮތްގޮތް ވަރަ

ހަމައަށް ވަކި ުދވަހަކާ ހަމަައށް މަގު ބަންދު މިކުރީ އެހެން ދާއިރާެއއްެގ 

ނޑުމެން  ތެރެއިން މަޖިލީހަށް ރައްޔިުތންގެ ޚިޔާލު އަޔަނުދޭން. ައޅުގަ

ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެބައި އައުމަށްޓަަކއި. 

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހުށަހެޅިގެން އެހެންވީ  1855މާ، އަުޅގަ

ނޑަްށ  އުޅޭ އިޞްލާޙަށްވުެރ، މާއްދާ އޮތްގޮތް ފުރިހަމައޭ. އާދެ، އަޅުގަ

ފެންނަގޮތް އަޅުަގނޑު މިެދންނެވީ. އާދެ، އަޅުަގނަޑީކ އެްއވެސް 

ޙާލެއްަގއި މިއަށް މާބޮޑަކަށް ވަކާލާތު ކުެރވޭނެ މީހެއް ނޫން. އެކަމަުކ 

ޅުަގނޑަށް ފެނިފައި އޮްތގޮތް އަދި މިޚިޔާލުކުެރވުުނ ޚިޔާލުތަކުން އަ

 1860ބަދަލެއް ނުވެއޭ. ައޅުަގނޑުެމން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ބޮޑަށް ބާރު 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ލިބިދެނީ މީގައި މިއޮތްގޮތޭ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑީަގިއ އިނދެގެން  ބޭނުންވަނީ. އަދި ހަމައެއާ އެްއކޮށް މިމާލޭގެ ގޮ

ނުޑ  މާގިނަ ވާހަކަަދއްކާނެ ފުރުަޞތުތަކެްއވެސް ނެތް އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް މި ކޮމިޓީގަިއވެސް އިނދެވުާމއި ކޮމިޓީގަިއވެްސ  ހިތަށްއެރީ އަޅުގަ

 1865ބަޙުޡްކުރެވިފަިއ ހުރި ގޮތްތަާކ މިހުރިހާ ކަމަކަށް ވިސްާނިއރު މިމާއްދާ 

ނުޑ ، މިހާރު އޮތްގޮތޭ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ފުރިހަމައީ. އާދެ އަޅުގަ
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އަދިވެސް ދަންަނވަން މީަގއި ރައްޔިތުންެގ ޚިޔާލުތަށް ައއުަމށް ޢިބާރާތް 

ކުރެިވގެން ވަކިން ލިުޔއްޭވަކމަށްވަންޏާ އެކަމަށް އަޅުަގނޑު ހުރަހެއް 

ނޑުމެންގެ މިޚާްއޞަ މަޖިލީހަށް  އަޅާކަށް ނެތީމޭ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

 1870ކަން ުކރުމަށްޓަކައޭ. ރައްޔިތުން އިންތިޚާުބކޮށްފައި މިތިބީ މި

ނޑުމެން މީގައި ލިޔާކަށް ނުޖެހެއޭ. އެހެްނ  އެމަސްއޫިލއްޔަތު އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަިއ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭުނންވީ. އަުޅގަ

ޖޫންއާ ހަމައަްށ  30ޚިޔާލެއް މަޖިލީހަށް ނުގެނެްސ ވާނެގޮެތއް ނެތް. 

ތަކެކޭ އެއްގޮތަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮީފހަށް ފޮނުވި ޚިޔާލު

 1875އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޚިޔާލުތަްށެވސް ހަމަ ފޮތްފޮތުގައި ިލޔެފަިއ ބަހަށްޓަވަން 

ބޭނުންފުޅިއްޔާ ބަހަށްޓަވަންީވ. އެކަން ހުއްދަކުރޭ މިމާއްދާ އެީއ 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވި ވާހަކަައީކ ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިބަ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ުޙޡްގެ ތެރެއަށް ނުވަދެވޭތޯ ަބލަން އަޅުގަ

 1880 ވަރަށް ހިތްވަރު ކުރިން، އެހެންނަމަވެސް މިދާގޮތުން އެއް ނުކުތާެއްއ  މެންަބރު ައޙްަމދު ޒާހިރު 

ނޑު މިފުރުޞަތު   ވާހަކަެދއްެކވުން: ފާހަގަކޮށްލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ އަުޅގަ

ނޑު ގޮތެްއަގއި ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރަްއާވ ހޯދީ. މައިގަ

ނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ. ޭއގެ ތެޭރގަިއ ތިލަދުންމަތީ  ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

ނުޑ  އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެދެއްެކވި ވާހަކަފުުޅގައި މަިއގަ

 1885ގޮތެްއގައި ނެންެގވި ޚިޔާލުުފޅަށް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ތާއީދުކުރެވޭ. އަިދ 

ރި ދެ މެންބަރު އަދި ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅުތަކެްއވެސް އެަބ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެ

ނޑަށް ާތއީދުކުެރޭވ. ޢިއްޒަތްތެިރ  ގެންގުުޅްއވާ، އެޚިޔާލުފުޅުތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ރައީސް އަޅުަގނޑަްށވެސް ާމއްދާ ެއކުލަވާލާފަިއ އޮްތގޮތަްށ ވިސްނާލާއިުރ 

. ނުވަަތ އަޅުަގނަޑކަށްވެްސ ނުފެނޭ މީން ފުރުޞަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ތަނެއް

ނަޑކަށެއް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް މީގަިއ   1890ދޮރެއް ބަންދުވާ ތަނެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ތަފާތެއް އައިްސގެން މިުއޅެނީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

އޮފީހުން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށްޓަކާ ޤާނޫނުއަސާީސ 
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ށްޓަކާ ފުރުޞަތެއްެދއްީވ، އިޢުލާނެްއ އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި ޚިޔާުލފާޅުކުރުމަ

ކުރެްއވީ. އެފުރުޞަތުގެ ތެޭރގައި ޚިޔާލުފުޅުތަށް ލިބިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވޭ. 

 1895އޭގެ އިތުރަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިަވޑަިއގަްނނަވާ ބަެއްއ 

އިޞްލާޙުތަކެްއވެްސ، ޚިޔާލުފުޅުތަކެްއވެސް މިއަށް ހުށަހަޅުްއވާ ކަންނޭނގެ. 

އް ގެންނަންެވގެން މަސައްކަތްަްކޮށްފައި މިވަީނ މަޖިލީހަށްަް ވީމާ ތަފާތެ

ޚިޔާލުފުޅުތަށް ފޮނުވާއިުރގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެ އިޞްލާޙުތަކެްއ 

އެގެންނަން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ޚިޔާލުފުޅުތަާކއެީކގަިއ ރައްޔިތުްނ 

ނޑުގެ ޟަމީުރ   1900ފޮނުވާފައިހުރި ޚިޔާލުތަށްެވސް ފޮނުވަނީއޭ. އަުޅގަ

ޤަބޫލެއްވެސް ނުކުރޭ އަދި އަޅުަގނަޑކަށް ނުވެސް ވިްސނޭ ރައްޔިތުން، 

ރައްޔިތުން ހޮވާފަވާ މަންދުބުން މެދުވެރިވެގެން ޚިޔާލެްއ ހުށަހަޅުއްވަން 

ބޭނުންފުޅުވިއްޔާ އެ ޚިޔާުލ ހުށަހެޅުމަށް އެއްވެްސ ހުރަހެއް ނާދެއޭ. 

އް ނާދެ. ދެްނ ހަމަގައިމުވެްސ މިޢިބާރާތްކޮށްފަ އޮތް ޢިބާރާތަކަށް ހުރަހެ

 1905ފޮތެއްގެ ވާހަކަމިދަްއކަނީ. ފޮތެއް ޗާޕުކޮށްގެެނއް ނުގެންނެޭވނެ. މިތަނަކަށް 

ފޮތަކުން އިޞްލާޙެއް ހުށައެްއ ނޭޅުއްވޭނެ. މިއީ މިސާލަކަްށ ދަންނަވަންޏާ 

މިވެނި އަތޮެޅއްގެ ަރއްޔިތުްނެގ ޚިޔާލޭ ވިދާުޅވެފައި ފޮެތއް ާޗޕުކުރަްއވާފައި، 

ލު އަންނަންޖެހޭނީ އެބޭފުޅުން ހޮއްަވވާފަިއާވ އެނުބެއްެސވޭނެ. އެޚިޔާ

މެންބަރުން މެދުވެރިވެގެން. ިމސާލަކަށް ެއވެދާނެ ޭއގެ ިޚާޔލަށްވެސް ީބގެ 

ނޑު ހިތުން މިޒާމަނަކީ މިއީ   1910ޚިޔާލަށްވެސް ީސގެ ޚިޔާލަށްވެސް. އަުޅގަ

އިހުޒަމާނުގެ ގޮތަށް ކުިދކުދި ރާއްޖެތަކުަގއި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާުލ 

ގެން ވާހަކަެދއްކޭ ކަހަަލ ޒަމާނެއް ނޫން. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ ހޯދައި

މުޅި ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާެލއް މަންދޫބަކަށް ހުށައެއް ނޭޅޭނެ. ރައްޔިތުްނެގ 

ތެރެއިން ޚިޔާލު ގެންނަ މަންދޫބެއްގެ ޚިޔާލު ކަންނޭނގެ މަންދޫބަށް 

 1915ހުޅުަވއިގެން  ހުށަހެޅުއްވޭނީ. ވީމާ ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގވިްއޔާ ވެބްަސިއޓް

ނަމަވެސް އަދި ކުދިކުދި ަޖލްސާތަށް ބާއްަވިއގެން ނަމަެވސް ކޮމިޓީތަްއ 

ބާއްަވއިގެން ނަަމވެސް ވަިކ ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން 

ޚިޔާލުފުޅު ހޯއްދަވަިއގެން ވަަޑއިގެން އެިޚޔާލުފުޅަށް ހުށަހަޅުއްވާީނ 
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ޚިޔާލުފުޅު ހުށަހަޅުއްވާނީ އެީއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެމެންބަރު އެ

 1920ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބެއްެގ ހައިސިްއޔަތުން މިސާަލކަށް ތިމަންނަ 

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުން އެީއ ގިނަ އަދަދެްއގެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅެވޭ 

މިވެނިކަމަކާ ވާހަކަަދއްކަްނ އެޚިޔާލުފުޅޭ ތިމަންނަަަ ހުށަހަޅުއްވާަާނީ. 

ތު ބަންދުވާ ހެނެއް. މިއީ ހަމައެކަނި އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ އެދޮ

ނޑު ހުށަހަޅާފައި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިކަންތަްއ ކުރާ މިހާރު އަޅުގަ

 1925އޮތްގޮެތއްނޫން. އެއީ ދުނިޭޔެގ އެހެން ތަންތާނގަވެސް މިަކންތައް ކުރާގޮތް. 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލާިފއްާޔ އެނގޭެނ، ިވސްނާލައިިފއްޔާ އެހެން 

ހިނގާ ގޮތް، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  ތަންތާނގައި ކަންތައްަތއް 

އެންމެނަަަށްވެސް ފެނޭ، ެއީއ ވަިކ މީހަކަށް ލިމިޓްވެަފއި އޮތްކަމެްއ ނޫން 

ކަންނޭނގެ މިވެނި ތަނެްއގަިއ ހިނގާ ގޮތް ހޯދުމަކީ. އެީއ އަޅުަގނޑުމެްނ 

 1930އެންމެނަށްވެސް އެނގޭ ގޮތެްއ. އެހެން ކަންނޭނގެ މިކަްނތައްއޮތީ. ވީާމ 

ތްތެރި ރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ހުށަހަޅުއްވާ އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަ

ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ވަރަށްަް ޙުުރމަތްތެރިކޮށް ހިތަން. އެީއ، ަމއިަގނޑު ހަމަ 

އުސޫލަކީ ެއއީ އޮންނަންާވ އުސޫެލއް. ދޮރެްއ ބަންދުވެގެްނ ނުވާނެ. 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިފައި ހުންނަންވާނީ. ރައްޔިތުންެގ 

 1935ބުންނަށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅެންވެްސވާނެ. އެބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާލުފުުޅެގ މަންދޫ

އަލީަގއި މައްސަލަތަށް ހުށަެހޅެންވެްސވާނެ. ެއކަމަކު އެ އޮންނަންޖެހޭނީ 

އަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާުރކޮށްފަިއ އޮންނަ ގަވާއިދާ އެ ގިުއަގނޑުގެ ތެޭރގަިއ 

އީ ނިމުމެްއ ކަންނޭނގެ އެމަސައްކަްތ ުކރެވޭނީ. އެހެން ނޫނިއްޔާ މި

ނޑުެމން މިމަސައްކަތް ައވަހަްށ ނިންމަންވީ.  އޮތްކަމެއްނޫން. އަުޅގަ

 1940ނިންމީމަވެސް އެކަމުެގ ފައިާދވެސް އޮތީ ރަްއޔިތުންނަށް. ލަސްކޮށްފިއްާޔ 

އެކަމުގެ ދަތިތަކާ އުނަދގޫަތށްވެސް ކުރިމަތިވާނީ ރަްއޔިތުންނަށް. ވީމާ، 

. މިހެންވުމާއެީކގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ައވަސް މަގެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ

އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭ ގޮުތގަިއވިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ގިަނ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވިާދޅުވި ަފދައިން މިހާރު 
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 1945ގަާވއިދުގެ މިަބއި ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮްތގޮތަށް އޮަތސް މިއަކުްނ 

މިކަހަލަ މަޖިލީހެއްގަިއ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް އަންނަ ހުރަހެއް ނެތް. ދެން 

އަބަދުވެސް ިޚޔާލުގެ ތަފާުތތަށް ހުންނާނެ. އެކަމަުކ އެތަފާތުތަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހައްލެއް ގެނެވޭނީ ކޮންމެސް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރެއްގެ 

ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވި ފަދައިން ފެނިވަަޑއިގަންަނާވ އިޞްލާޙެްއ 

 1950ނޫނިއްާޔ ައޅުަގނޑަކަްށ ހިއެްއ ނުޭވ ހުށަހަޅައިގެން އަތް ނަަގިއެގން އެ

މިއަކަށް ހައްލެއް އޮންނާެނ ހެނެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއިވ 

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

ޝުކުރިއްާޔ. ވާަހކަފުޅުދައްަކވާ ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާުލފުޅުތަށް އަުޑ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މަސައްކަތްކުރާީނ  އިވުމަށްފަހު އަޅުަގނޑަށް  1955ހަމަ ދެންނެވޭނީ އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާ މިވާ އިޞްލާޙުަތަކށް ވޯޓަށް ދަންނަވާ، ެއގޮތަްށ ހަމަ ކުރިއަށް 

ގެންދާށޭ. ދެން އަނެއްާކެވސް އެދިަވޑައި ގަންނަވާަފއިވާ ިތއްބެިވ 

ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަރިއަޮތޅު ދެކުނުުބރީގެ މެންބަރު 

 ޤާސިމް އިބްރާހީމް. އަލްފާޟިލް

 1960 

ނޑު އެްއޗެއް ދަންނަވާަލން ބޭނުންވީ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައުޅގަ

 އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ކަމުޭދ މި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތގޮތް. ކޮމިީޓގެ   ޤާިސމް ިއބްރާީހމް

އަުޅަގނޑު ވަރަްށ ބޭފުޅުންަް ކުރައްވާަފއި ޮއތް މަސައްކަތްޕުޅަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތަޢުރީފުކުރަން. ސ.އަތޮޅު މެންބަރުން ފުރަތަމަ ފަށްޓަވަމުންވެްސ 

 1965ވިދާޅުވެަފއިޭވ އެބޭފުޅާ މިކުަރއްވާަފއި ހުރި މަސައްކަތްަތާކ ރައްޔިތުންެގ 

ބޭފުޅެްއ ުކރެއްިވ މިންނެތް  25ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިްނ ހޮއްެވވި 

ނގައި މިތިއްެބވި ޢިއްޒަތްތެިރ މަސައްކަތް. އަދި ހަމަ އަުޅަގނޑުމެން މިތާ

ސަރުކާރު ހިންަގވާ މަތީ ަދރަޖައިގެ ބޭފުޅުންނާ، އަދި އަޅުަގނޑުމެްނ 

ރައްޔިތުންގެ ތެޭރަގއި މިތިްއބެވި ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންަނކީވެސް ުނވަތަ 

 1970ލޮބުވެތި ބޭފުޅުންނަކީެވސް ަވރަށްަް މުހިންމު ވަގުތުތަެކްއ އެބޭފުޅުންެގ 
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ނުޑގަިއ ެއޅިފަިއވާ  ނުވަަތ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކެްއ އަާދުކރައްވާ ބޭފުޅުން. ކޮ

ބޭފުޅުން ކުރެްއވި މަސައްކަތްޕުޅަްށ  25ހަމައެއާ އެުކގައި ައޅުަގނޑުެމންގެ 

ނޑުމެންނަްށ  ރިޢާޔަތްކޮށް އެބޭފުޅުން ެއކުރެްއވި މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

ްއވެސް ެދވެީނ ކުރީަގިއވެސް ރެޮކގްނިޝަނެކޮންމެވެސް ކަހަލަ 

 1975ސް ދެންނެވި ފަަދއިން މިހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކޮންމެ މާއްދާއަކުްނ އަޅުަގނުޑވެ

މާއްދާއަކުން ހުށަހަުޅއްާވ ދެއްވުާމއެުކ ރިޔާސަުތން އެއޮްތގޮތަްށ 

ފާސްކުރަްއވަން ފެނިވަަޑިއގަްނނަވާތޯ ޯވޓަކަށް އަްއސަވާަފިއ ފާސްނުވެއްޖެ 

އް ެއއޮތީ މާއްދާއަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަަކދައްކަވަން. ފާްސވެއްޖެ މާްއދާއެ

ނޑަށް ހީވަީނ  ނިމިފައި އެހިސާބުން. އެހެންނޫނިއްޔާ މިހާރު އަޅުގަ

 1980އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތާ ހަމައަށް ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން 

ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ ފަދައިން، އަސްލު މަަސއްކަތާ ހަމައަްށ ރުޖޫޢަވުމުަގއި 

ްސ އެޅެމުން ދޭހެން. ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަެކއްެވ ލަސްތަކެްއވެ ހުރަ

އެހެންކަމަށްވަންޏާ ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން އެދޭ ކަމެއްެވސްނޫން. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ބޭނުންފުޅުވާ 

ނުޑ ދަންނަވަން ފުުރޞަތުހޯދީ ވަރަށް   1985ގޮތެްއވެސްނޫން. ވީމާ ެއވާހަަކ އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ނޑަްށ  އަތޮޅު ދެުކނުުބރީ ނިލަންދެ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، އަުޅގަ

 ހީވާގޮުތގައި ޢިްއޒަތްތެރި ގިަނ މެންބަރުން މިދައްކަވަނީ ހަމަ އެއްވާަހކަެއއް.   މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޝިާހބު

 1990ޢިއްޒަތްތެރި  އާދެ، ކޮންމެ މެންބަރަކުެވސް ބޭނުންފުޅުވާ ޚިޔާލު މި ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ިޚޔާލުވެސް އެބޭފުުޅންނަށް ލިބޭނެ 

ގޮތަކަށް އޮތުން މީގައި ބޭނުންވަނީ. އާދެ، މިހެންވާއިުރ އާދެ، މާލޭގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުިވހެން މާލޭގެ މެންބަރުކަމަކު މާގިނަ ދުވަހު ެއ 

ދެ، ކުރިއަށް އޮތްތަުނގައި އެާވޖިބު އަދާކުރަން މެންބަރަކު ނުހުންނަވާނެ. އާ

ނޑަށް. ެއހެން ވިސްނާލާއިރު ރާއްޭޖގެ އަތޮެޅްއ   1995މިޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޚިޔާުލހޯދުމުގެ ގޮތުްނ  ތަމްޞީލުކުރުމާ މާލެއާ ވަރަްށ ތަފާތު. އަުޅގަ
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ހޮޅުވަށްޓެްއަގއި ނުވަތަ އަތިިރމަތީގައި ަރއްޔިތުންނާ ވާހަކަ ދައްކާލެވިދާނެ. 

އީ ރަށްރަށުަގއި މީހުން މަދުކަމުން. މާލެއަކު އެގޮތަކަްށ އެ

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮުޅގަިއ ނުވަަތ ކޮންމެވެސް އެހެން މައިދާނެއްަގިއ 

 2000އަޅުަގނޑުމެން މަުޑކޮށްފިއްަޔާކ މާކަމަކުނުދާނެ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން 

މިއެްއވާންޖެހެނީ ކޮންމެވެސް ސްކޫލަކަށް ޮކންމެވެސްތަނެްއ 

ިއގެން. އެހެންވެ ެއކަހަލަ ގޮތްތައްެވސް ކުރެޭވކަަހލަ ގޮތަކަށް މި ކުއްޔަށްހިފަ

ނޑު އެގޮތަށް މާނަކުަރން އެހެންެވ  މާއްދާ އެކުެލިވގެންވަނީ. ައޅުގަ

ނޑު  އަޅުަގނޑު މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ދަންނަވާލާ ހިތްަވނީ އަޅުގަ

 2005ނޑުމެްނ މާނަކުރާގޮތުަގއި މިއިން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ގެނައިކަުމގަިވޔަސް އަޅުގަ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންެގ ޚިޔާލުހޯދަން ބޭނުންވެއްޖިްއޔާ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ހިނދެއްގަިއ ރައްޔިތުންނާ 

ނޑަށް މާނަކުރަޭމ ހަމަ އެގޮތަށް  ބައްދަލުކުރެވޭެނގޮތަށް މި މާއްދާ އަުޅގަ

ތަކަްށ އަޅުަގނުޑ މި ޯވޓުދެނީ. ނަމަވެސް ވަިކ ހިސާބަކަށް ާދއިަރށް ތިގޮ

 2010ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލެއް ނުކުރެވޭނޭ ބުނެފިއްޔާ ައޅުަގނޑު ެއގޮތަްށ 

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުުކރެވޭނެ ވާހަަކ  އެވިދާުޅވާ ވިދާޅުވުމަކަށް ައޅުގަ

 ދަންނަވާލަން ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑު ހަމަ އަނެްއކާެވސް  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ    ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، އަުޅގަ

 2015 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މިފަހަރު ހއ. ެގ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު  މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު 

އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުްއިވ ފަހުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙު އަށް ެއއީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑަށް ވެސް ތާއީުދކުެރވޭ ގޮތެްއކަމުަގއިެވސް ދަންނަވަން. އެހެން 

ނޑަށް ނަމަވެސް މިއާ ގު ޅިގެން ުކޑަ ޓެކްނިކަލް ކަމެއް އެަބުއޅޭ އަުޅގަ

ސާފުނުވާކަމެއް ކަންނޭނގެ. ެއއީ މާލޭގެ މެންބަރުވެްސ އެަބޮއވޭ އިޞްލާެޙއް 

 2020ހުށަހަޅުއްވާފައި. ޭއގެތެޭރގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ 

މުގެ ބަްސ ޚިޔާލުތަކާ ރިޢާޔަތް ކުރަްނާވނޭ ނުވަތަ އެބަސް ރިޢާޔަްތކުރު

ނޑު ވަރަށް ޤަބޫލުކުާރގޮެތއް. މިދެގޮތަްށ  ގެންނަވާފަިއ އޮްތގޮތް އެީއ ައޅުގަ
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ވޯޓުލެވޭނެާބއޭ. ދެގޮތަްށ ތާއީުދކުރެވޭނެ ާބއޭ. ެއއީ މިހެން މިދެންނެވީ މާލޭ 

މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުުމގެ ހަމަެއކަނި އެަބިއ އޮންނައިުރ 

 2025ންބަރު އަޙްމަދު މުޢިްއޒު ހުށަހަޅުްއާވ އެބަޔަށް ވޯޓު ަލއިފިްއޔާ ހއ. މެ

ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ތާއީދުުކރެވޭކަށް ނުވަތަ ެއއަްށ ވޯޓުލެވޭކަްށ 

ނޑަށް މިވިސްނެނީ. އެހެންވީމާ ދެބައި  ނެތްކަހަލަގޮތަކަށް އަުޅގަ

އެްއކޮށްލުމުގެ ބައި އެބަ ބޭނުންވޭ. އެހެންެވގެން މީގެުކރީގައި އެހެްނ 

ާރފްޓްކުރުމުގެ މަސަްއކަތް މަިޖލީހުގެ ތެރޭަގއި މެންބަރަކު ވިދާުޅވިހެން ޑް

 2030ކުރާކަމަށްވަންޏާ ވަރަށް އުނދާގޫކަމެްއ، ވަރަށް ދަިތކަންތަކަކާ ދިމާވާޭނ 

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުވެދާނޭ. ެއހެންވީމާ އެކަމާ 

 އްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވިސްނަވާދެްއވާށޭ ވަރަށްޮބޑަށްަް ޝުކުރި

 

ނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެިދ   ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިމަްއޗަށް ހުށަހެޅިފަިއ މިއޮތް ަބއެްއ   މެންަބރު ޢާޒިމާ ޝަޫކރު  2035މިދެންނެވީ އަުޅގަ

 އިޞްލާޙު 

ފައިވާ ޢިބާރާތްކުރެވިފައި އޮްތ މި މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް މީަގއި މައްސަލަތަެކއް ދިމާވެދާނެކަމަށް ފެންނާތީ. ދެން  ގޮތުން އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަީކ ޢިބާރާތްކުރެވިފައި މިހާރު މިއޮތީ މާއްާދެގ 

 2040)ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުގަިއ 

ހުށަހަޅާފައިވާ. ދެން ޭއެގ މާނައަީކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެއްނޭޅުްއވޭޭނ ކަމަށްވަންޏާ 

ވަނަ މާްއދާ އާއި ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ތަޢާރަޒްވުމެްއ  2ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އުޅެފާނެކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ ލަފާކުރެވޭތީ މީ ައދި ރަނގަޅު 

 2045ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިވަނީ  102ސާސީގެ ލަފައަކަށްނުވެދާނެ. ޤާނޫނުއަ 

މިގޮތުން ޚާއްޞަ މަޖިީލހުން ފޮނުވާ ކަންތައްަތއް ެއކަމެްއ 

ދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ  90ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ ލިބޭތާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤް ކުރަންވާނޭ ުނވަތަ އެަކމާމެދު އަލުން 
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ހޫރިއްޔާ ގެްނނަން ފެންނަ ވިސްނުމަށް ނުވަތަ އެކަމަްށ ރައީސުލްޖުމް

ނޑުމެންނަްށ   2050އިޞްލާޙަކާ މެދު ވިްސނުމަށް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން އެބަ އެނޭގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ ފަހުން ވެސް  ކަ

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހަށް ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ހުށަހެުޅއްވިދާނެކަމަށް. 

މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް މިވާހަކަ އެހެންވީމާ މިއާދޭތެރޭަގއި ޢިްއޒަތްތެރި 

ދަންނަވާލުމަށް ހަމަ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ޝުކުރިއްާޔ 

 2055 ވަރަށްބޮޑަށް. 

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، މި މަޖިލީހުގަިއ މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރާނެ   ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު

 މަސައްކަތްކުެރއްިވ، ކުެރއްވުމަށްފަހު މި ގަާވއިދެއް އެކުަލވާލުމަށް ކޮިމޓީން  ާޝހިދު هللا ޢަބްދު

މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްެޗއް ބުނަން ފުރުޞަތު ލިބުމާއެކު   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2060އޮްތ  އަޅުަގނޑު އެންމެ އިްސ ވާޖިަބކަށް ކަމުގަ ެދކެނީ ކޮމިޓީންުކރައްވާަފއި

 25ިއވާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގެންފަ ފުރިހަމަ މަސައްކަތަށްޓަކާ،

މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ުޝކުރުދެންނެވުން. ޝަްއކެްއ 

ނެތް ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު ދެކެވެމުންދާ ހުރިހާ ވާހަކަެއްއެގ 

ނޑުމެންެގ މަސައްކަތް ފަހިކުރުަމށް ކުރެވެމުންދާ  ރޫޙަކީ އަުޅގަ

 2065މި މަސައްކަތް  މަސައްކަތެއް. އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތުން

ޓަކަިއވެްސ ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅުަތކަށް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް ތިކުރަްއވަުމން

ނޑު މިފުރުޞަުތގެ ބޭނުންކުާރ  އަޅުަގނުޑ ޝުކުުރ އަދާކުރަން. އާދެ، އަުޅގަ

ވަނަ އަށް އޮތީ ދާދި ދެންމެއަކު އަރިއަތޮުޅގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު  2ހިތް 

މަކަށް ތާއީދުކުރުމަށް. އެއީ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފަިއާވ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވު

 2070ގަާވއިދުެގ މާއްދާތަށްެވސް ިނންމަމުން ގެންދިއުން އެމާއްާދތަކަށް ވޯޓަްށ 

ނޑަްށ ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނ  އައްަސވަމުން ގެންދެވުން. ޭއރުން އަުޅގަ

މި  ކުރިމަތީގަިއވާ މަސަްއކަތް ނިމެމުންދާނެހެން. އެހެން ނޫނިއްޔާ ވާނެގޮަތކީ

ނޑަށް އިްޙސާސްކުރެވެނީ.  މަސައްކަތް ނިމެމަކުން ނުދާކަމަށް އަޅުގަ

ކޮންމެސްވަރަކަށް މިދިގުދެމިެގން ދިއުމަށް ނުވަތަ އޮޅުން އަރަމުންދިޔުމެްއ 
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ނޑަްށ   2075އެބައާދެ. އެއަްށވުރެ ސާފުޮކށްބޮޑުކޮށް ނިމެމުންދާނެކަމަށް އަުޅގަ

އްދާތަކަކީ ލަފާކުރެވެނީ. މި މައްސަލަތަކަކީ މިަގވާއިުދެގ މާ

އަޅުަގނޑުމެންއަތަށް ފޮނުްއާވ އަޅުަގނޑުމެން އެާމއްދާތަކަށް ޚިޔާުލ 

ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާ އެދެްއވި ފުރުޞަތުގައި ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅަން 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން މެންބަރުންތަކެއް ލިޔުމުން އެއިޞްލާޙުަތއް 

ނުޑ ދެމިހުންނާނީ ފޮނުއްވާފަިއވާ މާއްދާތަެކއް. އެހެންކަމުން އަ  2080ޅުގަ

ރިއާަާސަތުން މިކަން ނިންމެވި ކޮންމެގޮތެއްަގިއވެސް ތާއީުދކުރުން މަތީގާ. 

އަޅުަގނޑު އެދެނީ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު އެދެނީ މަސައްކަްތ 

ހަލުވިވާނެ ކޮންމެސް ގޮތަކަްށ މިކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުން. މިހާރު 

ބޭތާ ގަޑިްނވީވަެރްއ އެހެރީ ވެފަ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޖަލްސާގަ ތި

 2085ވަނަ މާއްދާަގއި އަދި ހަމަ ގޮތެްއ  2އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ 

ނޑުެގ  ނުނިންމިގެން. އެހެންކަމުން ތިބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުމަްއަޗށް އަުޅގަ

 ބަސްކޮޅު ދޫކޮށްލަން ޝުކުިރްއޔާ. 

 

ޅުކުރަްއވާ ޚިޔާލާ ގުޭޅގޮތުން ެއއްެޗްއ އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު   2090ދަންނަވާލަންޖެހޭ. އެއީ ކޮންމެ މާއްދާއެއް ވަކިން ފާސްކުަރން އަޅުގަ

ހުށަހަޅާ އެފާސްކުރުވަން ނުނިންމާ މިކުރިއަށް ގެންދާގޮތަކީ އިޞްލާޙެްއ 

ފަހަތުގައި މާއްދާެއއް އަންަނގޮތަކަށް ކުީރގަ މާއްދާެއއް ބަދަލުކުރަންވެސް 

އެހެންވީމާ މިކަހަލަ މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތަކެއް ައންނަ އިރެއްަގިއ  ޖެހިދާނެ.

ނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ  މާއްދާއަކުން ާމއްދާއަކުން ާފސްކޮށްފާިވއްޔާ އަުޅގަ

 2095ތަނަކަށް އަނެްއކާ ވަދެވިާދނެ. އެހެންވީމާ އެއަްށވުެރ ރަނގަުޅވާނީ 

ނޑުމެންނަށް މިވާހަކަ ދެކެވެީނ މިކުރިއަށް ގެންދިަޔއިްއޔާ. މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑ  ނޑުމެންގެ ުސވާަލށް އަުޅގަ ވަރަށް އާަދއިގެ ކަމަކަށް. މިާސލަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް މިކަްނ ފާހަގަކުރެވިފައިަަ އޮތް ގޮްތ ދަންނަވާލަން.  ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ވަކި ތާރީޚަކަށް ފޮނުވިފަހުިރ ސިޓީތަކަށް މިތަނަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް ޮއވެފަ 

 2100ޅޭގޮތަކަށް ހަދާކަށްނޫން މި މާއްދަ މިގޮތަށް ދެން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހުށަނޭ
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ލިޔެފަ މިއޮތީ. ުސވާލަީކ ދެން ރައްޔިތުން ފޮުނވާ ސިީޓވެްސ ހަމަ މިގޮތަްށ 

ނުޑމެން މޭޒުތަކަށް އަންނާނީތޯ ނުވަތަ އެ  ސިޓީގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

މެންބަރަކު ހޮވިފައިވާ ދާއިާރއެްއގެ އެމެންބަރެްއގެ އަރިަހށް އެމައްސަލަ 

ބަރެްއގެ ިޚާޔލެއްގެ ގޮތުަގއިަަ މިތަނަްށ އަންނާނީތޯ. އައިސް މެން

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަން މިއުޅެނީ. ޢާންމު   2105މިދެގޮތުންކުރެ އަުޅގަ

ވިސްނަން އެ ދަޢުރު އެބައޮތްތޯ. މީހުން ފޮނުވާ ސިޓީއަކަށް މަޖިލީހުން 

ކުރަްއާވ ސިޓީތަކަކީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުކުރެވި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުވާމި

މަޖިލިސް އެއްކުެރވި ހިނގަިއަގތުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ ަކމާބެހޭ ފަރާތަށް 

ހުށަހެޅިފަހުރި ހުށަހެޅުންތަކެއް. އެހުށަހެޅުންތަކަށް ައޅުަގނުޑމެން މިގަވާއިުދ 

ނޑުމެން ިވސްނާކަަަންވެްސ   2110ވަިކގޮތަކަށްަް ނުބުނާކަމަްށވަންޏާ އެއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެ  ން ޚިޔާލުކުރާކަންވެސް އެނޭގކަށް ނޯންނާނެ. ނުވަތަ އެއާދޭތެރޭ އަުޅގަ

ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ޚިޔާލު ކޮންމެ ޚިޔާލެއް އަންނާނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ 

އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއިތޯ މަޖިީލހުގެ މެންބަރުން މެދުވެރިޮކށް މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ޚިާޔލެއްގެ ގޮުތަގއިތޯ އެ އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު 

 2115މަން މިއުޅެނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ގަވާއިދު މިގެނަިއ ނިން

އިޞްލާޙަކުން މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާ ކޮންމެއިރަުކ މަޖިލީހަށް ސިޓީފޮނުވާ 

ނޑުމެންނަށް  އެސިޓީއާ ދޭތެރޭ ައޅުަގނޑުެމން ބަޙުޘްަްކުރަންޖެހޭގޮތަށް އަޅުގަ

ހިރީ މީ ފާސްކުރެވިދާނެ. އެހެންވީާމ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަންތައް މި

ކުއްލިައކަށް އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަިއގެން މިތާނަގއި ޑްރާފްޓްކުރަން 

ނޑުމެންނަށް ފަހަރެއްގަިއ ގޯެހއްެވސް ހެދިދާނެ. އެހެންވީާމ   2120ހަދައިގެން އަުޅގަ

ނޑު  ރަނގަޅަށް ވިސްާނވަަޑއިގެންަފ ކަންތަކަށް ކުރިއަށްަވޑަިއގަުތން އަޅުގަ

ޅުަގނޑު މި ފުުރޞަތު އަުރވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން. އާެދ، މިހާރު އަ

 ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙަންމަދަށް.

 

ނުޑ ފުރުޞަތަކަށް  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   2125 އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ، ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

 ހެޅިގެން މި ދަންނަވާލީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަށް ހުށަ އަްޙމަދު ުމޙަްނމަދު 



 83 

ޙުޘްަްކުރެވޭ ގަާވއިދުެގ މައްޗަށް. ކޮންެމއަަކސް މިގަާވއިުދ ބަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ފުރަތަމަ  މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީެއްއ  25އެކުަލވާލެްއވުމަށްޓަކާ އަުޅގަ

މިމަޖިލީހުން އެކުލަވާލެްއވި. އެކޮމިޓީން ަވރަށް ބުރަ 

 2130ދަތެްއގެ ތެޭރަގއި ަގާވއިދުެގ މަސައްކަތްކުަރއްަވިއގެން ވަަރށް ކުރު މުއް

ދެލިކޮޕީއެއް މިތަނަށް ހުށަހެޅުއްވީ. އެދެލިކޮޕީ ހުށަހެޅުްއވުމާ ގުިޅގެން އެއަްށ 

ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާުޙތަކެއް ހުރިތޯ މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެންނާ 

ސުވާލުކުެރއްވި. ދެން ެއއާ ގުިޅގެން ވަރަށް ގިނަ އިްޞލާޙުތަކެއްެވސް 

ހަރަށް މިހާރު މިގަވާއިދުގެ ދެލިކޮީޕ އެއް މިއޮީތ ހުށަހެޅި ދެވަނަ ފަ

 2135އިޞްލާޙުކުެރވިގެން އަުޅަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައިއއްސަ. މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ރައްިޔތަކުވެސް އެދެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ވީހާެވްސ 

ނޑުމެންެގ ޢިއްޒަތްތެރި  އަވަހަކަށް ިއޞްލާޙުކޮްށ އަދި އަޅުގަ

ިމ މަސައްކަތް ވަރަށް ައަވސް ކުރެްއވުމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެވސް

އެބަވިދާުޅވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން އަދި މިުއޅެނީ މީގެ ަގވާއިުދ، 

 2140ގަާވއިދު އެކުލަވާލުމަށްަޓކަިއެވސް މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީައށް ވުރެ ބޮުޑ 

ގަާވއިދެްއ މިހާރުމިއޮތީ އެުކލަވާލެވިފަިއ. ެއަގވާއިުދގެ އަދި މިއުޅެީނ 

މާއްދާ އަދި  2ގަިޑއިރު ފާއިތުެވގެން ދާއިރުަގއި  3ގެ މި މިއަދު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްކޮށްުނލެވިގެން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ އަޅުަގނޑަްށ 

މިއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ިޚޔާލަީކ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުްނ އަދިެވސް މި 

 2145ގަންަނވާ. ގަާވއިދުެގ މަްއޗަށް އިތުުރ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަން އެިދވަަޑއި

ނޑަށް ފެންނަނީ މި ގަވާއިދު އަނެްއކާެވސް ކޮމިޓީއަށްދާން.  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ދެން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަންވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަދި އެކޮމިޓީގައި ެއކުލެޭވ 

ބޭފުޅުން ނޫނަސްވެސް އިްޞލާޙު ހުށަހަޅުއްވަްއވާަާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ެއ 

ވަަޑއިގެން މިއިޞްލާުޙެގނެސް ގަވާއިުދ އިޞްލާޙުތަކާ އެްއކޮށް ކޮމިޓީއަށް 

 2150ނިންމާލުން. އަދި އެއާއެކު ެއގޮތަށް ގަާވއިދު ނިންމައިގެްނ އަންނައިރުަގއި 

ދެން އަަަލަކުން އެއާދޭތެރޭ ަދއްަކވާނެަެ ގިނަވާހަކަަތކެއް ޮއވެގެްނ ނުވާނޭ. 

އެ އިޞްލާޙު ގެންނަންވާ ުހރިހާ ބޭފުޅުން އެތަނަށް ވަަޑއިގަންަނވަންީވ 
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ެއހިސާބުން ދެން  އިިއގެން. ދެން އިްޞލާޙު ގެނެސް ނިންމަވާފައިޞްލާޙަ

މިތަނަށް ގަާވއިދު ހުށަހަޅާއިުރގަިއ އޮންނާނީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ 

 2155އެހިސާބުން  ހަަމޖެހި ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙުތަކެއް މުޅިން

ނޑަށްހީވަނީ.  މިގަާވއިދު ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް ނިމިދާނެހެން އަޅުގަ

މިދާގޮތަށް ދަނީވިއްޔާ އަިދެވސް އެތައް މަހެއް ނަގާފާނެ ކަންނޭނގެ މި 

ނުޑ  ގަާވއިދު ފާސްކުރުމަށްޓަކާ. ެއހެންވެ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަްނެވގެން އަުޅގަ

 މި ފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލީ. 

 2160 

 ންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން، ދ. އަތޮޅުގެ މެ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 މުޙަންމަދު ޝިހާބު ދެއްކެިވ ވާހަކައަށް ތާއީުދކުރަން. އަޅުަގނޑަްށވެްސ  ައޙްަމދު މުިޢއްޒު  މެންަބރު

ފެނޭ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނު ކަމުގައި ިވޔަސް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފުރުޞަތު އެކި ބައްދަުލވުންތައް ބާްއވާ ރައްޔިތުންނާ ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމުގެ 

 2165އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. އެހެންެވ މުޙަންމަދު ޝިހާބު އެދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަށް 

ނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރު ވަރަށް ގިަނ  ވަރަށް ތާއީުދކުރަން. އަުޅގަ

މެންބަރުންވަނީ ކެއްމަދުވެފަެހން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްާލޙު ނުވެގެން. 

ޅުއްީވވެްސ އެކަމަކު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރަން ހުށަހެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެބާރު ލިބިވަޑަިއގެްނވި 

 2170ކަމުގަިއވިަޔސް އެްއވެސް މެންބަރަކު ހުށައެއްެވސް ނާޅުއްާވ. އެކަމު މިހާރު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުްއވީމާ އެިއޞްލާޙުނުެވގެން އެަބއުޅުްއވާ. ދެން 

ން ހަމަ ގަވާއިުދވެސް އަދި މީ އަޅުަގނޑު ެއކަން އެބަފާހަަގކުރަން. ދެ

މިއަދު ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ވާހަކަދެކެވޭ ުދވަހަކީ. ެއަކމު ލަސްވެގެން 

މިއުޅެނީ މިހާރު. ގަޑިން ބާރަގަޑިބަިއވާތީ ވެސް ކަންބޮުޑވޭ ބައެއް ބޭފުޅުން. 

 2175އެހެންވެ ައޅުަގނޑުމެން ިމކަމާއިގެން އުޅެމާ ހިނގާޭށ، ބަޙުޘްަްކުރަމާ 

ނޑުެމންގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ ހުރި ޙައްޤުތައް ވަީނ ހިނގާށޭ، މިހާރު  އަޅުގަ

ލިަިބިފަހޭަޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ެއގޮތަށް ކަންތައް ދޭހޭ. ާއ ޤާނޫނުއަސާސީ 

 ލިބިނުގަނެިވގެން މިއުޅެނީ ީކްއވެގެންާބވައޭ. އެހެންވެަެ ުޝުކރިއްޔާ.  



 85 

 

ނުޑވެސް ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   2180 ބޭނުންޭވ އަނެއްާކވެސް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

އިތުރު ހުށަހެޅުމެއްވެސް ހުަށހަޅަން އިނގޭތޯ. ެއއީ މިކަން ދިގުލާދާކަމަށް  ރިޔާޒް ރަީޝދު ާވހަކަެދއްކެވުްނ:

ހުށަހެޅުމެއް ައޅުަގނޑު. ދެން މީިތ ކުރުކޮށްލަްނ  2ވަންޏާ ހުށަހަޅާނަން 

މިހާުރ އެހެން މެންބަރުންވެސް ބޭނުންފުޅުވެލަްއވާ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ 

ނޑު ތާީއދު ކުރިފަދައިން  މިއޮތްގޮތަށް މީތި ފާސްކުރަން ކުރިންވެސް އަުޅގަ

 2185އިޞްލާޙެްއ  2ިއޞްލާޙެްއގެ ވާހަކަ  2މިހާރުވެސް ތާއީދުކުރަން. އެެހންވެ 

ނޑަކަްށ ހިއެަެއްުނޭވ  ހުށަހަވެސް އަަޅއިފި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހެނެއް. އެހެްނވީާމ މިއަށްވުރެ މިހާރު މިއޮްތގޮތަށްވުރެ ެއގޮތް ރަނގަޅު

އަޅުަގނޑު އެދޭގޮަތކީ ދެންމެ ދެބޭފުޅަކުވެސް ަގީޑގެ ވާހަަކވެްސ 

ވިދާޅުެވއްޖެ. ެއއީ ހަމަ ރަނގަުޅވާހަކަެއއް. މިއަދު އަދި މިއުޅެނީ އެންމެ 

ނޑުމެންނަށް ފާސްކުރެވުނީ. އެހެންވީމާ މީތި މިހާ ގިނަ   2190މާއްދާއެއް އަުޅގަ

ޑަްށ ފެންނަނީ މިހާރު މިއޮތްގޮތަްށ ވަގުތުަތކެްއ ބޭކާރުކޮށްނުލާ އަޅުަގނ

ނުޑ ތާއީދުކުރަމޭ.  ކުރިންވެސް ތާއިދުކުރި ފަދަިއން އަނެއްކާެވސް އަުޅގަ

މިގޮތަށް މިކަން ނިންމަވަން އިނގޭތޯ ވޯަޓކަށް ައއްަސވަން ވަރަށްބޮޑަްށ 

ފެނެއޭ. އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ދެްއވާކަމަށް ވެއްޖިްއާޔ އަޅުަގނޑަްށ 

ނޑުގެ ެދ ފުރުޞަތެއް ދެއްވާތި   2195ފަހުން ރައީސް އިނގޭތޯ އެބަހުރި ައޅުގަ

 ހުށަހެޅުމެއް އެހެންވެ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 

ޝުކުރިއްާޔ، ައވަސްކުރަްނެވސް ބޭނުން. އެކަމަކު ހުރިހާބޭފުޅުންގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޚިޔާލުވެސް މީަގއި ހިމަނަން ބޭނުން. އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

 2200ނަވާ ގޮތަކަށް މި ފާސްކުރަން ވެސް ބޭނުން. ދެން މި ފެނިވަޑަިއގަން

ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތާ ދޭތެޭރގައި ިޚޔާލުފާޅު ނުކުެރއްވުްނ އެދެން. މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެން މިއޮތީ ަވިކގޮތަކަށް ކުރިއަށްދާން ފައްޓާފަ. ެއހެންވެ މިގޮތަްށ 

ތު އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ެގންދާނަން. ދެން އަނެއްކާެވސް ފުރުޞަ
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މިއަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު އަލްއުްސތާޛް އަޙްމަުދ 

 2205 މުޢިއްޒު އަށް. 

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. ބައެއް މެންބަރު ދެންމެ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 ޅެނީ ީކްއވެހޭ. ަގާވއިދަކީ ވާހަކަދަްއކަަވއިފި ގަާވއިދަަކިއގެން މިހާބޮޑަށް އު  ައޙްަމދު މުިޢއްޒު  މެންަބރު

ވަރަށް މުޙިންމު އެއްެޗއް. ކުީރގަިއވެސް ަރއްޔިތުންގެ ާޚއްަޞ މަޖިލީހެއްަް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އޮެވއްޖެ. ވަރަށް ގިނަ ޭބފުޅުން ދައްކަަވއިފި އަހަރުތަކެއް ީވވާހަަކ 

 2210ޖަލްސާއެއް ނުޭބއްިވވެސް. ެއއީވެްސ ހަމަ ަގވާއިުދގަިއ ޮއންނަންވީ ގޮެތއް. 

ހެންވެ ަގާވއިދަކީ ެއއްގޮަތަކށްވެސް މުޙިންމުކަން ކުޑަ ސަމާލުކަންނުދީ އެ

 ދޫކޮށްލާވަރު ނޫންކަމަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. 

 

ަް  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، މީ މަޖިލީހުގައި ބަޙުޘް

 2215 ެވސް ހާލެއްގައި ބޭކާރު ބަޙުޘެއް ކަމުގަިއ ކުރެވެމުންދަ ބަޙުޘަކީ އެއް  ިއބްރާީހމް ޢަފީފް މެންަބރު

މެންބަރުން ކޮމިީޓގަިއެވސް ވަރަށް ހަމަ  25އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެއީ ީމ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ެއނގޭ ހަމަ މި  ފުޅާކޮށް ބަޙުޘްަްކުރެވުނު. އޭރުވެސް އަުޅގަ

 މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަތަްއ ދިއުމާއެްއކޮށް ެއއަށްވުެރ ފުޅާކޮށްވެސް 

ބަޙުޘްަްކުރެވޭނެކަން އެހެްނވީމަ މިތާނގަ ފާޅުކުރެވޭ ޚިޔާލުަތކަކީ ެއއްެވްސ 

 2220ޙާލެއްަގއި އެްއވެސް ބޭފުަޅުކ އަދި ބޭކާުރ ޚިޔާލުތަެކއް ަކމުގައި ެދކިގެން 

ނުވާނެ. ދެން މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު ދެވަނަ މާއްދާަގއި )ށ( ާއިއ 

ނޑަށްަް ފެންނަ ބެހޭގޮތުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިާޔލުތަކާ ގުޅިގެންދެން  އަުޅގަ

އެްއޗެްއވެސް ހުށަހަޅާލަން ޤަސްދުކުރަން. އެހެންކަމުން ދެވަނަ މާއްދާެގ 

)ށ( އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 2225މަސައްކަތް މަޖިލީހުންކުރުމުގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ 

މު ފަރުދުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތަކާ ޢާން

ޚިޔާލުތަކަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއޭ އަދި ހަމަ 

އެާއއެކު މަޖިލީހަށް ފެންނަ ފަންނީ ލަފަޔާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ 

މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ލަފައާއި ވަޞީލަތްތަުކގެ ބޭނުން ހިފުމަކީވެސް 
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 2230ޔާންޮކށްފައިވާ މަަސއްކަްތކުރުމުގަިއ މަޖިލީހަށް ބާރު މިމާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަ

ލިބިގެންވާ ކަމެކޭ މިގޮތަްށަް އޮންނަން. މިގޮތަށް މި ހުށަހެޅުމުން 

މިވާހަކަައކީ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެއްެވސް ޙާލެއްަގިއ 

ބަންދުވެގެނެއް ނުދާނެ. އަދި ވަކި ތާރީޚަކަށްަް ހުށަހަޅާފަ އޮތް ޚިޔާލުތަްއ 

ނޑުމެން ބަޙްްޘކުަުރާކަށް ވެސް ނުޖެހޭނެ. އެހެންވެ ދެްނ  އެކަނި އަުޅގަ

 2235ހުރިހާކަމެއް ެއއްކޮށްލަިއގެްނ ފުޅާ ދާއިާރއެްއގަިއ މިހުރިހާ ވަގުެތްއގަިއ 

ހުރިހާ ޙާލަތެއްގަިއވެސް ަރއްޔިތުންެގ ޚިޔާލާ މަްޝވަާރވެސް ހޯދޭނެ 

ތީ މިގޮތަށް ކަހަލަގޮތަކަށް މިމާއްދާގެ އަުކރު އޮންނަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނާ

 މި ހުށަހެޅީ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 2240 އްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު ޢަލައިކުމް. ޢި` އައްސަލާމް  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު 

 ވަަނ މާްއދާގެ )ށ( އަށް 2އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަަދްއކަމުންދާ އެީއ  އަްޙމަދު ަޝރީފް 

ނޑުމެން މި މާއްދާ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ކިޔަމުން ދާއިރު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބަލާއިރު އަުޅގަ

ހުށަހަޅައި ހުށަހެޅުންތަކާއި ަމޖިލީހުގެ މަންބަރުން ހުށަހަޅާަި ހުށަހެޅުންތައް 

ހިމަނަންވާނެއެ. ހިމަނަންވަނީ މިމަޖިލީހުންކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭަގިއ 

 2245އެބޭފުޅުންގެ ޙިޔާލުތައް ހިމަނާގޮތައް. ީމގަިއ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 

 3ން އަދި އެމާއްދާގެ ފަހަތުބައިގައި މިހިމެނޭ މަޖިލިސް. އެ މެންބަރު

ެއއީ ހަމަ އަބަދުެވސް ދާއިމީގޮތުްނ  ކޮންޓިނުއަސްލީބައިވެސް ހިމެނޭގޮތަށް 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  ހުށަހަޅައި ހުށަހެޅުންތަކާއް ިހމެނެންވާނެކަމަށް އަުޅގަ

ސާސީ ވަނަ ޖުމްލާގައިިމވާ އަިދ ޤާނޫނުއަ 2ދެން އެ މާއްާދގެ 

ނޑުމެްނ ކިޔަމުންދާއިރު   2250އިޞްަްލާޙުަްކުރުމުަގއި މިޖުމްލައިގައި އަުޅގަ

ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން އެހިސާބަށް ވިދާޅުވެފައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ 

ފޮނުއްވާފަިއވާ ޙިޔާލުަތްއ މިހެން އައުމަކުން އަޅުަގނޑުަުމެްނގެ 

ނޑުެމންގެ ރަްއޔިތުން ހުށަހަޅުްއވައި  ޙިޔާލުތަްއ  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނުކުރޭ، މަނަލެްއވެސް ނުކުރޭ.  ޕްރިވެންޓެއްމިމަޖިލީހަށް ގެނައުން 

ނޑުގެ ަނޒަރުަގިއ  30މިހިސާބަށް   2255ޖޫންގެ ނިޔަަލށް އަިއއްަސ މިޔޮތީ އަުޅގަ
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ީވ ހޯމަ ދުވަސް. ޖުލަިއ  19)ހ( ގަ ިމއޮތް  1މިމާއްދާ މީގެ މިަގާވއިދުެގ 

އަކީ ރައްޔިތުންެގ ވީ ހޯމަ ދުވަހަށްވެސް ބެލިގެން މީގެ މާނަ 19

ފަރާތްޕުޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ުދވަހުގެ ުނަވތަ އެތާރީޚުެގ 

ކުރިންވެސް ކޮންމެވެްސ ކަަހލަ ޙިޔާލުފުޅުތަކެްއ ހޯއްަދވާފައި އެބަހުއްޓޭ. 

 2260ުނވަތަ ރިާޢޔަތް ކުރުމެްއ  ރިޮކގްނިޝަނެއްއެހިޔާލުފުޅުތަކަްށވެސް 

ހެންވީމާ މިހާރު މިއޮތްގޮތް އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ދެވެނީއޭ. އެ

. އަިދ ފުރިހަމަކަމުގައި ައޅުަގނޑު ެދކެން. އެހެންވީމަ ިމވާހަކަ ދަންނަވާލަން

ިއދު އެކުަލވާލެްއވި ބޭފުޅުންނަްށވެސް ުޝކުރު މިގޮތަށް މިޤާަާނޫނު މިގަވާ 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 2265 

  

 އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު މިެތދުވީ މިފަހަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިަި ަީ މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ

ނޑު ެދއްިކވާހަކަާއއި ުގޅުވާލާފައި އިޞްަްލާޙެްއ  މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު   ކުރީަގއިވެސް އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވުމަށްޓަަކއި. ެއއީ ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް މިމާއްާދއާބެހޭ ބައި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަްށ ެއގޮތަށް ފެންނާތީ. އެހެންވީމާ، ނިންމާލެވިދާނެ ކަމަށް އަޅު   2270ގަ

އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ މީގެ ކުީރގައި މާލެ އަތޮުޅ ޢިަިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަކަްށވެސް އަިދ ހއ.އަތޮުޅެގ 

ޢިަިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުހށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުާމކާ އެްއކޮށްލާފައި 

ނޑު ހުށަހަޅާގޮުތގައި އޮންނާީނ  2ހުށަހަޅާގޮތް.  ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަޅުގަ

 2275މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުގަިއ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅަިއ ހުށަހެޅުންތަކާއި ހިޔާލުތަކަށާއި މަޖިލީހުގެ 

ޔަްތ މެންބަރުން ހުށަހަޅައި ހުށަހެޅުންތަކާއި ހިޔާލުތަާކއި ރިޢާ

ކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ޤާޫނނުއަސާސީ އިޞްަްލާޙުކުރުުމގައި ިޙޔާލު 

ެގ ނިޔަލަށް ާޢންމު ފަރުދުން  30ޖޫން  2004ހުށަހެޅުއްވުމުެގ ގޮތުން 

 2280ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޮފނުއްވާފަިއވާ ޙިޔާލުތަާކިއ ހުށަހަޅުއްވިަި 

ރުދުން ހުށަހެޅުންތަކަށް އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޢާންމު ފަ
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ފޮނުއްވާފަިއވާ ޙިޔާލުަތކާިއ ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޖިލީހުން ރިޢާަާޔަތް 

ކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ހަމަ ެއއާެއކު މަޖިލީހަށް ފެންނަ ފަންނީ ލަފައާިއ، 

ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި ޙިޔާާލިއ 

 2285( ގައި ަބޔާްނ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަކީވެސް މިމާއްާދގެ )ހ

ކުރަްއވާފަިއވާ މަސައްކަތް ުކރުމުގައި މަޖިލީހަށް ބާރުލިބިގެންވާ ކަމެެކވެ. 

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  މިގޮތަށް އަުޅގަ

 

އާދެ، ައޅުަގނޑު ކުރިްނވެްސ ދެންނެވިހެން މިއަދު މިޖަލްސާ ކުރިއަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެްނގެ ގެންދަން ޤަޞްދުކުރެވިަފއިާވ ވަގު  2290ތު މިހާރު ޖެހިއްޖެ. އަުޅަުގަ

ވަނަ މާއްދާެގ  2ކުރިމަތީގައި މިބަޙުޘް ކުރެވެުމންދާ ގަާވއިދުގެ ދެލިކޮޕގެ 

)ށ( އަށް ދެ އިޞްަްލާެޙއް ހުށަހެޅި އެއަށް ތާއީދު ލިބިަފއިޭވ، އަެނއްކާ 

ދެންމެ ނިމިގެން ދިޔައިރުވެްސ އިތުރު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި މިވަނީ. 

ނޑުމެންގެ މިމައްސަކަަތއިގެން ކުިރއަށް ދިއުމަްށ ، އެހެންވީމާ މި އަުޅގަ

 2295އަނެްއާކވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި ބައްދަލުވާނަން.  9:00މާދަމާ 

ޖަހަިއރު ޚާއްޞަަަ  9:00އާދެ، އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ މާދަމާގެ 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މިތާނގައި ބާްއވާނަން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނ 

ވަނަ ޖަލްސާ  6ހާރު ހިނގަމުން މިދާ ޚާއްޞަަަ މަޖިލީހުގެ މި

 ނިންމާލާނަން. އާދެ، 
 2300 
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__________________ 


