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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 ޖަލްސާ.  5މިއަދު މިބައްދަލުވަނީ، ރަްއިޔތުންގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ 

ލްސާގައި މަސަްއކަްތ ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން، ޖަލްސާއަށް މިޖަ

ވަަޑއިގެންެދއްވި އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް މަރްޙަބާ ދަންނަވަން. ޖަލްސާގެ 

އެޖެންޑާަގއި މިއަދު މިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

 10އްޔިތުންެގ ދެލިކޮޕީގެ މަސައްކަތް ކުިރައށް ގެންދަވާނެ ގޮތަކާބެޭހގޮތުން ރަ

ވަނަ ޖަލްސާގައި ކުރަްއވަމުން ގެންދެވި ބަހުސް،  4ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންަދަވއި، އެަގާވއިދުގެ މަަސއްަކތް ކުރިއަށް 

ނުޑ ދަންނަވާލަން  ގެންދަވާެނގޮތެއް ނިންމެވުން. މިފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ރިމަްއަޗށް ހުށަހެޅުނީ ބޭނުންވޭ، އާދެ އިްއެޔގެ ޖަލްސާގަިއ މަޖިލީހުގެ ކު

 15ދެގޮތެއް. ެއއީ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ގަާވއިުދެގ މާއްދާއަކުން 

މާއްދާއަކުން ބައްަލވަމުން، އަދި އެމާއްދާއަކަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

އިޞްލާޙެްއވާނަމަ، ެއއިްޞލާޙަކާމެދުވެސް ގޮެތްއ ނިންމަވަމުން 

ވަނަގޮތަކަްށ އެމާއްދާެއއް ނިންމަވަމުން ގެންދެވުމަށް. ދެން ދެ

ހުށަހެޅިފައިވަނީ، މެންބަރުން ލިޔުމުން ފޮނުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙުތަކާއެުކ، 

 20މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕ ގަާވއިދުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނއްަވއި، އާދެ 

ގަާވއިދު ހެދުމަށް މަޖިލީހުން އެކުަލވާލެްއވި ކޮމިޓީއަށް އަުލން ފޮނުއްވަިއ، 

ޞްލާޙުތަކުގެ އަލީަގއި ގަާވިއދުގެ ދެލިކޮޕީ މެންބަރުން ފޮނުއްވާފައިވާ އި 

އަލުން ދިރާސާކުރަްއަވއި ފުިރހަމަކުރައްަވއި، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް. 

އަދި ެއގޮތަށް ެއކޮމިޓީގެ ަމސައްކަތްކުަރްއވާއިުރ، އިޞްާލޙު ފޮނުއްިވ 

 25މެންބަރުން ބައިވެރިކުރަްއވަިއގެން ނުވަތަ އެމެންބަރުންެގ ޚިޔާލުފުޅު 

ިއގެން، މަސަްއކަްތ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އެހެންގޮތަކަށް ހޯއްދަވަ
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ދަންނަވާނަމަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގަިއ އޮީތ ދެގޮެތއް. އެްއގޮތަީކ، 

މިހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމުްނ ހުށަހެޅިފައިވަނީ ދެގޮތެއް. މިދެގޮތުންކުރެ 

ނުޑ ދަންނަވާލަން   އެްއގޮތެްއވެސް ިއއްޔެ ވަީނ ފާސްނުވެފައި. އަުޅގަ

 30ބޭނުންވަނީ މިއަދުވެސް ތިބޭފުޅުން ޚިޔާލުކުރައްަވއި ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ރަނގަޅުގޮަތކަށް ނިންމަވާދެްއވުން އެދެމޭ. އެްއގޮތަކީ ހަަމ މިހާހިސާބުން 

ފެށިގެން މަޖިލީހުގައި މިމަަސއްކަތް ފަށްަޓވަިއގެން ކުިރއަްށ ގެންދެވުމޭ. 

ކަކީ، ފައިވާ ިއޞްލާޙުތަދެވަނަގޮތަީކ މަޖިލީހަށް މިހާރު ލިޔުމުން ލިބި

އިޞްލާޙުތަކެްއކަމަްށ ދެކިވަަޑިއގެން  މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

 35އެއިޞްލާޙުތަާކއެކު އަލުން ދިރާސާކުރައްަވއި، އަުލން ގަވާއިުދ 

ފުރިހަމަކޮށްލައްވަިއގެން މިތަނަށް ފޮނުވުމަށް ގަާވއިދު އެކުަލވާލެވުމަްށ 

މޭ. އާެދ މިދެގޮތުންކުރެ އެކުަލވާލާފައިާވ ކޮމިީޓއަްށ އެ ފޮނުްއެވވު

ނުޑމެން މަޖިލީހުގެ މަސައްަކތް ކުރިއަށް  ނިންމަވާގޮތަކުން އަުޅގަ

ގެންދާނެގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ. މިހާރު ހަމަ މިމަޖިލީހުން ގަވާއިދު 

 40ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ަފށްޓަވާކަމަށްވާނަމަ، އެމަސަްއަކތަށް ދިއުމުގެ 

މަށްޓަކައި މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެްއގެ ކުރިން ަގވާއިުދގެ މާއްދާތައް ފާސްކުރު

ކޯރަމް ހަމަވާނީ ކޮން އަދަދަުކންތޯ އަދި ަގވާއިުދގެ މާއްދާެއއް ފާސްވާީނ 

ކޮން އަޣްލަބިއްޔަަތކުންތޯ، އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ، އެމަސަްއކަތް 

ފެށުމުގެކުރިން. ކޮމިޓީއަކަށް ެގންދަވަން ތިބޭފުޅުން ނިންމަވައިފިނަމަ، އާދެ 

 45ށް ގެންަދވަން ނިންމަވައިފިނަމަ ކޮމިޓީއިން އެބަްއލަވައި އަލުން ކޮމިޓީއަ

ޑްރާފްޓް، ުނވަތަ ދެލިކޮޕީ މިތަނަށް ފޮނުއްވާއިުރ، ދެްނ އެމަސަްއކަތް 

ފެށޭއިރުވެސް އަުޅަގނޑުެމންނަށް މަސައްކަތް ފަށައިގަނެވޭނީ 

މިދެންނެވިހެން މިގަވާއިދުެގ ކަންތައް ނިންމުމަށްްްޓަކައި މަޖިލީހުގެ 

ސާއެްއގެ ކޯރަމް ހަމަާވ އަދަދާއި އަދި ގަާވއިުދެގ މާއްދާއެއް ޖަލް

ނޑުމެން މަޖިލީހުން   50ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަޣްލަބިއްޔަތެއް އަުޅގަ

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

ނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ ގެންދަވާ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދެލިކޮޕީ

 55ވަނަ ޖަލްސާގައި ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ބަހުސް،  4ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާ، އެ ގަވާއިދުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ 

 ގޮތެއް ނިންމެވުން.

 

ފުޅުތައް ދެއްވަމުްނ، ޢިއްޒަތްތެރި މިނުކުތާތަކަްށ ޚިޔާލު ،އެހެންވީމާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި   60މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ފާޅުކުރަްއވައި އަުޅގަ

ަގާވއިދުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ެގންދަވާނެގޮތެްއ  ،މިއޮތް މައްސަލަ، އާދެ

ނިންމެވުމަށްޓަކައި ބަހުސްކުެރއްވުުމގެ ަވގުތު އަނެއްާކވެްސ އަޅުަގނުޑ 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވމުން ގެންދެވުން އެދެން. މެންބަރުންގެ  ހުޅުވާލަން.

 ޚިޔާލުފުޅު ފާޅުކުރަްއވަމުން ެގންދެވުން އެދެން. 

 65 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. މިހާހިސާބަށް މިމައްސަލަ   އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ހަމަ އެންމެގޮތެއް. އެއީ މިހާރު އައުމުން މިކަން ޙައްލުކުރެޭވނެ އޮތީ   އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

 ހުށަހެޅިފައިވާ ދެގޮތުްނކުރެ ގޮތަކަށް މަަސއްކަތް ގެންޮގސްގެން މިކަްނ      ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނިމިގެންދާނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ މިއަދުގެ މަިޖލީހުން މިކަން 

 70ނިންމޭނެ މެދުމިނުގެ ޙައްލެއް ހޯދުމަކީ، އެއީ ުކރަންޖެހިފައިާވ 

އްކަުމގައި އަޅުަގނޑު ދެެކން. މިހެންކަމުން މިމައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިާވ ކަމެ

އިޞްލާޙުތަކާެއކު، ކޮމިޓީއަްށ އަލުން ފޮނުވުން އެއީ ަހމައެކަނި މިކަްނ 

ނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަެވސް، ކޮމިޓީއަްށ  ކުރެވެން އޮްތގޮތް ކަުމގައި ައޅުގަ

ޙައްލެއް އަންނާީނ  މިމައްސަލަ ގެންދިޔަކަމުަގއިިވޔަސް މިމައްސަލައަށް

 75މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮްށ މިގަވާއިުދެގ 

އަސާސީ އުސޫލުތަކަށް ބަދަެލއް ނާންނާނެ ގޮތުގެ މަތިްނ ހުށަހެޅިފައިވާ 

އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން މިއަށް އެްއކުރެވެން ހުރި އިޞްލާޙުތައް، 
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ހު އަނބުަރއި ެގނައިމާ މިހާރު ކޮމިޓީއިން ބަލައި އެ އިޞްލާުޙ ގެނައުމަށްފަ

އެއިޞްލާޙުތަާކ ެއްއގޮތްާވގޮތުެގ މަތިން ފާސްކުރެވޭނެ އުސޫެލއް ކޮމިީޓއިްނ 

ނަޑއަޅާފަިއ އޮތުން. ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުެވސް އެބޭފުަޅުކ   80ކަ

ހުށަހެޅުއްވި ކޮންމެ ިއޞްލާޙަކީ، މީެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭނެ 

އިޞްލާޙެްއކަމުަގއި ދެެކވަަޑއިގަންަނވާ  އިޞްލާޙެްއކަމުަގއި، ހިމެނެންވާނެ

ކަމަށްވަންޏާ އަނެްއކާެވސް ަބހުސް ދިގުލައި އެްއގޮތަކަްށެވސް މިގަާވއިދުެގ 

ނޑު ދަންނަވަންެޖހޭ ވާހަކަައކީ،  މައްސަލަ ނުނިމި ހިނގައިާދނެ. އަުޅގަ

 85ބޭފުުޅންގެ ތެރޭގަިއ  25މިގަާވއިދު ވަރަށްދިގު ބަުހސްތަކަކަށްފަހު، 

ްނ ައއިސްަފއިވަނީ ަވކި އުސޫލުތަކެްއގެ މަްއޗަްށ އެއްބަްސެވވިގެ

ބިނާވެގެންނޭ. އެހެންކަމަްށާވއިރު އެކިބޭފުޅުން އެިކގޮަތށް އިޞްލާޙު 

ހުށަހަޅުއްވާއިުރ، އެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ އިޞްލާޙު މިައށް ގެނައުަމީކ 

އެއީ ެވވޭނެކަމެްއ ނޫނޭ. އެހެންކަމުން މިއިޞްލާުޙތައް ބައްަލަވިއ 

 90ެއއިޞްލާޙު ުހށަހެޅުމުން މިއަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ، ދިރާސާކޮށް

ގެނެސްދޭނެކަމަށް ކޮމިޓީއަްށވެސް ފެނިއްޖެކަމަށްެވއްޖިްއޔާ. މިއާމެދު 

އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ވިސްނަިއ އެއިން އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދޭނެ 

ފަހު އިޞްލާޙު ހުރިކަމަށްވަންޏާ، ކޮމިޓީއިން ެއއިޞްލާޙުތައް ެގންނެވުމަށް

އަނބުރާ ގެނައުމުން މަޖިލީހުން ފާސްވާނެގޮތެްއގެ މަތިން މެންބަރުން 

 95ވިސްނަިއވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ނިމިގެން ކޮމިީޓއަށް މީތި ހިނގައްޖެކަމަްށ 

ވަނީިވއްޔާ މީތި ނިމިދާނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ އިޞްލާޙުކޮށްގެްނ އަނެއްާކވެްސ 

ޅާނީ. އެހެންވީމާ ނިންމަންވާނެ ގެނައިމާ މެންބަރުން އެއަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހަ

ގޮތެއް މިއަދު. އެގޮަތކީ، ދެްނ އިޞްލާޙު އައުމުން އަެނއްާކވެސް މިއަްށ 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނަގޮތަކަށް މަްއސަލަ ނިމިގެން 

 100ދިއުން. ވީމާ އަޅުގަނަޑު ުހށަހަޅަން މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް މިހާރު 

ެއކު، އަދި ކޮމިޓީއިން އެިއޞްލާޙުތަކުެގ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ 

ތެރެއިން މިއަށް ގެނެވެން ހުރި އިޞްލާޙުތަކާ، މިއަށް އިތުުރ 

ފުރިހަމަކަްަމެއް ގެންނައުަމށްޓަކައި ގެނެވެން ހުިރ އިޞްލާޙުތަްއ 
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ކުރެްއވުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެނައިމައި ދެން މެންބަރުންނަށް އިޞްލާޙު 

 105ެވ މިކަން ނިމިގެން ދާެނޮގތެއްެގ މަތިން އަލުން ހުށަނޭޅުްއވޭ ގޮތަކަށް އޮ

ނޑު ހުށަހަޅަން. ދެވަނަކަަމކީ، މިގަާވއިުދ  އޮތުން. މިގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަ

ފާސްކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ބަޔާްނވެގެްނވާ ކަަމކަށް ނުވާތީ ަގާވއިުދ 

ފާސްކުރުމަށް ހަމައެކަނި އޮންނާނެ ކޯރަމަކީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުިވ 

ޕަސެންްޓކަމުގަްަިއ، ެއއީ މިދެންނެވީ ދެބައިުކަޅ  51މެންބަރުންގެ 

 110އެއްބަޔަްށވުރެ އެއްބޭފުޅަުކ ހުންނަ އުސޫލެއްގެ މަތިން ކޯރަމް 

ނުޑ ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް އަުޅގަ

 

 ` ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 ދުވަހު ޭބްއވި މިމަޖިލީހުގެ  2004 ިޑސެމްބަރ 13އަޅުަގނުޑ ިއއްޔެ،  ޙަްނމަދު މަްޖދީ އިްބރާީހމް މު

 115ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާ ުކރެވިފަިއވާގޮތަށް ޚިޔާެލްއ އަރިސްކުރިން.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް  ޚިޔާލުތަފާތުވުން ކުަޑކޮށް ައޅުގަ

ޅުަގނޑަްށ ވިސްނޭގޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއއްެޔ ފަސޭހަވާނޭކަމަށް އަ

ހުށަހެޅުނު ދެގޮތް ފާސްނުވެ، ެދވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ހުޅުވާލުމުން 

އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ، މާލޭ މެންބަރު އޮނަރަބަލް އިލްޔާސް އިބްރާހީމް 

 120ހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް އެކަން ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

ނޑަެއޅި  މިގަާވއިދު މެންބަރުން  25އެކުަލވާލެްއވުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ކޮށްފައިވާ މަސަްއކަތަށް ހެޔޮހިތުން އެއްެޗއް ބުނާނަމަ ބުނަންޖެހޭނީ 

ނޑު ެއ  މެންބަރުްނ  25ސާބަހޭ. އެމެންބަރުންނަށް ޝުކުރިއްާޔއޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެއްިވ ދެލިކޮޕީއަށް  އެކުަލވައި އަުޅގަ

 125ލާޙެއް ހުށަހެޅިން. ިއޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިން. އެހުށަހެޅުންތައް އިޞް

ހުށަހެޅީވެސް އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލާއެްއގޮްަތަށް. މިޚިޔާުލ ތަފާތުވުންތައް 

 25ކުޑަކޮށްލުމަށް ައޅުަގނޑު ުހށަހެޅީ، މިހުށަހެޅުންތައް ައލުން އެ 

ންބަރުންެގ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަށް ގެންދިއުމަށް. މިހެން ހުށަހެޅީ ދޭދޭ މެ

ނޑުމެންެގ  މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން ުކޑަކުރުމުގެ މުހިންމުކަމަކީ ައޅުގަ
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ނޑަށް ފެންނާތީ. ޢިއްޒަތްތެިރ   130ތެރޭގައި ވަރަށް ބޭނުންކަަމކަށް އަުޅގަ

ރައީސް. އިްއޔެގެ މިަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަިއވެސް، މިކަންވަީނ 

އި. އެއީ އަދަުދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތެްއކަމުގައި ސާބިތުކޮށްދީފަ 

ގުނުމުަގއި ހުރި ތަފާތެއްގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް ހާމަެވެގން ދިޔަކަން. 

ނޑު ހުށަހަޅާ ގޮތަީކ، މި  މިސަބަބަށްޓަކައި އަުޅަގނޑަްށ ފެންނަނީ، އަޅުގަ

 135މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޚިޔާލުތަްައް އަނބުރާ ކޮމިީޓައށް ގެންގޮްސ، 

ނޑުމެންާނިއ އެކޮމެޓީަގއި މަޝްވަރާކުރުމަށް  ފަހު، އަލުން ދެލިކޮޕީ އަޅުގަ

ހަމައަށް ގެނެސްދެްއވުމަށް. މި ހުށަހެޅުން ޢިއްޒަްއތެރި ރައީސަށް 

އަރިސްކުރަމުން މިފުރުޞަތުެގ ބޭނުންހިފަމުން، ހުރިހާ ހިނދަކު ޝުކުރު 

 އަދާކުރަމުން މަޑުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްާޔ. 
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ނޑު މި ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުީނ  ޝުްުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު   ަރއީސް، އަުޅގަ

 މިހާރު މިހިނގަމުންދާ ބަހުސް ކުަޑކޮށް މަޑުޖައްސާާލފައި، ުކއްިލ  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

މައްސަްަލަެއއްގޮތަށް ކަެމއް ހުށަހަޅާލަން. އާދެ މީ ރައްޔިތުންގެ ޚާްާއްަޞ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނެތުމާެއކު ުކއްިލ މައްސަލަެއއް  މަޖިލީހުގައި ަގވާއިެދއް އަދި އެކުެލވިފައި

ނޑަްަކަށް މާރަނގަޅަކަށް   145ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ އުސޫލެއް އަދި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މާލެ  ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

އަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ވަރަށް ގިނަދުވަުހ 

ނާ ވަިކެވގެން ޮގސް. އެހެންވީމާ ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކު އަުޅަގނޑުމެން

ނޑު މި މަޖިލީހަށް  މާލެއަތޮޅުގެ މެންބަރެްެްއގެ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

 150އެދެނީ އަލްމަރުޙޫްޫމް އިބްރާހީމް ޡުހޫރުގެ ހަނދާނުގަިއ އެއްމިނިޓްެގ 

ނޑު އެއަޮތޅަްަަކށް ނިސްބަތްވާ  ސުކޫތެއް ގެނެސްދިނުމަށް. އެއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ދީަފއިވާ މެސެޖަކަްށވާތީ އެމެސެްޖ މާލެ އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުން އަ  ުޅގަ

 މިމަޖިލީހަށް ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.
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 155މާލެއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ޝުޢޫރު ތަކަށް އިްިޙްތިރާމްކުރަން.  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ނޑައެޅިަފއިނެްތ  އެްެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެްެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާަގއި ކަ

 ަމއި ެއކަމަށް ފުރުޞަތެއް ދެވޭކަެށއް ނެތް.ކަމެއްވީ

 

ނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަމުން  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 160 މިގެންދަނީ ގަާވއިދުގެ ބަެއއް އިޞްލާޙުްުކުރުން ނުަވތަ ގަާވއިުދ  ޙަލީމް ައދުނާނު މެންަބރު 

ހަލާއަށް ކަމަށްވާީތވެ މިކަމާބެހޭކަމެއް ފާސްކުރުމުަގިއ އިޞްލާޙުކުރުމުެގ މަރު ވާހަކަެދއްެކވުން:

މުހިންމު މުޅި މަޖިލީހުގެްެ އަޣްްްަލބިއްޔަތު ލިބުން އެީއ ެއހާ 

ނުޑ ަޤބޫލުކުރާގޮތުަގިއ  ނޑަކަްށ ނުފެނޭ. އަުޅގަ ކަމެއްކަމަކަްށ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެްެ ަގވާއިދާ ބެހޭަކމެއް، ނޫނިްއޔާ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ނުަވަތ 

 165ލް ކަމެއް ާފސްކުރުމުަގއި، ެއވަގުަތުކ ޖަލްސާއަށް ޕްރޮސީޖަރަ

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބަާވ، ޯކރަމް ހަމަވާ ޖަލްސާއަކަށް ާހިޒރުވެަވޑަިއގެން 

ފުޅުންގެ އަްޣލަބިއްޔަތުން އެކަެމއް ފާސްކުރެވިދާނެ. ތިއްބަވާ ބޭ

އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ އެްއވެސް ބަަޔކަށް ބަދަލެއް ގަނެވޭީނ، 

މާއްދާއަކަށް އުނި އިތުރެއް ގެނެވޭނީ މުޅި މަޖިލީހުގެ އަޢްްްލަބިއްަޔުތ  ނޫނީ

 ަް ނޑުމެން ޤަްަބޫލުކުރަން، އޭގެ މާަނއަކީ ޚާްއޞަ  170ލިބިގެްެންކަން އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްެއްގެ ޯކރަމަކީ މުޅި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

ހާ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން ިތއްބެވުން ކަމަްށވުން އެކަީށގެްނވޭ. ެއއީ ހުރި

ނަޑކަްށ ހިއެއްނުޭވ  ވަަޑއިގެން ތިއްަބވާ ޖަލްސާެއއް ނޫނިއްޔަކާ އަުޅގަ

އަޣްލަބިއްޔަެތއް ލިބޭނެހެންނެއް. ކޮންމެއަކަސް ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ 

 175އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުން، އިއްެޔގެ ަޖލްސާގަިއވެްސ 

ރަތަމަ ވޯޓަށް އެހުނުގޮތަށް ގޮތަކަށް ފާސްކުރެވިަފއި ވާަކމަށް، އެއީ ފު

ޖަލްސާގައި ބަހުސްކުރުމަްށފަހުގައި އެކަން ނިްނމަން. އާދެ 

މިހެންކަމަށްވާތީވެ ައޅުަގނަޑށް މިކަން ޤަބޫލުކުރެޭވގޮްތ ދަންނަވާލަން 

 ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.
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ރު ޤަބޫލުކުރަްއވާގޮތް ވިދާޅުިވޔަްސ، އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އެމެންބަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މީެގކުރިންވެސް ކަންަތއް ގެންދެިވފައި ހުރިގޮާތ 

އަދި އެްެހެން މިހާތަނަށް ކަންތައްތައް ހިނގަމުން އައިސްަފިއްި އޮތްގޮތަށް 

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ ިއއްެޔ ަވކިޮގތަކަށް ނިމިފަިއ 

 185އެއޮތީ. މިހާރު މިއޮތީ މިކަންތަްއ ކުިރއަްށ ގެންދިއުމަްށ އެކަން 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ވަގުތު އަިއސްފައި. 

 

ނޑުެމން ފަށައިގަްތ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ އަނެްއކާެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން. އެހެންކަމުން ހިސާބުގައި އަޅާލި މުގޯީލގައި މިހާރު މިތިބީ، އަޅު ޖަމީލް هللا މެންަބރު ފަތުޙު  ގަ

 190އަނެއްާކވެސް ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން މިތެދުވީ.   ވާހަްަކަެދއްެކވުން:

އާދެ، ަގވާއިދު ފާސްކުރުމާެބހޭގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ، ޢަމަލުކުރާނެ 

ގޮތާދޭތެރޭަގއި ައޅުަގނޑު ެއންމެފުރަތަމަ އިއްޔެ ވާހަކަެދއްިކއިރުަގއި، 

ްސވަރަކަށް ބުރަެވގެން ވާހަކަދެއްކީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ަގާވއިދު، ކޮންމެވެ

އެކޮމިޓީއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ގަާވއިދުެގ މާއްދާއަކުްނ 

 195މާއްދާއަކުން ނުވަތަ ޗެޕްަޓރަކުން ޗެޕްޓަރަކުން ނަމަވެސް ކުރިއަްށ 

މެ މާއްދާއަކާުގޅިެގްނ ގެންދާގޮތަށް. ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތައް އެއިން ކޮން

އައިސްަފއިހުރިގޮތަށް ވިސްަނިއ ނިންމަމުން ގެންދިއުން. އެހެންނަމަވެސް 

ނުޑ  ފަހުން މާލޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުްއވިޮގތަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ޢަމަލީގޮތުން އެީއކަންނޭނެގ  ތާއީދުކޮށްގެން ވޯޓްދިނީ. އަުޅގަ

 200ހެންވީމާ އަދިވެސް އަުޅަގނޑު އެގޮތަްށ އެންމެ ރަނގަުޅގޮތަކަށް ވާނީ. އެ

ބުރަވާވާހަކަ ދަންަނވަން. ައދި ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖްދީ، 

ވަރަށް ސާފުކޮށް ހުށަހަޅުއްަވއިފި އެކަން އޮންނަންީވގޮތް. އަޅުަގނޑަްށ 

ހީވަނީ އެއީ އިްއޔެެވސް ވާަހކަދެކެވުނު ގޮތްހެން. އެހެންީވމާ އަޅުަގނޑަްށ 

ރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަްއ، އަދި ކޮންެމެވސް މުއްދަތެްއ ފެންނަނީ މިހާ

 205އަޅުަގނޑުމެން ދީފައި ހަމަ ސީދާ ކޮމިޓީއަށް އިޞްލާޙުތަްއ ހުށަހެޅޭގޮތަށް. 

އެއީ މިހާރު ފަހަރެއްގަިއ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިނުގަންނަަވއިގެްނ، 
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އިތުުރ އިޞްލާޙެއް ނުފޮނުއްވި ިތއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ނުވަތަ 

ކޮންމެވެސް ޚިޔާލެއް ގެްނގުޅުްއވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ސީދާ 

ކޮމިޓީއަށް އެޚިޔާލުަތއް ފޮނުއްވީމާ ކޮމިީޓއިން މިހުރިހާ ކަންތައްތަެކްއ 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަނެއްާކ ކޮންމެވެސް   210ކޮންސޮލިޑޭޓް ކުރަްއވާފައި ައުޅގަ

އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ  ޓައިމް ފްރޭމެއްެގ ތެރޭަގިއ ފޮނުއްަވއިދެްއވަން.

އެނޫްނގޮަތކަށް ގެންދަން ވެއްޖެއްީޖވިްއޔާ މީކީ  އެީއކަންނޭނގެ،

އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ މާައވަހަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމެއްހެންނެއް. ައވަހަށް 

ނިންމާލުމުގެ ވާހަކަދައްާކިއރުގައި ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންވެްސ 

 215ހަކަށް ޤާނޫނުއަސާީސ ޝައުޤުވެިރެވގެން މިތިބެނީ، ވީހާވެސް ައވަ

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކަންތައްތަާކ ހަމައަށް ދެވޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް މިހާުރ 

ނޑު ހިތުން ަހމަ ކޮންމެހެން  މިކުރަމުން ގެންދާ ކަންތައްަތަކކީވެްސ އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް. ައދި ވާހަކަދެކެވެމުން މިދަނީ ވަރަށް މުހިންމު 

ފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ހޭގޮތުން. ބައެއްއުސޫލީ މައްސަލަތަަކކާބެ

 220ކަންތައްތަކާދޭތެރޭ ވިސްނާއިުރ ތަންކޮޅެްއ ހަނިކޮށް ވިސްަނނީ، ނޫނީ ެއީއ 

ރަނގަޅުގޮެތްއވެސް ކަންނޭނގެ، ޕާލިމެންޓްރީ ޕްރެކްޓިސްތަާކ، 

އެހެންނަމަވެސް  މިހާހިސާބަށް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް.

އި ކަންަތއްތަްއ ފަހިކުރުމަށާއި ތަކެއް ާހސިލުކުރުމަށްޓަކަވަކިކަހަލަ މަޤްޞަދު

ވީހާވެްސ ގިނަބައެްއެގ  ،ވާގޮތަށްއަދިވީހާެވސް ގިނަބަޔަކު ޝާމިލު

 225 ރުމަށްަޓކައި ކުިދކުދި ބަދަލުތައްޝާމިލްާވގޮތަށް ަކންތައްތައް ކު ޚިޔާލުތައް

ހީވަނީ ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެްނ  ނުގެނައުމަކީ ެއއީ ައޅުަގނޑަށް

ނުކުރަން. އާދެ، އެހެްެންވީމާ ބޫލެއްރަންޖެހޭނެކަމަކަށެއް އަުޅަގނޑު ޤަކު

ފެންނަގޮތް  ،ބެހޭގޮތުން ކުރުމާގަާވިއދު އިޞްލާޙުއެގޮުތގެ މަތިން އާދެ، 

ނޑު މިހިތަށްއަރަނީ މިހާރު ބައެއް  ،ދެންނެވުމަށްފަހުގައި ފަހަރަށް  އަުޅގަ

 230މުހިންމު  ،ފަދަިއންމެންބަރުން އިްއޔެވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ޢިއްޒަތްތެރި 

ދު އަދި ގަވާއިނުވަަތ  ބައެއް ކަންަތއްތައް އެބަހުިރ، އަޅުަގނޑުމެން އެޤާނޫނު

ފާސްވަންދެންވެސް ކޮންެމވެްސ ގޮތެއް ނިންމަިއގެން އެބަިތބެންޖެހޭކަހަލަ 
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 ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. ޭއގެ ތެރޭގައި ކޯރަްމގެ ކަންތައްަތްއ އެއީ ވަރަށް 

ުދ ފާސްވަންދެނެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް އިގަވާމުހިންމު ކަމައް. 

 235ދު ފާސްކުރަންެވްސ ަގާވއިބަލާކަށެއް. ެއއީ  ައކީ ކޮބައިތޯ ނުތިބެވޭނެ، ކޯރަމް

ކޯރަމެއްގެ ވާހަކަ ެއއާދޭތެޭރ އަޅުަގނޑުމެން ގޮތަކަށް އެއްބަްސވެފަިއ 

ނ ޑުެވސް ހަމަ ކުރީަގިއ އޮންނަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

އްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިާޔލުފުޅު، އާދެ، ދެްއކެވި ޢި ވާހަކަފުޅު

ރާހީމް ޝަރީފް ދެއްކެިވ ތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްއަްއޑުއަ

ނޑު   240ދުކުރަން. ެއއީ މީަގއި ކޮްނމެވެސް ކަހަލަ ާތއީވާހަކަފުުޅވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންގުޅެން. ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާްއދާއެއް ނުަވަތ  ތަފާތެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނ  ނުއަސާސީގެ ބަެއއް ެއއާެބހޭގޮތުން ގޮތެއް ފާސްކުރުމަށްޤާނޫ

ގެންގުޅެްނވީ އުޞޫލާިއ އެނޫންކަންތައްަތއް، އާދެ، ޕްރޮސީޖަރަލް 

ްނ ކަންތައްތަުކގައި ުނވަތަ ެއނޫންވެސް އެހެންކަމެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެ

 245އަްށ އާެދ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ާމއްދާާއއި، ާމއްދާ ގެންގުޅެްނވީ އުޞޫލަކާ.

ނުވަތަ މާއްދާގެ ަބއެއް އެާއދެތެރޭގައި ައޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ މާބޮުޑ 

ްެއްވެްސ. އަނެއްަބއިަގިއ  ކުާރނެައޅުަގނޑުމެން ބަޙުސެއް  ޖާގަެއއް އޮތްހެނެ

 އެަވގުތަުކ ޖަލްސާއަށް ވަަޑިއގެން ތިއްެބވި،އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަނީ 

. ވަަޑއިގެްނކަންފުޅުން ހާޒިުރވެ ކިތައް ބޭޖަލްސާއެއް ޤާނޫނީގޮތުން ބޭްއވެނީ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ހަމަ ކިތައް މެންބަރުން ހާޒިރު  250ރުވެގެންކަން، ެއއީ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެ ެބިވ ަވޑަިއގެން ތިއްން އެނގޭ ެއއްެޗއްހެން. ދެން ހާޒިރުވެކަ

 ޔަްށވުރެ،ދެބަިއކުޅަ ެއއްބަ ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަުތ، ނުަވތަ އޭގެ މާނައަކީ

ރުވުން. ެއހާވަރުން ގެންދިަޔއިމާ ރަނަގޅުވާނެ. ދެން މެންބަރުން އިތު 1

ްް ން ނިކުމެދާނެ ބަޙުސެއް އެބައޮތް. ކިހިނެއްގުޅޭގޮތު މިކަމާ ހެއްޔޭ ކަމެްއ

 255ޓުލަިއގެން. ފާސްކުރާނީ، އެހާމަދު ޢަދަދެއްގެ މީހުންކޮޅެްއ ވޯ

ނޑުމެން ބަޙުސްކުރަންީވ ކީ އެހާބޮޑަށް ައޅުގަ އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ މިއި 

ހެން. ބައެްއކަހަލަ ތަންތަނުގައި ބަެއއްކަަހލަ ކަންކަމުގަިއ ނޫންްްމައުޞޫެއއް

ނެގޭ ޢާންމު ޯވޓެއް، ުނވަަތ  އުމުގެ ފެްނވަރުަގއި މިސާލަކަށްޅި ޤަމު
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ހިނގަމުންދާ އިންތިޚާބެއް، ނުވަތަ އެނޫންކަމެްއގަިއވެސް އޮންަނ 

 260އުޞޫލުތަކަށް ބަލާލާއިުރގަިއ ގުނޭ ނުވަތަ ކަމެއް ުމޅިން ނިމިގެން 

ކޮްނސްޓިޓިއުޝަނަްލ ރުަގއި، މުޅި މަޖިލިސް ނުވަތަ މުޅި ދާއި

ބަރަށް ަބލާއިރުަގއި، ެއއްބައިފަހަރަށް ހިތަށްއަރާ މިހާ ންނައެސެމްބްލީގެްެ 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެީއކަންނޭނގެ  ކަމެއް ނިންމިާދނެހޭ.މަދުބަޔަކަށް 

އަނެްއ  ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުޞޫލުތަކަކީ. ދެން ހަްަމަ އުޞޫލީ

 265. ވާހަކަ  ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ އަކީ އެކަންތައްަތްއ ހުށަހެޅުމާލަމައްސަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެީއވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މީަގިއ 

ފްލެކްސިބިލިޓީއެއް ގެްނގުޅެްނ އެންމެ ރަނގަޅުކަމެއްހެން. މިހާހިސާބަށް 

ްނެގ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުާރ އުޞޫލަކީ އެްއވެްސ ކަމެްއ ރައްޔިތު

މަޖިލީހަށްވެސް، ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެމީހަކު އެތާނަގިއ 

 270އެތަނަށްްް ހާޒިރުވެ އެަތނުގައި ިއއްަވިއގެންނޭ، ިއނގޭތޯ. އެީއ 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިއުޞޫުލ އެއީ ހަމަ ގިނަތަންތާނގައި ނުވަތަ ހުރިހާ 

ކަމެްއ. މެންޓްރީ އުޞޫލެްއގެ ގޮުތގައި ގެންގުޅޭ ޕާލަތަނެއްަގއިހެން 

ެއީއ  އެހުށަހަޅާކަމެްއ ހުށަހެޅުން، އެމެންބަރަކު ނުވަތަ އެމީހަުކ ހާޒިރުވެ

ނުޑ  ކޮންމެކަހަލަ ކަމެއްކަމުަގިއ ވިޔަސް. އެްެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

 275ނުވެޭވ ަގއި، ހާޒިރުކުރުމުގެ ވާހަކަެއއް ދައްާކއިރުޝާމިލުކުރިންދެންނެވި 

. ފަހަރެއްގައި ބަލިޙާލު ނުވަަތ ގޮތަކަށް ކަންދިމާވެަފއިތިބޭ މީހުން ތިބެދާނެ

ހަމަ ، ހުރެ، ފަހަރެްއގައި އެނޫްނވެސް ސަބަބަާކހުރެކާްާސިއްޙީކަމަ

ނުެވޭވ މީހާއަށްވެްސ ކޮންމެވެްސ ގޮތަކުން އޭނާެގ ކަންދިމާވާގޮތުން ާހޒިރު

ވާޖިބު އަދާކުރުމުަގއި ނުވަތަ އޭނާ ބައިވެިރވުމުގެ ފުރުޞަެތއް ކޮންމެވެްސ 

 280 ވަީނ ފަހިކޮށްދިފައި ބޭއްުވމަކީ އެއީ ގޮތަކުން އަުޅަގނޑަށްހީ

ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ނެތްކަމެއްނޫންހެ ން. އެހެންެވ އެގޮތުން އަުޅގަ

މިކަމުގަިއވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ފްލެކްސިބިލިޓީ ގެްނގުޅެންޖެހޭނެޔޭ. 

އޭަގއިެވސް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ތަފާތު ކުރެވިދާެނ އެކިާބވަތުެގ 

ކަމަށް. އެހެންވީމާ މިކަމުގައިވެްސ ކަންތައްތަކަށް. ެއކިކަހަަލ ކަން
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 285ފްލެކްސިބިލިޓީއެއް އޮންނަން ވާނެކަމަށް. ދެން ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ހަމަ 

ވަރަށް ުކޑަުކޑަ ވާހަކަެއއް ަދންނަވާލަން. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެްނ 

މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފެށިގެން ދިަޔއިރުަގއިެވސް ކޮންެމވެސް ވަރަކަްށ 

ޒަތްތެރި މެންބަރުން ޢިޝާރާތްވެސްކުރެްއިވ ކަންނޭނގެ، ބައެއް ޢިއް 

ވޯޓުގުނުުމގެ ކަންތަކުަގއި ައވަްސވާނެގޮެތއްގެ ވާހަަކ. ދެން އިދާރާއިން 

ނޑު ހިތުން ދެން މިވަގުތަށް ހަްަމަ   290ހަމަޖައްސަވާފައިހުރި އިންތިޒާްމ އަޅުގަ

 ނގެ.ކަންނޭ ގެންދެވޭނެ ގޮތަކީ އެއީ  ތައްއެންމެ އެފިޝެންޓްކޮށް ކަން 

ނޑުަހމަ ހިތަށްއަރަނީ އަނެއްާކެވސް އެްއކަލަ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގ ސިސްޓަމް ކޮމްޕިއުޓަރައިޒް ކޮށްަފިއ 

ްަްސ  ހުންނައިރުގަިއ މިކަހަލަ ގޮެތއް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުނޫންކަމަށްވިޔަ

 295ިއ ކަމާެއކީގަ ކުރިޔަށްދާއިުރގައި އެސިސްަޓމް އިންސްޓޯލްކޮށްގެން ަހލުވި

ތަންކޮޅެއް ހަލުިވކަމާއެީކަގއި ދާނެގޮތެއް ހަމަޖައްސަަވއި ުނދެއްވޭނެބާޭއ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުަގިއ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 300ދަންނަާވލާނަން. މިހާރު ބެހޭގޮތުން  އެންމެފަހުން ޢިޝާރާތްކުރެއްިވ ކަންތަކާ

ވޯޓުދިނުުމގެ ކަންަތއް  ުދގެ ދެލިކޮީޕގައިަގވާއިކުެރވިފަިއވާ އްޔާރުތަ

ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ަކނޑަެއޅިފަިއާވ ދޭ ނިކް ސިސްޓަމުން ޯވޓުއިލެކްޓްރޯ

ވާހަކަ ލިެޔވިފަިއވާނެ. އަިދ އެކަމާބެހޭގޮތުން އެކަހަަލ ސިސްޓަމެއް 

ޅު މިހާރު މަށްޓަކަިއ ކުރަްއވަންޖެހޭ މަސައްަކތްޕުހޯއްދެވު މިތަނަށް

 305ކުރަްއވަމުން ގެންދަވަނީ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން 

ދެން  މުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހޭނެ. އާދެ،މުސްތަޤްބަލުގައި ެއގޮތަށް ޯވޓުދިނު

މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު.

 

ނުޑ ފުރުޞަތުގެ  ްީ މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރ  310 އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ
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 ރާހީމް ޝަރީފް އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްބޭނުންކޮށްލީ އައްޑުއަޮތޅުގެ ޢި ވަީޙދު  މެންަބރު ޢަލީ

ނޑަްށ ދުކުރުމަށް. ނަމަވެސް އަޅުތާއީހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުއްުވމަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން: ގަ

ުކރުމުގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަޅުަގނޑު ތާއީދުހީވަނީ 

ނުޑެވސް އިތުުރ ތާއީހުށަހެޅުމަށް  ދު ލިބިއްޖެހެން. އެހެންވެ އަުޅގަ

 315 ދެއް އަުރވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އިށީންނާނަން. ޝުކުިރއްޔާ. ތާއީ

 

ނުޑވެސް   ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   އިްއެޔަގއި މިވާހަކަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ދެކެވެމުންދިޔަ ކަންތައްަތކާ ުގޅިގެން އަދި އަޅުަގނޑަށް ެފންނަ ދެތިން   ައޙުަމދު ސަީމރު މެންަބރު

މިފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލީ. ދަންނަވާލަްނވެެގން ޚިޔާލެއް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން މިވާހަކައަޅުަގނޑަ  320ދެކެވެމުންާދ ކަންތައްތަާކ ށްީހވަނީ އަުޅގަ

ގުިޅގެން އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ބުރަވެވޭ ެއްއގޮތެްެއް އެަބއޮތް. އެއީ މިހާރު 

ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙުތައް  ،މެންބަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ

މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތަުކން އެކަން އަުޑއިްއވައި ދިނުމަށްފަހު، ނުވަތަ 

ތަްއ އަޑުިއްއވަިއ އެމަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިާދރީ ބޭފުޅުން އެކަންތައް

 325ދިނުމަށްފަހު، އެކަމާ ގުޅޭޮގތުން ޚިޔާލެއް އޮތްނަމަ، ނުވަތަ އެކަމާ 

ވިދާުޅެވފައި، ދެން މިކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވާގޮތަށް  ގުޭޅގޮތުން ގޮތެއް

ހަމަޖެއްސުން ރަނގަޅުވެދާނެަކމަށް ފެނެޔޭ. އެއީ މިނަންގަތީ އަނެއްާކވެްސ 

ނޑުމެން ެއއްެވސް ބަޙުސެްއ  ކޮމިީޓއަށް ފޮުނވާގޮތަށް މިވަގުތު ހަމަ  އަުޅގަ

މީގެތެރޭަގއި ނުހިންަގއި ހަމަެއކަނި ފޮނުވާނަންތޯ ނުވަަތ ޫނންތޯ ނުވަތަ 

 330މިތަނުގެ މާއްދާތަކުން އަުޅަގނޑުމެން ިކޔާގޮެތއް ނިންމާނީތޯ މިބަޙުސް 

ެއއް ނުވަތަ މިގޮތަށް ކުރިއަްށގެންާދނެ ގޮތެއްނުނިމި މިދަނީ. އެެހންވީމާ 

ނޑަށް ހީވަީނ ވަސް މިހާރު ފަހަދު ނައަޅާ ދިޔައީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ދާމެދު ހަމައެކަނި ޚިާޔީލ ަގވާއިދުަގއި ކަމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ގަާވއި

ދަްށ އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންވާކަމަށް ަގވާއިތަފާތެއް ނުވަތަ މި

 335އަންނަންޖެހޭ އެއީ އެއަްށ  ،މާއެކުހުށަހަޅާފައިވާ މެންބަރުން ތިބު ލިޔުމުން

ނޑަްށ ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންަނމަވެސް މީަގއި އްކަމަށް އަޅު ބަދަލެ ގަ
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ެއއް ބޭފުޅުްނ ބަސްމޮށުންތެރިކަމާ ބައެއް އުޞޫލީ މައްސަލަަތކަށް ބަ

ވަަޑިއގަންނަވަްނވެސް ޚިޔާލުފުުޅ ކުރަްއވާފަިއ ބަހުސްގައި ަބއިވެިރވެ 

 އޮވެދާނެކަން ޔަޤީން. އެހެްނނަމަވެސް މީަގއި އިޞްލާޙުަތކެއް ލިޔުމުން 

 340 އެ  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފަރާތްތަކުގެ ެއއަުޑއެްއސެވުމަށްފަހުގައި 

އިޞްލާޙުތައް ގެންނާނީ ޮކމިޓީއަށް އެފޮނުވާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ، 

މަސައްކަްތ ހިސާބަށް ގެންދަވާަފއި ކޮމިޓީއާ ަހވާލުކުރަްއަވއިގެްނ އެހާ

ނޑަްށ ތަންކޮޅެއް ފަސޭަހގޮތެއްކަމަްށ އަުޅގައެީއ  ،ކުރިއަށް ގެންދަވާނަމަ

ފާހަގަކުރެވޭީތ، ެއވާހަކަ ދަްނނަވާލަން. ދެންހަމަ އެއާެއއްޮކށް ޢިއްޒަތްތެރި 

 345ޖަމީލުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާުޅވިފަދައިން އިލެކްޓްރޯނިްކ هللا މެންބަރު ފަތުޙު

ވޯޓިންގ ސިސްޓަމް އަޅުަގނަޑށްހީވަނީ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް މިކޮޅުަގިއ 

ޅުަގނޑުމެން ެއކަންތައްތަކަްށ ހަމަޖެހެންވެއްޖެ ކަންނޭނގެ. އެއީ އަ 

ނޑުމެންނަށް ބަލާއިރު، އިްއޔެަގިއވެސް އެދިމާވި ކަން ތައްތަކުން ައޅު

ހަމަ ޕުޅުހިތް ގެމުޅިން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ހަމަގައިމުވެސް މެންބަރުން

 350އޭގެތެރޭަގއި ފާޅުެވގެންދިޔަ. އެހެންވީމާ  ގޮތްަތކެއް ޖެހިވަޑައިުނގަންނަވާ 

 ފާސްވެވަަޑއިނުގެންެނވި ަކމަށްވިޔަސް، ަވގުތަށްްްދު މިގަވާއިމަޖިލީހުގެ 

 ިންކ ސިސްޓަމާ އޮްތކަމަށްވިޔަްސ، އިލެކްޓްރޯފާސްނުކުރެްއވި ނުވަތަ 

ވަަޑއިގެްނ އިދާރާއިން ިވސްނާ ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުން ގޮތްތަކެއް

އަޅުަގނޑަްށ  ،ފެއްޓެވުމަީކ މިވަގުތަށް ބަލާއިރު ުޕޅުއެމަސައްކަތް

 355ހުށަހަޅާލަން.  ތައްވެސް އަޅުަގނޑު މާ މިކަންފެންނަކަމެކޭ. އެހެންވީ

އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު މިފުުރޞަތަށް އެދުނީ މިދެންނެވިޮގތަށް މިހާރު 

ުނަވތަ އެހުށަހެޅި  ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަްނތައްތައް އެފަރާތްތަކުން

އަޑުން ހުަށހެޅުމަށްފަހު، ނުވަތަ އިާދރީ ބޭފުޅުން  ފަރާތްތަކެއްގެ

ތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި ެއއާބެހޭގޮއެކަންތައްަތއް 

 360ފުޅާއެުކގަިއ ދެން އެޚިާޔލު، މަށްފަހުއެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާުކރެއްވު

ނޑު ހުށަހަޅަން. އެހެންވީމާ އެހުށަހެޅުމަށް  މިކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާގޮތަށް ައުޅގަ

 އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭުނންކޮށްލީ. ޝުކުރިްއޔާ. 
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 63ވަަޑއިގެން ތިއްބެވީ ރު މިވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ އާދެ، މިހާ  ސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

 365މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ަވޑަިއގެން މިތިއްެބީވ. މީ ދެންމެ  63މެންބަރުން. 

ނިކް ބަރުވެސް ވޯޓުދިނުމުަގއި ިއލެކްޓްރޯވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި މެން

ރައްޔިތުންެގ  ،ދާުޅވެއްޖެ. އެހެންވީމާވާަހކަ ވި ސިސްޓަމެއް ބޭނުންފުޅުވާ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްެވސް  މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު އަިދ އަުޅގަ

ޢާންމު ވިދާޅުވާގޮުތަގއި ެއގޮތަށް  ބަލަހައްޓަވަން ހުންނެވި ައމީން

 370ޚިޔާލުކުރަްއވަިއގެން މިހާރު އެކަހަލަ ސިސްޓަމެްއގެ ައުގ ހޯއްދެވުމަށް 

ޯވޓު  ،ބޭފުޅުން ވޯޓު ެދްއވާއިރު  ޅުއްވާފައި. ޭއރުން ތިޔަމިހާރުވަނީ ހުށަހަ

ްއވިގޮާތއި އެހުިރހާ އެއްެޗއް ދެއްވާ ބޭފުޅެްއގެ ނަންފުޅާިއ، ވޯޓު ދެ

ސްކިރީނަކުން ފެނިަވޑަިއަގންނަވާގޮތަށް ހުންނަގޮތަްށ ވޯޓުދިނުމުގެ އި

ެއކަން  ޔާ ހަމަޖެހޭނެ. މާލަސްތަކެްއނުވެސިސްޓަމެއް އިރާދަކުެރއްިވއް 

 375ގެންދަވަނީ. ދެން މިހާރު އެމަސައްކަތްތަކެްއ ކުރައްވަމުން  ޖެހޭނެ.ހަމަ

ތްތެރިްި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަުރވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިއްޒަ

 މަދު ޒާހިރަށް. މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙް

 

 ައޅުަގނުޑ މިފުރުޞަތަކަށް  .ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 380 ޮގތުން އެްއޗެްއ ރއާ ބެހޭދަންނަވާލީ ހަމައެކަިނ ޕްރޮސީޖާ  ަމދު ޒާހިރުައޙް ންަބރުމެ

ބަރުން ހުށަހެޅުއްިވ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބައެއް ސާފުކޮށްލަން. އެއީ ދެންމެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ތާއީދު ކުެރވޭ. އަޅުަގނުޑ ބޭނުމެއްނުޭވ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށްވެްސ އަުޅގަ

ދާ މަސައްކަތް ލަސްކުރުމަށް އެޅޭ ހުރަހަކަށްވާކަެށއް. މަޖިލީހުގެ މިހާރުމި 

ނޑަށް  އެްެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނުޑގެ ޒަމީރު ގަބޫލެއްުނކުޭރ އަުޅގަ

ނޑަށް ތަުޖރިބާވިސްނިފައި އޮންނަގޮތު   385ކުރެވިފަިއ ގަިއިވއްޔާ އަުޅގަ

މާނުގަިއ މަޖިލީހުގައި މިވޭތުވެދިަޔ ޒަ ،އޮންނަގޮުތގައި ވިްއޔާ

ކަށް އަޅުަގނޑަްށ އާ ޚިލާފަށް ދާކަމެއްކަމަޖަރހިނގަމުންދިޔަ ޕްރޮސީ

ނޑަށް ފެންނަ އެއްޗެްއ ނުދަންނަވާ  ފެންނަކަމަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ
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ނޑުެގ ޒަ ނުޑ މީރު ގަބޫލެއްނުކުރޭ. އެްެހެްނވުމާއިންނަން އަުޅގަ އެުކ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ  ،މިފުރުޞަތު މިހޯދީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  390އަުޅގަ

ދަނީ އެކިމަރުޙަާލ މަރުޙަލާއަށް. އެންމެފުރަތަމަ ވަކިކަމަާކ މަސައްކަތްމި

ބެހޭގޮތުން މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީމާ މިއަންނަނީ 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުން. ޚިޔާލުފާުޅކުރާ މަރުޙަލާ ނިމުނީމާ ދެން މަޖިލީހުން 

ކިހިނެއްތޯ. މަސައްކަތް ދާނީ ދާނީ، ނޫނީ  ގޮތެއްނިންމަވަނީ ކޮމިީޓއަކަށްތޯ 

ނޑުމެން ޢާ  395ންމުގޮތެއްަގއި ކޮމިޓީައކަްށ މިދަނީ ފޮނުވަނީ އަޅުގަ

ދު ލިބިފައި ހުންނަ ތާއީޢާންމުގޮތެއްަގއި ކޮމިޓީއަްށ މިފޮނުވަނީ 

ދިއުމުން ކޮމިޓީގަިއ  ޚިޔާލުފުޅުތައް. ޔައުިމއްާޔއެީކގައި ކޮމިީޓއަށް

ބެހޭގޮތުން ާވހަކަދައްަކވަނީ. އެއަށްފަހުަގިއ އެކޮމިޓީން  ކާއެޚިޔާލުފުޅަ

ނިންމަވާ ނިންމެވުމެއް. ެއއީ ބިލަކަށްިވޔަސް މައްަސލަޔަކަށްިވޔަްސ 

 400މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ކަެމއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީމާއެއާބެހޭގޮތުން އެ

މެންބަރުން އެއާބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރާނީ. ނޫނީ އިޞްލާޙެއް އޮތިްއާޔ 

ން ގޮތެއް ހޭޮގތުއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވާނީ. އަނެއްާކވެސް ދެން ެއއާބެ

ނީ މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވަން ބެނުންފުިޅްއޔާ ކޮމިޓީއަްށ ވަނިންމަ

އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ވަން. އެނޫްނގޮތަކަްށ ކޮމިޓީއަކަށް އްފޮނު

 405މިހާރު  އި ފޮނުވިަފއެއްެނތް.ތާނގަ މައްސަލަތަކެއް ިމވޭތުވެިދޔަ 

ކުރެްއވުމުން ތް ޙަާވލުމަސައްކަ މައްސަަލއަީކ ކޮމިޓީއަކާމިނުކުމެގެންއުޅޭ 

މަސައްކަތް ނިންމާފައި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީ، އަދި މަޖިލީހުގެ  ކޮމިޓީން

އިދާރާއަށް ނޫނިްއޔާ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެމންބަރުންނަށް 

 ،އެންެގވީ ެއއާބެހޭގޮތުން އިްޞލާޙެއް އޮތިްއޔާ ފޮނުވާށޭ. ެއއިޞްލާޙަށް

 410މެންބަރުންނަށް ނޯޓިސްއެްއގެ  އެއިޞްލާުޙގެ ކޮޕީަތއް ަމޖިލީހުގެ

ވަީނ ފޮނުއްަވިއ ދެއްވާަފއި. އެއާބެޭހގޮުތން އިތުރު ވެސްގޮތުަގއި 

އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު މިފޮނުވާލަނީ އެމައްސަލަ  .ވާހަކަތަެކއް ނުދައްކާ

އަނެއްާކވެސް ކޮމިޓީައކަށް. ދަންނަވަންމިއުޅޭ ވާހަަކއަީކ ކޮމިޓީއަކަްށ 

ދެއްނެތި ފޮނުވޭ މައްސަލަްަތަކެޭކ. ފޮނުއްވޭ މައްސަލަތަކަީކ ތާއީމި
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 415ބްރެއިންސްޓޯމިންގ ނޫނީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ މިއޮތީ 

ފުުޅގެ އަލީގައި ކަމެްއ އި. އެއަށްފަުހގައި އެޚިޔާލުކަޑައްުތކޮށްފަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންކޮޅަކާ މިވަނީ ައޅުަގނޑުމެން ކުރަްނވެގެން ތައްޔާރު

ން އެމަސައްކަތްަތކެްއ ނިންމާފައި ޅުއެބޭފު ޙަވާލުކުެރވިފައި. ެއއަށްފަހު

ހުށަހަޅުއްވާފައި. ހުށަހެޅުއްވީމާ އެއާބެހޭގޮތުްނ ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް 

 420ެއއިޞްާލޙެއް ގެންނަން  ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ޚިޔާލުފުޅުަތއް މެންބަރުންނަށް

. ބޭނުންފުޅުވަންޏާ އެިއޞްލާޙެްއ އަނެްއކާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުްއވަންއެބަޖެހޭ

 އެީކަގއިދެން ެއތާއީދާ، ފިްއޔާާތއީދެްއ ލިބިވަަޑިއަގންނަްަވައި އެއަށް

ކޮމިޓީައކާ ހަމަޔަްށ ދާންޖެހޭނީ.  ،ކަންނޭނގެ ކޮމިީޓއަާކ ހަމަޔަަކށް ދަންޏާ

އަްަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަމީރު  .އަޅުަގނޑަށް ދެންމެ ހދ

 425. އަޅުަގނޑަްށ ކުެރވޭދުތާއީއެހުށަހެޅުއްވި ިޚޔާލުފުޅަށްްް އަޅުަގނޑަށް 

ންމެ ވިސްނޭގޮުތަގއި ސަމީރު އެހުށަހެޅުއްވީ ކަންނޭނގެ އެ

ނޑު  މެންނަށް މިކަންތައް ގެންދެވޭނެގޮތަކީ. ލުއިގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެހުށަހެޅުއްވީ ޚިޔާލުފުެޅއް، އިޞްލާޙެްއ 

 ދު ތާއީމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީމާ އަދި މެންބަރުން ނިންމަވަންޏާ 

 430ކުރެްއވިޔަސް ނުކުެރއްިވޔަްސ ދެން މިދެންނެވީ މަޖިލީހުގައި އޮތްކަެމއް 

ދާ ނުލައި އެިޚާޔލުފުޅުތައް ފޮނުއްވުމަކީ. އަޅުަގނޑަްށ ތާއީއެ

ހަށް ދު ލިބިގެން މަޖިލީތާއީވިސްނޭގޮުތަގއިިވއްޔާ އެިޚާޔލުފުޅަށް 

 ން ދިރާސާ ކުރައްވާފައި މަްއސަލަ މިކޮޅަށް ދާންޖެހޭނީ. ދެން މިކޮމިޓީ

ސް އަޅުަގނޑުމެްނ ހުށަހެޅުއްވިދާނެ ކަންނޭނގެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

 435ނިންމުމުގެ ައވަހަށް އެކަމަކު ނުންޭވ ައވަަހށް ނިންމަން. އެންމެންވެސް ބޭ

ަފއިވާ ހުރިހާ ތާނގައި މަޖިލީހުން ކުރައްވާ މާނައަކީ މިވޭތުވެދިޔަ

ނޭނގެ. ހަނދާންނައްތާލާފައި ގޮތެއް ނިންމުމެއް ނޫންކަން ޕްރެކްޓިސްތައް

ކުރާއިުރގަިއ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި މަަސއްަކތް ަރއްޔިތުްނގެ އަޅުަގނޑުމެން

ކްޓިސް، އެީއ ހުރިހާ ވިސްނަންޖެހޭކަމެއް އެބައޮތް. ޕާލިމެންޓްރީ ޕްރެ

 440ތަނެއްަގއިވެސް ޤަބޫުލކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއވެސް ެއސްޓެބްލިޝްކޮށްފަިއާވ 
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 . ނޫނިއްޔާ މިވޭތުވެދިޔަ ޕާލިމެންޓްރީ ޕްރެކްޓިސްއަްށ ބަލަން އެބަޖެހޭ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖލީހުގަިއވެސް  ތާނގައި އަުޅގަ

މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިގެން ެއަކންތައްތައް ގެްނގޮސްފައިހުރި އާދަކާދަތަކަށް 

ނޑުމެން  ބަލަން އެބަޖެހޭ. އެއަށް ރިޢާއަތްކޮށްފައި ކަންނޭނގެ ައޅުގަ

 445މަޖިލީހުން  ،ޒަތްތެރި ަރއީސްގޮތްތަެކއް ނިންމަންޖެހެނީ. ވީމާ ޢިއް

ނުޑ  އަވަހަށް ނިންމަންވެގެން ގެންދަވާ ކޮންމެގޮތަކަްށވެްސ އަޅުގަ

ެވސް ފުޅާކޮްށ ދުކުރަން. އެހެްެންނަމަެވސް އަދި ހަނިކޮށް ނަމަތާއީ

ނޑަްށ ވަނިންމަ ،ޏާނަމަވެސް މިތަނުން ގޮތެއް ިނންމަވަން ންޖެހޭނީ އަުޅގަ

ިމވޭތުވެދިަޔ ތާނގަިއ ހީވާގޮުތގަިއިވއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންގެ 

 450އަތޮޅުެގ  .ޕްރެކްޓިސްތަކަށް ބަލާފައި. މިފުރުޞަތުގައި ައޅުްުަގނޑު ހދ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަމީރު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަްށ 

ނޑު  ުތގަިއވެސް ކުިރއަްށގެންދަންއެގޮ އެއަްށ ފެންނާތީ އަޅުގަ

  ވި ފުރުޞަތަށް. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއް  ،ދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާތާއީ

 

 455ތިާރމްކުރަން. ދެން މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އިޙް އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަދި ކޮމިޓީތަކަށް މައްސަލަ  ޢާންމުގޮތެއްަގއި ކޮމިޓީތަކުެގ މަސައްކަތް

 ފައި ެއވާ ކުރައްވާމެންބަރު ޢިޝާރާތްޢިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުފައިހުރީ

ތާނގަިއ އެއާ ޚިލާފު  ދައިން. އެހެންނަމަވެސް ހަްަމަ ވޭތުވެދިޔަފަ

ހަމަ ސީާދ ކޮމިޓީއަށް ޚިޔާުލ ހުށަހަޅަން އެހެްެން  ގޮތްގޮތަށް

 460ވޭތުވެިދޔަ ތާނަގިއ މަޖިލީހުގެ  ހުށަހެޅިފައިހުރި ކަންތައްތަްއވެސް

އަދި އެހެން މި މަޖިލީހުގައިވެްސ ެއބަހުރި.  ޖަލްސާތަކުގައި ހިނގާފައި

އެގޮތަްށ  ހުރިހާ ފަހަރަކު އެކަން ގައިވެސް. އެހެްނވީމާމަޖިލީހު

އެްެހެންއޮތޭ ވިދާޅުވުްނ ެއީއ އެންމެ ޙަޤީޤަތާ އެްއގޮތަްށ ވިދާުޅވުން 

ނުދެެކން. އާދެ، ދަންނަވަްނއޮތީ ިމތަނުން ގޮތެއް ވާނެކަުމގަިއ ކަމުގަިއ 

 465ނިންމަވައި ދެްއވާށޭ. އެިނންމަވައި ދެްއވާގޮަތކަށް ެއކަން ކުރިއަްށ 

ލީހުގެ ރިޔާސަތުން މިތިބީ މަޖި ،ންދަން އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީގެ
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ނުޑ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާ ލޭެގ ޢިއްޒަތްތެރި ތައްޔާރަށޭ. އާެދ، އަުޅގަ

 ފް.ޠިްިޢާްާމަދު މެންބަރު އަޙް

 

 470 ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަންއުޅުުނ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މެންަބރު ައޙުަމދު މާލޭ

. ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ކަ ގާތްަގނޑަކަްށ އެެދއްެކވީ އަޙްމަދު ޒާހިރު،ވާހަ  އްެކވުން:އާތިފް ވާހަަކދެ

ނޑު އިުތރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ އެްއވެްސ މީ ގައި ދެން އަުޅގަ

ވެްސ އި އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅެންވާނީ މަޖިލީހަށޭ. ދެން އެކަން ހިނގާފަ

އިޞްލާޙުތަކެއް މިހާރު  މިހާރުމިއޮތީ އެގޮތަށް. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް 

 475ކަލީ މިކަންކުރެވޭީނ ހުށަހެޅިފައި މިހިރީ. ތެދުތެދަށް ދަންނަވާނަމަ ޕްރެކްޓި

ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ. ބައެްއ ކިހިނެއްތޯ

ން ހުށަހަޅާފައިވެސް. އެެހންވީމާ އެފަދަ މާއްދާ އެބަހުރި މީަގއި އުިނޮކށްލަ

ދު ްނގޮސް އޭތި ެއކޮމޮޑޭޓް ުކރާނެގޮތަކާމެމާއްދާއެއް ކޮމިީޓއަށް ގެ

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ. އެމާއްދާ ހިމެނެން އޮންނާނެގޮތަީކ 

 480ންވިއްޖިްއޔާ ފުރަތަމަ ޑްރާްފޓްކުރެްއވިގޮްތ އެމާއްދާ އުނިކޮށްލުން. އެްެހެ 

ަގނޑުމެންނަށް ނުލިބި ދެންދާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅު

މާއްދާއެއް އުނިކޮށްލާީނތޯ ނޫންތޯ،  ،ނަވާނަމަމިސާލަކަށް ދަން

އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ މަޖިލީހުން ނިންމާފައި ދެން ކޮމިޓީއާ ހަމަޔަށް 

ނޑުމެންނަށް. އެކަމަކު މާއްާދެއއް އުނިކޮށްާލ  އެވާހަކަ ގެންދެވޭނީ އަުޅގަ

 485ދު ކޮމިޓީގަިއ ަގވާއި އުިނކޮށްލަިއެގން އަޅުަގނޑުމެންގެ  ،ކަމަށްވަންޏާ

ނޑުމެންނަްށ އޮރިޖިނަލީ  ،ދާ އުނިކޮށްަލއިގެން ގެަނއިމާއެމާއް ދެން އަުޅގަ

ެއނޫން މިސާލެއް ދަންނަވާނަމަ ބައެއްކަހަލަ  އޮތްގޮތް ެގއްލިގެންދިަޔއީ.

 ިް އިޞްލާޙު އެބަހުރި ވަރަށް ތަާފތު ގޮތްގޮތަށް ކޮމިޓީން ޑްރާފްކުރަްއވާފައި

ން ްްބޭނުންވަީނ ހުރިގޮތާ. އެހެންވީމާ ކޮންޮގތަކަށްތޯ މަޖިލީހުން އެކަ

 490އަޅުަގނޑުމެން ާބއްވަްނ، ެއގޮތް އަޅުަގނޑުމެްނ މިތަނުން 

ނިންމެވުމަށްފަހު ދެން ގަާވިއދުގައި އެކަްނ ހިމަނާނެ ގޮެތއްކަންނޭނގެ 

ނޑުމެން ބަލަން ބޭނުންވާ އެްއޗަކީ. ތެދުތެދަށް  ކޮމިޓީން އަުޅގަ
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އް ދަްަންނަވާނަމަ ގަާވއިދު ޮކމިޓީއަކީ މަޖިލީހަށް ވުރެ އިތުރު ބާރެ

ލިބިގެންވާ ކޮމިީޓއެއްނޫން ޮކންމެހެން. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ެއވާހަކަ 

 495މިދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނުޑވެސް ޮބޑަށް ާތއީދުކުރެވެީނ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު، އަދި އަޙްމަދު ޒާހިރުގެ 

މެްނ ޚިޔާލުފުޅަށް. ދެން މަސައްަކތް އަވަްސކުރުމުގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު

އެންމެންވެސް އެބަަދއްކަމު. މަސައްކަތް ައވަްސވެްސ ހަމަނުވެދާނެ 

އިނގޭތޯ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ އެގޮތަށް ހަދައިގެން. ވާނެ ޮގްަތަކީ ހުރިހާ 

 500ޚިޔާލެްއވެސް އަނެއްާކވެްސ ކޮމިޓީއަށް ގޮސްފަިއ އެޚިޔާލުަތްއ 

ން އަނެއްާކވެސް ހަމަ މަޖިލީހަށް އައިްސގެން އަެނއްކާ ބަހުސްކޮށްގެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮެތއް ިނންމޭނީ ކޮންމެ ގޮތެްއވިޔަސް. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންނަށް  މިވަގުތަްށވެސް އެކަންކޮށްިލްއޔާ ައވަްސވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ފެންނަނީ. އަވަްސކުރުމުެގ ވާހަަކ އަެނއްާކވެްސ ދަންނަވާއިުރ، 

 505ން އަޅުަގނޑުމެން މިހާ ބިރުގަންނަގޮތެްއވެގެން މިއުޅެނީ މީގެ ކުރި

ވަރަކަށް އަހަރު ޭވތުވެދިޔައީީތ،  17ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ފާސްކުރިިއރު 

ވަރަކަށް އަހަުރ އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާއިރު އޭގެތެެރއިން  17އެކަމަކު 

އެތައްްް އަހަރެއް ގޮއްސަ އެަބހުރި ޖަލްސާއެއް ނުބޭްއވިވެްސ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން އެ ހާޮބޑަށް ފިކުރު ޖަލްސާތައް ބޭްއވެމުންދާކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑު ނުދެކެން އެީއކީެއއް. ައޅުގަނަޑުމެން   510ބޮޑުވާްނވީ މައްސަލައަކަށް ައުޅގަ

ގިނަަވގުތު ބޭނުންކަމުަގއިވަީނވިްއޔާ ގިނަ ޖަލްސާ ބާްއވާނީ. ދެން 

ޖަލްސާގެ  ކޯރަމްގެ ވާހަަކ ދައްކާއިރު، އަޅުަގނޑުމެްނ މަޖިލީހަށް 

ތަނަށް ހާޒިރުވެ ވަަޑއިގަތުން އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުން ގިަނ ބޭފުޅުން މި

އަޅުަގނޑު އެޭދގޮތަީކ، ކޯރަމް ކުޑަކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، 

ނޑުގެ ވާހަަކއަީކ ތާއީދުކުރުން،  ނޑުގޮެތްއގައި ދަންނަަވންޏާ އަޅުގަ  515މައިގަ

 އަޙްމަދު ސަމީރު އަދި އަޙްްްމަދު ޒާހިރު  ދެއްކެވި ވާހަަކއަށް. 

 

ނޑަށްެވްސ ޢައްސަލާމް ޢަލަ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ   އިކުމް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިްިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު   ރުނަޞީ هللا މެންަބރު ޢަްބދު

 520ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށްްް ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭތީ. ެއއީ ކުރީަގިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ތެރެއިން ހުރިހާ ޚިޔާލެއްހެން  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ުއޅުުނ ޚިޔާލުތަކުގެ

ނުޑ  ގާތްަގނޑަށް ެއވާހަކަފުުޅގައި ހިމަނުއްވައިފި. އެހެްނވީމާ، ދެން އަޅުގަ

ްު ފުރުޞަތަކަށް  ދައްކާކަށް ނެތް މިއަކު ވާހަަކއެއް އިނގޭތޯ.  ައޅުަގނޑު

އެދުނު ޗާންސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނު ވާހަކަަތްއ އެބޭފުޅާ 

ނޑު ދަްނނަވާލަން އަދި ދެއްކެިވކަމަށްޓަކާ. ދެން އެެހން  525ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންތައްކުރަްނ މިއުޅޭގޮތަށް  ބޭނުންވާ އެްއވާހަކަައކީ މިހާރު އަޅުގަ

ްްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއިްނ ހަމަ  ކުރާކަމަށްވާްާނަމަ ޑް

 އަޅުަގނޑުމެންނާހަމައަށް އަިއސްފައި ދިޔުން. ޑްރާފްްްޓިންގ ކޮމިޓީން

މަށް، ދާކަމަށްބަލާއިރު ެއގޮތަށްވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނާއި ހަމައަށް ދިޔަކަްަ

ނުޑ އާކަމަށްޓަކާ   530އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހަރުގަިއ  ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ

އިނގޭތޯ، މިކަހަލަ ކަންތަްއ މިގޮތަށް މިދިމާވަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް 

މަޢާފުކުރެއްވުންއެދެން. ޑްާރފްޓިންގ ކޮމިޓީއިން ެއްއެވސް ކަހަލަ 

ނޑުމެންނަށް ޑްރާފްޓިްނގ ކޮމިޓއިްީން ބަހުސެއް ނުކޮށްމިކޮޅަށް އަ ުޅގަ

ނޑުމެންނާހަމައަށް ފޮނުވީ. ފޮނުވުމަށްަފހު އެްއވެްސ  ނިންމާފައި އަުޅގަ

 535ކަހަލަ ބަހުސެއް މިތާ ނުކޮްށ އަނެްއކާ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުމާ 

ނޫނީ ޖަލްސާ ނުބާްާއްާވ ތިތާ މިހާރު ހުރި ޚިޔާލުތަްއ 

ކާއެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށޭ ހަމަ މިކޮޅުން ބޭނުންކުރައްަވއިގެން އެިޚޔާުލތަ

ވިދާޅުވުާމ، ހަމައެއްތަނެްއަގއި ކަންނޭނގެ އެޖެހެނީ. މިބާއްވާ 

ޖަލްސާތަކަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ޖަލްސާތަކަކަށް ނުވެާދނެހެން ހީވާތީ 

 540އެވާހަަކ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވީ. އާެދ، ވަރަށްބޮޑަށް 

ނޑު އާކަމަށްަޓކައި މިގޮތަށް  މަޢާފުކޮށްދެއްވުންއެދެން. ެއީއ ހަމަ  އަޅުގަ

 މިކަންތައްްްމިދިމާވީ. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 
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ނޑަްށވެ މެންަބރު ަމޙްޫމދު ޝަުއޤީ   545 ްސ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް އަުޅގަ

ތާއީދުކުރެވޭތީ ެއވާހަކަދަްނނަވާލުމަށް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮމިޓީއަކީ ވަރަށް ފުޅާ ކޮމިީޓއެއް. ދާއިރާަތއް ތަމްސީލުވާޮގތެއްގެ މަތިން 

ްައިޞިްއޔަތުން މިމަޖިލީހުގައި  އަޅުަގނޑުމެން ހޮިވ ކޮމިޓީެއއް. ެއކި ޙަ

ހިމެނިފައިޭވ.  އެކޮމިޓީައކީ  ހިމެނޭ މެންބަރުންވެސް ކޮމިޓީގައި

ނޑުްުމެން އެންމެން ވަރަްށ އިތުބާރުކުރާ   550އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަުރަގއި ައުޅގަ

ކޮމިޓީއެއް. ވަރަށްގިނަ އަދަދެްއގެ އިޞްލާޙު މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އެބަހުރި. 

ކޮންމެ އިޞްލާޙެއް އަުޑއިްއވާ އެއިޞްލާަޙކަށް ތާއީުދ ހޯދުމަށްފަހު 

ޝަްއކެއްނެތް ވަރަށް ގިނަ ަވގުތު ނަގާނެކަމެއް.  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަކީ،

އޭގެތެޭރގައި ހިމެނިފައިހުރީކީ ހަމައެކަނި ބޮޑެްެތި އުސޫީލ 

 555މައްސަލަތަކެްއވެސް ނޫން. އެއަށްވުރެން ކުދިކުިދ އާދައިެގ 

އިޞްލާޙުތަްއވެސް އެބަހުރި. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ، އެހެންވީމާ 

ށް ފޮނުވަން އަދި އެއްފަހަރު އެ އިޞްލާުޙތައް ކޮމިޓީއަ އަޅުަގނޑުމެން

ނިންމުމަށް. ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާކުރުްުމަށްފަހުަގއި މިދެންނެވިްިހެން 

ތަމްސީލުކުރެވިފަިއވާ، ެއިކ ދާއިރާތަްއ ތަމްސީލުކުެރވިފަިއވާ ފުޅާ 

 560ކޮމިޓީއަކަްށވާތީ، ކޮމިީޓއިން މަޖިލީހަށް ގެންނަން ފެންނަ އުސޫލީ ބޮޑެިތ 

ނޑު ހިުތަގއި ެއއްެވސް މައްސަލަތައް ނިންމޭނެކަމާދޭތެރޭ ގައި އަުޅގަ

ޝައްެކއްނެތް. ދެވަނަކަމަކީ އަޣްްްލަބިއްޔަުތގެ މައްސަލަ. ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުްުވިފަަދއިން، ައޅުަގނޑުމެން އަިދ 

މިއުޅެނީ ޤާނޫނުއަސާީސެގ މާއްދާތައް ފާސްކުާރ ހިސާބަކުނޫން. 

ނޑަްށވެްސ ފެން  565ނަނީ ގަވާއިެދއް އަިދ ނެތްތަނުގަިއ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެަވގުތެްއަގއި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

އަޣްްްލަބިއްޔަތު ނިންމާ އުޫސލަށް ގެންދިއުމަށް. ކޮމިޓީއަްށ ގެންދާއިުރ 

ޚިޔާލު ހުްުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މެންބަރުން ހާޒިރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވުމާިއ 

ލަ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ ަވކިކަެމްއގެ ގޮތުަގއި ނުވުމާ. މިމައްސަ

 570މިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެގން ގޮތެްއ ނިންމަވަން. އަޅުަގނޑުމެްނ 
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އޮތީ ައޅުަގނޑަށް ަހމަ ޔަޤީން،  ޝަުއުގވެރިކަން އެންމެންގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީެގ މާއްދާތަާކިއބެހޭގޮތުން ވީާހވެސް އަވަހަްށ ބަހުސްކޮށް 

ޞަތަާކ ހިސާބަށް އައުމަށް. އެކަމަްށ ހަލުވިމަގެްއ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރު

ފަހިވާނެގޮތަކަށް މަސައްކަްތ ގެންދިއުމުގައި ައޅުަގނޑަށް ހުރިހާ 

ްުެގ  ނޑަށް ހީވަނީ ތާއީދުކުަރްއވާނޭހެން. އަޅުަގނޑު  575މެންބަރުންވެސް އަުޅގަ

މިޚިޔާލު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށް ހުށަހަޅާލަން. 

 .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 

 580 ެގ އަްއޑުއަްަތޮޅު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑވެސް ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްިވ   ަޙސަން ަސއީދުމެންަބރު 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަން.  އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް ގިނަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އަދަދެްއގެ އިޞްލާޙުތަެކްއ ލިޔުމުން ހުށަހެޅިފައިވާީތ، އަދި އެ

އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުްއވި ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަކީ މިއަދު 

 585ނެތް މެންބަރުންނަށް  ލަތެއްަގއިވެސްމިމަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވޭނެ ޙާ

ވާތީވެސްެމ، އެިއޞްލާޙުތަްއ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްަވއިގެްނ ކޮމިޓީގަިއ 

ވުމަށްފަހު އަނެްއކާ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ގެންނަން. ބަހުސްކުރެއް

ޓިވް ގޮތަކަށްްް ެއުކލަވާލެވިފަިއާވ ރެޕްރެޒެންޓެކޮމިޓީއަކީ ވަރަށް ފުޅާ 

ނޑުމެްނެގ  ކޮމިޓީއެއް. އެހެންވީމާ ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ގޮތަކާމެދު އަޅުގަ

 590ށް ަބހުސްކުރެވުމުެގ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ފަހުން އުސޫލީ މައްސަލަތަކަ

ނޑަްށ ފެންނަނީ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވަން.  ފުރުޞަތުވެސް އޮތީމާ އަުޅގަ

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އަދި ވަކި ަގވާއިެދއް ހެދިފައެއްެނތް. އެހެންވީމާ 

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެނިންމާގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. އެީއ 

ްް ފޮނުވަިއގެްނ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިހުރި އި ޞްލާޙުތަްއ ކޮމިޓީއަށް

 595ކުރިއަްށގެންދިއުމަށްކަމަށް ނިންމަވައިފިނަމަ އެގޮތަްށ ކުރިއަްށ 

ނަޑކަށް ނުފެނޭ.  ގެންދެވުމުަގއި ެއއްެވސް ހުރަހެއް އޮްޮތްކަމަކަށް އަުޅގަ
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އެހެންވީމާ އަިދވެސް އެއްފަަހރު އަްއޑުއަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

 ްއވުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަދަންަނވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު

 

ނޑުމެންނަށް ކުރިމައްޗަށް މިހާރު  ކޮޅުމަޑުުލގެ މެްނބަރު   600 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ އަޅުގަ

 އައިސްަފއިމިާވ، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ެއކުލަވާެލއްުވމަށް ހޮވުނު  ޙަސަން ޢަފީފް 

މެން މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފައިާވ ަގވާއިުދގެ ކޮމިޓީއިން ައޅުަގނޑު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެލިކޮޕީއަށް އައިސްަފއިވާ ިއޞްލާޙުތަކާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް 

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވާަހކަދައްކަމުން މިގެންދަނީ. ާއދެ، ބައެއް 

ްުވާފަދައިން މި  605އިޞްލާޙުތަްއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭފުުޅން ވިދާޅު

ްއވަިއގެްނ ކޮމިޓީއިން ެއއާމެދު ބަްަހުސްކޮށް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނު

ދިރާސާކޮށް، އަލުން މިމަޖިލީހަށް ގަާވއިދުގެ އާދެލިކޮީޕއެްއ ފޮނުވަިއގެްނ 

މިމަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށް އެަގވާއިުދވެސް ނިންމިދާނެ. އަދި އަނެއް ބަެއްއ 

ބޭފުޅުން ވިދާޅުާވގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ކަންތައްަތއް ކުރިންެވްސ ހިނގަމުން 

 610ންނަގޮތުންްް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެކަމެއްަގއި، މަޖިލީހުގަިއ އަ

ބަހުސްކުރެވި އަދި އެކަެމއް ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމައިގެން ކޮމިޓީއަކަށް 

ގެންދިއުން އެީއވެސް ކުެރިވދާނެގޮތެއް. އާދެ، މިދެގޮތުްނކުރެ ކޮންމެ 

ނޑުމެން ގޮތެްއވެސް ައޅުަގނޑަށް ަރނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއްކަންަތއްތައް އެބަހުރި. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަްތ 

ނުޑ ދެންނެވިގޮތަށް   615އަވަްސކުރުމުގެ ގޮތުްނ، ކުރިން އަޅުގަ

ކަންތައްތަްއކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިފުރުޞަތުގަިއ އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންނަށް ދިމާެވފައިވާ ބަ  ްުގަ އެްއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ކުރިްނ އަޅު

ކަންތައްތަްއ، މަޖިލީހުގެ މަަސއްކަތްްް ލަްސެވގެން އަންނަނީ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންގެ ފަރާތަކުން ނޫނޭ. މީގެ ކުީރގަިއ އޮތް ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގެ 

 620އަހަރަްށ ދިގުދެމިގެން ދިޔަީއކީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ  17މަސައްކަތް 

ޖަލްސާތަކަށް  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ހާޒިރުެވވަަޑއިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުނުވާތީކީ ެއއްނޫން. ެއހެންނަމަވެސް 



 25 

 5މަޖިލީހުގެ އޭރުގެ ރިޔާސަތުްނ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ނުބާއްަވއިގެްނ، 

އަހަރުވަންދެން ެއްއވެސް ަޖލްސާއެއް މަޖިލީހުެގވެްސ، ޑްރާފްޓިންގ 

 625ޔަ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގވެސް ެއއްވެސް ަޖލްސާއެއް ނުބާްއވާ ދި

އެފަދަގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތް ގެންިދއުން އެއީ މިއަދު 

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުްުންވާ ޮގތެްެއްނޫން. އަދި މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތުން 

އެގޮތަށް  ކަންަތއްކުރަްއވާެނކަމަކަށްވެްސ އަުޅަގނޑު ިހއެއްނުކުރަން. 

ނޑުމެ ްުގަ ން މިާވހަކަ ދެކެވެީނ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާެދ، ދެން އަޅު

ްެްއ  ްާއްދާއަަކށް އިޞްލާޙުގެންނަން ނެޭގ ވޯޓެ  630ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާ

ނޑުމެްނ މިތާނގައި، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ  ނޫންގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑަްށ  އަޣްްްލަބިއްޔަތުން އެހެންހުރި ކަންތައްތައް ނިންމުން. އާދެ، އަުޅގަ

ޖިލީހުގެ ފެންނަގޮތުގަިއ މަޖިލީހުގެ ކަމެއް ނިންމަންވާީނ މަ

މިއީ ައޅުަގނޑުމެން މިހާރުވެސް ތަޖްރިބާ ކުރަމުންދާ  ލަބިއްޔަތުން.ޣްްްއަ

 635ވަރަށް ހިތި ތަޖުރިބާއެއް. އާދެ މިހާރުއޮތް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ގަާވއިދަކީ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުން ހަދާފައިވާ ެއއްެޗއްނޫްނ. މަޖިލީހުގެ 

މާނަކޮށްފައި ނިންމާފައި.  ރައީސް އޭނަ އަމިއްަލއަށް ޭއނަ ޤާނުނުއަސާސީ

އޭރުގެ ރަީއސް މާނަކޮށްފައި އޭނަ އަމިއްަލއަށް އެނިންމާފައި، 

އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެްު މެންބަރުންގެ މަްއޗަްށ 

 640ލާޒިމްކޮށްފައި އޮތް ޤާނޫނެއް. އެހެްނވީމާ މިފަދަ ކަންތައްތަަކީކ 

ޞްލާޙުަތކެްއްް ގެންނަން ޓިްކ އިރެށް ޑިމޮކްދިވެހިރައްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާީސއަ 

ނޑުމެން ނޫން. ލުތަކެއްޤަބޫލުކުރާ އުސޫ  ބަޔަކު މަސަްއކަތްކުާރއިރު، ައޅުގަ

ނޑު  އެހެންވީމާ، މިމަޖިލީހުގެެވްސ ކަމެއް ނިންމަންޖެހޭނީ އަުޅގަ

ަގއި މިމަޖިލީހުގެ އަޣްްްލަބިއްޔަތުން. އާދެ، މިދެންނެވި ޤަބޫލުކުރާގޮތު

ނޑުމެންނަށް ޖަލްސާގެ  ކަންތައްތައް މިހެން ހިނގާފަިއވާތީ  645އަުޅގަ

އަޣްލަބިއްޔަތުން ކަމެއްނިންަމން ތާއީދުނުކުރެވެނީ. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން 

މިޖަލްސާގައި އަޣްލަބިއްޔަތުްނ ކަމެއް ނިންމާއިުރ ެއކަންަތއްތަކަީކ މުޅި 

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތަށް ފެންނަ ގޮތެއްނޫންކަމަށް ެވދާނެ. އާދެ، 
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ނޑަށް ފެ  ންނަގޮތަކީ، މަޖިލީހުގެ ޮކންމެ ކަމެއް މިގޮތުން އަުޅގަ

 650ނިންމިޔަސް އަދި އަޅުަގނޑުމެން ގަާވއިދެއް ނެތަްސ ގަާވއިދެއް 

ނެތްނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ މިހާރުކަމެއް ނިންމަން ބޭނުންވެއްޖެްއޔާ 

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަނަންޖެހޭނި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮންނަ 

ނުޑ ދަ ންނަވާލަން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް ގޮތަކަށް. މިވާަހކަ އަުޅގަ

 އެދުނީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 655 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުްުަގނުޑވެްސ ދަންނަވާލަން  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

 ބޭނުންވީ، މީގެކުރިން އަްއުޑއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފާއި   ަޙމްދޫން ޙަީމދުްުމެންަބރު 

ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ސަމީރު އަދި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ  . އަތޮުޅގެހއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ދެމެންބަރުންވެސް ވާހަކަދެއްްެެކވި، އަިދ ހަމައެއާއެުކ 

 660ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްްްމަދު ޒާހިރުވެްސ 

ނޑުވެ  ސް ދެއްކެވި ވާހަްަކަފުޅު، ެއނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް. ައޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ، އެންމެ ފަސޭހަވާނީ ނުވަތަ ހަލުވިވާނެ ނުަވތަ ހަރުދަނާ 

ނޑުމެން އެންމެން މިމަޖިލީހުން  ގޮތަކަްށވާނީ، މިހާރު އަޅުގަ

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ޑްރާފްިޓންގ ކޮމިޓީއަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ  ކަ

 665އިޞްލާޙުްުތައް އަލުން ދިރާސާކުރަްއވާ، މިތަނުަގއި އިްއވަވާަފއި، 

ލަގޮތެއްަގއި ނަމަވެސް ިއއްަވވާފައި ވަިކަވކިން ނޫނަސް އިްއަވވާފަިއ ޖުމް

ްަވާލުކުަރއްވަން. ދެން އަުޅަގނޑު މިހެން  އެކޮމިޓީާއ މަސައްކަތް ޙަ

ޤީޤަތުގަިއ މިހާރު މެންބަރުން ލިޔުމުން ފޮނުއްާވ މިދަންނަވަނީ ޙަ

އިޞްލާޙުތަކަކީ މަޖިލީހުން ހޮއްވެވި ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއިން 

 670ވާލެްއވި ަގާވއިދުގެ ޑްރާފްޓް އަދި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްނުކުރެިވއޮްތ އެކުލަ 

މަރުހަލާއެއްަގއި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުތަކަކަްށވާތީ، ިމފުރުޞަތުގައި 

ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީަގއި އަުލން މި އިޞްލާޙުތަާކއިެއކު ދިރާސާތަކެްއ 

ނެވުމަީކ ކުރަްއވާ އަލުން ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ ދެލިކޮީޕއެްއ ގެން

ނޑުމެން އެންމެްނގެ މަސައްކަތްަތްއ ރަނގަޅު ކަމަކަްށވާނެތީ. އަުޅގަ
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 675ހަލުވިކުރުމަށްޓަކާ ޑްރާފްޓިްނގ ކޮމިޓީއިން މިއިޞްލާޙުތަަކށް ބައްލަވާ، 

މީގައި އެބޭފުޅުްނގެ މަޝްަވރާގެ ދަށުން ހިމަނުއްވަންާވ އިޞްލާޙުތަާކ 

ޞްލާޙުތަްއ ނުވަތަ އުނިކުރަން ހިމަނުއްވަން ބޭނުންފުޅުނުާވ އި

ފާހަގަކުރަްއވައި ޑްރާފްޓް އަލުން، ދެލިކޮޕީ އިޞްާލޙުކުރަްއވާފަިއ 

ގެންނެވުން. ދެން ކުރިްނެވސް ބައެްއ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރެްއވިފަދައިން 

 680އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަީނ، މިކޮމިޓީގެ މަސައްކަެތްއގެ ގޮުތގައި 

އަދި މިވަގުުތ ކުރިއަށް ގެންދަަވްަން. ކޮމިޓީއަށް އިތުރު މެންބަރުން 

ހާޒިރުކުރުމުގެ މައްސަްަލަ ީމގެ ތެރޭަގއި ނުހިމަނުއްވަން. އެއަްށގޮތެއް 

ފަހުންނަމަވެސް ނިންމަވަން. ދެން ތިންވަނަކަމަކީ، އަުޅަގނޑަށް ދެްނ 

ބޮޑަށް ބުރަެވވޭނީ، ެއގަާވއިުދ ފާސްކުރުމުަގއި ުނވަތަ މިަކމުގައި ގޮެތއް 

 685އްދާއަކަށް ވޯެޓއް ނަާގކަމަކަްށ ނިންމެވުމުގައި މިޤާނޫނުއަާސސީގެ ސީދާ މާ 

މިކަންނިންމަވަން.  ނުވާތީ، ޖަލްސާގެ ހާޒިީރގެ އަޣްްްލަބިްއޔަތުން

 ލަިއކުމް.ވައްސަލާމް ޢަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއވި ުފރުޞަތަށްޓަކާ.  .` އަތޮޅު ުއތުުރބުރީ ނިލަންދެ 

 690 ންނާވަލީ ދެކަމެއްަގިއ ދެނުކުތާއެްއ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަްށ ދަ މެންަބރު ައޙްަމދު އަްނަވރު 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުށަހެޅުމަށްޓަކާ. އާދެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ބޭނުންވަނީ މިމަޖިލީހުން މިހާރުވެސް ގަާވއިދުގެ އިޞްލާުޙތަކާބެހޭގޮތުން، 

ދެތިންގޮތެއް ހުށަހެޅި އޭގެތެރެއިން ބަެއއްގޮްތގޮތަްށ ތާއީދުވެްސ 

އެބައޮތް. އެހެންކަމަށްވުމާއެީކަގއި ވޯޓަށް އެްއސެވުމަީކވެްސ ލިބިފައި

 695އެކަީށގެންާވކަމަކަށްވާީތއާެއކީަގއި، ވޯަޓކަށް ެއއްެސވުމުގެ ކުރިްނ 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ކަންތައްތައް ހަމަޖައްަސާވފައި އޮތުންްް 

ދައިން، ވަރަށް މުހިންމުކަމަްަށް މީގެުކރިން ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަެދއްެކވިފަ

ްުކުރާވާހަަކ ދަންނަވާލަން. އެގޮތުން ކޯަރމާބެހޭގޮތުން،  އެކަންކަމަށް ތާއީދު

ނޫނީ ކަމެއް ފާސްވާެނގޮަތކާބެްެހޭގޮތުން، ތ.އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި 

 700މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް ދެއްކެިވ ވާހަކަފުަޅށް ވަރަްށ 
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ވާ އިޙްްްތިރާމްވެސްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިކަން މަޖިލީހަށް ހާޒިރު

މެންބަރުންނާ އަދި މެންބަރުންގެ މަސައްކަތްަތކާ، އަިދ މިތަންވަޅު 

ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތްގޮތަްށްް ވިސްނާލާއިުރ، ޭއގެ ެއންމެ ފުރިހަމަ 

ގޮތަކީްީ، ޝަްއކެްެއްނެްތ ތ. އަތޮުޅގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

 705 ވިދާޅުްުިވގޮތް. އެހެންނަމަވެްސ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތް ނޫން ދެވަނަގޮްަތަށް 

ނުޑ،  ދާންޖެހިއްޖެ ހާލެއްގައި ެއޮގތަކަށްވެސް ދާންޖެހިދާނެތީެވ އަުޅގަ

ނޑަެއޅިެގން ހުށަނާޅާކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނުޑ  އެހެންބޭފުޅުން ކަ

ހުށަހަޅާލަން. އެއީ ޖަލްސާައކުންކަމެްއ ފާސްވާނީ  ސްދުކުރަންޤަްަ

ްްވުރެ ބޮޑަށް  ޝައްެކއްނެތް ޖަލްސާގެ ޯކރަމެއް ޮއވެގެން. ކޯރަމަށް

 710ަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވަވޑަިއގެންނެިވ އަޅު

ގިނަެވގެން ކަމަްށ  1ރެ ެއއް ވޯޓުގިަނއިން، ަބޔަށްވު ½ބޭފުޅުންގެ 

ކަމެއްފާސްވާނީ. އެހެންވީާމ ެއއީ ކަެމއް ފާްސވާނެޮގތްކަމަށް، ެއީއ 

މިދެންނެވީ ޕްރޮސީޖަރަލް ކަންކަން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ާމއްދާެއއްނޫން. 

އެހެންނަމަވެސް ޕްރޮސީޖަރަލް ކަމެއް ކަމަށްވާނަމަ ެއަކން އެގޮތަްށ 

 715ށް، ނޫނީ ޖަލްސާއިން އެގޮތަށް ނިންމެވުމަށް މިޖަލްސާއިން ނިންމެވުމަ

އަޅުަގނުޑ ކުރިން ުހށަހެޅިފައިނެތްކަމަށްވަންޏާ ވަކިބޭބޭފުޅުން 

ވާހަކަދެްއކެވި. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ޚިޔާލެްއެގގޮތުންްް ކަމަށްވެްސ 

ނޑު ވެ ދާނެ. ހުށަހެޅިފައިނެތް ކަްަމުގަިއވާނަމަ އެގޮތް ހުށަހަޅާލަން އަޅުގަ

މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން. ދެވަނައަށް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން 

 720ބޭނުންވި ވާހަކަައކީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

ށް އަލްފާޞިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު ދެއްކެވި ވާހަްަކަފުޅުތައް އެއީ ވަރަ

ޅުަގޑުމެން އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ ޤަބުލުކުރާވާހަކަަތކެއްކަމަށް. އާެދ، އަ

މެންޓްރީ ޕާލަޝައްެކއްނެތް، މިމަޖިލީހުގަިއވެސް ތިއްަބވާނެ ެއކިެއިކ 

މެންޓްތައް ކަންތައްތަްއ ހިނގާގޮތަށް ޕާލަޖަލްސާތަކަށް، އެކިތަންތާނެގ 

 725ފުރުޞަތުލިބިފައިވޭ.  ބައްލަވާަލއްވަން، މިތާނގެ ަވރަށްގިނަ ބޭބޭފުޅުންނަށް

އަޅުަގނަޑކީ އޭގެ މާބޮުޑ ފުރުޞަތުްުތަކެއް ލިބިފައިނެތް މީހެއް. 
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އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެބޭބޭުފޅުންނަށްވެސް 

ލިމެންޓްރީ ޕާއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެހެން. އަޅުަގނޑުމެން އަހާގޮތުން، 

އިްޓކޮށްގެްނ، ޮއވޭ. އެީއ މަޖިލީހުން ކަމަކަށް އިންވަ ޕްރެކްޓިސްެއއް

 730މަޖިލީހުން މިހާރު ހުށަހެޅުމަކަށް، މިސާލަކަްށ މިގަާވއިދުެގ 

ޖިލީހުގެ ދެލިކޮޕީއާބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުން އިންވަިއޓްކުރަްއވަީނ މަ

މެންބަރުންނަށް އެއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ނޫނީ 

ލީހުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިޞްލާޙެްއ ދެއްވުމަށް. އެހެންކަމަްށވަންޏާ މަޖި

އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ކަމެްއކަމުގަިއވަންޏާ ކޮންެމވެސް ސިފައެްއގަިއ، 

 735ފަހަރެއްގައި ައއިޓަމަކަށްފަުހ އައިޓަމެްއގެ ގޮުތގައި ޫނންގޮތަކަށްެވސް، 

ނޫންގޮަތކަށްެވސް ހުށަހެޅިދާނެ ގޮތެްެްއ ނޫނީ މާއްދާއަކަށް ފަހު މާއްދާއެއް 

މެންބަުރ އަލްއުސްާތޛު  އޮވެދާނެކަންނޭނގެ،  ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޖަމީލުްު ވިދާޅުްުވިފަދައިން އޮވެދާނެ ައދި އޭގެވެްސ هللا ފަތުޙު

ްެްއގައިނަަމވެސް  ފްލެކްސިބަލް ގޮެތއް. އެހެްނނަމަވެސް، ކޮންމެ ގޮތެ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭީތ   740މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅެންވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ޟިްިލް އަޙްމަދު ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަލްފާ

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ  ޒާހިރު ހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް ައޅުގަ

ދަންނަވާލަން. ދެން އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތގައި، ކޮމިޓީއަްށވެްސ ކަންތައްތަްއ 

ހުށަހެޅިފައިހުރެދާނެ ފަހަރެއްގައި. އެއީ އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮތުަގިއ 

 745އަކުން އިންަވއިޓްކޮްށގެން، ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހެޅިފައި ޮއންނާނީ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީއަކުން މެންބަރުންނަށް ނޫނީ، ބައެއް މެންބަރުންނަށް ހުރިހާ 

މެންބަރުންްްނަށް ނޫނީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބަެއއް ެމންބަރުންނަށް، 

އެބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީައކުން ިއންވައިްޓ ކުެރވިދާނެ، މިވެިނަކމަކާބެހޭގޮތުން 

ދަ ޙާލަތެއްަގއި ައޅުަގނޑަށް ހީާވގޮތުަގއި ސީާދ ކޮމެންޓްސް ދެއްވަން. އެފަ

 750ބިފައި ނޫނީ ެއއީ ހުށަހެޅުންތަކެއް ލިބިަފިއ ލި ކޮމިޓީއަށް އެ ކޮމެންްްޓްސް 

ހުރެދާނެ. އެހެންވީމާ މިގޮތަށްާވއިރު، މިގޮތަށް އޮތުމާއެީކގައި އަޅުަގނޑަްށ 

ބުރަވެވެީނ، މިހާރު ކަންތައް ގޮސްަފއި އޮތްހިސާބުްނ ހއ. ެގ 
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ނޑުެވސް ޢިއްޒަތްތެ ރި މެންބަރު އެހުަށހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް ައޅުގަ

ނޑަށް އިނގޭ. އެީއ  ތާއީދުކުރަން. ތާއީދު ލިބިފަިއ އޮތްކަންެވސް އަުޅގަ

 755ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު. ދެން 

ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި އަްއޑުއަތޮުޅ ޢިއްޒަތް ތެިރ އެހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމާ 

ތަފާތު ތަނެއް އެބައޮތް. އެއީ އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

ނޑަށް މާނަކުރެވުނު  ވިދާޅުވަނީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވުމަށްފަހު، )އަުޅގަ

 760ށް ފޮނުވާ އަލުން ގޮތުަގއި( ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު ކޮމިޓީން މިމަޖިލީހަ

ންޖެހޭ އެކުަލވާލަްއވާފައި އޮންނަ ޑްރާފްޓް ބަހުސަކާނުލައި ާފސްކުރަ

އެްއޗެްއކަން. ބަހުސަކާނުލަިއ އަޅުަގނޑު ހިތުން ފާްސކުރުން، ެއއީ 

ނޑަކަްށ  އެޑަބްޓްކުރުްނ ނޫނީ ެއޑަބްޓްެވސް ކުެރވޭނެ ކަެމއްނޭނގޭ. ައޅުގަ

ށް އެހާޮބޑަށް ރުހެވޭގޮެތްއ ނޭނގޭ އެހެންވެސް ވާނެކަމެއް. އެއީ ައޅުަގނޑަ

 765ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެއީ ކޮމިޓީައކުން އެްއޗެއް ފޮުނވީމާ ކޮމިޓީން  ނޫން

ނުޑ  އެއާބެހޭގޮތުްނ ެއއްެވސް ވާހަކަެއއް ނުދަްއކާ ފާސްކުރަްނ އަުޅގަ

ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ އެވާހަަކވެސް ދަންަނވާލަން ޭބނުންވޭ. މިއީ 

ަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވި ވާހަކަައކީ. ޢާންމުގޮތެއްަގއި ައޅު

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 
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ނޑު ބަހުސްެގ ަވގުތު ހުުޅވާަލމުން ދެންނެވި    ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވިން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކަކޮުޅގެ ތެރޭަގއި، އަުޅގަ

ނިންމަވާ ދެއްވުން އެދެނީ ަގވާއިުދ ފާސްކުރުމުގެ  މިމަޖިލީހުން ގޮތެއް

ކަންތައް ކުިރއަށް ގެންދަވާެނޮގތަކާ ބެހޭގޮތުންނޭ. ގަާވއިދު ާފސްކުރެްއވުމުގެ 

 775ކަންތައް މަޖިލީހުން ހަމަ މިހާރުން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން. 

މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފިނަމަ، ދެން އެމަސައްކަތް ފަށަިއގަތުމުގެ ކުރިްނ 

ގަާވއިދު ފާސްކުރުމަށްޓަަކއި ބާއްވާ ޖަލްސާެއްއގެ ކޯރަމް ހަމަވާނީ ކޮން 

އަދަދަކުންތޯ، އަދި ަގާވއިދުގެ ާމއްދާެއއް ފާްސކުރާނީ ކޮން 
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އަޣްލަބިއްޔަަތކުންތޯ، ައޅުަގނޑުމެން ަވކި މައްސަަލެއއްގެ ގޮުތގަިއ، 

 780އަށް ފާސްކޮށްފައި، އެމަަސއްކަތް ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރި

ގެންދަން ޤަސްދުކޮށްފައިަވނީ. ގަވާއިދު ފާސްކުުރމުގެ ކަންތައް 

ކުރިއަްށގެންދާނީ މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކާއެުކ އަލުްނ 

ގަާވއިދު ހެދުމަށް ެއކުލަވާެލިވފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނއްަވއިެގންކަމަށްވާނަމަ، 

ލަާއއި އަޣްލަބިއްޔަުތގެ އެގޮތަށް ފާސްެވއްޖެނަމަ ެއ ކޯރަމްގެ މައްސަ

 785މައްސަްަލަ ދެން އަލުން ބާއްވާ ޖަލްސާއަކަްށ، އާދެ، ަގާވިއދުގެ ޑްރާފްޓެއް 

އަލުން ލިޔެިވގެން ގެނެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ޖަލްސާއެއްަގއި އެކަންަތއް 

ނޑުވާީނ ދަންނަވާފައި.  ނިންމުމަށް ޤަސްދުކުރެވިފައިާވކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު އެހެންވީމާ މިހާރު އެމަޢުޟޫ ޢުގައި ވާހަކަެދއްެކވުމުގެ ބަދަުލގައި އަުޅގަ

ބޮޑަށް މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަދަބުވެިރކަމާއެުކ އެެދނީ މިގަާވއިދުެގ 

 790ކަންތައް ކުިރއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ދޭތެޭރގައި ވިްސނެވުމަށް. އާދެ، 

މިހާތަނަށް ދެގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވޭ. އަދިވެސް ާވހަކަފުޅުދައްކަން 

ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި. އާދެ، ވާހަކަދަްއކަވަްނ  9ގެންފައި އެދިަވޑައި 

އެދިަވޑަިއގެނނެވި ތަރުތީބުން ދަންނަވާނަމަ، މިހާރު އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ދެ 

މެންބަރުންނަކީ މިބަހުސްގަިއ މީގެކުރިން ވާހަކަފުޅުދަްއަކވާފައި ިތއްބެވި 

 795ފަހަތައް  ދެބޭފުޅުން ކަމަށްވާތީ، އެބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ކުޑަކޮށް

ޖައްސާލާފައި އަލަށް ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު 

އެބައަުރވަން. އާދެ، އެގޮތުްނ ފުރަތަމަ މިދަންނަވަނީ މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމް. 

 

 800 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އިްއޔެެވސް އަުލން ކޮމިޓީއަށް  މާލޭ މެންަބރު 

 ފޮނުވުމުގެ މައްސަަލއިަގއި ެއކަން ހުށަހަޅާ އަދި އެކަމަްށ ވާހަކަދެްއކި    އިލްޔާސް ިއބްާރހީމް

ނުޑ މިހިރީ ހަމަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނަޑކީ. އާެދ، މިއަދުވެސް އަުޅގަ މީހަކީމު އަޅުގަ

އެގޮުތގަިއ. އެހެންވީމާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުމަށް މިހާރު މިތާނގައި ހުށަހެޅި 

ނުޑ ވާހަކަދަްއކަވާ ނޑު ތާއީުދކުރަން. ާއދެ، އަުޅގަ ަފއިާވ ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ
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 805އޭގެ އިތުރަށް މި ޕްރޮސީޖަރެގ މައްސަލައަކަށްދާނަމަ ދެންނެވޭނީ، ޚާއްޞަ 

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުީރގެ ޖަލްާސއަކުން ނިންމާ 

ންމެވި ކޮމިޓީއެްއ އެކަަށއަޅާ އެކޮމިީޓއާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ެއކޮމިޓީން ނި

ގަާވއިދު ައޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންނަށްވަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާާރއިން 

ފޮނުއްވާފައި. އަދި އެަގާވއިދަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ފޮނުއްވި 

 810މެންބަރުންނަށް ޚިޔާލުތައް ފޮނުއްވަން އަންަގވާފައި އޮތީކީ، އެަގވާއިދު މިާތ 

ެހންވީމާ، ހަމަ ބަހުސްކުރެިވގެން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެނެއްނޫން. އެ

ނޑުމެންނަށް އައިްސގެން މިއުޅެީނ. ކޮމިޓީން  އެަކއްެޗއް އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް މިގޮތަށް ނުފޮނުވާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ މެދުކުރަްއވަިއގެން 

ނުފޮނުއްވާ، ވަިކަވކިން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ 

 815އްސަލެއް ޚިޔާލުހޯއްދަަވއިގެން މުޅިްނ ނިންމަވައިގެން ައއިނަމަ، މިމަ

ނޑުެވސްްް  ދިމައެއް ނުވާނޭ. މިހެން ދެންނަވާއިރު ެއކޮމިޓީަގއި ައޅުގަ

ހިމެނޭ. ކޮންމެއަކަސް މިވެެގން އުޅޭ އެްއޗަކީ އެަގާވއިދުގައި އެބައޮްތ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާަތއް ފާސްކުރަމުންދާއިރުވެސް ޚިޔާުލތައް ހުށަހެޅުމާ 

އި. އަިދ ކަންތައްތައް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ގެްނދާނެގޮތެއް ޭރވިފަ

 820ފާސްކުރުމަށް ގޮތެއް ޭރވިފައި. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑުމެން ފާސްނުކޮށް އޮްތ 

ނޑަށް ހީވަީނ  ގަާވއިދަކާ ެއްއގޮތަށް ކަންތަްއ ކުރުމުގައި އެހިސާބުން އަުޅގަ

ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓިގެންހެން މިއުޅެނީ، މައްސަލަ ިނކުމެގެން. އާެދ، 

ަތނަށް ހިނގަމުންއަިއ، އާެދ، ާޚއްޞަ މަޖިލީހާ އަޅުަގނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި މިހާ

އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަްއވެސް ހިނގަމުްނައއި އުސޫލުަތކާ 

 825ޚިލާފު މާބޮޑުކަމެއް އަދިެއްއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއަކު ނުހިނގާ. ހަމަ 

އެްއގޮތަށް މިދަނީ. އާދެ، ައޅުގަޑުމެން ެއއްެވސް ޙާލެއްަގއި މަޖިލީހުގައި 

ހުސްނުކޮށް، މި އިޞްލާޙުތައް ފޮނުވާނުލެވޭނޭ މިޕްރޮސީޖަރސް ބަ

މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުން، އެހެން ހީކުރާނެ ތަނެއް އޮތެޭކ ހިޔެއްނުވޭ. 

އެހެންކަމަށްވަންޏާ މަޖިލީހުން ހުށަހެޅުއްވި ަގވާއިެދއްެވސް ހުށައެއްނާުޅއްާވ 

 830އޮތީ. މިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް. ހަމަ ުފރަތަމަ ފޮނުއްވުން ފޮނުްއވާފައި 
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ކިޔަިއގެން ދެވަނަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށައެއްނާޅުްއވާ. އެހުށަނާުޅއްވާ ެއއްަޗކަށް 

އިޞްލާޙު ައއިްސގެން ުއޅޭަކމަށްވަންޏާ، ދެން ކިހިނެއްޯތ މިކަންދާނީ. 

ނޑު  ގައިުމވެސް އަުޅަގނޑު ހަމަ އެއޮޅުްނއަރާގޮެތއްގެ ތެޭރަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ފެންނަނީ ދެވަނަ  މިހިރީ. އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުންވެސް އަުޅގަ

 835ފަހަރަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލަްއވަން. ކޮމިޓީން ފޮނުއްވި ަގާވއިދާއި، އެއަށް 

މިހާރު މަންބަރުން ދެއްވާފަިއވާ ޚިޔާލުތަކާ ެއއްކޮށްަފއި އެަގއި ބަދަލެއް 

ގެންނަވަން ހުރިކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަްަޑައިގަންަނވާ ކަމެްއ ގެންނަވާފައި، 

ނޑު ހުށަހެޅި ހެން. މިފަހަރު އިޞްލާޙުކުރެޭވއިރު  އާދެ ިއއްެޔވެސް އަުޅގަ

އެއިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާފައި ހުރި ބޭފުޅުންނާވެސް ޚިޔާލުބަދަލުކުރެވި އަިދ 

 840އެބޭފުޅުންގެ ބަިއވެިރވަަޑއިަގތުމެއް އޭަގއި ދެްއވެން ޮއތްކަމަށްވަންޏާ، 

ނޑުމެން ބަލާފައި އެާއވެސް ެއއްކޮްށ، އެކަްނ އަދި އެއްފަހަރު އަޅުގަ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ދެއްވުމަކީ ހަމަގައިމުވެސް މީަގިއ އޮތް އެންމެ 

ނޑު ދެކެން. އާދެ،  އަވަްސވާނެ އެންމެ ފަސޭހަގޮތްކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު މިހެން ދަންނަވާއިުރ  އަޅުަގނޑުމެން މިުއޅެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ، އަުޅގަ

 845އަޅުަހނޑަށް އެނގޭ.  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނކަން

އަޅުަގނޑަށް ނޭނގޭީތއެްއެވސް ނޫން ނުވިސްނޭތީެއއްވެސް ނޫން 

މިދަންނަވަނީ. އެކަމަކު އަުޅަގނޑުމެން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ 

މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ވާޖިބަކީ ާޤނޫނުއަސާސީގެ މަސަްއކަތަށް އަވަހަށް ދިއުން. 

ޅުަގނޑުމެންވާެނ ވިސްނަން. އެކަމަށް ދިއުމަށް ައވަްސާވނެގޮތްތައް އަ

 850އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އިްއެޔ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިުރ، 

މެންބަރުން ތިއްބެވި ވާހަކަ. ހުސްވަގުތުކޮުޅ  72ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވި 

 63މެންބަރުން. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  68ނިމިފައި ދެން ފެއްޓިއިރު 

ންވެއްިޖއްޔާ ތިބޭނީ ކިހާވަރަކަްށކަން މެންބަރުން. މިޖަލްސާ މާދަމާއަށް ދާ

އަޅުަގނަޑކަށް ދަންނަާވކަށް ނޭނގޭ. ައޅުަގނޑުމެން މިާތނގައި ކިތަންމެ 

 855ގަދަ މަސައްކަެތއްކޮްށގެން ވަރަށް ހިތްވަރާެއކު މިކަންުކރާނަމޭ އެހެން 

ވިދާޅުިވޔަސް ކަން ދާނީ ހަމަ މިހެން. މީ ހަމަ ޙަޤީޤަތް އަޅުަގނުޑ 
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ނޑުމިދެންނެވީްީ. އެހެންވީ ހަމަ އަިދވެސް އެއްަފހަރު ހުށަހަޅަން،  މާ އަުޅގަ

އާދެ ަވޒީރުންގެ ިޢއްޒަތްެތރި ތިން ބޭފުޅަކުވެސް ާތއީދުކުރަްއަވއިފި، 

އަްއޑުއަތޮޅު މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް. އާދެ، އަޅުަގނުޑވެސް 

 860އެހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން މިފަހުން މިއަންނަ ގަވާއިދު އައީމާ 

ންކޮޅަކަްށ މުޅިއަކުން ތާއީދެއްނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ބަހުސްނުކުރެވޭނެ ތަ

ނޑު ވަރަށް  މިކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލުމަށް ހަމަ ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ބޮޑަށް އަދިވެސް ވާހަކަަދއްަކން ބޭނުންވޭ. އާދެ، އިއްެޔެވސް އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެްނގެ ޖަލްސާގެ ގަޑޖެހިެގން ނިމުނީ.  ހިތަށްއަރަނީ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ހުރިހާކަމެއް މުިޅން ރަނގަޅަށް އެހެންނޫ  865ންނަމަ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ތެރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެގޮތް  ދިޔަނަމަ، އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެއްވޭނޭ. ދެން ކޮްނމެއަކަސް ީމގަިއ ވަރަްށ ޮބޑެތި މައްސަލަ 

އަދިވެސް އެބައުޅޭ. ިމއީ ދެން އަޅުަގނޑު އިތުރަށް ދަްއކަްނ މާ ރަނގަޅު 

ނޑުމެން މިއަުދ މިޖަލްސާގައި ވާ ހަކަައކަށްނުވެ ހިނަގއިދާނެ. އެއީ އަުޅގަ

 870މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ގޮތެއް ނިްނމާއިރު، އެތަން  63މިތިއްބެވީ 

ކިހިނެއްބާއޭ ިމވަނީ. އަިދ ަގވާއިެދއްނެތް. ަގާވއިދެއް ިއއްެޔވެްސ 

ން ވަކިގޮަތކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެމަޖިލީހުގަިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަދަދު 

އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުނު. މިއަދުވެސް ިމގޮތްތަކަކަށް ވޯޓުއަަހއިގެްނ 

އެހެންވެދާނެ. މުޅި މަޖިލީހަށް އެގޮތަކަށް ެއއްބަހެއްުނާވނެ. އެހެންވީމާ 

 875މިއަދު ނިމޭނިމުންވެސް ކިހިނެއްބާޭއވާނީ. ދެން ައކަމާ ދޭެތރޭގައި ގޮެތއް 

މެންބަރުން.  63ލީހުގައި ތިއްެބވީ ނިންމަންވެގެން ބަލާއިރު، ިމއަދު މަޖި

އެހެންވީމާ، ކަމެއް ނިންމުމުގައި ަރއްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ މުޅި 

އަދަދުގެ އަޣްލަބިއްޔަުތ ކަމަްށތޯއޭ ބައްަލވާނީ. ޭއގެ މާނަައކީ ދެބަިއކުޅަ 

އެއްބަޔަްށވުރެ އެަކކު އިތުުރ އަދަދެއްތޯޭއ ބައްަލވާނީ. ޫނނީ ތިންބައިކުޅަ 

 880ޖަލްސާއެއް ނޫނީ ޖަލްސާއަކަށް ނުވާގޮތަށްޯތއޭ ނިންމަވާނީ.  ދެބައި ތިބި

ތިންބައިކުޅަ ދެބަިއ ތިބި ޖަލްސާއެްއގެ އަޣްލަިބއްަޔތަށްތޯއޭ ކަމެްއ 

ނިންމަވާނީ. ދެބައިކުަޅ ެއއްަބއި ތިބި ޖަލްާސއެްއގެ އަުޣލަބިއްޔަތަށްތޯއޭ 
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ނޑަށް ީހވަނީ އެކަްނވެްސ ނުނިމި މި އަދު ކަމެއް ނިންމަވާނީ. މީ އަުޅގަ

މިއުޅޭ މައްސަލަވެސް ނުިނމޭނެހެން. އެހެންވީމާ މިވެސް އަޅުަގނުޑގެ 

 885ވިސްނުމަށް ނުވަތަ އަޅުަގނޑުގެ ފިކުަރއް އަންަނކަމެްއީވމާ، ހިތަށްއަރާ 

ނިމޭނިމުން އަނެއްކާވެސް އިްއޔެ ދިމާވިހެން ދިމާވެދާނެކަމަށް. އާދެ، 

ނޑުމެން ަގވާއިދު  ހަދާ ކޮމިޓީއާ ކޮންމެއަކަސް އަޅުަގނޑަށް ީހވޭ އަުޅގަ

ހަމައަށްވެސް އެބަދާންޖެހޭހެން. ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް 

ޖަލްސާއަކަށް ވާނީ ކިތައް މެންބަރުން ހާްާޒިރުވީމަކަން، އެޖަލްސާއިން 

 890ޤާނޫނުއަސާސީއާބެހޭ ކަމެއް، މާއްދާއެއް ފާސްކުރާކަމަްށަވންޏާ ފާސްވާނީ 

ނުބެހޭކަމެއް ފާސްވާނީ  ކިހާވަރެްއގެ އަޣްލަބިްއޔަތަކުަކން. ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ކިހާވަރެްއގެ އަޣުލަބިްއޔަތަުކންކަން. މިއީ ގަވާއިދު ހަދާ ކޮމިޓީއާ 

ނޑުމެން ފޮނުވާ ދޭންޖެހިފައި ހުރި ކަންތައްތައް. އާދެ،  ހަމައަށްވެސް އަުޅގަ

ނުޑގެ ާވހަކަ ތަންކޮޅެއް ިދގުެވއްެޖ ކަންނޭނގޭ.  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަން ކޮންމެވެްސ އަޅުަގނޑު ހިތަށްްް އަރަނީ މިއަދު   895އަުޅގަ

ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ނިންމަންޖެހޭނޭ. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން ކުިރމަތީގައި ވަރަށް 

ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ހުރި ދުވަސްކޮެޅއް މިއީ. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނޭ 

ފަދައިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްަވއިގެން އުުޅއްާވ 

ވެސް ވަރަށް ައވަިދނެތި މަސައްކަުތގައި އުުޅްއވަންޖެހިފައިވަނީ. ބޭފުޅުން

 900ހަމައެހެން ސަރުކާރުގެ ަބެއއް މަތީ ދަރަޖައިަގއި ުއްުޅުްއވާ މަތީ 

ފެންވަރުަގއި އުޅުްއވާ ބޭފުޅުންނަށް އަންނަން އޮތް އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ 

ށް މައްސަލަވެްސވަނީ ކުރިމަތިވެަފއި. މިހެން އައިސް މިދުވަސްކޮޅަކީ ވަރަ

ތާށި ދުވަސްކޮޅަކަްށވާތީ، އެވާހަަކވެސް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމުން، 

މިކަމުގައި އާދެ، ޤާނޫީނގޮތުން ޚިލާފުގޮތަކަށް ެގންދަވާކަށްނޫން. 

ނޑަށް   905އެނޫންގޮތަކުން މީަގއި ހޯދޭނެ ހުރިހާ ލުއިގޮތެއް ހޯދުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންެމންވެސް ެއކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސް ނަންޖެހޭނެ ހީވަނީ އަުޅގަ

 ކަމެއް. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 
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އާދެ، މިބަހުސްަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގަންނަވަން އެިދވަަޑއިގެންަފއިާވ    ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 910ބޭފުޅުންގެ އަދަދު ހަމަ އިތުރުވަމުންދަނީ. ދެން ބޭފުޅުން 

ން އެބަގެންދަވާ. ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވާ މަްއސަލަތައްވެސް ފާުޅކުރަްއވަމު

އޭގެތެޭރގައި އެްއވެސް ކޮަޅކަށް މިއަދު ނިމިއްޖައީވިްއާޔ، ދެން ވާނީ 

ނޑު ކުރިން ޤަްސދުކޮށްގެން ހުރީ  ކިހިނެއްތޯޭއވެސް ައއްަސވާ. އާދެ އަުޅގަ

ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމުެގ ކުރިްނ ރިޔާސަތުން ެއކަން ޤަސްުދކޮށްފައި އޮްތގޮތް 

 915ހަކަދަްއކަވަމުން ގެންދެވޭތާ ދެވަނަ ދުވަސް ދަންނަވާލަން. އެއީ މިކަމުގައި ވާ

ކަމަށްވުމާއެުކ، މިއަދު ވޯޓަްށ ދަންނަވާލާއިރު ވޯޓުގެ ނަީތޖާގައި ެއއްެވސް 

ކޮޅަކަށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަިބްއޔަތު ނުލިބިގެން މައްސަލަ ެއއްވެސް ކޮަޅކަށް 

ފާސްނުވާގޮތް ދިާމވެއްޖެނަމަ، މިޖަލްސާގައި ވޯޓު ެދއްިވ މެންބަރުންގެ 

ރެއިން ގިނަ އަދަދަކަށް މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްިވކޮޅަަކށް އެކަންތަްއ ތެ

 920ރިޔާސަތުން ހަމަޖައްސައިގެްނ ކުރިއަށްގެންދަން ައޅުަގނުޑ ޤަސްދުކޮށްފައި 

އޮތީ. މަޖިލީހުން ފާސްވީީކނޫން. ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތް 

ތުން މަޖިލީހުގެ ދަތިނުވެ، ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް ރިޔާސަތުން ކުރާކަމެއްގެ ގޮ 

ރައީސް ކުާރކަމެްއގެ ގޮތުން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އެގެންދާީނ 

ޖަލްސާގެ ވޯޓަށް އެހި، ޯވޓު ގިނައިން ލިބޭޮކޅަކަށް. އެއީ އެްއވެސް 

ނޑަކަށް ަދންނަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މަޖިލީހުން ކަމެއް   925ހާލެއްގަިއ އަުޅގަ

ނުލިބެނީހެއް. އެީއ މިހާތަނަށް ފާސްވީކަމަކަެށއް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު 

ކަންހިނގާފަިއވާ ގޮތްކަމަްށާވތީ. ދެން ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން 

އެނިމޭގޮތަކަށް ކުިރއަށް ދާއިުރ، ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމާއި އަިދ 

ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ އަދަާދއި މައްސަލަެއއް ފާްސވާނެގޮާތިއ އެކަންަތއްތަކާ 

 930ަގނޑުމެން ބަހުސްކޮށް ނިންމާނީ. އާދެ މިހާރު ދޭތެރޭގައި އަދި ަވކިން އަޅު 

 ޒް. ލު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޢަލީ ފާޢިމިފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑު

 

ނޑުމެން ާވހަކަދައްަކވަމުން  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

 ގެތެެރއަށް ގިަނވެ، ިޚޔާލު ބަދަލުވެ ގެންދިޔަވަަރކަށް ޚިޔާލު އޭ  ޢަލީ ފާއިޒް މެންަބރު
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ނޑު   ވާހަކަެދއްެކވުން:  935މިކަންކަންވާނެކަން އެީއ ޝައްކެތް އޮތްކަެމއް ނޫން. އަުޅގަ

ފުރަތަމައިނުންވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިައދު މަޖިލީހަށް 

ނޑުމެން  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު، އަޅުގަ

އިދާ ބެހޭގޮތުން ގޮެތއް ނިންމަން ވޯޓަކަށް ެއއްެސވުންވެސް އަޅުަގނުޑ މިގަވާ 

ހިތަހަމަޖެހޭވަރަށްވުރެ މަދުއަދަދެކޭ. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން 

 940އޮތީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ލަސްެވގެން އަޅުަގނޑުމެން އެކަމަކާ ހާސްެވ 

ނެތް ކޮމިޓީން ބިރުގަންނަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަެމއްނޫނޭ. ެއއްވެްސ ޝަްއކެތް 

ނޑުެމންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވާފައި މިއޮތް ގަާވއިދަީކ  އެކުަލވާލަްއވަިއ، އަުޅގަ

ވަރަށް ފުރިހަމަ ގަާވއިދެއް. ޭއގެ މާނައަކީ ެއގޭ ފުރިހަމަކަން އިތުރުކުރުމަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޭއގެ ތެރެައށް އެްއޗެއް ނުެލވޭ ވަުރގެ ެއއްަޗކަށްވާެނއެޭކ 

 945އެަތއް  100ކޮށް މި މަޖިލީހުގައި އެުކވެަވޑަިއގަންަނވާ ނޫން. މިހެންކަމާއެއް

މެންބަރުންނެއްގެ ޚިޔާލު ޭއގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ޮއތް އެއްެޗއް. 

ބޭފުޅަކާ  25އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްަކތް ކުރުކުރުމަށްޓަކައި 

ނޑުމެންެގ  މިހަވާލުކުރަނީ. އެބޭފުޅުން ކުެރއްވި މަަސއްކަުތގެ ތެެރއަށް ައޅުގަ

ޔާލު މިހާރު މިއަންަނނީ. މިހެންވާއިރު ޚިޔާުލ ހުށަހަޅުއްވާަފއިހުރި އިތުރު ޚި

 950ބޭފުޅުންނާއި ހުށަހެޅިފައި ހުރި އަދަދަށް ބަލާއިރު، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ 

ހިތްވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ ކޮިމޓީގެ މަސައްކަތް 

މިއަދަދެއްގެ ތެޭރގަިއ  ބައްލަަވއިގެންަފއިވާީތއޭ އެހުަށހެޅިފައި ހުރި އަދަދު

ފެނިގެން މިދަނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ބުރަވެ ދަންނަވާލަން ޭބނުންވާ އަނެއް 

ވާހަކަައކީ ަބއެްއ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަ ަދއްަކވަމުންގެންދެވުމުަގިއ 

 955ލިޔުމުން ހުށަހެޅިފައި، ެއކަމަކު އެބޭފުަޅކު މަޖިލީހަށް ވަަޑިއގެން 

އްަގއި ނެތް ބޭފުޅުންގެ އިޞްލާޙުތަްއ ހުށަހެޅުއްވޭފަދަ ޙާލަތެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއާ ދޭތެރޭގައި ބަލާނުލަިއ ެއްއފަރާތްކޮށްލާފައި 

ދެވިދާނެކަހަލަގޮތަކަށް ވާހަަކ އެބަގެންދަަވއޭ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ 

ނޑު ބުރަާވގޮތަކީ ލިޔުުމން އިޞްލާޙެއް  އަޅުަގނޑު އެދޭގޮތަކީ އަދި ައޅުގަ

ނޑުެމން ބަލާނުލައި ހުށަހަޅާފައި އޮތްކަ  960މަށްވަންޏާ، އެއިޞްލާޙެއް އަުޅގަ
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ނުވަތަ މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ކޮމިީޓއަްށ ނުދާނެގޮތަކަށް 

އޭތި އެއްފަރާތްކޮށްލުމަކީ އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމުވެްސ އެކަން ރުހި 

ނޑު ފާހަގަޮކށް ކުރިންވެ ސް ޤަބޫލުކުރާގޮތެއް ނޫނޭ. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެފަިއއޮތް އެްއކަމަކީ އިްއޔެ އަޅުަގނޑު ހަމަ 

 965ބުރަވެ ވާހަކަެދއްކީން، ހުށަހެޅިފައި ހުރި ޚިޔާލުތައް ކޮިމޓީއަށް އަނބުރާ 

އެހުރިގޮތަށް ދާން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުގެ ވާަހކަތަކުްނ އަނެއްާކވެސް 

އަނބުާރ އެޚިޔާލުަތކުަގއި  އަޅުަގނުޑގެ ިޚޔާލަށްވެްސ ބަދަލުއެބައާދޭ.

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންެމވެސް ަވރަކަށް އަތްޖަްއސާނުލައި ކޮިމޓީއަށް ދިއުމުން 

އެވަނީ ކިހިނެއްބާޭއ. ކޮމިީޓެގ އިްސވެ ޙަަރކާތްތެރިވި ޭބފުޅުންނަށްވެސް 

ނޑުމެންނަށް   970ހަމަގައިމުވެސް ެއކަންއޮތީ ުއނދަގޫކަމެްއގެ ގޮުތގަިއކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަތް މިހާރު އޮޅުންފިލަ މުން އެބަދޭ. ދެން އަޅުގަ

މިއޮތް ހިސާބަށް ބަލާއިރު، އާދެ ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަްތ، 

ނޑު  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަްނ ހަމަ ފަހަރެއްގައިެވސް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ޤާނޫނުައާސސީގެ މާއްދާަތއް ައޅުަގނޑުެމން ފާސްކުރަން 

 975ރެ މުހިންމުކަން ކުޑަ ެއއްަޗކަށް ނުވާނޭ. ަސބަބަކީ މިކަމަކީ ބަލާބެލުމަކަށްވު

އަޅުަގނޑުމެން ޢިމާރާތެއްކުާރ އުސޫލުން ބަލައިފިކަމަްށވަންޏާ މިގަވާއިދުީމ 

ފައުންޑޭޝަން. އޭަގއި ނެްތ ވަެރއްެގ މައްަޗކަށެްއ ޢިމާރާތެއް މަްއޗަށް 

ނޑުމެން ިވސް  2ނަންވީކީ ނަގަެއއް ނެހެދޭނެ. އެހެން ކަމަށްވާއިރު، އަުޅގަ

ޖަލްސާއަުކން ގަާވއިދަކުން މިހެން ނިްނމާލުމަކަށްވެސް  3ޖަލްސާ ނުވަތަ 

 980ނޫން. އަދި ވޭުތވެދިޔަތާނގައި ކޮންމެހެން ކަންތައްަތއް ކުެރވިފައި 

ނޑުމެން  ހުރިގޮތަކަށް ކުރުންވެްސ އެއީީކވެސް ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެއާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނާ  ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމަކީ އަޅުގަ

އެކަމެްއ ބަދަލުވެްސކުރަންޖެހޭނެ އެއްެޗއް. އެެހން ކަމާއެުކ، 

ނޑުމެންނަށް ވަގުތުެވސް   985އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިމަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ވޭނެ. ެއކަމަކު އިތުރުކުެރވޭނެ. ބޭްއވޭ ޖަލްސާގެ އަދަުދވެސް އިތުރުކުރެ 
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ނޑަށް ހީާވގޮތުްނ ދިމާވެގެން މިުއޅޭ ޙާލަތަކީ ިމޖަލްސާ ބޭއްވޭ  މިހާރު އަޅުގަ

ދުވަސްވަުރ ުކޑަ އުނދަގޫތަެކއް އޮތީ. އާދެ، މާލޭެގ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު 

ވިދާޅުވިހެން މިދުވަްސވަރަީކ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި 

 990ނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން އެބޭފުުޅންގެ ކެންޕޭން ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަން ބޭ

ދުވަސްވަާރއި މިހުރިހާ ކަމެއް މިހިނގާދުވަްސވަރު. އެހެންކަމަށްވުމާއެުކ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މިގޮތަށް މަދުވެގެން ޮގސްގެން މިއުޅެނީ 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ކެތްތެިރެވލާ ދެހަފްތާއެއްވަރު ުނވަތަ ިތންހަފްތާއެއްވަރު 

ނޑުމެން މީގެތެރެއަށް އަުތވެއްިޖއްޔާ މިހާރު މިއުޅޭ  ދޫކޮށްލާފައި އަުޅގަ

 995ވަރަށްވުރެން މެންބަރުންެގ އަދަދުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުެރވިގެން 

 މިއަށްވުރެން މަސަްއކަތް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ގެންެދވިދާނެ. ާއދެ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 . މީގައި ައޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

  3އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިުދގެ މަސައްކަތް ެފށުމަށް   ފާތިން ަޙމީދު މެންަބރު
 1000ވަނަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ  3ވަނަ ޖަލްސާގައި އަދި  2 ވަނަ ޖަލްސާ، ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ދެކެވުނު ގޮެތއް ނިންމިއްޖެއޭ. އޭަގއި ފާސްކުެރވުނު ގޮަތކީ ކޮބައިޯތއޭ. 

ކަމާމެދު އެބަ ޝަްއކުތަކެްއވެސް އެބަ އުފެދޭ މިހާރު. އެީއ މިހާރު އެ

މިތާނގައި މަޝްވަާރކުރެވުުނިއރު ބައެއްބޭފުޅުން އެބަ ހުށަހަޅުއްާވ މިހާރު 

ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ޑްރާފްޓް ައލުން ކޮމިޓީއަށް ގެންދެިވއްޖެަކމަށް ވެއްޖިްއޔާ 

 1005ނުކުެރޭވނޭ، ނުކޮށް ެއ  އަނބުރާ މަޖިލީހަށް އަންނައިރު އިތުރު ބަހުސެއް

ފާސްކުރުމަށް އެބަހުށަހަޅުއްވާ އަދި ތާއީދުވެސް ލިބިއްޖެ. ެއހެން ނަމަވެސް 

ވަަނ ޖަލްސާގައި  3އަޅުަގނުޑ ހަނދާންވާގޮުތަގއި، މަޖިލީހުގެ 

ފާސްކުރެވުނީ ކޮމިީޓއަށް ޑްރާްފޓެއް ތަްއޔާރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ފޮނުވުމަށް 

ނުވުމަށް. ެއއަށްފަހު އެކޮމިީޓެގ މަސައްކަތް އެކޮމިޓީ ެއކުލަވާލާަފއި ފޮ

 1010ހިނގަމުންދާއިރުވެސް އަިދ ނިމުމުންވެސް، ލިޔުމުންވެސް ޚިޔާލު 

ހުށަހެޅުއްވިދާނެކަމަށް، ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވިދާނެކަމަށް. އެގޮތަށް 

އެެއކުލާވާެލވިގެން އަންނަ ްޑރާފްޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މަޖިލީހުގައި 
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ނުޑ ބަހުސްކުރެވި މަޖިލީ ހުން ފާސްކުރާގޮތަށް. މީ ކަމަްށ އަުޅގަ

ހަނދާންވަނީ ނިންމުނީ. އިނގޭތޯ، އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު އެދެނީ، 

 1015ރިޔާސަތުގެފަރާތުން ފުރަތަމަަކމަކަށް އެކަން ސާފުކޮށްެދއްަވން، ކިހިނެއްތޯ 

ްަވާއިުދެގ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދަން މަޖިލީހުން  އަޅުަގނޑުމެން މިގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ބައެއްބޭފުޅުންގެ ފާސްކޮށްގެން މި ނިންމީ. އޭރުން އަޅުގަ

ހިތުގައި މިއުފެދޭ ުސވާލު، އޭގެ ަޖވާބު ލިބިަވޑަިއގަންަނވާނެހެން. އެީއ 

މިހާރު މުޅިން އެހެންގޮތެްއ އެބަ ހުށަހެޅޭ، ހުށަހެޅިފައި ތާއީދުވެސް 

 1020ޑު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ އެކަްނ ސާފުކޮށްލަދެއްވުން. ދެވަނަކަަމކަށް ައޅުަގނ

ތާއީދުކުރަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެޅުއްވި 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ެއއީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޑްރާފްްޓވެްސ، އަދި ހުށަހެޅޭ 

އިޞްލާޙެްއވެސް ފުރަތަމަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވުމުގެ ކުިރން މަޖިލީހަށް 

ގައި ބަހުސްކުރެވެން ޖެހޭނެކަމަށް. ހުށަހެޅެންޖެހޭނެކަމަށް. އަދި މަޖިލީހު

ނޑުމެންނަށް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އެއްަބއިބޭފުޅުން   1025މީގައި އަުޅގަ

ވިދާޅުވާހެން މާއްދާއިން މާްއދާއަށް ހުށަހެޅި ތާއީދުކުރެެވން، ގަްަާވއިދު 

ނިންމަން މަސައްކަތްކުރެވިާދނެ. އެހެންނަމަވެސް އެީއ ތަންކޮޅެއް 

ކަމަކަްށވެދާނެ. އެހެންަކމަށް ވަނީނަމަ  ދިގުލަިއގެން ހިނަގއިދާނެ

ްެހެންވީމާ އަލުން  މިބަހުސްކުރެވިފައި، އަލުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެ. އެ

ނޑަށް ވެްސ   1030ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވޭނީ، މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިކަމަށް އަޅުގަ

ވިސްނެނީ. އެހެންވީމާ ެއކަމަށްވެސް ތާއީުދކުރާވާހަަކ ދަންނަވަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 3އާދެ، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއކުރެްއވި ުސވާލަށް ދަންނަވާަލންޖެހެނީ މީ  ޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރި

 1035ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސކުރަްއވާފަިއވާގޮްތ މެންބަރަށް އެނގިަވޑަިއގެންފަިއ 

ތިވަނީ ހަމަ އެކަން އޮތް ގޮތަށޭ. އެޖަލްސާއިން ފާްސކުރަްއވާފަިއވަނީ 

ދުވަހުގެ މުއްދަުތގައި ަގާވއިދެްއ  21ެއކުލަާވލައިގެން  ކޮމިޓީން ގަްަާވއިދެއް

އެކުަލވާލާ މަޖިލީހަށް އޭގެ ދެން ގަވާއިެދއް، ދެލިކޮޕީެއއް ހުށަހެޅުމަށް. އަދި 
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އެދެލިކޮޕީަގއި ެއއާބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެްއކި، ަމޖިލީހުން ގޮތެއް 

ްަާވއި  1040ދު މުޅިން ނިންމުމަށް. އެއްވެސް ޙާެލއްަގއި އެކޮމިޓީއިން ގަ

ނޑުމެން މި ނިންމުމަކަށް  އެހެންނެއްނޫން. އެހެންވީމާ މިހާރު އަޅުގަ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ސްޓޭޖަީކ، އެގޮތުން އެދެލިކޮޕީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 

ޚިޔާުލފުޅުތަކެްއވެސް،  އަދި އެއަށް މެންބަުރން ހުށަހަޅުއްވާ

މިހާރު  އިޞްލާޙްތަކެްއވެްސ، މިހާރު މިވަނީ ހުށަހެޅިފައި. ދެން

 1045އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަހުސްުކރެވެނީ ލިޔުމުން ހުށަހަޅުްއވާފައި އެހެަރ 

ހުށަހެޅުއްވުމާއިމެދު އަލުން މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށްފައިޯތ ޮކމިޓީއަށް އަލުްނ 

އަނބުރާ ގެންދާނީ، ނުވަތަ މިހާރު ލިޔުމުން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުން އެއީ 

ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުރުމުން މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް މިހާ

އަލުން ޑްރާފްޓްކުރަން މަަސްއކަތްކުރުމުގެ ބަދަުލގައި ކުރިްނވެސް އެލިޔުން 

 1050ގަާވއިދު އެކުަލވާލުމަށް އެެނގުނު ކޮމިޓީއަށް އިޞްލާޙުަތކާއެކީ ފޮނުާވ، 

އެއިޞްލާޙުތަާކއެުކ އެދިރާާސކޮށް އަލުން އަނެްއކާ ްޑރާފްޓެއްލިޔެގެްނ 

ލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް. ހުށަހެޅީމާ އެއާއިމެދު އަެންއކާވެސް ހަމަ މަޖި

މަޖިލީހުގައި ޚިޔާލުފާޅުކޮްށ މަޖިލީހުން އެނިންމަވާނީ. ެއއީ ެއކަްނ 

ނޑަށް ހީަވނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެކަްނ މެންބަރުންނަށް  އޮތްގޮަތކީ. އަުޅގަ

 1055އެވާހަަކ އެނިގވަަޑއިގެންަފއި އޮތުން އެއީ ބޭނުންކަމެއްހެން. އެެހންވީމާ 

 ދަންނަވާލީ. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހާރު ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 މިދައްކަވަނީ، ހުށަހެޅިފަިއާވ އިޞްލާޙުތަކާއިމެދު ިމ މަޖިލީހުގައި  މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒު 

ނޑަށް ވާހަކަނުދައްާކ ޑްރާފްޓް ޮކމިޓީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:  1060އަށް އަލުން ފޮނުވުމަށް. އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުފެނޭ ެއޮގތަށް ޢަމަލުކުރާކަށެއް. މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ 

އިޞްލާޙުތައް ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓއަށް، ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީއިން ެއއިޞްލާޙުތަކާމެދު 

ރިޢާޔަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު، ގަވާއިދު އިޞްލާުޙކޮށްެގން މިމަޖިލީހަށް 

ނޫނީ އައުުމގެކުިރންވެސް ައޅުަގނޑަށް ީހވަީނ ރިޔާްާސަތުން ، އައުމުން
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 1065ފުރުޞަތު ދެއްވާނެހެން ލިޔުމުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަން. އަިދ 

ރިއާސަތުން މަނާކުރަްއވާނެަކމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ، މަޖިލީހުގައި 

އެލިޔުމުން އިޞްލާޙު ހުށަނާޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުަމކަށް. ހަމަ އިތުރު ވާހަކަތަެކއް ދެކެޭވނެ. އެހެންވީާމ 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި، ހުށަހެޅިފައިވާ 

 1070އިޞްލާޙުތަކާބެހޭގޮތުންނާ، ައދި މަޖިލީހުގައި ހުށަހަޅުއްަވން ބޭނުންފުޅުވާ 

ކަ ދެެކވުމަށްފަހު ޑްރާފްޓް އިޞްލާޙުތަކާބެހޭގޮތުން، މިަމޖިލީހުގައި ވާހަ

ކޮމިޓީއަށް، ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީިއން އަލުން ގަާވއިދު އެކުަލވާލާ މަޖިލީހަށް، މީ 

ނޑަށް އަދި ހީވޭ، މިހެން  މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް. އަޅުގަ

ނިމުނުކަމުގައިިވޔަްސ، އިްޞލާޙުތަކާމެދު ވާހަކަދެެކވޭ ވަރަށް ގިަނ 

 1075ވަނަ  3ށް ވަންޏާ އަނެއްާކެވސް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިއްެޖކަމަ

ފަހަރަށްވެސް ޑްރާފްޓް ކޮިމޓީއަށް ަގާވއިދު ފޮނުވަްނ ޖެހިދާނެހެން. 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާަހަކދެކެވޭ ނުކުތާތަުކެގއަލީަގއި ިއޞްލާޙުކުރަން. 

މާފަސޭހައެއް ނުވާނެކަންނޭނެގ، ޖަލްސާގައި އިތުރު ޚިޔާުލ ފާޅުކުރުމަކީ 

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ކޮށްގެންނުވާެނކަމަށް  ނިންމަވާކަށެއް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 1080ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ އަދި މިހާރު އެކުލަވާލާފަިއާވ މުޅި ގަވާއިދާ 

 މެދު މެންބަރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވަން. 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު  ،ޝުކުރިއްޔާ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ގަ

 އިްއޔެަގއިެވސް ައޅުަގނުޑވެްސ ވާނެ މިއަށް ހުށަހެޅުންތަކެްއ ހުށަހަޅާފައި. ރިޔާޟް ރަީޝދު 

 1085ދެން އެއާގުޅުންހުިރގޮތަކަށް މިއަދު ހުށަހެޅުމެއް، ޑރ. ޝައުޤީ އަދި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ތާއީދުވެ  ސްކުރަން. ދެން ހަމްދޫން ޙަމީދު ހުށަހަޅުއްވައިިފ. އެއަށް އަުޅގަ

އެއަށް އިްއޔެަގއި ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި އެއަށް އޮތް ހަމައެކަނި 

ނޑު ިއއްެޔަގއި ދެންނެވީ، މިހާރު ލިބިފައިހުރި ޚިޔާލުތައް  ތަފާތަކީ، އަުޅގަ

ފިޔަވައި އިތުރު ޚިޔާލުތަކަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްވާ އޭތި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން. 

ނޑު ، ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާމާެއްއކޮށް އަުޅގަ  1090ައޅުގަ
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ނޑަީކ ވެސް، އަދި  ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަެއއްމިއީ. އަުޅގަ

ކޮންމެ މެންބަރަކީވެްސ ވަަރށްގިނަ ރަްއޔިތުން ތަެކްއެގ ތަމްސީލްކުރާ 

ނޑުމެްނ މިމަޖިލީހުގައި މިދައްާކ ވާހަކަތަަކކީ  ބަޔަކަށްވާީތވެ އަުޅގަ

ގެ އަމިއްލަ ވާހަަކެއއްވެްސ ނޫން. އެހެންވީމާ ީމ ވަރަށް ގިނަ އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެން މިވާހަކަ މި މަޖިލީހުގަިއ   1095ރައްޔިތުންތަެކއްެގ ޙައްުޤގަިއ އަުޅގަ

މިދައްކަނީ. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑު މިދައްކާ ވާހަަކއާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް 

ކީ އަުޅަގނޑަްށ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވިސްނަވާފަިއ މިކަމުގަިއ ގޮެތއް ނިންމެވުމަ 

ނޑު އެހެން މިދަންވާ ވާހަކައަކީ މިކަްނ  ފެންނަކަމެއް. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ މުހިންމުކަމެއް. އަދި  އަވަްސކުރުމަކީ ވެސް ައުޅގަ

 1100އެާއއެްއކޮށް، ކޮންމެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ވާހަަކެއއް ރަނގަޅަށް ކަނުލާ 

ވަންވެްސ އަުޑއެއްެސވުމަކީ އެހެން މެންބަރުންވެސް ކުރައް 

ނޑުމެން މިތަނަށް އާކަމަށް ބަެއއް  ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ ކަެމއް. އަދި އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަިއގެން ައޅުަގނޑުމެން ަދްއކާ ވާަހކަައކީ 

ވާހަކަެއއްކަމަށް ނުހައްަދވަިއ، ެއއަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއްނުދެްއާވ 

 1105ފުޅުންނަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ދޫކޮށްލެއްވުމަީކވެސް ފަހަރެްއގައި ބަެއއް ބޭ

ނޑު ދަންނަވަން  ގޮތުަގއި ފެނިވަަޑއިންނަަވއިާފނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑ، މިމަޖިލީހުގައި  ނުޑމެން، ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ

ނޑު ަދްއކަންޖެހޭ ވާހަކަ  ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ، ރަްއޔިތެްއގެ ޙައްުޤގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ދެއްކުމުގަ  ނޑު ައޅުގަ ނޑު ނުޖެހޭނަމޭ. އަޅުގަ އި ފަހަކަށް އަުޅގަ

 1110ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ ދަްއކަންޖެހޭ ހުރިހާ ވާހަކަެއއް މި މަޖިލީހުގައި 

ނޑު މިހާބޮޑަށް މިވާހަކަ ިމދެންނެވީ މީގަިއ  ދައްކާނަމޭ. އެހެންވީމާ ެއއަުޅގަ

ވަރަްށ ގިނަ ަވގުތު ތަންކޮޅެއް މިވާހަކަ ިދގުެވގެްނގޮސް ކޮެޅްއގައިނުޖެހި 

މިކަމަށް ހޭދަވާތީވެ، އެގޮތަްށ މިވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. ދެން 

އިްއޔެަގއިެވސް ައޅުަގނޑުމެްނ މިކަމާބެހޭގޮތުން ވަރަށްދިުގ ޖަލްސާއެްއ 

 1115ނިމިދިޔައީ ގޮެތއް ނުނިމި. މިއަދުވެސް މިހިސާބަށް ައއިއިުރވެސް އަިދވެްސ 

ނުޑ ވަރަށްބޮޑަށް މީގައި ގޮތެއް ނުނިމި ކުިރައށްދަނީ . އެހެންވީމާ އަުޅގަ
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އެދޭ އެދުމެއް މީ، މިކަމާދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑަށްހީވަނީ ފުދޭވަރެްއގެ ގިަނ 

ވާހަކަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ދެެކވިއްޖެހެން. އެހެްނވީމާ ައވަހަށް 

މިއަްަށް ގޮެތއް ނިންމުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް ެފންނަކަމަކަށްވާީތ 

 1120ސް ދަންނަވާލަން ޭބނުންވީ. ދެން ހަމަ އެއާކުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން އެވާހަަކވެ

ވިދާޅުެވއްޖެ މިތަނުގަިއ، މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްަކވާފައި ގޮެތއް ނިންމަވާނީ. 

ނޑު ެއގޮތަކަށް ެވސް އެކަމަްަށް ތާއީެދއްނުކުަރން. އެއީ ހަމަ  އެއީ އަުޅގަ

ކޮމިޓީައށް ފޮނުވާފައި އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަނީ މީތި އަލުން އަނބުރާ ހަމަ 

އެކޮމިޓީއިން މި އިޞްލާޙުތަްއ ގަާވއިދުަގއި ހިމަނާފައި އަުލން ދެލިކޮޕީއެްއ 

 1125މިތަނުން ހުށަހަޅަން. އެހެންވެ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވެގެން 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ބޭނުންވީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ލީހުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކު ދައްަކވާ ވާހަކަފުޅަީކ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، މިމަޖި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވެސް އެހެން މެންބަރުންެވސް ެއއަށް އިޙްތިރާމް ުކރައްވާނެ އަދި 

 1130ރިޔާސަތުންވެްސ ހަމަ އެްއ ގޮެތއްަގއި ބަލަިއގަންނާެނ ވާހަކަފުޅުތަެކއް. 

އާމެންބަރެއް، ބާމެންބަރެއް، ުދވަްސވީ މެންބަރެއް، ޅަ މެންބަރެއް، ެއކަހަލަ 

ވެސް ތަފާތެއް މިމަޖިލީހުގައި ދެްއކޭ ވާހަާކގަިއ، މަޖިލީހުގެ އެްއވެްސ އެއް 

މެނަބަރަކު ވެސް އަދި މަިޖލީހުގެ ރިޔާސަތުންެވސް ނުގެންގުުޅްއވާނެ، 

 އެކަން ޔަޤީންކުެރްއވުން އެދެްނ. 

 1135 

 ދުވަސް ވަްނދެން ބަހުސް  2ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

ނޑަށް ވިސްނޭގޮތް މިހާރު ތަފާތުވާން ފަށައިފި.  އަްޙމަދު ދީދީ  ާމރިޔާ މެންަބރު  އަުޑއެހިއިރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިތާ އަުޑއަހަން އިންއިރު މި ަގވާއިދު މިތަނަށް ހުށަހެޅިއްޖެ.   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެކަމަކު އެއަްށ، ެއގޮތަށް ާފސްކުރުމަކަށް ތާއީެދއް ނުލިބުނު. އެހެންވީމާ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ކޮމިީޓެގ އަޅުަގނޑަ  1140ްށ ވިސްޭނގޮުތގަިއ މިހާރު އަުޅގަ

މަސައްކަތްޕުޅު މުޅިން ނުނިމިއޮތީހެން. އެއީ ކޮމިޓީގެ ބޭފުުޅން ވެސް މިާތ 

އެބަތިއްެބވި. ެއކަމަކު ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ތާއީދުނުކުެރްއީވމާ އަޅުަގނޑަްށ 
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ހުތެރޭަގއި ދުވަ 21ހީވަނީ އެބޭފުޅުން އޮތްގޮތަްށ ަގވާއިދު ފޮނުްއވީ އެއީ 

އޭތި ފޮނުއްވަން އޮތީމާ ެއގޮތުން ފޮނުއްވި ފޮނުއްވުމެްއހެން. އެކަމަކު 

 1145އެބޭފުޅުންވެސް ބޭނުންފުުޅވޭހެން މީގައި މިހިރަ އިޞްލާުޙތަކަކާބެހޭގޮތުްނ 

 21އަލުން ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަްނ. އެހެންވެ އަޅުަގނޑަށް ވިްސނެނީ މި 

ކަެއއްހެން މިހާރު. އެހެންވެ އެގޮތަްށ ދުވަހުގެ މުއްދަތާބެހޭގޮތުން ެދކެވޭ ވާހަ

އެވާހަަކ ދަންވާލަންެވގެން މި އަޅުަގނުޑ ތެދުވީ. ޝުކުިރްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 1150 

މިބަހުސްގަިއ ބަިއވެރިެވވަަޑިއގަންނަާވ  ،ޝުކުރިއްާޔ، އާދެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތެރޭަގއި، މަޖިލީހުގެ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ ބޭފުޅުންގެ 

ނާއިބު ރައީްސ އަްލއުސްތާްޛ ޝާހީން ޙަމީދު ގެ ނަންފުުޅވެސް އެބައޮތް. 

އަދި ގަާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ކޮމިޓީގެފަރާތުން 

 1155އެްއޗެްއ ވިދާުޅވަންޏާ ވިދާުޅވަންވެްސ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޝާހީން ޙަމީދު 

ނޑު ދެން ދެ ،ކަމަށްވާތީ ންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި އަުޅގަ

މެންބަރު އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި ުގޅިގެން ެއއްެޗއް ވިދާުޅވަްނ 

ބޭނުންފުޅުވެދާނެކަމަށްޓަކައި ައލްއުސްތާޛްްް ޝާހީން ޙަމީދަށް އަޅުަގނުޑ 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 1160 

 ގައި ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރަކުއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދެންމެ ރައްޔިތުްނގެ ާޚއްޞަ 

 އެކުެރއްވި ުސވާާލގުޅިގެްނ އަޅުަގނުޑވެސް ެއްއޗެްއ ދަންނަވާލަން  މަޖިލީުހގެ ނާިއބު ަރއީސް 

 ދުވަުހގެ މުއްދަތު  21ބޭނުންވެފައިމިއިންނަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި  ޝާހީން ަޙމީދު 

. އެންމެފުރަތަމަ އެއީ ހަމަ ވަރަށް ކުރު ުމއްދަތަކަށް ެވގެން ދިަޔއީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1165ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ފަދައިން އެންމެފުރަތަމަ 

ުދވަހަށްވެސް އެންެމ  21ދުވަުހގެ މުއްދަތަށް. ދެން  15ވާހަކަދެެކވުނީ 

ުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ  21ފަހުވަގުތުަގއި ނަމަެވސް ބަަދލުވެގެން ިދޔައީ. އަދި 

ކުރެވުނުގޮތް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަްތ 
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ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ އޭގެ ލިޔެކިޔުން ާޗޓަކާެއީކގައި ައދި މަޖިލީހުގެ 

 1170ދުަވހުގެ މުއްދަތުެގ  21އިދާރާއިން ފޮނުއްވާަފއިވޭ. ކެިރގެން ދަންނަވާނީ އެ 

ތެރޭގައި ވަރަށް ފުރިހަމަައށް މަސައްކަތްކުރެވުނޭ. ައދި ވަރަށްގިނަ 

ނޑުމެންނަްށ މެންބަރުން ގެ އެއްބާރުލުންވެްސ ހަމަ ލިބުނޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

އެމުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ކޮންމެެހން ނުކުރެވިގެން ފުރިހަމަ ނުކުރެިވގެންދިޔަ 

ގަާވއިދެކޭ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ހަމަ އެންމެ ފުރިހަމައަށް 

ނޑުމެން   1175ނަށް ވިސްނުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެުމއްދަތުެގތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަ

އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދި މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަުފޅާ އެްއގޮްތވާ 

ވާގޮުތގެމަތިން ތައްޔާުރކުރެވިަފއި އޮތް ދެލިކޮޕީެއއް ެއއީ. ދެން މިހާރު 

ޚިޔާލު ނުވަތަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިފައިމިވާ ގިނަ ކަންތަްއތަކަކީ ކޮންމެްސ 

ވެސް ވާހަކަދެެކވި އަިދ ދެގޮތަކަށްެވްސ  ވަރަކަށް މެންބަރުންގެ ކޮމިީޓގައި

 1180ޚިޔާލުފާޅުކުރެިވގެންދިޔަ ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް މެންބަރުން ވާހަކަފުުޅ 

ނޑުމެން  ދެއްކެިވ ގޮތްަތކުެގ މަްއޗަށް އަދި އަޣްލަބިްއޔަތަށް ބަލާފަިއ އަުޅގަ

އެގޮތަށް ނިންމާފައި އޮތީ. ހަމަ އެާއއެކު ދަންަނަވން ބޭނުންވަނީ، 

ބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ވާހަކަ ދެއްކެިވއިރު، ޤަބޫލުކުރެްއވި އެްއކަމަކީ އަިދ މެން

މިދެލިކޮޕީ މިގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްކަުމގަިއިވޔަސް ޮކމިޓީގެ ހުރިހާ 

 1185މެންބަރުން އެދެލިކޮޕީއަށް ހަމައެއޮތް ކޮންމެހެން ވޯޓުދެްއވާަކށް ނުޖެހޭކަން 

ނޑުމެން ަގާވިއދުގައި ެއގޮތަށް ވެްސ ލިެޔިވފައި ނެތީމާ، އެއީ އަުޅގަ

ގަާވއިދެއް އަދި ނެތީމާ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކަންތައްތަެކއް ހުރުމާއިއެީކގައި. 

އަޣްލަބިއްޔަާތއި އެީކގައި ެއއޮީތ ގަވާއިދު ތަްއޔާރުކުެރވިފައި ނުވަތަ ދެލިކޮޕީ 

ތައްޔާރު ކުެރވިފައި. އެހެންވީމާ މިމަޖިލީހުން ގޮތެްއ ނިންމަވާއިރު 

 1190ވާފަރާތްތަާކެވސް ރިޢާްާޔަތް ކުރެްއވުމަށްފަހު، މަޖިލީހުން މެންބަރުން ކުރައް

ގޮތެއް ނިންމަވާއިރު އެބޭފުޅުްނވެސް އަދި ގޮތަކަށް ވޯޓުަލއްާވނެ. އެހެންވީމާ 

އިްއޔެަގއި ަވކި ގޮެތއް ނުނިމުނީ ކޮންމެހެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުރިހާ 

ނަޑކަްށ އެއްގޮަތކަށް ވޯޓު ނުލެއްވީމާ  ކަމަށް މެންބަރުން އެކަތިގަ

ވީކަމުަގިއވިޔަްސ ެއއީީކ ކޮްނމެހެން ކުރައްވަންޖެހޭކަމެްއކަމަކަށް ައޅުަގނުޑ 
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ނުޑވެސް ުކރީގައި އެްއެޗއް   1195ނުދެކެން. ދެން ފުރުޞަތު އޮތިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ،  ދަންވާލަން އެދިފައި އޮތީމާ އަޅުގަ

ޔާސް އިބްރާހީމް، ވަރަށް މީގެކުރީަގއި މާލޭގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިލް

މުހިންމު ނުކުތާއެއް ފާޅުކުރަްއވައިފި. ކުީރަގއިވެސް އިްއޔެަގއިވެސް އެނުކުާތ 

ފާހަްަގަކުރެްއވި. ެއއީ މިހާރު ޙާޒިްިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދަށް 

 1200ން މިހާރު ބަލާއިރު ކިހިނެއްތޯ މުޅި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަެތއް އަުޅަގނޑުމެ

އުޅޭ ަމއްަސލައަށް ނިންމާނީ. އެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ނުކުމެގެން މި

އަޣްލަބިއްޔަެތއް ހޯދާނީ. ކޮންމެގޮތެްއގަިއވިޔަސް މިއޮތީ ެޑޑްލޮކެއް ނުވަަތ 

ނޑުމެ ނިޑވަުޅގައި އަުޅގަ ން އެބަޖެހޭ ގޮތެއް ނުނިންމިފައި. އެހެންީވމާ އެދަ

ާތ މިހާރު ކޮންމެސް ގޮތަކަށް ިނންމޭތޯ ބަލަން. ކުރިއަށް ނުެދވިގެން އުޅޭ

 1205ަގޑިއިުރ މިވީ. އެެހންވީމާ ކުިރއަށްދިއުމަށްޓަަކއި، އަޅުަގނޑުމެްނ  4މިހާރު 

ނުޑ އިްއެޔގަިއވެސް  ނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަ ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަަކއި އަުޅގަ

ހުށަހެޅިން، މަޖިލީހުގައި ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން 

ނޑުމެންނަށް އިްއެޔގަިއ ނެންެގވި ގޮތެްއ ނިންމަްަވާ ދެްއވާށޭ. ޭއރުން އަޅު  ގަ

ވޯޓަށް ބެއްެލވި ނަމަވެސް ގޮތެއް ނިމިދާނެ. މިއަދުވެްސ އަޅުަގނޑަކަްށ 

 1210މެންބަރުންެގ ވޯެޓއް ެއއްޮކޅަކަށް ލިބޭނެެހނެއް. އެހެްނވީމާ  55ހިއެްެއްނުޭވ 

އެމަޖިލީހުގެ ހާޒިރުްުވެ ިތްއބެވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ގޮތެްއ 

ނިންމަވައިދެްއަވިއފިއްޔާ ރަނަގޅޭ. ދެން އަޅުަގނޑު ހަނދާން ނިންމާގޮތަށް 

އެބަހުރި އިޢްޒަތްތެރި ަރީއސް ވިދާުޅވެއްެޖ، ގިަނ ޯވޓު ލިބޭކޮޅަކަްށ 

ނިންމަވާނެކަމަށް އެއީ ަވކިގޮތަކަށް ނުނިމިގެންދިަޔ ކަމަށްވަންޏާ. 

 1215އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެަދނިޑވަޅު އެގޮތަްށ ައއުން ވަރަްށ ކައިރިހެން. 

ނޑު އެފުުރޞަތުގެ ވާހަކަ ދެންެނވީ، ުޝކުރިއްޔާ. އެހެ  ންވީމާ އަުޅގަ

 

ނޑު ެއއްެވސް ޚިޔާލަކަށް  މެްނބަރު ފާދިއްޮޕޅު   ޝުކުރިއްޔާ އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ނުދަންނަވާ ވާހަކަ. އެދި ޢަލީ هللا ޢަބްދު
 1220  ވާހަކަެދއްެކވުން:
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ނުޑ ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ރައީްސ. އަޅު  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ގަ

ނޑަށް ފެންނައެއްެޗއް  މެންަބރު ައޙްަމދު ނިާޒމް   މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ގަާވއިުދގެ މަްއސަލައަށް އަުޅގަ

ދަންނަވާލުމަށް. އާދެ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ މީގެކުރީަގއި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1225ހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއިާވ ފަދައިން، ސ. ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ވާ

އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި، 

ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބަެއއް މެންބަރުން ތާއީދުކުރެްއވި ގޮްތ ެއީއ 

އަޅުަގނޑަްށވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރެޭވގޮތެޭކ. އެގޮތަްށ ތާއީދުކުރެޭވ 

ނޑު  އޮތް. ެއއް ސަބަބަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ސަބަެބއް ެއބަ 2މައިގަ

 1230މަޖިލީހުގެ، އާދަކާދަިއގެމަތިްނ ކަންތައްތައް ހިނގާ އުޫޞލަށް ބަލައިގެން 

މަޖިލީހަށް މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅޭނަމަ، އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފަރާތުން 

މަޖިލީހަށް އެކަންތައް ހުށަހަޅަން އެބަޖެހޭ. ދެން އެގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް 

ރިާވ ފަރާތްތަކެއް އެަބހުރި، އެިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވި ފަރާތްތަުކގެ އުޒުުރވެ

ތެރޭގައި. އެހެންވީމާ މިދެންނެވި ފުރުޞަތު ވީހާ ގިަނ މެންބަރުންނަށް 

 1235ދިނުން އެއީ ވަރަށް މުހިްިންމު ކަމެއް. ދެން މިގޮތުން މިހާރު ކޮމިޓީްީއަކަްށ 

ކުރެިވގެްނ އަލުން އިޞްލާޙުތައް ފޮނުިވ، ކޮމިޓީއިން އަލުން ޑްާރފްޓް

މަޖިލީހަށް ގެނެވިއްޖެނަމަ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ޢަމަލީ 

ސިފައެއް ައއުމުގެ ފުރުޞަުތ ވަރަށް ބޮޑު. އެހެންވީމާ އަދި މިއާއެުކ 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ވާހަަކފުޅުގަިއވެްސ، އަދި ގިަނ އިޢްޒަތްތެރި 

 1240ނަޑއެޅިގެން ވަިކ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގިއެވސް މިކަމަކީ އަދި ކަ

ގަާވއިދެއް ނެތްކަމަކަްށވާީތ މިމަޖިލީހަށް ގޮތެއް ނިންމިދާނެކަމަށްްް 

ވަނަ އަްށ  2އަޅުަގނޑަްށވެސް ޤަބޫލުކުެރޭވ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން 

ނޑު  ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ ކޯރަމް ގެ ކަންތަްއ. ކޯރަމް ހަމަާވ، އަުޅގަ

އްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއްއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ޖަލްސާއަށް، ޚާ 

 1245މިބޭއްވެނީ ކޯރަމް ހަމަވާީތއޭ. ދެން ކޯރަމް ހަމަާވ ޖަލްސާއެްއގަިއ 

އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ނިންމާ ނިންމުން އެއީ ޞައްޙަ ނިންމުމެއްކަމަށް 
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ނޑު  2އަޅުަގނޑަށް ބެލެވޭ. ެއހެންވީމާ މި  ވާހަކަ އަޅުގަ

 ރިއްާޔ. ދަންނަވާލަންވެގެން ފުރުޞަތަަކށް އެދުނީ ޝުކު

 

 1250 ލައިކުމް. އަުޅަގނޑު ދައްކަން ުއޅުނު ވާހަަކ ވަރަށް ގިނައައްސަލާމް ޢަ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 މެންބަރުން ދައްކައިފި. އަޅުަގނޑު އަހާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން 

ިހއެއްުނވޭ މިކަން  ކިތަންމެ ގިނައިރު ވާހަަކ ދެއްކިޔަްސ އަުޅަގނޑަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެހެން. އަޅުަގނޑަށް ީހަވނީ މަޖިލީހުން 

ފުރަތަމަ ވޯޓަކަށް އައްަސވަންީވ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންތަްއ ނިންމިދާނެތޯ  

 1255މަޖިލީހުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްަބިއ ވޯޓު ލިިބގެންތޯ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ކަމެއް 

ޔާ ކޯރަމް ހަމަވާ ޖަލްސާއެއްގެ ދެބައިުކަޅ ކުރިއަށް ގެންދެވޭީނ، ނޫނިއް

އެއްަބއި ވޯޓު ދޭގޮަތކަށްެވސް ކަމެއް ނިންމިދާނެތޯ. އެގޮތަްށ ޯވުޓ 

ނޑަށް ހީަވނީ ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  އަހައިފިްއޔާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކަންަތއްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެހެން، އިނގޭތޯ. ދެްނ 

 1260 ތަށް ވަރަށްޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.ދެއްވި ފުރުޞަ

 

ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ވަރަްށ ގިނަ އަްަދަދެްއގެ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދައްކަަވއިފި. މިހާރު މިވަީނ ޖަލްސާ ހިގަމުންދާތާ ދޮޅުގަިޑއިުރވެފައި، 

ނުޑ މިނިޓުެގ އިންޓަރވަލެއް ތިބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ 30އެހެންވީމާ 

 1265ޖަހާއިރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ  11އަރުވަން. އެ އިންޓަރވަލަްށފަހު 

         އެހެންވީާމ ޝުކުރިއްޔާ.ކުރިއަށްދާން ފެށޭނެ. 

 

 ]ށް 11.00ން  10.30އިންޓަވަލް [ 

 

 1270 

އާދެ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުިރއަށް ގެންދަން ފަށްޓަނީ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 6ވަލަށް މެދުަކނޑާލިިއރު، ވާހަކަަދއްަކވަން އެދިވަަޑއިގެންފަިއ ރއިންޓަ
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މެންބަރުން އެބަތިއްބެވި. އެހެންވީމާ، މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު 

އަރުވާނަން. މެންބަރުންެގ އަރިހުން ައޅުަގނުޑ އެދެނީ، 

 1275ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ގެންދަވާއިުރ، ައޅުަގނޑުމެން ުކރިމަތީގައިޮއްތ 

ވާހަކަފުޅުެދްއކެވުން. އަދި މި މައްސަލަްަިއގަިއ  މައްސަލައަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަްށ 

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ގެންގުުޅްއވުން. އާދެ، މިހާރުވެސް ތި 

ގެންގުުޅްއވަނީވެސް އެގޮތަްށކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަން. އާދެ، 

 1280ންބަރުންގެ ހިްތޕުޅުގައި ުސވާެލއް އުފެދިފައި އޮވެދާނެކަމަށް ފަހަރެއްގައި މެ

ހީވާ މައްސަލަެއއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަން. ގަާވއިދު އެކުަލވާލެްއވުމަށް މި 

މެްނބަރުންގެ ކޮމިޓީން ެއކުލަވާެލްއވި ަގާވއިދު،  25މަޖިލީހުން ހޮއްވެވި 

އެއާެއކުަގއި ެއ  މިހާރުވަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފައި. އަދި

ގަާވއިދަށް، އެ ދެލިކޮޕީއަށް ިއޞްލާޙެއް ގެންނަން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާނަމަ، 

 1285އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުްއވުމަށް އެދި ދެންނެވުނު ދެންނެވުަމށް އިޞްލާޙު 

ފޮނުއްވި ބޭފުޅުންގެ އިްޞލާޙުތައްވެސް ވަނީ، މިހާުރ މަޖިލީހުގެ 

ވުްނ އެއީ މަޖިލީހަށް މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފައި. މި ފޮނުވި ފޮނު

އެހުށަހެޅުނީކަމަށް ދެކެަވަޑއިނުގަންނަާވ ބޭފުޅުްނ ފަހަރެއްަގއި 

 4ތިއްބެީވކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ެއބަހީވޭ. އެހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީހުގެ 

 1290ވަނަ ޖަލްސާ އިްއޔެ ފަށްަޓމުން، އެ ޖަލްސާަގއި ބަހުސްގެ ވަގުުތ 

ންނެވިން، ަމޖިލިސް މިހާރު ހުށަހަޅާލިއިރު، އަުޅަގނޑު ަވރަށް ސާފުކޮށް ދެ

މިހުޅުވާލެވެނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާިއ، ަގވާއިދަްށ ހުށަހެޅިފައިާވ 

އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭގޮތުން ާވހަކަދެއްެކވުމަށޭ. މިކަންތައްަތއް ކުިރއަށް 

ގެންދަވާނެ ގޮތަކާމެދު ގޮތެްއ ނިންމަވާދެއްވާށޭ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނުޑ 

 1295އަދި ަގވާއިދަށް ހުށަހެޅިފައިާވ  ދާއިމަޖިލީހުގެ ގަާވއި ދަންނަވާނީ

އިޞްލާޙުތައް މިހާރުވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައޭ. ދެން އުފެދޭ ސުވާލަީކ 

ނުވަތަ ކުަރއްވާފާނެ ުސވާލަީކ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކީ 

މަޖިލީހުގައި ިއްއވަންޖެހޭނެ ެއއްެޗއްތޯ، އެ ުސވާލު. ބައެްއކަހަލަ 
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ޔުމުން ހުށަހަޅާފައި، ހަމައެކަނި ޭއެގ ޑޮކިއުމެންްޓ ހުށަހެޅުންތައް ލި

 1300ނަންބަރު ނުވަތަ ެއ ލިުޔމެއްގެ ނަން އިޢުލާންކުރުްނވެސް އެީއ 

ހުށަހެޅުންކަމުގައި މަޖިލިސްތަކުގެ ޕްރެކްޓިްސަގިއ ކުރަމުންދޭ. 

ރާއްޖޭަގއިވެސް އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ތަންތާނގައިވެްސ. މިދެންނެވި 

ޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ދެލިކޮޕީއަާކއި، އަދި އެއަްށ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، މަ

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަްއ މިވަނީ ހަމަ މިހާތަނަށް ކަންތައްތަްއ 

 1305ހިނގަމުންއަންނަ އުސޫލުތަާކ އެްއގޮތަށް، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި. ދެން 

މިހާރު ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވަމުން ގެންދަވަނީ، ހުށަހެޅިފަިއވާ ިއޞްލާޙުތަކާމެދު 

މަޖިލީހުގައި ޚިޔާލުފާޅުކޮށްަފއިތޯ، ކޮމިީޓއަކަށް ގެންާދނީ. ނުވަތަ 

ޚިޔާލުފާޅުނުކޮށް ގެންދާނީތޯ. ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ގެންާދނީތޯ، އަދި 

ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ވޯަޓކަށް ައހައި، ފާސްވާ އިޞްލާޙުަތްއ ގެންދާނީތޯ. 

 1310ނީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް މިތަނުގަިއ ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުން މިގެންދަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަމުަގއި މެންބަރުން ވިސްނާވަޑަިއގެން ގޮތަކަްށ 

ނޑު އާދެ، ކުނިންމަވާދެއްވުން ހަމަ ވަރަްށ ރަނގަޅުހެން.  ިރން އަޅުގަ

ދަންނަވާލިން، މަޖިލީހުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއިން ގިނަ ޯވޓުލިބޭ ގޮތަކަްށ 

ވެސް އަުޅަގނޑު ބޮޑަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ޤަސްދުުކރަމޭވެސް. ނަމަ

 1315ހިތްހަމަޖެހެނީ ހަމަ މިތަނުން ނިންމަވާ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިއަށް 

ގެންދިޔުމަށް. އެހެންވީމާ، މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާފަިއ، ވަިކގޮެތްއ 

ނޑު ވަރަށް އެދޭކަމެއް. އާދެ، މިހާރު  ނިންމަވާދެއްވުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑ މިފުރުޞަތު އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއި ން، އަުޅގަ

 އަރުވަނީ ހައްދުންމަތީގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޢީމް.

 1320 

 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަަޑއިގެންިތްއބެވި އެންމެހާ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

ނުޑ ހިތުން  މުޙަްނމަދު ނަީޢމް   އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބޭފުޅުން. އަްއސަލާމް ޢަލައިުކމް. އަުޅގަ

ވަނަ ޖަލްސާ ދެ ދުވަހަކަށް ދިގުދެމިގެން ހިނގައްޖެ. ތަފާުތ  4މިބޭއްވޭ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގިނަ ގޮްތގޮތަކަށް ބަހުސްތަެކއް ކުެރވިއްޖެ. ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާހުރި 
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 1325ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅުަތއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިއްޖެ. މި ޖަލްސާ 

ށް ބަލާއިރު، އަދި މި ޖަލްސާގެ އިްއޔެ ކަންތަްއ ހިނގަމުންދާ ގޮތަ

ވީގޮތަާށއި، ިމއަދު ކަން ކުަރްއވަން ޤަސްދުކުަރއްާވގޮތް މަޖިލީހުން ކުރިން 

ނޑަްށ ހީވަނީ މި ޖަލްާސ މިހިސާބުން  އެންެގވިގޮތަށް ބަާލއިރު، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭްއވުން، ޖަނަވަރީމަހާ  ނޑާލަން. ނުވަތަ މި ޖަލްސާ އަުޅގަ މެދުކަ

 1330އަށް ފަސްކޮށްލަން އެބަެޖހޭހެން. ސަބަބަކީ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ ހަމަ

މެންބަރުން މިތާނގައި ވަަޑއިގެންނެތުމާިއ، އަދި މަޖިލީހުން ގޮތެއް 

ނިންމާއިރު، މިތަނަށް ހާޒިރުވެމިތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އިއްެޔ 

ތުްނ ނިންމެވިގޮތްެވސް، އެީއ މަޖިލީހުން ނިންމޭނެ ގޮތެއްކަމަށް ރިޔާސަ

ނުޑ ހުށަހަޅަނީ  އިްއޔެ ދެކެަވޑަިއގެންފައިުނާވތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 1335ޖަނަވަރީމަހުގެ މެދެއްހާ ހިސާބަށް މިހާރު މިހުރި އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހުން 

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ކޮމިީޓއަްށ ފޮނުއްވެވުމަށްފަހު، އެ ޑްާރފްޓް އެގޮތަށް  ކަ

ން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެ ފަހު 15އިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށް ޖަނަވަީރގެ 

އަލުން ޖަލްސާއެއް ާބއްާވދެއްވާ ގޮތަކަށް ަކނަޑއަުޅއްަވއިދެްއވަްނ 

ނޑު އުންމީދުުކރަނީ މިކަމަށް  އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަނީ. އަުޅގަ

 1340 އެހެންބޭފުޅުންވެސް ތާއީދުކުަރްއވާނެ ކަމަށް. ަވއްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. 

 

ނޑު  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު   ަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަ

 ހަކަށް ބޭފުޅުން، ޢިއްޒަތްތެރި  25ފުރުޞަތަްަކަށް އެދުނީ ގާތްަގނޑަކަށް  ޝާިކރު هللا ޢަބްދު

ނުޑެވސް މިވިސްނޭ  25 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަކަށް މެންބަރުންގެ ވާަހކަފުޅުގެ އަީލަގއި އަުޅގަ

ނޑުެގ އަމިއްލަ ިޚޔާލެއް   1345ވެސް ަދންނަވާލުމަށް. އެްއޗަާކއި އަދި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑަށް މަޢާފުކުރަްއވާނެ ކަުމގެ ޔަޤީްނކަން 

އަޅުަގނޑަށް އެަބއޮތް. ފަހަރެއްަގއިެވސް މަނިކުފާނުގެ ޚިޔާލުފުޅާއި، 

ނިންމަވާގޮތަކަށް ައޅުަގނުޑ ފާޑެއް ކިޔަނީކީނޫން. އެހެންނަމަވެސް 

ސް އަންނަ ޚިޔާލަކީ އަޅުަގނުޑގެ މިކަމުގެ ެއންމެ ފުރަތަމަވެ

ނޑަށް ހީާވގޮުތގަިއ ފަހުން   1350އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިުއޅެެވނީ، އަުޅގަ
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ނޑަށް ޚިާޔލެއް އެބައާދޭ.  ކުރަންވީކަެމއް ކުރިން ކުރެިވގެންކަމަށް އަުޅގަ

ސަބަބަކަށްވަނީ ެއއީ މަޖިލީހަށް މި ގަވާއިުދގެ ދެލިކޮީޕ ހުށަހެޅިގެން 

ން އިޞްލާޙުތަްއ ހުށަހެޅެމުން، މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށް ާވހަކަދައްކަމު

އިޞްލާޙުތަކަށް ބަހުސްކުރަމުން ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ފުރަތަމަ މީގެ 

 1355އިޞްލާޙުތަކެްއ ައޅުަގނޑުމެްނ ޭގގަިއ ތިބެގެން ިލޔުމަކުން ޮފނުވާ ގޮތަކަށް 

ނޑަށް  ދިމާވެގެން އެ ިއޞްލާޙުތަްއ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންކަމަށް އަުޅގަ

ދަނީ. ިއގެން މިކަން ގޮެތއް ުނނިމި މިލަ ލަފާކުރެވޭ، މިހާ ދިގު

ނިމިފައި.  އޮތީ މިގޮަތށްއެހެންނަމަވެސް ދެން މައްސަަލއެއްނެތް. އެކަން މި 

ނޑުމެންގެ އަްއޑުއަތޮުޅެގ  ނުޑގެ އަެނއް ވާހަކަައކީ އަުޅގަ ދެން އަޅުގަ

 1360އިްއޔެވެްސ ވިދާުޅީވ ޖަލްސާަގއި ކޮމިޓީްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އިދުެގ ދެލިކޮޕީ އެއޮްތގޮތަށް ފާސްކުރައްަވްނ ނިންމަވާފައިވާ ގަވާ 

ލިބިގެްނ ނުެއހެންނަމަވެސް އެކަމަށް ތާއީދެއް  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް.

އެކަން އޮތީ އެގޮތަްށ ނުނިމިފައި. އޮތްއިުރގަިއ މިއަދު އަެނއްކާ ހަމަ އެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވީ މި އިޞްލާޙުތައް ޮފނުވާ އަލުްނ 

 1365ން ވިސްަނވާފައި، އެ އިޞްލާޙުތައް އަނބުރާ ައއުމަށްފަހު، ދެން ކޮމިޓީ

އަލުން އެއަށް ބަހުސްނުކޮށް ވޯޓުދެްއވާ ގޮތަްށ، ނިންމަވާޮގތަށް އެކަން. 

ނޑުެމންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަށްިގނަ މެންބަރުން  ދެން އެކަމަށް އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަްއވާފައި އެބަހުރި، ހަމައެކަނި އެ ނުކުާތއަށް، ެއއީ 

ހުސްނުކުރައްވާ ނިންމަވަން އިޢުތިރާޟްކުަރއްާވ ގޮތަކަްށ ބަ

 1370ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ ަވޒީުރންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

އިލްޔާސް އިބްރާހީމް. އެހެންނޫނީ ގާތްަގނަޑކަްށ އެކަމަށް 

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް. ެއކަމަށް ތާއީުދކުރެްއވި ހުރިހާ 

ންވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލަށް މިއަންނަނީ އެ ބޭފުޅު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްއޔެ އެހުށަހެޅުއްވި ގޮާތއި، މިއަދު އެ ހުށަހަޅުއްާވ 

ނޑުެގ   1375ގޮތާ އެްއވެސް ތަފާެތއް މީގައި އެބަހުރިބާއޭ. މިީއ އަުޅގަ

 ވިސްނުމުގެ ފެްނވަރަށް އަްނނަ ތަފާތެކޭ. ސަބަބަކަށްވަީނ ހަމަމިހާރު 
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މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމާއި، ނޫނީ މަޖިލީހަށް މި އިޞްލާޙުތަްއ 

ހުށަހެޅިގެން، މަޖިލީހުން މިއަށް ގޮތެއް ނިމިގެން އަލުން އައިމާ، ދެން 

މީަގއި އެްއވެސް މަޖިލީހުަގއި ބަހުްސކުރުމެއްނެތި، އޮތްގޮތަށް ނިްނމުމާއި، 

 1380ލަކަށް މިސާބާއޭ ތަފާތަކީ ައޅުަގނޑުގެ ޚިޔާލަށް އަންނަނީ. ެއއީ ކޮބައި

އިޞްލާޙަީކ  111ކޮމިޓީއަށް މިހުށަހެޅިގެން ޮކމިޓީން ނިންމަވާފާނެ 

ގާތްަގނޑަކަްށ ަގާވއިދުަގިއ އެކުެލވިގެްނވާ ާމއްދާތަާކ އަޅާބަލާއިުރ، 

އެހާބޮޑު ތަޢާރުޟެއް އޮތް ކަންތަކެއްނޫނޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ މިހާރު 

ްއެވސް އިޞްލާޙެްއ މިއޮތްގޮތަށް ބާްއވަން ފެންނަނީ. ވިދާޅުވެފަިއއިން އެ

 1385ކޮންމެހެން ގެންނަން ފެނިވަަޑއިނުގަންނަަވިއގެން، އަލުން އަނބުރާ ހަމަ 

އެއޮްތގޮތަށް މިތަނަށް ފޮނުއްވާފާނެ. ފޮނުވާކަމަށްވަންޏާ، އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނިންމަވައިިފކަމަށްވަންޏާ، ިއއްެޔ އެއަށް ބަހުސްކުރުެމއްނެތި، އެކަން 

ށް ނިންމެވުމާ ފަދައިން، ހަމަމިހާރު އޮތްގޮތަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާުޅވި

ނަޑްށ ވަކި ތަފާތަކީ ކޮބައި ނުޑގެ އުނިިވސްނުމަށް، އަުޅގަ ާބއޭ. މިީއ އަުޅގަ

 1390ޚިޔާލުކުރެވޭ ކަމެއް މިކަމަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ީހަވނީ މީގައިއޮްތ 

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮަތކީ. އަެނއް  ކާ ދެންމެއަކު އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި ަރއީސް ވިދާުޅީވ މަޖިލީހަށް މި ޚިޔާލުތައް ިމހިރީ މަޖިލީހަށް ޢި

ހުށަހެޅިފައޭ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ، މަޖިލީހުން ހުށަހެޅިފައިހުރި ޚިޔާލުތަކެްއ 

ނޑުެމން ބުނެނުލައި،  ހަމަ އޭގެ އަލީަގއި އެްއެވސް ވާހަަކއެްއ އަުޅގަ

 1395އި، ހަމަހުރި ގޮތަށް އެއިން ޚިޔާލަކަށް ައޅުަގނުޑމެން ބަހުސްކޮށްނުލަ

ކޮމިޓީއަށް އަލުން އަނުބރާ ފޮނުވާލީމާ، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ، 

މީގެކުރިންވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތަކަކީ އެއަށް ާވހަކަދެކެިވގެްނ 

އައިްސ، ގޮެތއް ނިމިގެން ޮކމިޓީން އަލުން ފޮނުވާފައިާވ ކަންތައް. ެއއާ 

ގޮތަށް ހަމަ އަލުން އަނބުރާ ފޮނުވާލީމާ، މި މަޖިލީހަށް ޚިލާފަށް މިއޮތް

ނޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންަތއްތަ  1400ކާ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުެރވޭ ގޮާތ އަުޅގަ

ނޑަްށ  ހީވަނީ ކުޑަކޮށް ތަފާތުގޮތަކަްށ މިކަން ވާހެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ރު މީގައި ާތއީދުކުރެވެނީ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަ
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އަޙްމަދު ޒާހިރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަިއވެސް ވިދާުޅވެފަިއވަނީ، މީގައި އެިކ 

މާއްދާ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްާލޙުތަކަށް އެިކ މާއްދާތަކަށް ަވކިވަކިްނ، އެ 

 1405ނަންބަރުތަކަށް ވާހަކަދައްކާ ބަހުސްކުރުމަށްފަހު، ގޮތެއް ނިންމަވާފައި، 

ހީވަީނ މަޖިލީހަށް  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަޑަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ އެްއޗެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން ބަލާކަމަށްވަންޏާ، އެއީހެްނ 

ނުޑ މި  މީގައި މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. ވީމާ، އަުޅގަ

ޚިޔާލުފާޅުކޮށްލާފައި، އަދި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

 1410ޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހަމަ އަޙްމަދު ޒާހިރު އެވިދާޅުވިާދޅުމާއި، ހުށަހެ

ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު މިހޯދީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު މިތެދުވީ އައްުޑއަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

 1415 ހުށަހަޅުއްަވއި،  މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ޢަބްުދއްަރޝީދު ުޙަސއިން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބަެއްއ މެންބަރުން، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރުން ތާއީދުކުރައްާވފައިވާ ގޮތަށް ގެްނގޮސްދެްއވުމަށް 

އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަ ކަަމށް ދަންނަވާލަން. އެހެންނަމަވެސް އެުކޑަކުަޑ 

ަގއި، ނުަވތަ ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭ ތަންޮކޅަކާެއކީަގއި، ޚިޔާލުތަފާތުވުމަކާެއކީ

ނަޑކަށް ހީެއއްނުވޭ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް މި މަޖިލީހުގެ   1420އެއީ އަުޅގަ

މައްޗަކަށް އެްއވެސް ޙައްެޤއް އޮންނާނެހެންނެއް. އެހެންވީމާ، ޑްރާފްޓިންގ 

ގޮތަށް  ކޮމިޓީގައި ނިިމގެންއަންނަ ެއްއޗެްއ، މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވޭ

ނޯންނަ ގޮތަކަށް އޮތުމަކީ، އެއީ ހަމަޖެހޭނެ ކަމަކަށްވާނެހެންނެއް 

ނޑަށް ހީވަނީ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު  އަޅުަގނަޑކަށް ހީއެއްނުޭވ. ައޅުގަ

 1425އެވިދާުޅވާ ވާހަކަފުޅަކީ އެކަްނ އެގޮތަށް ކުެރްއވުމެއްނޫންހެން. އެްއވެްސ 

ނޑަކަްށ ހީއެއްނުވޭ އެ ވާހަ ަކފުޅު އެހެން މެންބަރަކަށެއް އަުޅގަ

ވިދާޅުެވވޭނެހެންނެއް، މަޖިލީހުގައި ބަހުސްނުކުެރވޭ ގޮތަކަްށ މައްސަލައެްއ 

 25ަގވާއިުދ މިހާރު އޮތުމުގެ މަްއޗަކަެށއް. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މި 
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އެ އެކުލަވާލަްއާވފައި އޮތް ގޮތާިއ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މެންބަރުން 

 1430ާވއިދު ނުހިމަނަން އެބައޮތް ޚިޔާލުތަކަށް ބަލާއިރު، ބަެއއް މާއްދާ ގަ

ހުށަހަޅާފައި. ބަެއއް މާއްދާ ިމހާރު ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި ހުރި ގޮތާ މުޅިްނ 

ތަފާތުގޮތަކަށް ހުށަހަޅާފައި އެަބއޮތްްް. އެހެންވީާމ، އެކަހަލަ މެންޑޭޓޭއް ެއ 

ކޮމިޓީއަށް އޮންނަންާވނެއޭ ެއގޮތަްށ އެބޭފުޅުންނަށް 

ޭޅގޮތަކަށް ަގވާއިދު ިއޞްލާޙުކޮށްގެްނ ފެނިވަޑަިއގަންނަްަާވގޮތަކަްށ، އެ ގު

 1435މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ. އަުޅަގނޑަށް ވިސްޭނއެްއޗަކީ، މަޖިލީހުގައި ބަހުސް 

ނުކުރެއްޭވގޮތަކަްށ، ޑްރާފްޓިްނގ ކޮމިޓީން ނިންމައިގެން އަްނނަ ގަާވއިދެްއ 

ފާސްކުރާގޮތަކަށް ނިންމުމަކީ އެއީ ހަމަޖެހޭގޮތަކަށް ވާނެހެންނެއް 

ނޑަށް ފެންނަނީ އެ އަޅުަގނަޑކަ ށް ހިއެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޚިޔާލުތައް ެއގޮތަށް ޑްރާފްިޓންގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލަން. ފޮނުއްވަިއގެން 

 1440އެގޮތަށް ގެންދަން. އެހެްނ މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ، މިކަމުގަިއވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންަތްއތައް މާސާފުނުާވގޮތަކަްށ ކަންތައްަތއް 

ވާތީ. ެއއީ މީެގކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މަޖިލީހުގެ ކުރެވިފައި 

ގަާވއިދަކަްށ، ނޫނީ މިކަހަލަ ކަމަްަކަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގަިއ މިްިދިޔަ 

ފަހަރަކު މިގޮތަކަށް ނޫން ިދަޔއީކީ. ކޮންމެއަަކސް މިކަހަލަ ަކންތައްތަކުަގއި 

 1445ހަޅުއްވަނީ ހުށަހެޅޭ ޚިޔާލުތައް މިހުށަހެޅެނީ މަޖިލީހަށްތޯ، ލިޔުން މިހުށަ

މަޖިލީހަށްތޯ، މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށްތޯ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން 

ނޑުމެންނަށް  ޢާންމަށްތޯ މިފޮނުވަނީ. މި ސުވާލުެގ ތެރޭަގިއވެސް ައުޅގަ

މިއުޅެނީ ހިސާބަކަށް އޮޅުންައރައިގެންްް. އަުޅަގނޑަށް ހީާވގޮތުަގއި މިއީ 

ބޭފުޅެްއގެ ސޮއެއް ނެތި،  މައްސަލައަކީ. ޙަޤީޤަުތގައި ެއއްވެސް އަނެއް

 1450ހުށަހެޅުމެއްގެގޮތަށް މަޖިލީހަށް ޚިޔާލުތަކެއް ައއިމާ، އެކަމުަގއި 

އަޅުަގނޑުމެނަށް މިއުޅެނީ ހިސާބަކަށް އުނދަޫގވެގެންޭނ އަޅުަގނޑަްށ 

ހީވަނީ. މިކަން ދާންވާގޮތަށް، މިއިން ކޮންމެގޮތެްއވެސް ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. 

ނޑަޭނޅި އޮތީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގތެއް ކަ

ނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ،  މިއުޅެނީ މީގައި ދަތިެވގެންނޭ އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް އެީއކީ ކަންތަްއ   1455އަޅުަގނޑަށް ވިސްޭނގޮތުަގިއ، އަުޅގަ

ކުރިގޮތަކާ ޚިލާުފގޮތަކަްށ ކުރެވޭ ކަމަކަށްެވްސްް ނުވާނެ. 

ކޮމިޓީން ބަްއލަވާލެްއވުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަލުްނ ޑްރާފްޓިންގ 

ފޮނުވައި، އެ އެްއގޮތް ކޮށްަލްއވަިއގެން ގެންނެވުން ފުރުޞަުތ އެރުވުަމކީ. 

ނުޑ ދަންނަވާނީ،  ދެން ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން އަންނަ އެއްެޗއް ހަމަ އަޅުގަ

 1460ފާޅުކުރެވެްނވާނެޭއ  ބަހުސްކުރެވެންވާެނވޭ، ޚިޔާުލވެސްމަޖިލީހުގައި ހަމަ 

މަޖިލީހުންނޭ ހަމަ އެންމެފަހުން ގޮތެއް ނިންމަވާނީ.  އަދި އެކަމާމެދުަގއި

ޚިޔާލު މާބޮޑަށް ތަފާތުވެ އަލުން ޑްރާފްޓިންގއާ ހަމައަށް ދާކަމަށްވަންޏާ، 

އަނެއްާކވެސް ކޮމިޓީއަށް ދާީނ. ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާނީ. އަޅުަގނަޑކަްށ 

ވެސް ނުފެނޭ މިތާނގައި ޑްރާފްޓްކުުރމުގެ މަސައްކަްތ ކުރާކަށް. ެއހެންނަމަ

 1465ނިންމުން އޮންނަންވާނީ މަޖިލީހުގައި. ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާުލ ތަފާތިއްޔާ، 

އެކަމަށް ހަމަ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހަމަފެނޭ. އެއީ 

ނޑުެވސް  25މިދެންނެވީ ތިޔަ ހޮއްއެވި  މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ައޅުގަ

ނޑުެގ ޚިޔާލާ މުޅިން އެްއގޮތް ނޫންގޮތަ ކަްށ ނިމިފައި ހުރި ހިމެނޭ. އަޅުގަ

މާއްދާތައް ނޫނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި މާއްދާތައް މިހާރުވެސް އެބަހުރި. 

 1470އަޅުަގނޑު ނޫން ބޭފުޅުންެވސް ތިއްބަވާނެ އެބޭފުޅުްނެގ ޚިޔާލުފުޅާ 

އެްއގޮތަށް، މުޅިން ުނގޮްސ ނިމިފައި ހުރި މާއްދާތައް ހުރީ. އެީއ 

ހެންވީމާ، އެކަުމގަިއ އޮންނާްާނީ ކޮމިޓީއެއް އެްއޗެްއގެ ހަމަ ާވނެގޮތް. އެ

ނޫނީ ެއއްަބސްެވވޭ ގޮެތްއގެމަތިން، އަްނނަ އެްއޗަކަްށ  .ކޮންސެސަން

އަޅުަގނޑުމެން ެއއްބަސްުވން. އެއީ ނޫންތޯ ކޮމިޓީއަކުްނ 

 1475ކުރަންޖެހޭނެކަމަކީ. އޭގެމާނަައކީ މަޖިލީހުން ކުރަންވާކަމެއް ކުރުމަކަށް، 

ކަމެއް ނިންމުމެޭކ ނޫން. ދެން  އެްއވެސް ކަހަލަ ހުްުރަހެއް އެޅޭގޮަތކަށް

އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ތެދުވި އަނެއްކަަމީކ، މިއަދުެގ 

ޖަލްސާގައި ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ވިދާުޅވެފަިއވަނީ، ޖަްލސާގަިއ ގޮެތއް 

ނިންމުމުގެ މައްސަލަިއގަިއ ޚިޔާލުފުޅެްއ ެއއަށް ވިާދޅުވެފަިއ އޮތީ. 

 1480ސް ފަސޭހަފުޅީ މަޖިލީހުން އެގޮތަށް ގޮތެްއ ދެންފަހުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެކަްނވެ



 58 

ނޑުވެސް އެހެން  ދަންނަވާލަން މިތެދުވީ. ނިންމަވާ ދެއްވުމޭ. އަުޅގަ

ހިތަްަށް ފަސޭހައީ މަޖިލީހުން ހަމަގޮތެއް ނިންމަވާލެއްވުމަްށ  އަޅުަގނުޑގެ

ދޫކޮށްލެވުމޭ، ެއކަމަށް ޮގތްތަކެއް ހުށަހަޅަން. މިހާރު އެބަހުރި 

ހެޅިފައި. އެހެންވީމާ، ެއގޮތްތަުކގެ މަތީގަިއ ވަިކގޮތްތަެކއް ހުށަ

 1485ނިންމަވާދެއްވުމޭ. އެީއ މިހާތަނަކަށް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ މަނިކުފާނުެގ 

އަމިއްލަފުޅަށް ގޮެތއް ނިންމެވުމުގެ ބަދަލުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ނޑަށް ވަރަްށ ރަނަގޅޭ. އެހެންވީާމ  ދޫކުރައްވަމުން ިތޔަގެންަދވާ ޮގތް އަުޅގަ

މަތިން، މިކަމުގަިއެވސް މަޖިލީހަށް އެކަން ދޫކޮށްލެއްވުަމކީ، އެގޮުތގެ

އެއްެޗްއ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ފެންނަ ކަމެކޭ. ދެން އަޅުަގނަޑށް 

 1490ފުރުޞަތުގަިއ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ޖަލްސާތައް  ދަންނަވާލަން މިލިބުނު

ނޑުމެން ގެ ކުރިއަށް ގެންިދއުމާ ބެހޭގޮުތން، ހައްދުންމަތީގެ، އާދެ ައޅުގަ

އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި އަެނއް މެންބަރު އެވިާދޅުިވ ވާހަކަފުޅަށް، 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ، ޖަްލސާތައް ކުިރއަށް ގެންދިުއމުގައި ހަމަ 

ނޑުމެން މިޖަލްސާތައް  ވިސްނުންފުޅެއް އެަބގެންުގޅުްއވަން ޖެހޭހެން. އަޅުގަ

 1495މެްނ ޖަލްސާ، އެއް ޖަލްސާ ކުރިން އަޅުަގނޑު 3ފަށައިގަތްއިުރ، މީގެ 

ނޑުމެން ގެންދިޔަީއ. ކޯރަމްެގ  ފެށިއިރު، ވަރަށް ފޯިރއާެއުކ އަުޅގަ

މައްސަލަެއއް ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވުމުގެ މައްސަލައެއް ުނނިކުމޭ. ވަރަށް 

ރަނގަޅަށް މިތާނަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ތިއްެބވީ. މިހާުރ މިވަމުންދަނީ  

ވިސްާނލުމަކީ، ެއއީ  ކީއްތޯ، މިހާރު މިވަނީ ކިިހނެއްތޯ އެކަމާމެދުަގއި

 1500ކުރަންވާނެކަމެްއކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ވިސްނޭ. އެހެްނީވމާ، ހާޒިރީ 

މިދައްވަމުންދަނީ ހަމަ ސަބަބެއް ނެތިެއއްނޫން. މާދަމާ ޖަލްސާ ކޮށްފިްއާޔ 

އަދި މީގެފަހުން އެއްހަފްތާ ފަހުން ޖަލްސާ ކޮށްފިއްޔާ މިވަރުެވްސ 

މިކަމަށް  ނުވެދާނެ. ެއއީ މެންބަރުން އެްއގޮތަކަްށވެސް 

ފަރުވާކުަޑކުރަްއވަނީކަމަކަްށ އަޅުަގނޑު ހިތަކަްށ ނުފެނޭ. ހަމަ 

 1505ބައެއްބޭފުޅުްނގެ މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއްަގއި ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިގަތުމަްށ 

އުޒުުރވެރިެވވަަޑިއގަންނަވަނީ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވޭ. އެހެންވީމާ، 
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ތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރަވެވޭ ެއކަމާމެދު  ޢިއްޒަ

އެކޭްޭ  15ވިސްނާަވޑަިއގަތުން. ައޅުަގނޑު ކޮންމެހެން ޖަނަވަރީ 

ނޑު މި ޖަލްސާތައް  ދަންނަވާކަށްްް ނެތިން. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

 1510ލަސްކުރުމަކަށް ނޫނީވިްއޔާ، ިމކަން ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް 

ތުގެ މައްޗަްށ ދަންނަވާ އެްއޗެއް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް މިވަމުންދާ ގޮ

ނޑު އެދޭަކމެއްގެ ވާހަަކ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިސްާނަވޑަިއގަތުމަކީ، އަުޅގަ

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 1515މެންބަރުން. މިހެން ދަންނަވާލީމާ،  64އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާގަިއ ތިްއބެވީ،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ން. އެއީ ޖަލްސާ ފެއްޓުނިއިރު ތިޔަ ބޭފުޅުން އުފާފުޅުކުރައްާވނެކަމަށް ހީކުރަ

މެންބަރުން. އިންޓަވަލް ފަހުން އެއްބޭފުަޅކު އިތުރުވީ.  63ތިއްބެވީ 

ްީގެންވޭ.  އެހެންވީމާ، ދެން ޖަލްސާއެއް ބާއްަވއިފިްއޔާ އިތުރުވުްނވެސް އެކަށީ

ނުޑ މިފުރުޞަތު  64މިހާރު ތިއްބެވީ  މެންބަރުން. އާދެ ދެން އަޅުގަ

 1520 ިޒމާ ޝަކޫރަށް. މެންބަރު އަލްއުސްާތޛާ ޢާ ާޔގެއަރުވަނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދި  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 ދަންނަވާލީ، ހަމަ ކުރެވެމުްނދާ މިދާ ބަހުސްގައި އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ  ޒިމާ ޝަޫކރު މެންަބރު ޢާ

ން. އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު އެްއޗެއް ދަންނަވާލަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1525ލިބިފައި އޮތް އެްއގޮެތއް އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިބްރާހީމް 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ރައްޔިތުންެގ  ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވިގޮތް. ެއއީ އަުޅގަ

ޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާާރައށް ލިބިވަަޑއިގެންފަިއ، ުނަވތަ ރައް

ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިހިރަ އިޞްލާޙުަތއް ކޮމިޓީއަށް 

ފޮނުއްވާފަިއ، ކޮމިޓީން އެަކމާމެދު ބަހުސްކުރެއްވުމަށްފަހު އިތުރުގޮެތއް 

 1530އެްނޑޯްޒކުރަްއާވ ކަހަލަ ގޮަތކަށް މިތަނުގައި މަޖިލީހުގަިއ ބަހުސްނުކުރަްއވާ 

ތާއީދު ލިބިަވޑަިއގަްނނަވާފައި އޮތީ. ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ. އަދި އެކަމަށް 

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއެރީ  ޒް އިން ޓަރމްސް ޮއފް ނަންބަރ ،ދެން އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން މިކަމަށް ވިްސނާލަމާތޯއޭ. ވިސްނާާލއިރު ައުޅގަ

އެ ތާއީދު ލިބިފައި އޮތްގޮަތީކ، ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އެންމެ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވާފައި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއް  1535ވާ ކަމެއް، އަުޅގަ

ނޑުމެން  ވަނަ ޖަލްސާަގއި ނިންމާފައި  3އެކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ކަމަށް އަުޅގަ

 13މެންބަރުން.  13އޮތީ، ައޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ގޮުތގަިއިވއްާޔ، 

މެންބަރުންގެ ެއއްބަސްވުަމކާއެުކ  7މެންބަރުން ހާޒިރުވެވަަޑއިެގން، 

ަގވާއިުދގެ ެއއް މާއްްްދާެއއް ތަފާތުވެގެން ދާކަހަލަގޮތަކަށް،  އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނަޑކަށް ހިއެްއނުވޭ އެއީ އަިދ   1540އެ ހުށަހެޅުއްވުން އެއޮީތ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ހައްަދވަން އެްނމެ އެކަީށގެންވާ 

މެ ހައްދުންމަތީގެ ގޮތްހެންނެއް. ދެން އަެނއްޮގތަކަށް، ހަމައެާއއެުކ ދެން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން އެވިދާުޅވިހެން 

އަޅުަގނަޑކަށް ހިެއއްނުޭވ ަރއްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއަކަށް 

 1545ކުެރވިދާނެހެންނެއް. އެހެްނވީމާ، ހަމައެއާެއކު  ޕާލަމެންޓް ބައިންޑް

މަޖިލީހަށް އަންނަންވާނެކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން ެއކޮމިޓީން ނިންމެވުމަށްފަހު،

ފެންނަނީ. މަޖިލީހަށް އައުމަށްފަހު، ބަހުސް ހުޅުވާލަްަްއަވިއފިއްޔާ އަނެއްކާ 

ހަމަ އެ އިޞްލާޙުތައް އެހެން މެންބަރަކު މިތަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަކަްށ 

އެްއވެސް ހުރަހެއް އޮންާނނެކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަނެްއކާ 

 1550ކަތް ަހމަ ރިޕީޓްވާތަންވެސް އަުތވެދާެނ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައް

 އަޅުަގނޑަށް ހަމަ މިވާހަކަ ެފންނާތީ ދާންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ނުޑ މިފުރުޞަތުގެ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

 ނަވާލަން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ހދ.ގެ ބޭނުންކޮށްލާނީ، ދެތިން ވާހަކައެއް ދަން އިްބރާހީމް މުޙަްނމަދު ޞާިލޙް 

 1555ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަެހޅުއްިވ ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަުޅަގނޑު ާތއީދުކުރާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާހަކަ ފުރަތަމަ ދަންނަވަން. އެީއ ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙުަތއް މަޖިލީހުގަިއ 

އެ އަލުްނ ، ވާހަކަދެެކވި ެއއަށް، ާތއީދު ލިބިގެން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ

ޑްރާފްޓްކުރެިވގެން، މަޖިލީހަށް ގެންނަގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް 
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އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުާރ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ދެވަނަ ކަަމކީ، ެއކަމުގަިއ ވޯެޓއް 

 1560ނެގުން މިހާރަށްވުރެ ފަސްކުރުން ލ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ 

ެވސް ތާއީދުކުާރ ވާހަަކ. ެއީއ ދެ ސަބަބެްއ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެއްކަމަީކ، މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކަން.  އެަގއި އަުޅގަ

ނޑު ލަފާކުރާ ގޮުތގަިއ، ދެންވެސް ދާނީ ހާޒިުރާވ މެންބަރުންގެ  އަދި އަުޅގަ

އަދަްަދު މަދުވަމުން. އެހެންަކމުން މިކަމުގައި ގޮތެއް ނިންުމން ފަސްކުރަން 

 1565ހުށަްަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން އަޅުަގނޑުގެ ހިތުަގއި  އެ

އުފެދޭ ެއއްުސވާލަކީ، ކޮމިީޓއަކަށް ފޮުނވުމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެެކވޭއިުރ، 

ނޑުމެން ކޮމިޓީެއްއ ހޮވާފަިއވާނީ،  އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެޭވގޮުތަގއި، އަުޅގަ

ެޓއް ަތއްޔާުރކޮށް މަޖިލީހަށް ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި، ަގވާއިުދގެ ޑްރާފް 21

ނޑު އޮޅުްނ ފިލުވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިހާރުވެސް އެކޮމިޓީ  ގެނައުމަށް. އަުޅގަ

ނުޑ   1570އެބައޮތްޯތއޭ. އެއީ ކޮމިޓީާއ ޙަވާލުކުރެވިަފއިވާ މަސަްއކަތް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާގޮތުން ެވއްޖެއްާޔ، މިހާރު އެއޮތީ ނިމިފައި. އެހެންކަމަށްވަންޏާ، 

އި އޮތުމަީކެވސް ހަމަވެދާނެކަމަކަށްވާތީ، އެވެސް އޮޅުްނ ކޮމިޓީ އުވިފަ 

ނޑުެގ ހަމަ އެންމެބޮޑު  ފިލުްުވާލުމަށްްް. ދެން މައިަގނޑު ގޮތެްއަގއި، އަުޅގަ

ބޭނުމަކީ، ލ. އަތޮުޅގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

 1575 ވަން.ތާއީދުކުްުރުން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ ދަންނަ 

 

އާދެ، ދެންމެ ޅ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކުރެއްވި ުސވާލަކީ،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަރަށް ރަނގަޅު ުސވާލެްއަކމަށް މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު ވިދާޅުވަނީ. 

ޙަޤީޤަތުގައި، ަވކިކަެމއް، ަވކި މުއްދަތެްއގެ ތެޭރަގއި ކުރުމަށް ހޮވޭ 

 1580ދަތުަގިއ އެކަެމއް ކުރުމަށްފަހު އެކޮމިީޓއެްއ ކޮމިޓީއެްއ، އެމުއް

އުސޫލެްއެގގޮތުން ުއވިގެންާދނެ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ މިމަޖިލީހުން، 

އަނެއްާކވެސް ެއކޮމިޓީއަށް އެެހންމަސައްކަތެއް ޙަވާުލކުރަން ނިންމަވައިފިއްާޔ 

އެ ކޮމިޓީ އަނެްއާކވެްސ ވުޖޫދަށް އައިްސ، ެއމަސައްކަތަިއގެން  

އެފުރުޞަްަުތ އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މިތަނުން  ކުރިއަށްދާން
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 1585ނިންމަވާ ނިންމެވުްުމެއް، ެއއީ ހަމަ ެއކޮމިޓީ އަލުްނ ުވޖޫދަށް އައުމާިއ 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިުއމާ މިހުރިހާ ކަމަކާ ގުޅިފައި އޮންނާނެކަމެއް. 

އް އެހެންވީމާ، ެއއާދޭތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތަނުން މިއަދު ގޮތެ

ނިންމާލެވިދާނެ. މިހާތަނަށް ދެން މިކަމަށް އެދިވަޑައިގެްނނެވި ބޭފުޅުންގެ 

ތެރެއިން އަޅުަގނުޑ މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، މީގެކުރިން 

 1590ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއި ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށް. އެންމެފުރަތަމަ އަްއޑުއަތޮުޅގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 އަޅުަގނޑު އެްއެޗއް ދަންނަވާަލން މިފުރުޞަތު މިހޯދީ، ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި  ޅު މެްނބަރު އައްުޑއަތޮ 

ނޑުގެ ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން، ބައެްއ ސުވާލުތަކެއް  އިްބރާހީމް ަޝރީފް   މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 1595އިގެްނ އުފެދި  ޮއޅުންތަކެްއ އަރާތީ. އަޅުަގނުޑ ނުދަންނަވަން ަގާވއިދު ހަދަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަނބުރާ މިތަނަށް އައިަމކާެއއް، އެއާމެދު ބަހުްސކޮށް ޮގތެއް ނުނިމޭނެ 

ނުޑ ދެންނެވީ، ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން  ވާހަކަެއއް. އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތައް ފޮނުްއވާަފިއ އެބައޮޭތ، ކޮމިީޓއަށް ިމދާއިރު އެހުރިހާ 

ނޑުމެން ކޮމި ފަރާތުން އެކުލަވާާލ ޓީގެ ބޭފުޅުންގެ އިޞްލާޙުތަެކއް ައޅުގަ

 1600ގަާވއިދުަގއި ހިމެނުމަކީ ވާނެކަމެއްނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އެކޮމިީޓއަށް މޭންޑޭޓެއް 

ދެއްވާށޭ. ޭއގެތެރެއިން ގެެނވެންްް ހުރި އިޞްލާޙުަތއް ގެނެވެން ހުރި 

ގެނައުުމގެ އިޚްިތާޔރު އެކޮމިީޓއަށް ދެްއވާށޭ. ެއއާމެދު ބަހުސް  ގޮތަކަށް

ބޭފުޅަކުވެްސ އަުޅަގނޑު ދެންނެީވ  ނުކުރައްވާށޭ.  އެީއ ޮކންމެ

އިރަުކވެސް ންނަ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު އަނބުރާ އައި ބަހުސްކުރައްވަފާނެ ތިމަ

 1605ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ތިމަންނަ ބޭނުމެއްނޫނޭ ތި ޤަބޫލުކުރާކަށް. އެވާހަަކ 

އަޅުަގނުޑ މިދެންނެވީ. އެކަހަލަ މައްސަލަަތއް، ސަތޭކަ އެަތއް 

ނައިރު، އަންނާނެއޭ މީގެެތރެއިން ހުރިހާ އިޞްްްލާޙެއް ައއިސްފައި ޮއން

އިޞްލާޙަކީ އަލުން ަގާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވިކަމުގަިއވިަޔސް، 

ޅުަގނުޑ މީގެތެރޭަގއި ހިމެނޭނެ އިޞްލާޙެއް ނޫނޭ. މިއޮޅުން އަ

 1610 هللاޢަބްދުސާފުކޮށްދޭނަން. އަޅުަގނޑަީކ މާލެއަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 
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ބިލިއްޔަތު ހުރި ޅެްނވެިރ ބަހުރުވައިން ފަދަ ކުޅަދާނަ ޤާ ޝާކިރު

ނޑު ކޮށިކަމުން  ވާހަކަދަްއކަން ދަންނަ މީހެއްނޫން. ދިވެހިބަހަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު އަްއޑުއަޮތޅުގެ މީަހކަށްވާތީ، ވާހަކަ ަދއްކަން ޭނނގޭތީ، ބަެއއް 

ނޑު ދަްނނަވަން އުޅޭ އެްއެޗއް، ސާުފކޮށް ނުފިލުމަކީ  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެންނެވި އެކަީށގެން  1615ާވކަމެއް. އެހެންވީާމ އެމަނިކުފާނު އަރިހުން އަޅުގަ

އެްއޗެއް ސާފުެވވަަޑއިުނގަންނަްަވަންޏާ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން. 

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަންޖެހެނީ ހަމަ އަޅުަގނަޑކީ، ކުްުޅަދާނަ 

 ޕާލަްަމެންޓޭރިއަންނެއް ނޫނޭ. އެހާ ޤާބިލު މީހެއްވެސް ނޫނޭ. ބައެއް ފަހަރު 

ނުޑ ދައްކާ ވާަހކަިއގެ މަޤްޞަދު އޮޅުމަކީ ހަމަ  ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ

 1620އެކަީށގެންާވކަމެއް. އެހެްނީވމާ، އެފަދަކަމެއް، ދިާމެވއްޖެނަމަ އެްަ 

ނޑު މަޢާފަށް އެދެމޭ. ދެން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައރިހުން އަޅުގަ

ން އެއްެޗއް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ކޯރަމްއާ ބެހޭޮގތު

ދަންނަވާލުން. ކޯރަމްއާ ބެހޭޮގތުން ދަންނަވަންޖެހެނީ، ޤާނޫނުއަސާސީެއްއގެ 

މާއްދާއެްއ ފާސްވާނީ، މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތުންކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައި 

 1625އެބައޮތޭ. އެހެންނަމަވެސް ަމޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ކަމެއް ފާސްވާއިުރ 

ވަިއ އެހެން ކަންތައްަތއް ފާސްކުރުމުގަިއ މިމަޖިލީހުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ފިޔަ

މިމަޖިލީހަށް ބާރު މިދެންނެވި އަޣްލަބިއްޔަތުން އެ ކޯރަމް ދަށްކުރުމުގެ 

ލިބިގެންވޭ. އެނުްުކުާތ އަޅުަގނޑު ާފގަކުަރން ބޭނުންވަނީ. 

ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ، އޭރުން ބެލެވޭނީ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ހަމަ 

 1630ޖިލީހުން ގަާވއިދު ފާސްކުރަން ުނވަތަ ަގާވއިދުގެ ކަމެއް ނިންމީކަމަށް. މަ

މާއްދާއެއް ފާސްކުރުން، ަރްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން 

ދެން އެހެން ކަންތައްތައް ފާސްކުރާނީ ކޯރަމް ދަށްކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ. 

އެނުކުތާ ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުަރން ބޭނުންވަނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ 

ނުޑ މިަގވާއިދު އޮތްގޮތަްށ ފާސްކުރަން  އެްއޗެއް ކުރީ ދުވަހު އަުޅގަ

 1635ހުށަހަޅާފައިވެސް ޚިޔާުލ ބަދަލުވީ ީކއްެވގެންތޯ. ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް، 

ނޑަށް ހަމަ  އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ، އެއީ ިމގަާވއިދު މިހާރު އޮތްގޮތަށް ައޅުގަ
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ރަުކ އެއަށް ާތއީދު ކަމުދާތީ. އެހެންނަމަވެސް އެްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ނުކުރެއްވީާމ، ދެން އެހެންގޮތެއް ހޯދަން ވެއްޖެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ 

ނޑު އަނބުރާ ގެނައީ.  އަޅުަގނުޑ ކުރިން ހުށަހެިޅ ގޮތް އަުޅގަ

 1640އެހެންްެެވގެން ކަމެއް ނިންމުމަށްޓަކައި، ކޮމްޕްރޮމަިއޒް ައއުމަކީެވސް ހަމަ 

ނުޑ ދޫކޮށްލާ އޮންނަކަމަކަށްވާީތ، ައޅުަގނޑުެގ ގޮތް ފައި އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވިން މީގެތެރޭގައި ކޮންމެހެން  އެހެންގޮތަކަށް ވާހަކަެދއްކީ. ައޅުގަ

ގެންނަންޖެހޭ ޚިޔާލުތަކެއް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލެއް ނެތްކަމަށް. 

ނޑު ހުީރ އެގޮުތަގއި. އެހެންނަމަެވސް ޢިއްޒަތްތެރި  އަދިވެސް އަުޅގަ

 1645ޅުއްާވކަމަށްވަީނވިްއޔާ، ެއއަށް ތަންދިނުމަކީވެސް މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅު ހުށަހަ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ، ެއކަން ކުރެވެން 

އޮތްގޮަތކީ، މިހާރު އަޅުަގނޑު މިހުށަހަޅާ ގޮތްކަމަށްވާތީ، ެއގޮތަށް 

އަޅުަގނުޑ ބޮޑަށް ބުަރވީ. ެއއީ އަޅުަގނުޑ އެންމެ އެދޭޮގތަކަށް ކަންތަްއ 

ން ދެވަނައަށް ޮއތްގޮތަކަްށވެސް ތާއީދުކުރުްުަމށް އަޅުަގނުޑ ނުވީމާ، ދެ

ނޑު އެގޮތަށް ހެދީ. އަދި މިގޮތަށް   1650ތައްޔާރަށް ހުންނާތީ، އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުަރން ހުރި ވާހަކަ  ފާސްނުވެއްޖެްއޔާ، އެހެންގޮަތަކށްވެސް އަުޅގަ

. ދަންނަވަން. އޭގެމާަނއަކީ ޚިާޔލު އެނބުރެމުން ސެނބުރެމުން ދަނީކީނޫން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެހެން ހީފުޅުވެަވޑަިއގަންނަާވަކމަށް ވަނީިވއްޔާ 

އެއީ ކުށްހީެއއް. މި ދެ ުނކުތާ ހާމަކޮށްލުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުެގ ވާަހކަ 

 1655 ކުރުކޮށްލާނަން މަޖިލީހުގެ ވަުގތު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި. ުޝކުރިއްޔާ.  

 

ތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން ގެްނދަވާއިރު، ހަމަ އާދެ ޢިްއޒަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަްއސަލައާބެހޭގޮތުން 

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުން އެދެން. އަދި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ރިޔާސަތާ 

 1660 މުޚާޠަބުކުރައްަވއި ވާަހކަފުޅުދެްއކެވުން ެއއީ ައޅުަގނޑު ވަރަްށ އެދޭކަމެއް. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ މިހާރު މި  ދެުކނުުބރީ ލަންެދއަތޮޅު ނި
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ނޑަށް ދޭހަާވޮގތުގައި ެދގޮތެއް  ުމޙަންަމދު ޝިާހބުމެންަބރު   ބަހުސްކުރަމުންދާ މައްސަލައާެބހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ހުށަހެޅިފައިމިއޮތީ. އެދެގޮތުްނކުރެ ކޮންމެގޮތެްއވެ ވާހަކަެދއްެކވުން: ސް އަުޅގަ

 1665އެންމެ ރަނގަޅު. މިމަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުން ތާއީދުކުރާގޮަތކަށް 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާނަން. ދެން އޮތީ މިމަޖިލީހުގެ ކަމެއް ނިންމުން. 

ނިންމާއިރު ކޮބައިތޯ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާނެ އަދަދަކީ، މަޖިލީހުގެ 

ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ. ެދވަނަ ކޯރަމުންތޯ، މަޖިލީހުގެ ކޯަރމަކީ ކޮބައިޯތ، 

ްައި  ސުވާލަކީ މަޖިލީހުން ކަމެްއ ނިންމޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ. ޤާޫނނުއަސާސީގަ

 1670ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބައޮްތ، އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނެއް  101

ފާސްކުރަންޖެހޭނެގޮތް. އާެދ އެީއ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން. އާދެ 

ކުލެިވގެންވާ މެންބަރުން، ޭއގެ ދެބަިއކުޅަ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް އެ 

ނޑުމެންނަށް  އެއްބަޔަްށވުރެ އެއް މެންަބރަކު ގިނަ އަދަަދކުން ައޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްާލހިތްވޭ ިއއްެޔ،  ޤާނޫނެއް ފާސްވާނީ. އާދެ ދެން އަުޅގަ

 1675ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ަރީއސް ނިންމާފައިވަނީ މި ަމއިަގޑު ުއސޫލުކަމަށް 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ އެ ރަނގަަޅށް ކަމަށް އެ ބައްލަވަ  އިގެްނ، އަުޅގަ

ނިންމެވީ. އެކަަމކު މިއަދު ާވހަކަފުޅުދައްަކވަމުން އެހެންގޮަތކަށް ނިންމަވަން 

ނަޑށް ކޮންމެވެސް  ޚިޔާލުކުރަްއވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވި. އެހެންވިދާޅުވީމާ އަުޅގަ

ިއ ފުރަތަމައިނުން ވަރެްއގެ ުސވާލުމާކެއް އުފެދުނު. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުގަ 

 1680އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ ޖަލްސާއިން އެިކއެކި ކަންަތއްތައް ނިންމާނެ 

އަޣްލަބިއްޔަަތކީ ވަކި އަދަެދއްކަން، ެއގޮތަށް ނިންމޭނީެވސް އަޅުަގނޑު 

ދެކޭގޮުތގައި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ެއގޮތަްށ ނިންމައިގެން. 

ނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ އެންމެ ރަނގަޅުގޮްތކަ މަކަށް އަުޅގަ

ްެވާހަކަ ހަމައެަކނި ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  އެހެންވީމާ އެ

 1685 

ޝުކުރިއްާޔ، ދ. އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ އަޅުަގނުޑ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިންޓަވަްލގެ ކުީރގެ ވަގުެތއްަގއި ައޅުަގނޑަްށވެސް ތިވިދާޅުވިހެން، 

ވަނީ ތިބޭފުޅުްނނަށް ދަންނަވާލެވިފައި. އެކަަމކު އިންަޓވަލް އަޅުަގނޑަށް 
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ނޑު ެއގޮތަށް ކުރިއަްށ  ނިންމާފައި ޖަލްސާ ފެށުމާއެކު ދެންނެވިން، އަުޅގަ

ނޑު ބޮޑަށް އެދެނީ ހަމަ މަޖިލީހުން   1690ގެންދާކަށް ނޫނޭ ޤަސްދުކުރަނީ. އަޅުގަ

މެންބަރަކު  ގޮތެއް ނިންމަަވއިދެްއވުމޭ. ފެން މިހާރު އަދިވެސް ހަތަރު ފަސް

ވާހަކަދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއެގންފައި އެަބވޭ. ެއއީ މިބަުހސްގަިއ ކުރިން 

ނޑު  ބައިވެިރވެ ވަަޑއިގެންަފއި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން. އެބޭފުޅުންަނށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 1695 

ނޑު މިއަ މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ދު ބޮޑަށް އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

 ބަލަމުން މިގެންދަނީ ބަހުސްގަިއ ބަިއވެރިނުެވ ވޭތޯ. އެްއސަބަބަކީ   ޢަލީ ވަީޙދުމެންަބރު 

އަޅުަގނުޑގެ ިސއްޙީ ޙާލަތުެވސް ހުރިގޮތުން ވާހަކަެދއްކުަމށް ކޮންމެވެސް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަރަކަށް ުއޒުުރވެރިވާީތވެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ 

 1700ކޮންމެވެްސ މިންވަރަކަށް އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލުވެްސ  މިޖަލްސާގައި

ފާޅުކޮށްލެވުނުވަަރކަށް ފާޅުކޮްށލަން މަސައްކަތް ކުރުަމކީ އެއީ މުހިންމު 

ކަމަކަށް ވެއްޖެހެން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ބަހުސް މިހާ ދިގުެވގެން ދާއިރު 

މިއުޅޭ  ދަންނަވާލާހިތްވޭ، ަގާވއިދު ހެދުމުގެ މައްސަލަަގއި މިހާރު ުއފެދިގެން

އެންމެބޮޑު ބަހުސަކީ، މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް، 

 1705މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރާނީތޯ ނުވަތަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްުނކޮށް ަގވާއިދު 

ހަދަން މަޖިލީހުން ހޮވާފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނީތޯ. ބަހުްސދަނީ ދެކޮޅަށް. 

ވާލާހިތްވަީނ، ެއންމެ ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނޑު ދަންނަ

މަޖިލީހުން ގަވާއިދު ހެދުމާބެހޭގޮތުން މިފަދަ ބޮޑު މަޖިލީހުން އެއްވެސް 

ކަހަލަ ޚިޔާލެއް އަދި ެއއްވެސް ކަހަލަ އިޝާރާެތްއ ވަިކގޮތަކަށް 

ނޑުމެން ކޮމިީޓއަށް ދިނީ މިމަޖިލީހުގައި   1710ކުރުމަކާނުލާ، ހަމައެކަނި ައުޅގަ

. އެހެންކަމަށްވާނަމަ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބަހުސްކުރުމަށްފަހަކު ނޫނޭ

އިޞްލާޙުތައް އަނބުރާ ކޮިމޓީއަށް އެ ފޮނުވަނީ ހަމަ އެ އުސޫލުގެ 

މަތިންނޭ. އެހެންކަމުގައިވާނަަމ، އެހެން ނުވާންވީ ެއއްެވސް ސަބަބެއް 

ނޑަކަެށްއ ނުފެނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެކަުމގައި  އޮތްކަމަކަެށއް އަުޅގަ
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 1715ނުވަން އަހަންނަށް ފެންނަގޮތް މިދަންނަވާލީ. ދެން ދެވަނަ ކޮމިޓީއަށް ފޮ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލާހިތްވަނީ، ދާދި ދެންމެއަކު މިޢިއްޒަތްތެރި  އެްއކަމަކަށް އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވިދާުޅިވ، މިމަޖިލިސް މިހާ ހިސާބުން ނުވަތަ ދެން 

ނައަހަރު މިއަން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށްފަހު ުކޑަ މެދުކެޑުމެއް ގެނެސް،

ގެ ފަހުގެ ތާރީޚެްއގައި ކުިރއަްށ ގެންދާގޮތަށް  15ޖަނަވަރީގެ 

 1720ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް. އަިދ ހުށަވެސް ހެުޅއްވީ. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ ެއޮގތަށް ނުހެދުމަށް ހުށަހަޅަން. އަޅުގަ

ޏެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު މިމަޖިލިސް ކުރަނީ ގަވާއިދު ހަދާކަށް އެކަން

ރައީސް. ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް އަދު ބޭނުންވެފަިއވާ، އަދި 

ދިވެހި ގައުުމގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެދިަވޑަިއގަތުމަކަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ 

 1725އިޞްލާޙުކުރުމުެގ މަަސއްކަތް. އެމަސަްއކަތާުގޭޅ ބައެއް. 

ނުޑގެ ވާހަކަ ެދއްކުމުގެ ކުޑަތަންޮކޅެއްކުރިން ތ. އެހެންކަމުަގއިވާނަމަ އަުޅގަ

އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް ވިދާޅުވި، މީގެ ކުރީގެ 

ޒަމާންތަކެްއގައި ޤާނޫުނއަާސސީ ހަދަމުން ގެނައިއިުރ، ފަސްވަރަކަށް 

އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތެއް ަޖލްސާ ނުބޭއްވި ދިޔަކަުމގެ ާވހަކަ. އެހުރިހާ 

ނުޑމެން މި މަޖިލީހުން އެފަދަބޮޑު ޒިންމާއެއް ރެކޯޑަކަށްފަހުވެސް އަޅު   1730ގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ އެްއެވސް ބޭފުޅަކު  އުފުލަން، އަުޅގަ

އެދިަވޑަިއގަންނަވާނެ ބާއޭ ހިތަށްއަރާ. މިމަޖިލީހުން ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުން ވަކިމުްއދަތަކަށް ފަސްކުރަން ހުށަހަޅައި ތާއީދުކޮްށ 

ޑުމެން ޯވޓްދީ އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ މުޖްތަމަޢު އެއަށް އަުޅަގނ

ނޑު ޤަބޫ  1735މެންގެ އަމިއްަލ ލުކުރާނެ ކަމެއްބާޭއ އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަމިްއލަ އެދުމެއް  ބޭނުމެއް އޮތީީތވެ، ުނވަަތ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޙަޤީޤީ ވާޖިްބ އަދާކުރުމަށް  ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ މަތިްނ ހަނދާންނެތި، ފަރުވާކުޑަ  ވެ، އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުެގ ޖަނަވަރީގެ ފަުހގެ ތާރީޚަކަްށ ފަސްކުރަން  2005

 1740ވެްސ  30ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަީރގެ  2020ހުށަހެޅުއްވިއިުރ، ބައްަލވާ، 



 68 

ގެ ފަހުން. އެފަދަ ބޮޑު  15ވަނަ އަހަުރގެ ޖަނަވަރީ  2005އަންނަނީ 

ނަޑކަށެއް ާތއީދެއް އިޚްތިޔާރެ ްއ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ދިނުމަކަށް އަުޅގަ

ހިސާބަށް ދާއިުރ އިްނނަވަނީ މިއަދު  2020ނުކުރެވޭ. އަނެްއކޮޅުން 

އިންނެވި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ކަމުގައި އަހަންނަށް ގެރެންޓީއެއް ދެޭވކަށެްއ 

 1745 ނެތް. އެއީ ެއްއވެސް މީހަކަށް ދެވޭނެ ގެރެންީޓއެއް ނޫން. ކޮންމެ 

ފަސްއަހަރަކުން ފަސްއަހަރަުކން މަޖިލިސް ބަދަލުވޭ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަީކވެސް ަބދަލުވުން އެކަށީގެްނވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންކަމުން 

ނޑަްށ ނުކުރެވެީނއެއް  މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ކޮންެމހެން އިތުބާރު އަުޅގަ

ާތރީޚެއް، ދެެނއް  ގެ ފަުހގެ 2005، 15ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޖަނަަވރީ 

 1750ނެތޭ ބައްލަވާ ލިމިޓެއް. އެހެންވީމާ ވަކިުދވަހެއް ަކނޑަެއޅުްއވިނަމަ 

ވިސްނާލީމުސް. އެހެންނަމަވެްސ ތާއީދެއް ނުކުރާނަން. ދެކޮުޅެވސް ހަދާނަން. 

އެހެންވީމާ އަޅުަގނުޑ ޭބނުން އެްއވެސް ޙާެލްއގަިއ މިމަޖިލީހުން 

ފަސްކުރުމުން ެއއްވެްސގޮތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމގެ މަްއސަލަ 

ނޑަނޭޅުން އަދި އެކަމާބެހޭގޮތުން ޥޯޓަްށވެސް ނޭހުން.  ތާރީޚެއްވެސް ކަ

ނުޑވެްސ ޤަބޫލުކުރަން މިހާރު މި ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރު   1755އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މިޖެހިފައި މިއޮތް ފެންވަރަށް ބަލައިފިއްާޔ، މިހާރު މިދާގޮތަށް 

 15ގެން ހިނގައިދާނެ ަޖނަވަރީގެ ދާކަމަށްވާނަމަ، ބަހުސް ދެމި

އަްށވެސް ިމއަންނަ ައހަރުގެ. ެއއީީކ  15ކީއްކުރަންޯތ، ޑިސެމްބަުރގެ 

މައްސަލަެއއް ނޫންކަންނޭނގެ. އެގޮތަށް ޮގސްގެން ައޅުަގނޑު ދެކޮެޅއް 

ނޑު ހިތުެގ އަޑިްނ ތާއީދުކުރާނަން. ދެްނ ރިޔާސަުތގަިއ   1760ނަހަދާނަން. އަޅުގަ

މިގޮތަށް ވާހަކަދައްާކއިރު، ބައެއްފަހަރު ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާހިތްވޭ 

 ،ްް އަޅުަގނޑަްށވެސް އެބަޖެހޭ ރިޔާސަތަށް ކުރިމަތިކޮށްހުރެގެންވެސް

އެހެންނަމަވެސް ބަެއއްފަހަރު ވާހަކަަދއްކާ މެންބަރާ ުނވަތަ އަޅުަގނުޑ 

އެބޭފުޅަކަށް މި ވާހަކަަދއްކަްނޖެހުނު، މެދުވެރިވި ސަބަބު، އެފަރާތްކަމަށްވާ 

 1765 ,ރާ ކޮންމެސް ވަރަަކށް ބަލާލުން. އެީއ ވާަހކަދެއްުކމުގެ ތެރޭަގއި އެ މެންބަ

ކޮންމެހެން މަޖިލީހަކުން ނޫން، އަޅުަގނޑު ރަުށގައި އުޅޭިއރުވެސް ެއކަން 



 69 

އެކަން ދުނިޔޭގެ އާދަކާދަ. އެކަްނ ވާނެ. ހަމަ ކޮށް އުޅޭ ގޮތް ެއއީ. ެއއީ 

ްނހުރިކަމެއްނޫން. މިކަމާ ގުޅުފަހަރެއްަގއިވެސް މި ފާހަގަކޮށްލީ މިތަންކޮޅު 

އަދި  ތް އެމައްސަލަ ފާޑަކަށް ެގނެސްފައިއެަބއޮ ގަާވއިދުގެ ދެިލކޮޕީަގއި 

 1770ދެން ، މަޖިލީހުން އެމައްސަލަ ފާސްކުރީކީެއއްނޫންްް. އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް

ްު ބަލާލަން، ަބލަލާހިތްވޭ ޅ.  ނޑު އިތުރު މައްސަަލއެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ެގ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަތޮޅު މެންބަރު އެނެްނގެިވ ކޮމިޓީ

މެންބަރު ބޭނުންފުޅުވަނީ ބާވައޭ ކޮމިޓީ އެހިސާބުން ނިމުނީ ކަމަށް 

ްްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤަބޫލެއް ުނކުރެވޭ. އަޅުަގނޑު ީމ  ހައްދަވަން. ޢިއް

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން   1775ކޮމިޓީ ނެގުމުަގއި ބަިއވެިރިވ އެކަކު. އަުޅގަ

ޅޭ މަސަްއކަތެއް ކުރާކަެށްއނޫން. ޤާނޫނު ކޮމިޓީއަށް ނެިގއްަޔކީ ުކޅޭ ކު

އަްަސާސީ ހެދުމުެގ މަސަްއަކތަށް ަގވާއިދު ހަދަން ބޭނުްނވާތީެވ ަގާވއިދު 

ހަދާނެ ކޮމިޓީއެއް ހޯދުން. ޭއގެ މާނައަކީ އެބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ވަކި މުއްދަތެއްްް ދެްއވާފަިއ ޑްރާފްޓެއް އެކުަލވާލަން ދެންނެވީމާ، އެީއ 

 1780 މެންައޅުަގނޑުމެން ހަާވލުކުރި މަސައްކަތް. ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ދެވަނައަށް

ނެގީ ކޮމިޓީެއއް، އޭގެ ފަުހގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ެއކޮމިޓީއަށް ހަވާލުކުރީ ަވކި 

ތެޭރަގއި ޑްރާފްެޓއް ކޮށްލަިއގެން ގެންނަން. ައދިވެސް ކޮމިީޓގެ  ގެމުއްދަތެއް

ނޑު ބަލަނީ. އެހެންނޫ ްނކަމަށްވެއްިޖއްޔާ މަސައްކަތް އޮްތކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ ޮކންމެ ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ޮކމިޓީއެއް ޮހވަން. 

 1785ބައްލަވާ، ަގވާއިދުން މި މަޖިލިހުން ފާސްވެ ނުނިމޭހާހިނދަކު، އެކޮމިީޓ 

އެހެންގޮތަކަށް ފާްސ، ައޅުަގނޑުމެން މިަގވާއިދު ަރއްޔިުތންގެ ޚާއްަޞ 

މިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެަކމަށް ފާސްކޮށް މަޖިލީހުން އެހެންގޮތަކަށް އެކޮ

އެކޮމިޓީެއއް ބާޠިްިލް ނުކުާރހާ ހިނދަކު އެކޮމިޓީ ދިރިދެމި އޮންނާނެ. 

އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް،  ަވރަށް މަޢާފާއެކު ދަންނަވަން ފަހަރެއްގަިއ 

 1790އަޅުަގނުޑ މިހެން ދަންނަވާލިއިރު ަރއީްސެގ ވިދާުޅވުމަކާ 

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް މާޢާފްއެދެން. ދެންހަމަ ރުޟުވާކަމަށްެވއްޖެނަމަ އަތަޢާ ޅުގަ

އެާއއެކު އިށީނުމުގެކުރިން ަދންނަވާލާހިތްވޭ، އެހެންނަމަެވސް ރައީްސގެ 
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ވާހަކަފުޅު އަނބުރާ ރައީްސ ގެންދެވީމާ ވަރަށް އުފާެވސްކުރަމޭ. އެީއ 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަކާނުލާ ރައީސް އަމިއްލަފުޅަށް ވަކި އަޣްލަބިއްޔަެތއް 

 1795ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމޭކަމަށް ބައްލަވާނަމޭ. އިޢްޒަްތތެރި ރައީސް، ނުވަތަ 

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަެރއް. އެހެންވީމާ  ރައީސަީކވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ ދުވަސްވަެރްއގައި އަދި މިޒަމާން މިހާރު 

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި ހިމެިނވަަޑއިގަ ންަނވާ، މިއޮތްގޮތަށް ބަލާއިުރަގއި އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ  109އަމުދުން މެންބަރަކަށް ެއވަުރގެ ބޮުޑ އިޚްިތޔާރެްއ 

 1800މައްޗަށް ެއކުލެވޭ ަރއްޔިުތންގެ މަޖލީހުގެ، ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްަޞ 

 3މަޖިލީހުގެ، ަވޒީރުންގެ މަޖިިލސް، މިފަދަ ޤަްައުމުަގއި އޮތް އެންމެ ބޮޑު 

ކަންތައްތަްއ  މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ެއކުލެވޭ ބޮޑު އެއް މަޖިލީހުގެ 

ނިންމެވުމަށް، އަދި އަުޅަގނޑުމެންތެރޭ ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ އެންމެ 

ނުޑގެ ހިތުެގއަޑިން ޤަބޫލުުކރެވޭކަމެއްނޫން.  މެންބަރެއްގެ ނިންމެވުމަކީ އަުޅގަ

 1805އެހެންނަމަވެސް އެގޮތަްށ ކަންތައްތައްްްވިނަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ 

ްްޒަތްތެރި ރައީސަކާ ދެޮކޅެއް ނުހެދީމުސް. ޢިއްްްޒަތްތެރި  ޔަޤީނުންވެސް ޢިއް

ރައީސް، އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަުތގައި ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުން ނުވެސް ނެތިން 

އަޅުަގނޑު ދޫކޮށްލަން ބޭުނންވީ ސ. އަތޮުޅގެ އިްޢަޒތްތެރި މެންބަރު 

ނޑަށް ފުރުަޞތު ދެވުނުނަމަ،  އަޅުަގނޑު ހިތުން އެބޭފުޅާއަށް އަުޅގަ

 1810ފުޅާ ދަްއކަވަން އުުޅއްވި ވާހަކަފުުޅ އަޅުަގނޑަްށވުރެ މާފުރިހަމަކޮށް އެބޭ

ނުޑމެންނަށް އޮޅުންތައްދައްކަާވ ނިމުނީ ސާފުެވ ފިލައިގެންދާނެ.  މާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ފުރުަޞތުދެއްވީމާްާެވސް  ..އަޅުަގނުޑ އެފުރުޞަތަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ިޚޔާލުކޮށްފައިހުީރ އެގޮތަށޭ  ކަންަތއްތައް ުކރާނީ. އެކަމަކު 

އިުތރު ދެމައްސަލަ އާއި ގުޭޅގޮތުން ފުރަތަމަ  އެދޭތެރެއަކުން ނުކުތް

 1815މަވެސް ދެން ތެދުވީތީވެ ނައަޅުަގނޑަށް މިހާރަށް މިވާހަަކ މިދެކެވުނީ. އެހެން

ނޑަކަށް ހިތަށްއެރީ އަޅުަގނޑު ެއވާހަަކވެސް ގެންނާނީއޭ. ޙަޤީޤަތުަގިއ އަޅު ގަ

ގެ ޢިއްްްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ސ. .ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ

ވިދާޅުީވ ފަހަރެއްަގިއވެސް މަޖިލީހަށް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއިން ގެންަނ 
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ހުސް ނުކުރެިވ ޑްރާފްޓެއް ނުވަތަ ގަާވއިދުެގ ބައެއް މިމަޖިލީހުގައި ބަ

 1820ށް. ެއީއއަކީ ކަން ގެނަިއގޮތަށް ފާސްކުރަންޖެހޭނެކަމަ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީ

އަޅުަގނޑުމެން   އަޅުަގނޑު ފަހަރެްއގަިއވެސް ތާއީދުކުރާނެ ރޫޙެއްނޫން. ެއއީ 

ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީ މިމަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މިނަގަނީވެސް. 

ނުޑ އިންޓަ ދެން ވަލް ގަީޑަގއި އިޢްޒަްތތެރި މެންބަރާ އެހެންމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ވާހަކަދަްއކާލުމުން މެންބަރުވެސް ވިދާޅުވީ ެއގޮތަށް ައޅުގަ

 1825އެބުނެވުުނއެްއޗަކަށް ީހފުޅުކުރެވުނީތާޭއ  ށްއަ މާނަކުރެވުނީތާއޭ. ތިމަންނަ

ކޮމެޓީންނާއި  އެއީއެއްނޫނޭ. މި  މަޠުލަބަކީތިމަންނަގެ އަޞްލުގައި 

އިްޢަޒތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހުން އައިސްއެކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެެކވޭނޭ. 

ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަަކށް ހުންނަތާ އަޅުަގނޑު 

ަފއި ވާީތ ދަންނަވާލަހިތްވޭ. ކިތަންމެރަނގަޅަށް ކުޑަދުަވސްކޮެޅއްވެ

ނޑުމެން   1830ޑްރާފްޓްކޮށްގެން ކޮމިޓީތަކުްނ ގެންނެިވކަމުަގއިވީނަަމވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުން  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން ދެން މަޖިލީހުން އަޅުގަ

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން. އަދި ބައެއްފަހަރު ތާރީޚުގައި އެބަހުރި އިޞްލާޙަށް 

ނޑަށް ހިއެްެްއނުވޭ ދުނިޔޭގެ އިޞް ލާޙުވެސް ހުށަހަޅާފައި. މިއުސޫލަކީ އަުޅގަ

އެްއވެސް ތަނެްއގައި ބަންދުޮކށްފައި ބޭއްވޭނެ މަޖިލީހުގެ ުއސޫްޫލެއްހެންނޭ. 

 1835އެހެންވެގެން ިމވާހަކަތައް ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން ފުުރޞަތު ހޯދާލީ. 

 ޝުކުރިއްޔާ އިޢްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

ނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަަވއިީފމު، މަޖިލީހުން  ެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ޝުކުރިއްާޔ، އާދެ އަުޅގަ

ނިންމަވާގޮތަކަށޭ ކަންަތއްކުިރއަށް ގެންދާނީ. އެހެްނވީމާ ދެން އެކަމާ 

 1840ޝައްެކއް ނުކުރަްއވާ ރިޔާސަުތން ވަކިގޮެތއް އެކަނި ނިންމަިއގެން ކުރިއަށް 

ންދެންނެވީވެްސ ގަާވއިދު އަދި ގެންދާކަށް ނޫން. އަޅުަގނުޑ އެަވގުތު އެހެ

ހެދިފައި ނެތްނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަްއ، ވީހާެވސް ރަނގަޅަކަށް 

ނުޑގަިއއެިޅފައި އޮންނާނީ  ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދިއުުމެގ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮ

ނޑުފުޅުަގއި. އެހެންވީމާ މިތާނގައި ަވޑަިއގެން  މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގެ ކޮ



 72 

 1845ގެ ތެެރއިން، ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުން

ނޑު އެހެން ދެންނެވީ. ނަމަވެސް އެހެން  ކުރިއަށް ގެންދާނީއޭ ހީކޮށް ައޅުގަ

 ިް އެގޮތަްށ ގެންދާނީތޯ ވެސް ިނންމެވުން އޮތީ ިތޔަބޭފުޅުންެގ އަތްޕުުޅގައި

ނޑު ޤަްަސްދުކޮށްގެން މިހިރީ އާދެ ތިބޭފު ޅުން ކަމަށް. މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑމީ. އެކަމަކު  ވިދާޅުިވގޮތަކަްށ ކުިރއަށް ެގންދަން ހުރިމީހާ އަޅުގަ

 1850އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންްްޖެޭހ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްާދން ނޭނގިގެން 

އުޅޭކަމަްށވަންޏާ ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮންމެސްގޮތެއް ހޯދަން. 

ެއކަންކުރާނެމީހަކީ ކުރިއަށް ުނގޮސްާވކަށްނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ ދެން 

ކާކުތޯެވސް މަޖިލީހުން ނިންމެވީމާ ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއކަން 

ނޑުެމންނަށް ކަމަކަށް އެއްބަްސ ނުވެިވއްޖިއްާޔ  އޮންނާނެގޮތަކީ. އަުޅގަ

 1855ހަދާނީ ވެސް ކިހިނެއްތޯ. އާދެ ޑްރާފްޓްގެ މާއްދާއަާކއި ދޭތެރޭގައި ޤާނޫނު 

މެދުގައި މަޖިލީހުން އެއްބަސް ޢަސާސީގެ މާއްދާެއްއގެ ްޑރާފްޓަކާއި 

ނުވެިވއްޖީިވއްޔާްާ ހަމަ އަނެްއކާވެސް ބަހުސް ކުރަން ހުށަހަޅަން އޮންނަނީ 

ވެސް. މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ލިޔެފައި އޮތް ގަވާއިުދަގއި 

އޮތީވެސް އެހެން. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް އެހެން ޤަސްްްދުކޮށް އިްއޔެ މި 

ނޑު މިގެަނއީ. އެކަމު ދެން މައްސަލާަގއިވެްސ ދެވަނަފަހަ   1860ރަށް އަުޅގަ

ދެވަނަފަހަރަށްވެސް ގޮތެްއ ނުނިމިއްޖިއްޔާ ހަދާނެޮގތެއްވެްސ ހަމަ 

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަިއގެން ތިބެން ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ އެހެންނަމަވެސް 

ނަޑށް ހީވަނީ މިފަހަރު އެހެންނެއް ނޫނޭވާނީ،  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ، އަުޅގަ

 މޭނޭ އިނގެތޯ. ކޮންމެސް ގޮތެއް ނި

 1865 

`  ޢިއްްްޒަތްތެރި  ރައީސް،  އިްޢޒަތްތެިރ  މެންބަރުން   މެންަބރު އުތުުރބުރީ އަިރއަތޮޅު 

 ފަންސަވީސް 

 މެންބަރުން    އެކުލަވާލި    އެކުލަވާލުމަށް    ފުރިހަމަކަން   ހޯދުމަށް  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

ެދއްވި ފުރުޞަުތގައި ަބއެްއ މެންބަރުން ވަގުުތކޮެޅއްދެްއވާ ރައީސް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1870 45ޚިޔާލުތައްވަީނ އަރިްސކޮށްފަިއ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިމދެލިކޮޕީ 
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ޞަފްޙާގައި ލިޔުްއވާ ގެނެސް ދެއްވާފައި މިވާ ނަންބަރުތަކަީކ މިމަޖިލީހުގައި 

ނޑު ފޮނުިވ ތާއީދުކޮށް  ފާސްކޮށްފައިާވ ކަންތައްތަކަށްނުވާތީ، ައޅުގަ

ީޓއަށް އަުލން ގެންގޮސްދެްއވޭނޭ ގޮެތްއ، ރިޔާސަތުން އިޞްލާޙު އެކޮމި

ނިންމަވައި ދެއްަވއި، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ދެއްވުމަށް އެދޭ ވާހަަކ 

 1875އަރިސްކުރަން. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަބއެްއ ޢިްއޒަތްތެރި ޭބފުޅުން ވިދާުޅވާ 

ން ވިދާޅުވުންަތކުން، ރިޔާސަތުްނ އިްއވަންޖެހޭ އިްއވުންތަކަށް، އެހީތެރިކަ

ނޑު  ނޑު ފާހަގަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ ލިބެމުންދާކަން އަޅުގަ

ނަންބަރު ިސޓީއާ ުގޅިގެން  31އަރިސްކުރި އަރިސްކުރުމަީކ، މަޖިލީހުގެ 

ްަވާއިެދްއ  އަރިސްކުރި ކުރުމެއް. ގިނަ ިއޞްލާހުތަކެއް ލިބިގެްނ، ރަނަގޅު ގަ

 1880ާޙޞިލުވީ. މިހާުރ  އެކުަލވާލެިވއްޖެނަމަ، ައޅުަގނޑުމެންގެ މަޤްޞަދު

ރައީސް އަމަލުކުަރްއވަމުން ތިޔަ ގެންަދވަނީ، ވަރަށް ވަރަްށ ރަނގަްަޅަށް. 

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ބަެއްއ މެންބަރުންގެ އިތުރަްށ ފުރުޞަތާއި ޚިޔާުލ 

ހުށަހެޅުމަށް ތަން ނުދެއްވުމަށް ބުރަވެަވޑަިއގެން ވިދާުޅވާ ވިދާޅުވުންަތކަށް 

މިކަން މާލޭގެ މެންބަރު އޮނަރަބަލް އިލްޔާސް އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު ތަފާތު. 

 1885އިބްރާހީމް، އޮނަރަބަލް ޮޑކްަޓރ މަހުމޫދު ޝައުޤީ ފަދަ އެތައް ބޭފުޅުން 

ހުށަހެޅުންތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްދެއްވާފަިއ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮނަރަބަލް 

ހަމްދޫން ޙަމީދު، ޑޮކްޓަރ މަހުމޫދު ޝައުޤީ ދެްއކެވި ވާހަކަފުުޅ 

ނުޑވެްސ ހުށަހެޅުމެ އްކަމުގަިއ، ބައްލަާވ ގަންނަވާ ކަމުަގއިވަނީނަމަ، އަޅުގަ

ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ މިމަޖިލީހުގައި ހާމަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހެން 

 1890އަރިސްމިކުރީ، ސ.އަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް 

ޅުން ފަހުގެ ޢިބާރާތްކޮޅަށް ބައެއް މެންބަރުން އިޙްތިރާމްކުރައްަވއި، އެ ހުށަހެ

ޚިޔާލު ތަފާތުކަމަށް ވިދާޅުވެަފއިވާީތ، އެބޭފުޅުން ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ގޮތަށް 

ނޑު  ޝަރީފްގެ ހުށަހެޅުމަކީވެްސ ޮކމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން ކަމުަގިއާވތީ، އަުޅގަ

ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ މިމަޖިލީހުގައި ހާމަކުރަން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް 

 1895 ޝުކުރިއްާޔ. 
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 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދި ވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ހު

 ދަންނަވާލީ، ކުރިްނވެސް އަުޅަގނޑަށް މިއަުދގެ އިންޓަވަްލ ުކރިން ދެކެވުނު   މެންަބރު ައދުނާނު ހަލީމް

ނޑުެމންގެ މި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޑަިއގެން ވާހަކަިއަގއިވެސް އަުޅގަ

 1900ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަިބްއޔަތުން ކަމެއް ފާސްކުރެވިދާެނކަމަށް ފެންނަ 

ވާހަކަ ދަންނަވާެލވިފައި އޮީތ. އޭގެފަހުން ދ. އަތޮުޅގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު 

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިހާބް ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

ސްކުރަމުންދާ މައްސަލަތައް ތާއީދުކުރުމުެގގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން މިބަހު

ނޑުމެންނަށް ވޯުޓ ދެވޭނީ ކިހިނެއްތޯވެްސ  ނިންމޭނީ ކިހިނެއްތޯ، އަިދ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް މިދެވެނީ.  ނޑުމެންނަށް ނޭނގި އަުޅގަ  1905އަދި އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އެމައްސަަލއަށް ާތއީދުކުރުމުެގގޮތުން މިދަންނަވާީލ. މިމަޖިލީހުގެ 

ޑަިއގެްނ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަްޣލަބިއްޔަތުން މި އަޣްލަބިއްޔަތުން ވަ 

ޕްރޮސީޖަރަލް މައްސަލައަާކ ބެހޭގޮތުން ކަމެއް ފާސްކުރެވިދާނެކަމަށް 

 ލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާ

 1910 

 ވަްލގެ ކުީރގަިއ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އިންޓަ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 އިޝާރާތްކުެރއްވި ކަންތައް ަރއީސް މިވަނީ ބަދަލުކުރައްވާފަިއ. އެއީ މިހާރު  ން ޢަފީފް ޙަސަ

ރައީސް ބޭނުންފުޅުވަނީ މިމަޖިލީހުން މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ  101ރައީސް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ، ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

 1915ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްާދއަކަްށ ނުވަތަ ަބޔަކަށް އެްއވެްސ  މާއްދާ މިބުނަނީ

ބަދަލެއް ނުވަތަ އުނިއިތުެރއް ގެެނވޭނީ، މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ 

އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާްސވެގެންނޭ. އާދެ، އެއީ ހަމަެއކަނި ޤާޫނނުއަސާސީަގއި 

މިމަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އޮތް މާއްދާއަކީ. ދެން 

ަގނޑުމެން ވިސްނާާލއިުރ ބައެއް ކަންތައްަތއް އެބަހުރި މިސާލަކަށް އަޅު

 1920ގަާވއިދާ ބެހޭ ކަންތައްތައް. އެއީ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަުތން ނޫން އަދި 

ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްކުރެވިދާނެ. އެފާްސކުރާ ކުރުމަކީ، 

ނޑުމެންނަށް ބަލައި ގަްަެނވޭނީ، މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ކުރުމެްއކަމަށް އަުޅގަ
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އެގޮތަށް މަޖިލީހުެގ އަްޣލަބިއްޔަތުން ނިންްްމާފަިއ ޮއވެއްޖިްއޔާ. 

ނޑުމެންނަށް  އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުަގނަޑކަްށ ހިއެއްުނވޭ ެއއީކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް   1925ކުރެވިދާނެ ކަމެއްހެންނެއް. މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ައޅުގަ

އަޣްަލބިއްޔަތު، ެއއީ  ލިބެން އެބަޖެހޭ ވަކި ކަންތައްތަކަކަށް ޖަލްސާގެ

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ކުރުމެއްކަމަށް ބެލިދާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިވާހަކަ  

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކަމެއް 

ނިންމާއިރުގަިއ، އަދި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްަތާކ ބެހޭގޮތުންވެސް 

 1930ކަންތައްަތއް، ެއީއ މަޖިލީހުން ވަިކގޮތެއް ނިންމާއިުރގަިއ އެ

ނުޑމެން ބަްަލައިގަންނާނީ މިއަުދގެ ޖަލްސާގެ  ނިންމުމެއްކަމުގަިއ، އަުޅގަ

އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާްސވީމާތޯ. ނޫނިއްޔާ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތު ލިބިގެންތޯ. 

މިއަދުގެ ޖަލްސާގަިއވެސް އެަބއޮތް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު. އެހެންވީމާ، 

ތިބި ގިނަ މެްނބަރުން މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭގޮތަށް  މިތާނގައި

 1935ފާސްކުްުރަްއވައިިފއްޔާ، އެަކންތައްތައް އެހިސާބުން ނިމުނީ. ދެން 

އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ އަނެއްކާވެސް މިކަމާ 

ށް ބެހޭގޮތުން އިތުރު ޖަލްސާެއއްކޮށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތު ެއކަމަކަ

ލިބެންދެން މިކަންތައްްްތައް ކުރިއަްށގެންދަން. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ގަާވއިދު އަދި މިއޮތީ ނުހެދި. ގަާވއިދުަގއި ހިމަންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ 

 1940ދެލިކޮޕީއެއް އެބައޮތް އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މިތަނަށް 

ބަހުރި ފޮނުވާފައި. އަދި ެއއަްށ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އެ

އިޞްލާޙުތަކެްއވެސް ހުށަހެޅިަފއި. އެހެންނަމަވެްސ ެއގަާވއިުދގައި ޖަލްާސގެ 

އަޣްލަބިއްޔަތުން ކަމެއް ިނންމުމުން، އެއީ މަޖިލީހުެގ ނިންމުމެއްކަން 

ބަލައިގަެނވޭނީ، އެ ަގާވއިދު ފާސްވެގެން. ގަާވއިދެްއވެސް ފާހެއްނުވޭ. އަދި 

 1945ލީހުގެ ނިންމުމަކީ ޖަލްސާގެ އޭގެ އިތުރަށް ވަކި މައްަސލައަކަށް، މަޖި

އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުމުންކަމަށް ބުނާ ބުނުމެއްވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާްސކުރެވިަފކާެއއް ނެތް. މިީއ ެއކަަމކު ައޅުަގނޑު 

މިތާނގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މިއަދު މިނަގާ ވޯޓުަގއިވެްސ 
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ެގ އަޣްލަބިއްޔަުތ ނުލިބިއްޖެކަަމށްވަންޏާ، އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހު

ނޑުމެންނަކަށް ބެލޭކަށްނެތޭ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.   1950ފާސްކުރުމަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ އިންަޓވަްލގެ ކުިރން ކަންނޭނގެ  ދެން އަުޅގަ

 ތަންކޮޅެއް ކުރިން މިތާނަގއި ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވި ބޭފުްުަޅުކ ވިދާޅުިވ، މި 

އިޞްލާހުތައް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިން ަބއެއް ބޭފުޅުން 

މިތާނގައި އިޞްލާހުތައް ހުަށހަޅުއްވަން އުޒުުރވެިރވާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،ްް 

ނޑު   1955ރިޔާސަތަށް ެއކަހަލަ އެެވސް އިޝާރާތެއް ލިިބވަަޑއިގެންެފިއވޭތޯ، އަުޅގަ

ށަހަޅުއްވާަފއިާވ ދަންނަްަވާލަން ބޭނުން. ނޫނީ މިއިޞްލާހުތައް ހު 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބަެއއް ބޭފުޅަކު އެކަންތަްއ ިވދާޅުވެދެްއވިޔަްސ 

ރަނގަޅު. އެީއ މި އިޞްލާުހތައް ހުށަހަޅުްއވާފައި ހުިރ މެންބަރެއް ނޫން 

އެހެން ވިދާޅުީވކީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑަކަށް ހަަމއެްއގޮތަކަްށވެސް 

 1960އްާވއިރުަގއި، މަޖިލީހުގައި ޤަބޫލެއްނުކުްުރެވޭ ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅު

އަނގަބަހުން ެއ ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަްނ އެބޭފުޅަުކ 

 އުޒުުރވެރިެވވަަޑިއގަންނަވާނެެހން. ޝުކުރިއްޔާ. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ޝުކުރިއްާޔ. ދެންމެ ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1965ގެންނެވި ެދ ނުކުތާއަކަށް ެއއްެޗއް ދަންަނވާލާނަން. އާެދ، ދެއްކެިވއިރު، 

މިޖަލްސާއިން ކަމެއް ފާސްުކރާއިރު، ފާސްކުރަްނވާނީ ކިިހނެއްތޯ ސުވާލު 

ނޑުމެން  ކުރަްއވައިފި. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ފާސްކުރާ ކަމެއް ފާސްކުރަްނވާނީ، މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްަޔތުންނޭ. އެހެން 

ނޑުމެންނަށް ބޭއްވުުނ  ދަންނަވަން މިޖެހެނީ މިހާތަނަށް އަޅުގަ

 1970ޖަލްސާތަކުގަިއ، މިމަޖިލީހުން ނިންމިްި ކަންތައްތައް ނިންމާފައި ހުރީވެސް 

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެން. ދެން މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެން 

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ަވކިގޮަތކަްށ ނިންމުމަށްފަހު، ދެން އަ  ޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުިރމަތީގައި މިއޮތް  މިހެން މިދެންނެވީ މިސާލަކަށް މިހާރު އަޅުގަ

މައްސަލަ މިއަދު ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްެބވި މެންބަރުންެގ ތެރެއިން ގިނަ 
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 1975މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮަތކަށް، ނިންމަން އެހެން، މަޖިލީހުގެ 

މިްއޖެއްޔާ، ެއގޮތަށް ައޅުަގނޑުެމންނަށް މިހާރު އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ނި

ނޑު މިހާރު ޚިޔާލުކޮށްފައި   ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

އޮތީވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް. އެއީ އަުޅަގނޑު  މިހާރު 

 ޚިޔާލުކޮށްފައި އޮްތގޮތް. ދެން ދެވަނައަށް ސުވާލުކުެރއްީވ، މަޖިލީހަށް މި 

 1980ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން އެްއެވސް ބޭފުޅަކަށް 

ވަަޑއިނުގެންެނވޭނެކަން ުއޒުުރވެރިާވކަން އެބޭފުޅުްނގެ ފަރާުތން އަންަގވާފައި 

އޮތްތޯ. މި އިޞްލާޙުތައް ހުަށހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން އެގޮތަށް ުހށަހަޅުއްވާަފއެއް 

ހަަކއެްއ އެކަހަލަ ނެތް، އެބޭފުޅުންނަށް ވަަޑިއގަންނަވަން ދަތިފުުޅވާ ވާ

ވާހަކަެއއް ވިދާޅުވެ މަޖިީލހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅުްއވާފަެއއް ނެތް. 

 1985އަޅުަގނޑު މިފިރުޞަތު އަުރަވނީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު ޢަލީ 

 ފާއިޒަށް. 

 

 އާދެ، ައޅުަގނޑު ެދވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާީލ، މުޅިން އާ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 ހުށަހެޅުމެއް އަޅުަގނޑު ހުށަެހޅުމަށްްް. އާދެ، ެއއީ މިހިާސބުން މިޖަލްސާ  ންަބރު ޢަލީ ފާއިޒް މެ

ނޑާލަން ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ. ސަބަބެއް ނެތިެއއްނޫން. އާދެ،  ވާހަކަެދއްެކވުން:  1990މެދުކަ

އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކއިަގިއ ފުރުތަމަވެސް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވީ، 

ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމުގެ މަސަްއކަތް  އަޅުަގނުޑގެ މަޤްޞަދަކީ 

ލަސްކުރުމެއްެވސް ނޫނޭ. މިތާނގައި ހިނގާ ބަހުސްތަކުަގއި އެކަން ކުރިއަްށ 

ދިއުމަކަށް ހުރަސްއެޅުމެްއވެްސ ނޫނޭ. އާދެ، އަޅުަގނޑު މިހެން ހުށަހަޅާ 

 1995ސަބަބަކީ، މިމަޖިލީހުގަްައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ވަރަށްިގނަ އަދަދެއްެގ 

ތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައިގެން މަސައްކަތްކުރަްއވަމުން ބޭފުޅުން ރައްޔި

ނޑުމެންނަށް އެބައެނގޭ. މިއަދު   63ނުވަތަ  64ގެންްްދަވާކަްނ، އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް މިމަޖިލީހުގެ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެބޭފުޅުން ކެ މްޕޭންގައި މަދުވެފައިވާ ސަބަބެްއކަމަށް ައޅުގަ

 2000ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަން ކުރައްވާ މަސަްއކަތް. އެްެެހންކަމަށްވުމާއެުކ 
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މިބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގަިއ، އަދި ގޮތެއް ނިންމުމުގައި މީގައި ފުޅާ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން.  ދާއިރާެއއްަގއި ބަިއވެރިވުްނ ލިބޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ހުގައި މިޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަވަްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ފަ

ނޑުްއވާަލއްަވވައިފިނަމަ، އަދި ެއޮގތުން ގޮތެއް  މިހިސާބުން މެދުކަ

ނޑު ދަންނަވާނަން ފަސޭހަވާނެއޭ. އެހެންކަމަށްވާތީ   2005ނިންމުމުގައިވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އެހުށަހެޅުން ހުށަހެޅީ. ވަރަށް އަދަބު އިޙްތިރާމާެއކު ދަންނަވަން 

ވެސް މި މަަސއްަކތް ލަސްކުރުމުގެ މަޤްޞަެދްއގަެއއް ނޫންްް. އެްއގޮތަކަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 2010އާދެ، ައޅުަގނޑު ޚިޔާުލކޮްށގެން މިގެންދަނީ، މިހާރު ވާހަކަދަްއކަވަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 4 މެންބަރުންކަމަށް ވުމާއެކު، އެ  4އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވަނީ، 

ދެން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ދެގޮތަށް ވޯޓަށް ، މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅަށްފަހު

ދެންނެވުން. އެހެންނަމަވެްސ އެހެން ވޯޓަށް ދެންނެުވމުގެ ކުރިން، 

ނޑު އެހެން ވޯޓަކަށް ނުދަންނަވާނަން. ދެން  ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން އަުޅގަ

ނޑު ޤަޞްދުކޮްށފައި އޮތީ، މިމައްސަލަ ކުިރއަށް ގެންދާނެ   2015އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމެންދެން ނުވަތަ ގޮތަކާމެދު،   12:30ގޮތެއް އަުޅގަ

ވަންދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާެވސް ކުރިއަށް ގެންދަން. އެެހންވީމާ، ެއގޮތަށް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތިަޔ ބޭފުޅުންގެ ެއއްބާރުލެްއުވން އަޅުަގނޑަށް 

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ  ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. އާދެ، ދެން އަުޅގަ

 2020 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްޒަްތތެރިްި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރަށް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް އަޅުަގނޑު   ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ

 މިފުރުޞަތު މިހޯދީ، އަޅުަގނޑަށް އަނެްއކާެވސް އޮޅުްނއަރާފައި އޮތް   މެންަބރު ައޙްަމދު ޒާހިރު

އެްއޗެއް ސާުފކޮށްލުމުެގގޮތުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ވާަހްަކަފުޅުަގއިެވސް   ެކވުން:ވާހަކަެދއް

 2025ކޮންމެވެްސވަރަކަށް، މިކަމަްށ އަލިއަުޅވާލަދެްއވި. އެްނމެފުރަތަމަވެސް 

އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންވަނީ، ކޮމިޓީއަކަށް މިަމއްސަަލ ފޮނުވުމާމެދު 
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ނުޑގެ ިއޢުތިރާޒެއް ނުޑެގ މައްސަލައަީކ ނެތޭ. އަުޅގަ ފެށުނީއްސުރެ އަުޅގަ

ދާ މަގޭ. އެެހންގޮތަކަށް ދަންނަވަންޏާ، އަޅުަގނޑަށް ކޮމިޓީއަކަށް

ނުޑމެންގެ ޕްރޮސީޖަރއާ ެއއްޮގތަށް ދާކަމަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތަްށ، އަުޅގަ

ނަޑކަށް އެކަމެއް   2030ނުފެންނަނީއޭ. އަދި އެއްެވސް ބޭފުޅަކަށް އަޅުގަ

ނީ ޕްރޮސީޖަރއާ އެްއގޮތަކަށޭ. ވިސްނަެއްއވެސް ނުދެްއވުނު. މިދަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ާވހަކަފުޅުގަިއ ވިދާުޅވީ ހަަމ ރަނގަޅަށްްް. 

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅޭކަމަށްވަްނޏާ، ކޮންމެހެން 

ކަންނޭނގެ މައްސަލައެީކަގއި،  އަނގަބަހުން ހުށަހަޅާކަްށ ނުޖެހޭ

 2035ސުރުޚީ ވިދާޅުދެްއާވފައި. ރަނގަޅު ، އަުޑއިްއވާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ

ވާހަކަފުޅެްއ ވިދާުޅވީ. ިމއަދުެގގޮތުން، ސުރުޚީ ިވދާޅުވެދެްއވައިިފ، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހުށަހެޅުނު މައްސަލަވެސް. ެއކަމަކު އެީއ 

ުދވަހުެގ  21އިޞްލާޙުތަުކގެ ވާހަަކެއއްނޫން. މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅުނީ، 

މަށްފަހުްުގަިއ، އެކޮމިޓީން ތައްޔާުރުކރެއްވި ރިޕޯޓް މަސައްކަތެއް ަޙވާލުކުރު

 2040މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ. ެއަކމަކު ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީެއއްްް ަވނީ މަޖިލީހުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުއްވާފައި. ެއއާބެހޭގޮތުން އިޞްލާޙުވެްސ 

، ހުށަހަޅުއްވަން ފޮނުްއވާފަިއަވނީ. ވީމާ، އަުޅަގނޑު ެދކޭގޮުތގަިއިވއްޔާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވޭުތެވ ދިޔަތަނުގެ ޢަމަލުކޮށްފަިއާވ ގަާވއިދުތަކަށް 

 ބަލާލާއިރުަގއި އަިދ މަޖިލީހަކަށް އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަެއއްޭނޅޭ. މަޖިލީހަކަށް 

 2045ހުށައެއްނޭޅޭ. ވީމާ ކޮންެމވެސް ގޮތަކަށް  އިޞްލާޙުތަްއްްކުރާކަށް  ޑިބޭޓް

އެގެންަދާވ ކޮމިޓީައކަށް ނޫނިްއޔާ މިބައި ހުށަހެޅިގެން  މަޖިލީހަށް

ނަޑކަށެްއ އަދިވެްސ ނުފެނޭ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް،  ގެންދަވާކަެށއް އަުޅގަ

ނޑު މިފޮނުވިްއޔޯ، ދެން އަނެއް މައްސަލަައކީ ކޮ އެންމެ މިޓީއަށް އަުޅގަ

ރަނގަޅު ައޅުަގނޑުމެން މިައދު މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން ޮކމިޓީއަށް ހުރިހާ 

 2050އެއް މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި އިޞްލާޙުތަކެއް ފޮނުްއވީ. ބަ 

ހުރި ބޭފުޅުން ފޮނުވާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތައް އޮންނަގޮުތަގވިްއޔާ އެމާއްދާ 

އުނިކޮށްލަްއވާ މިފޮނުއްވަނީ. މިވެނިމިވެނި މާއްދާއެްއ އޮންނާކަށް 



 80 

 ރިކަމަންޑޭޝަނެއްތޯ ފެނިވަޑަެއއް ނުގަންނަަވއޭ. ކޮމިޓީން ކޮންކަހަލަ 

ބޭފުޅުންވަނީ އެބޭފުޅުން ޚިޔާލުދެއްވާަފއި  25ކޮމިީޓގައި ތިއްެބވި ދެއްވާނީ. 

 2055އުނިުކރުމަކީ ރަނގަޅު އެ މާއްދާ ކުރިން. އެބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގެންނެވި 

ކަމެއް ނޫންކަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާތީވެ އެާމއްދާ ެއކުލަވާލަްއވާފައި 

ދެްއވާފައި.  ރިްނެވސްކު ފޮނުއްެވވީ. ވީމާ ކޮމިޓީންވަީނ ކޮމިޓީގެ ނިންެމވުން

އަިދ ޅ. އަތޮުޅގެ ނިކުމޭ ކަންނޭނގެ. ދެން މިކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް 

ގެވި މުހިންމު ނެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވާހަކަފުޅުަގއި އެ

 2060ެއއްހެން. އެާއއި ނުކުތާއަީކވެސް ވަރަށް ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިޝޫ

ސް ނިްނމަވާފައި. އެއީ ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެިރ ަރއީސްވަީނ ގޮެތްއވެ

ކޮމިޓީއަށްވަނީ ވަކި ުމއްދަތަަކށް މަސައްކަތެއކުރަން ހަވާުލ ކުރަްއވާފައި. 

ވީމާ އެމުއްދަުތގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީ މަސައްކަތްކޮށް ނިމުނީމާއި ކޮމިޓީެގ 

މަސައްކަތް އެހިސާބަށް ނިމުނީ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ވާހަކަފުުޅވެސް 

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުން ނިންމިދާނެ. މިހާރު ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅު   2065ގަ

ހުރި އިޞްާލޙުތައް އަނެއްާކވެސް ކޮމިީޓައށް ފޮނުވަންވީ. ހުށަހަޅުއްވާފައި 

އެއީ މަްއސަލަެއއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަެވސް އެީއވެްސ 

ނޑު  ވިސްނާލަްއވަންޖެހޭ ނުކުތާއެްއހެން. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ މަޖިލީހުގެ ބަހުސުގެ ތެޭރގަިއ އެްއޗެއް ދަން

 2070ސްކުރުމުގެ ވާަހކަފުޅު ދެންމެ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޖަލްސާ ފަ

ނޑަްށ  ނޑުެގ ޚިޔާލުވެސް ދަންަނވާލަން. ެއީއ އަުޅގަ ދައްކުވާީތވެ އަުޅގަ

ހީވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން އެދެްއވި ޚިޔާލުުފޅަކީ ރަނަގޅު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޙާލަތު މަޖުބޫރުކުރާގޮތުން ެއކަމަކު ލުފުޅެއްހެން. ޚިޔާ

އެހެނެއްނުދާނެކަންނޭނގެ އެަދތިކަމަކަށް ވާނެކަންނޭނގެ. އަޅުަގނޑުމެން 

 2075މަޖުބޫރުވޭ ވީމާ ބޭނުންނުވިޔަސް ބައެއް ޖަްލސާތައް މިމުއްދަތުގެ ތެރޭަގިއ 

މަކު އަޅުަގނޑު އެންމެ ރަނގަޅަްށ ކުރަންޖެހޭގޮތް. ދެން އެކައެވިދާުޅވީ 

ސްކޮށްލާ ވާހަަކ ފަޖަނަވަީރއާއި ހަމައަށް  15މިފުރުޞަތު ބޭނުންމިކޮށްލަނީ 

އެރީ އެވިދާުޅވި މުއްަދތުގެ ނާޖާއިޒް  ދެއްކެވީމާ އަޅުަގނޑު ހިަތށް
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ނޑު ޚިޔާލެއް ދަންނަވާލާނަމޭ. އެހެން މިދެންނެވީ  ފައިދާނަގަިއގެން އަުޅގަ

 2080ާމޗް ާއއި ހަމައަށް ބާއޭ.  1ންވީ ޖަަނވަރީ ރަނގަޅު ާބއޭ. ނޫނީ އެދާ 15

ނޑު ވަިކގޮތަކަްށ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަނީީކނޫން. އެހެން  މީ އަޅުގަ

ށް އެބަހޮވޭ. މިދެންނެވީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް އާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހެ

މެންބަރުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަދަލުވާނެކަން ޔަޤީން. ވާހަކައަކީ 

ޖަނަވަރީގަިއ  1ންނަށް އިނގޭ. ައޅުަގނުޑމެ ،އެސަރަހައްދު

 2085 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބއިނގޭ ވަކި އަތޮޅަކަށް ހޮިވވަަޑިއގަންނަވައިފިްއޔާ އާ 

މެންބަރެއްކަން. މިހާރު ހުންނެވި މެންބަރު ނުހުންނަވާނެަކން އެބައިނގޭ. 

އޮްއވާ އެމެންބަރުގެ ިޚޔާލުފުޅާއެީކަގއި ެއއަތޮުޅެގ މަންދޫބުންގެ 

އްަވިއގެން ކަންތައް ނިންމުމަކީ ރަނގަޅުގޮެތއްތޯ. ހައިސިއްޔަތުން ވޯޓު ދެ

ހަމައެކަނި ޚިޔާލުފުޅެއް ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް 

 2090 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 

 . އާދެ،ވަަބރަކާތުހޫهللا ކުމް ވަރަޙުމަތުއް ` އައްސަލާމް ޢަލައި މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ 

 ތުންގެ ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދ ހެދުމާބެހޭގޮތުން ރައްޔި ިއން މެންަބރު ުމޙަންަމދު ުޙސަ

 2095އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަމުން ެގންދާ ވާހަކަތަކުގެ ތެެރއިން. އަޅުަގނޑުމެން      ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޙައްލެއް ހޯދާއިުރގައި ޭއގެެތރޭގައި ހިމެނިފައި އޮތުން ަރނގަޅުވާެނކަމަށް 

ނޑަށް ިޚޔާލުކުރެ  ވޭ ހަެއއްކަ ކަންަތއް، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ، އަުޅގަ

ނޑު  ތަންކޮޅެއް ސާފުކޮށް އަުޅަގނޑަށް ނޯޓުކޮށްލެވިަފއިވާީތެވ، އަުޅގަ

ހިތަށްއެރީ އަޅުަގނޑުމެން ެއންމެން މިމައްސަލައިގައި ަޙއްލެއް ހޯދުމަށް 

 2100 ކުރަމުންގެދާ މަސައްކަުތގައި ަބއިވެިރވުމުގެ ގޮތުން ެއވާހަކަ ަދންނަވާލާނަމޭ. 

 

ނުޑ ދަންނަވާ ހިްތވަނީ  ރީ މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބު  ގަިޑ  12ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 އެއްމިނެޓް ހިނަގއިފި. ދެން އެހެންވީމާ މެންދުރު ނަމާދުގެ ަވގުުތ  މެންަބރު ޢަލީ ވަހީދު 
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ނޑުމެންގެ މިޤައުމަކީ ސަތޭކަ ސަތޭަކ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ޖަލްސާ ކުރިއަށްދާއިރު، ައޅުގަ

 2105ޖެހިއިރު އަުޅަގނޑު ެއވާހަކަ  12އިްއޔެ މުސްލިމް ޤައުމަކަށްވެފައި، 

ނޑު ހީކުރީ އިްއޔެ ޖަލްސާ އެހާހިސާބުން  ނުދެންނެވީ، ދެން އަޅުގަ

ޮކންޓިނިއުސްކޮށް  އެދެންނިމުމެއްކަމަށް. އެކަަމކު މިހާރު އެބައިނގޭ ިމއީހަމަ

ނުޑ އެެދން، ޢިއްޒަތްތެރި   ކުރިއަށް ދާންއޮްތ ކަމެްއކަން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ޔާސަުތގެ ދަށުަގިއ ބާއްވާ މިބާވަތުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެްއގަިއ، ރައީސްގެ ރި

ނޑާަލއްަވއި ނަމާދު   2110ނަމާދު ވަގުތުޖެހުމުގެ ުކޑަަތންކޮޅެއް ކުރިން މެދުކަ

ެއކަންޏެްއ ވަގުތަްށ ފުރުޞަތު ދެްއވެވުން. އެދެން ކޮންމެހެން މިޖަލްސާގަިއ 

ޔިތުންެގ ކުާރ  މިބާވަތުގެ ޚާއްަޞކޮށް، ރައް ގައިނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭ

މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެްއަގއި އެގޮތަށް އެހެން 

ނޑު ވަރަްށ  ބޭއްވުމަށް، އަދި ާޚއްޞަކޮްށ ދުވާލުެގ މިަވގުތުތަުކގަިއ ައޅުގަ

 2115ބޮޑަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. އެއީ ހަމައެކަނި ނިޒާާމބެހޭ ނުކުތާއަކީ 

ހެންނޫނިއްްްާޔ ފުރުޞަތު ފުރުޞަތުގަިއ ބޭނުން. އެމިދަންނަވާލަން 

 ނުލިބިދާނެތީ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ހުށަހެޅުއްވި ޚާއްޞަ، އަދި މުހިންމު މައްސަލަާއއިމެދު ތިޝުކުރިއްާޔ.   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2120ޙްތިރާމްކޮށް ވިސްނަމުން ގެންދާނަން. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ އި

ޖަލްސާތައް ނަމާދު ވަގުތުގައި ބޭްއވެމުން  މީގެކުރިންވެސް ާރއްޖޭގައި ިމފަދަ

ނުޑ ަކހަލަ މީހަކަށްވީމާ  ގޮސްފަިއވޭ. ތަންޮކޅެއް ުދަވސްވީ މީހަކަށް އަުޅގަ

ހަނދާން ހުންނާނެ، ތަންކޮޅެއް ކުީރގެ، މިކަހަލަ ވަގުުތ ރައްޔިތުްނެގ 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ައއިމާ، ޖަލްސާ ހިމޭން ވަގުުތކޮެޅއްަގއި 

 2125އި ބަންގި ޮގާވ ނިމޭހާއިރު ކޮށްލައްވާފައި ައނެއްކާ ކުރިއަްށ މަޑުކޮށްލަްއވާފަ

ގެންދަވަނީ. އޭރުވެސް ޖަލްާސ ކުރިއަށް ގެންދަވާ، އޭުރވާގޮަތކީ މިހެން އަުޑ 

ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި ހުންނަ މަޖިލިސްކުރާ ގެެއއްަގެއއްނޫން 

ގި ޖަލްސާކުރެވެނީ. މުންނާރުން ބަންގީގެ ައޑު އިވެން ފެށީމައި ދެން ބަން

ނިމެންދެން ޖަލްސާ މަޑުކޮށްލަނީ. ދެން ދީނީގޮތުން އެއްެޗްއ ދަންނަވާކަށް 
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 2130ނޭނގޭ. ނަމަވެސް ނަމާދު ވަގުތަށް، އެކަީށގެްނވާ ވަގުތުެދވިފައި ހުންނަނީ 

މިހެން ދިމާވާ ކަންތަކުގަިއެވސް މަޑުކޮށްލާފައި އެކަން ނިމިގެން ނަމާދަށް 

މަށްފެނޭ. އެހެންީވމާ އަޅުަގނުޑ ދިއުންވެސް ުހއްދަކުރާ ގޮތަކަްށ އޮންނާތީ ކަ

އެދެނީ ޖަލްސާ ކުިރއަށް ގެްނދެވުން. ައޅުަގނޑު ަޤސްދުކުަރނީވެސް ޖަލްސާ 

ކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެންނަމަވެސް ތިދެންނެވި ނުކުތާއަކީ ވަރަށް މުހިންމު 

 2135ޙުސައިްނ ނުކުތާއެއް. މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 މަށް އެދެން. ވުވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދެ  ވިންދެދައްކަވަމުން ގެ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. މެންދުރު ނަމާދުގެ ބަންީގެގ  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ 

ނޑުވެްސ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ުޙސަިއން   ވަގުުތކަން ައޅުަގނޑަްށ ކަށަވަުރވާކަުމގަިއވާނަަމ އަުޅގަ

 2140ޅުަގނުޑގެ ވާހަަކ މިވަގުތު ކުަޑކޮށް މަޑުޖައްާސލާފައި ބަންިގ ބޭނުންވަނީ އަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގޮވާ ނިމުނީމާ ކުރިއަށް ެގންދަން. އެހެންނަމަވެސްޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް 

ތިވިދާޅުވިފަަދއިން މިޖަލްސާ ކުރަމުން މިގެންދާ މާލަމަކީ އަޑު މިތާނެގ 

ނޑުމެންނަށް ބޭ ރުގެ އެތެރޭން ހިފެހެއްޓިފައިވާ މާލަމަކަށްވާތީ، އަުޅގަ

ނޑަްށ  އަޑުތައް އިވެމުން ނުދާތީ އެކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ އަޅުގަ

 2145ލިބިފައިނެތުމާއެކީަގއި ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް އިޝާރާތްކޮށްލެއްވި ފަދައިްނ 

އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އަޅުަގނުޑގެ ައޚް، މީގެކުރިން 

ްި ވާ ހަކަފުަޅކީ ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވި ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އެވިދާުޅވި

އަޅުަގނުޑވެސް ވަރަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ވާހަކަފުޅެއް ކަުމގަިއ ދަންނަވާލަން. 

ނޑު ދަންނަވާލަން ފަށަން އުޅުނު ވާހަކައަކީ، ރައްޔިތުްނެގ  އާދެ، އަުޅގަ

 2150ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ އެކުލަވާެލއްވުމާބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން 

ން ރަނގަުޅވެދާނެކަަމށް އަޅުަގނޑަްށ ނިންމާ ނިންމުމެއްގައި ހިމެނިފައި އޮތު

ނޑުމެންެގ މަސައްކަތަްށ  ނޯޓުކޮށްލެވިފަިއވާ ހަެއއްަކ ނުކުތާ. އަުޅގަ

ހަލުވިކަމާއި އަވަްސކަން، އަދި ފުރިހަމަކަން ލިބުމަށް އެދެމުން ދަންނަވާލަން 

ޤަސްދުކުރާވާހަކަ. އެހައެްއަކ ނުކުތާ ދަންނަވާލުމުގެ ުކރީގައި މަޖިލީހުގެ 

 2155ކުަލވާލުމުގެ ކަްނތަކާއި ނިންމުމުގެ ކަންތައް ގެންދެވުމުެގ ގަާވއިދު އެ
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ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވިފަިއވާ އެްއޗެްއވެްސ ދަންނަވާލަން  އުސޫލާބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ޤަސްދުކުރަން. އާދެ، އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ރަްއޔިުތންގެ ޚާއްަޞ 

ލަވާލުުމެގ އެކު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު، ނުވަތަ މިފަދަ މަޖިލިސްތަކުގެ ގަާވއިދު

ކަންތަކާ އަދި ަގވާއިދު ފާްސކުރުމުގެ ކަންަތއް ގެންދާ ްޕރޮސެސް ނުވަަތ 

 2160ޕްރޮސީޖަރ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ސަބްސްޓެންސް ނުވަތަ 

ނޑު މަަސއްކަތް ކަމުގަިއވާ ޤާނޫުނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ މައިގަ

 ދާނެ ޕްރޮސެސްހެދުން ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާީސ ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް ގެން 

ނުވަތަ ޕްރޮސީޖަރ ތަފާތުކޮށްލުމަކީ ކޮންމެހެނަކުން ގޯސްކަމަކަށް ނުވާނެ. 

ނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައި ހުރެދާނެ ބަެއއް ޤާނޫނު ހަދާ  އަދި އަުޅގަ

 2165މަޖިލިސް ނުވަތަ މިބާވަތުެގ މަޖިލިސްތަކުގެ ަގާވއިދު އެކުަލވާލުމުެގ 

ިއގޮތަކަށް ގެްނގޮސްފަިއވާކަްނ ކަންތައްތަްއވެްސ، މިދެންނެވިފަދަ ލު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ަބއެއް ބޭބޭފުޅުން ތަޖުރިބާ ުކރައްވާަފއިވެްސ 

ނޑު ދަންނަާވލަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަކީ ާޤނޫނުއަސާސީެގ  ވެދާނެ. އަުޅގަ

ްް ހުށަހެޅިއްޖެ  މާއްދާއެއް ހުށަހެޅި އެމާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙުަތއް

 2170ތާ، ގަާވއިުދގެ އެކިެއކި ކަންަތއް، ހިނދެއްގަިއ، އެކަން ގެްނދާނެގޮ

ކަންތަްއ ގެންދާނެގޮާތ  އެކުަލާވލުމާއި އެކުަލވާލުމުގެ ގަާވއިދުެގ މާއްދާތައް

ާލއިރުަގއި ލުއިގޮތަކަްށ ަގވާއިދު އެކުަލާވލުމުގެ ކަންތަްއ އިމިދެބައި އަޅާބަލަ

ގެންދިއުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުަގއި ވެދާނެކަމަްށ 

ނޑަށް ހީވެފަިއއޮތީވެްސ،  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 2175، ޗަށް އެކުެލިވގެްނވާ ކޮމިޓީެއއްމެންަބރުންގެ މައް 25އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ބަރުން މިތާނގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްެތރި މެން

 ަވރަށް ތަމްސީލު ކުރެވިގެންާވ ވަރަށް ފުޅާ، ވިދާޅުވެަފއިވާ ފަދައިން 

ނޑުމެންެގ ޝުޢޫރުތައް  ދާއިރާެއއްަގއި އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޚިޔާލުތަކާިއ އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ގަާވއިުދ  25ތަމްސީލު ކުރެވިފައިވާ 

ނޑުމެން ކުރިން. ޙަޤީޤަތުަގއި އެމަސަްއކަްތ   2180އެކުަލވާލުމުގެ މަސަްއކަތް އަުޅގަ

. މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އެކުރެއްވީއެކުރީ ހަމަ 
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ކުރެއްވުމަްށ އެމަސައްަކތް މެންބަރުންނަށް އެކީއެއްފަހަާރ ތިއްބަަވއިގެން 

ނޑައެޅި  ނޑުމެން ކަ  މެންބަރުން  25ދަތިފުޅުވެދާނެތީވެ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން އެމަސައްކަތް ކޮށްެދއްވުމަށް. ވަަރށް ފުރިހަމައަށް 

 2185ަވގުތުެގ ގޮތުްނެވސް އަދި ހަމަ ، ފަިއވަނީވާކުަރްއްްއެބޭފުޅުން އެމަަސއްކަްތ 

އެފަދައިން އެބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްިވ ަގވާއިުދގެ އޮށްޓަރުެގ ގޮތުންވެްސ. 

އިތުރަށް ، ޔަުކވެސް ކުރާ މަސައްކަަތކީއެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ބަ

، އަުޅަގނޑު ހީކުރީފުރިހަމަކުރުމުގެ ޖާގަ އޮންނާނެ މަސައްކަތަކަށްވާތީ 

ެލއްިވ ަގވާއިދު ވަރަށް ފުާޅ ދާއިރާެއއްަގިއ އެބޭފުޅުން ެއކުލަވާ

 2190ލަން އިބަލައަދި މިފަދަ ގަާވއިދުަތކަކީ ، މަޢުލޫމާތު ހޯްއދަވައި ބަހުސްކުރައްވާ 

މިތަނުން ހޯދައިފި ހިނދެއްގައި މަދުނޫން އަދަދަކަށް ދުނިޔޭގެ ެއތަން 

ވާތީވެ އެފަދަ ގަާވއިދުތަުކަގިއ ށް ފެންނަން ހުންނާނެ ގަވާއިދުތަކެއްކަމަ

ނުޑ ބައިތައް ހިމަހު  ނުންވައިގެންންނާނެ މައިގަ

އެބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވިއްޭޔ ރައްޔިތުްނެގ ، އެކުަލވާލެްއވުމަށްފަހުގަިއވެސް

 2195ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުުޅވެސް އެއަްށ 

ހޯއްދަވާލަްއވަން. ެއކަމަކު ފަހުން މިސާފުވީ އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަްތ 

މުނީކަމަށް ބައްލަވާފައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ަގވާއިުދ އެހިސާބުން ނި

ދެން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ، ހުށަހެޅުއްވީކަން 

ެއއީ ެއގަާވއިދު އެހިސާބަށް އެއޮީތ އެބޭފުޅުންެގ ، ހޯއްދަވާލަްއވަން

 2200ެދން އެަގވާއިުދ  ަވކި ަމރުޙަލާއެއް ނިމިފައިކަމާމަސައްކަތްޕުުޅގެ 

ށްޓަަކިއ ޚިޔާލުފުޅުތަކެްއ ނެވުމަށަހެޅުއްވީމާ މަޖިލީހުގެ ބަހުސަކަށް ގެންހު

ަކސް އެހެން ވަނީަކން. އާދެ، ކޮންމެއަ ހޯއްދަވާލަިއވާފައި

ނަޑށް ، އޮތްކަމުަގިއވިޔަސް  އަޅުަގނޑުމެްނ ، ބުރަވެވެމުން ދިޔަގޮތަކީއަުޅގަ

ނޑު މިދެންނެވި ލުއިއެންމެނަށް ފެނިއްޖެކަމަށްވަނީނަމަ އަޅު  ގެ ކޮށްލުމުގަ

 2205އަެނއްާކވެސް ކޮމިޓީއަށް ފުރުޞަެތއް އަރުވަން. ، އުސޫލުގެ ދަށުން

ފުރިހަމަ  އެއަްށވުރެއަދި އެބޭފުޅުން ކުެރއްވި ރަނަގޅު މަސައްކަްތ 

ހުރިހާ ، ެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންކުރުމަށްޓަކައި ރަްއޔިތުން
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އޭގެތެރެއިްނ  މެންބަރުން ދެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތައްެވސް ބައްލަވާަލްއވާފައި 

 25ތިއްބެވި  ރަންތަމްސީލުކުއެބޭފުޅުންނަށް އާދެ ައޅުަގނޑުމެން 

 2210މިހާރު ، ޚިޔާލުފުޅުތަެކއް ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ދެން ނުްއވާދެްއވާފައި، އެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ ގަާވއިުދގެ ތެރޭަގއި ހިމަ

ނޑުމެްނނަށް ފޮނުވާއަނެއްާކވެސް   ލަ ދެއްވީމާ ލަދެއްވުން. ފޮނުވާއަުޅގަ

ނޑުމެން ޮގތެއް ނިންމަން.  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގައި އެަކމާބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮތް އުޫސލަކީ. އެހެންވީމާ  އާދެ، މިއުސޫލު އަުޅގަ

 2215މިދެންނެވި އުސޫލުގެ ތެެރއިން ކަންތައް ދާނެކަމަްށ ވިސްނަިއގެން 

ހަމަ މާއްދާއަުކން މާއްދާއަކުން  އަޅުަގނޑު މިއިނީ. އާެދ، މިނޫންގޮތަކަށް

 ށް،ވާަހކަދައްާކގޮތަށް އިޞްލާޙުަތކަ ވާހުށަހެޅިފައިއެއަށް ހުށަހެޅިގެން 

އަޅުަގނޑުމެން ގިނަ މެންބަރުންނަށް ފެނުކަމުގައިިވޔަސް އަޅުަގނުޑވެްސ 

އެއަށް ހަމަ ތާއީދުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހެންނޫނަސް މިދެންނެވި 

 2220 އްކަމަށްވާތީ ަތފާތެ މުގެުލއިކޮށްލު، ށް ޤަޫބލުކުރެވޭފާތަކީ އަޅުަގނޑަތަ

ވާހަކަ ދަންނަވާލާަފއި އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެްނނެވި ހަނުކުތާ އެ

ނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލާނަން. އާދެ  ފާހަގަކޮށްލުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްަކތް މިހިސާބުން  އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުެރވޭ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ދާނެގޮތެއް ަކނޑަައޅާ ނިންމާއިރުަގއި ުފރަތަމަ ކަމަކަށް ކުރިއަށް ގެން

 2225ީކ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ ފާސްކޮށްލަން ދެން ޖަލްސާގެ ކޯރަމަ

ަކނޑަައޅާލުން ރަނގަޅު. އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ންކޮބައިކަން ައޅުަގނޑުމެ

ްނ އަތުަގއި މިހާރު ގަވާއިެދއްނެތް. އެހެންވީމާ ޖަލްސާގެ ކޯރަމަކީ ކޮބައިކަ

އެއްބަްސެވގެން އަޅުަގނޑުމެްނ ޖަލްސާ ކުރަމުން ގެންދިއުން ރަނގަޅު. އަދި 

ބެހޭގޮތުން ެއުކލަވާލުމާހަމަ އެއާއެީކަގއި ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

 2230ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންަމމުން ގެންދާނީ 

ނަޑއަޅަމަދުވެގެން  ށް ގެންދިއުންެވްސ ކުިރއަ ިއގެންކިތައް ވޯޓުންކަްނ ކަ

ނޑު މިދެންނެވީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ފާސްކުާރ  ރަނގަޅު. އަުޅގަ

ތޯ. އްކިހިނެ ނީގެންދާދެން ވާހަކަެއއްނޫން. ަގވާއިދު އެކުަލވާލުމުގެ ކަންތައް 



 87 

ންނެވިހެން ނިންމަމުން އެކަމާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިދެ

ނަޑއަަޅއިގެން ގެްނދިޔުމުގެ ވާަހކަ. މަދުވެގެން ކިަތްއވޯޓު  ނީގެންދާ  2235ންކަން ކަ

ނޑަށް ފެންދެން ތިން ، އަޅުަގނޑަށް ޚިޔާލުކުރެވެނީ ، ނަނީވަނަކަމަކަށް އަުޅގަ

ދާގޮތުެގ ޖިލީހުގެ މިކަން ނިންމަން ގެންއަޅުަގނޑުމެން ނިންމާކަމެއްަގއި މަ

އަލުން  ކޮމިޓީ ވި އެކުލަވާލެއް  ށްހެދުމަ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުތެރޭގަިއ، 

ނޑަައޅަިއގެން ގެންދަން. ދި ފުުޅ އަުޅަގނޑު މިތާނގަިއ ވާހަކަރުވުމަށް ކަ

 2240އަދި ޭއގެަފހުން ވާހަކަފުޅު ، ވާހަކަދަްއކަވާ ދެއްކެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ދެއްކެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެކަމަށް ތާއީދުކުަރއްވާ ވާަހކަފުޅު ދެއްެކވި 

ނޑަށްވެްސ ހީވާގޮުތަގއިފަދައިން  އަދި މަޖިލީހުގެ ރަީއްސ ، އަުޅގަ

ރިޔާސަތުން އިޝާރާތްެވްސ ކޮށްލެއްވި ގޮތުަގއި ަވިކ ކަމަކަށް ވަކި 

ެއކޮމިޓީގެ މަސަްއކަްތ ނިމުމަށްފަހު ، މުއްދަތަކަށް ހެދި ކޮމިޓީއެއް

 2245އޮންނާނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި. އެހެންވީމާ އެކޮމިޓީ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން 

އި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ހެދުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުމެއްގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެކުލަވާލި ކޮިމޓީ އަލުން ދިރުވުމަށް ަކނަޑއަޅާފައި އޮތުން 

ްށ ރަނގަޅުވާެނކަމަށް އަޅުަގނަޑށް ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން ހަތަރުވަނަ ކަމަކަ

މިހާރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިާވ ، އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަ ކުެރވެނީ 

 2250، ން އަލުން ބައްަލވާލަްއވާފަިއވާއިަގނޑުމެން މިދިރުވާ ކޮމިޓީޚިޔާލުތައް ައޅު

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިއޞްލާޙުތަކެއް ގެންަނވާފައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަްށ 

ގެންނެވި ދެލިކޮޕީ ފޮނުއްވައި ދެްއވުން. އެދެލިކޮޕީ ފޮނުއްާވ  އިޞްލާޙުަތއްއެ

ޓީާއިއ ހަވާލުކުރައްާވ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިބިވަޑަިއގެން ކޮމި ،ދެއްާވއިރު

ޚިޔާލުތަކާއި ިޚޔާލުތަުކގެ ދެލިކޮޕީގަިއ ހިމެނުއްވި ޚިާޔލުތަކާއި ައިދ 

 2255ނުހިމެނުއްވި ިޚޔާލުތަްއ  ،ދެލިކޮޕީގައި ނުހިމެނުްއިވ ޚިޔާލުތަކާއި 

ނުހިމެނުއްވުނީ ކިއްެވގެންކަްނ ވިދާޅުވެ ދެްއވައިިފއްޔާ ދެން އޮތްބައިަގިއ 

ނޑަްށ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަން ފަސޭހަވާނެކަމަްށ އަުޅގަ

ނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ އަޅުަގނޑުމެން  ޚިޔާލުކުރެވޭ. ފަްސވަނަ ކަމަަކށް އަޅުގަ

، ފޮނުއްވާފަިއވާން އިޞްލާޙުކުރަްއވާަފއި އިނިންމާ ނިންމުމެއްގައި ކޮމިޓީ 
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 2260ޚާއްަޞ ގަާވއިދުގެ ެދލިކޮޕީ ، އެފޮނުްއވާން އިޞްލާޙުކުަރްއވާފައި އިކޮމިޓީ

ުހށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. އަދި  ްއގައިހުގެ ޖަލްސާއެމަޖިލީ

ނަޑށް ހަވަނަ ކަމަކަށް  މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއަކަްށ ، ލަފާކުރެވެނީއަުޅގަ

ގަާވިއދާމެދު ގޮތެްއ އެ ލަބިްއޔަތުން އެދެލިކޮޕީ ހުށަހެޅުމުން މަޖިލީހުގެ އަޣް

ނނިންމެވުން ރަނގަޅުވާނެކަމަްށ. އެހެ ، ޑު މިކަންތައްތައްންވީމާ އަޅުގަ

 2265އޮވެއްިޖއްޔާ ަރނގަޅުވާެނކަމަށް  ހިމެނިފައިއަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުން 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިާދޅުވި ފަދައިން އަދި ، ފާހަގަކުރެވޭތީ 

ެނވޭތޯ ންގެ ނިމުަމކަށްކުރާ މަސައްކަތް ައޅުަގނުޑމެން ބެހޭގޮތުން މިގަާވއިދާ

ނޑު  ވާތީ މިވާހަކަތަްއ ދަންނަވާލިން. ވަރަްށ ވެސް ބޭނުންބެލުން ވަރަށް އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ަވއްސަލާްމ ޢަލައިކުމް. 
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 ` ޝުކުރިްއޔާ ރަީއސް. މިއަދު ގޮތެއް ނިްނމޭތޯ ބެލުމަށް  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

 ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތެއް ދަންނަވާލުމަށް  ޝަުއޤީ  މެންަބރު ަމޙްޫމދު

ކުރީ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ފުރަތަމަ ވޯޓަކަށް މިބޭނުންމިފުރުޞަތު  ެކވުން:ވާހަކަެދއް

އައްަސވަން. ކޮމިޓީއަްށ ހުށަހެޅުންތައް ފޮނުވާނީ މަޖިލީހުގެ 

 2275ޒިރުވެ ތިއްެބވި ހާްާލަބިއްޔަތުންތޯ ނުވަަތ މިއަދު މިމަޖިލީހަށް އަޣް

ތަކީ މިއަދު ލަބިއްޔަތުންޯތ. އަޅުަގނޑަށް އޭަގއި ފެންނަގޮމެންބަރުންގެ އަޣް

ލަބިއްޔަތުން ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވާނީތޯ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަޣް ޒިރުވެހާްާ

ދެަވނަ ކަމަކަށްވެްސ ، އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީނޫންތޯ ނިންމެވުން. 

ޒިުރވެ ހާްާއެކަމަކީ ެއއީ ކޮމިޓީއަްށ މިއަދު . ވޯޓެއް ނަންަގވައި ދެްއވުމަށް

 2280، ވައިފިނަމަބިއްޔަތުން ފޮނުވާގޮތަށް ިނންމަލަމިތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަޣް 

، މްލަގޮތެްއގައި އިްއވެމުމަށްފަހުޖު، އިްޞލާޙުތައްއިވާ ޅިފަމިހާރު ހުށަހެ

ން އިއެހުށަހެޅުންތައް ކޮމިީޓެގ މަޝްވަރާއަްށ ފޮނުްއަވވާ އެކޮމިޓީ

ވަަޑިއގަތުމަށްފަހު ދެވަނަ ދެލިކޮޕީެއއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ އި ވިސްނަ

ލަބިއްޔަތުން މިމަޖިލީހުގެ އަޣް، ގައި ބަހުސްކުރެްއުވމަށްފަހުލީހުމަޖި

 2285ލާ ސަބަބުތައްވެްސ ޅާމިޮގތަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަ އެަގވާއިދު ފާްސކުރުން.
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ނޑު ބަލަން ބޭނުން. ، އެއްސަބަަބކީ ވީހާވެސް ކުުރކޮށް ދަންނަވާލެޭވތޯ އަޅުގަ

ނެ. ދެވަނަ އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުރިއަށްދާނެ މަގެއް ފެންނާ

އޮތް ދެތިން ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މިސަބަބަކީ ކުރިއަށް

 އޮތްކަމަށް  މެއްސާތަކުަގއި ބަިއވެރިވުުމގެ ދަތިކަ ލްބައެއް މެންބަރުންނަށް ޖަ

 2290ކުިރއަށް އޮްތ ހަފްތާތައް  ،އަޅުަގނޑަްށވެސް ޤަބޫލުުކރެވޭތީ

އަްށ ގެންދިޔުުމގަިއ ބޭނުންކުރެވޭނެ ފައިދާހުރިގޮތެްއގައި މިމަަސްއކަތް ކުރި

މަގެްއވެސް ހުޅުިވގެންދާނެ. އަދި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހުށަހެޅުން ތަކަކީ 

ްއ ބޮޑެތި އުސޫލީ ޭއގައި ަބއެ، ކަށްވެަފއިވަރަށް ގިނައަދަެދއްގެ ހުށަހެޅުންތަކަ

އެއަްށވުރެްނ އާދަިއގެ ކަންަތއްތަްއެވސް ހުރުމާއިއެކު ، މައްސަލަތަކާ

 2295މިހާރު ، އެއްފަހަރު ބަލާލާއި ދިރާސާކޮށް ން އަުލންއިންތައްަތއް ކޮމިޓީ އެކަ

 ،ދެލިކޮޕީެވސް ވަަރށް ރަނގަޅުހުށަހަޅާފައި އޮތް ޑްރާފްްޓވެސް 

ރަނގަުޅ ދެލިކޮޕީެއއް ެވސް ފެންވަރު ވުރެއެހެންނަމަވެސް ެއއަށް 

ހުށަހަޅާލުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންދާނެތީ. އަދި މިގޮތަށް 

އިޞްލާޙުތައް ށް ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއަލުކުރުމުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޢަމަ

 2300ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އުނިެވގެނެއްނުދޭ. އެފުރުޞަތުވެްސ 

އަދި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމުެގ ފުރުޞަތުވެސް . ަނވާނެލިބިވަޑަިއގަން

 ދެލިކޮޕީދެވަނަ ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. އަިދ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް 

ވީ ެއންމެ އަވަހަކަށް ޖަލްސާެއއް ބޭްއވުމުން ، ށްފަހުނިންމެވުމަ

އަޅުަގނުޑވެސް އުންމީދުކުަރނީ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭ ކުރީކޮޅުަގިއ 

 2305ނަމަވެސް ބޭްއވޭނެކަމަށް. އެހެންވުމުން ގިަނއަދަދެްއެގ މެންބަރުންނަށް 

 އެބަހުސުަގއި ބަިއވެިރވުމުެގ ފުރުޞަތުވެސް ލިިބަވޑަިއގަންނަވާނެ.

އެހެންވީމާ ކުރިއަށް މިއޮްތ ދުވަސްކޮުޅގަިއވެސް މަަސއްކަތް ކުރިއަށް 

ގެންދެވޭނެ. އަދި ެއްއވެސް އުނިކަމެއް ޚިޔާލުފާުޅކުރުމާއި ބަހުސްކުރުމަށް 

ނާންނާނެގޮތެއްގެ މަތިން، މިގޮތަށް މިކަން ގެންދިޔުަމށް އަޅުަގނޑު 

ނޑު ދަންނަާވލާނަން  2310މިހާރު  ހުށަހަޅަން. އަދިވެސް އެްއފަހަރު އަޅުގަ

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ޖުމްލަގޮތެއްަގއި މަޖިލީހަށް އިްއވެވުމަށްފަހު 



 90 

އެހުށަހެޅުންތައް ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއަށް ފޮނުްއވަިއ، އެ ކޮމިޓީން އިތުރަށް 

ވިސްނެވުމަށްފަހު ދެވަަނ ދެލިކޮޕީއެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއ، 

ވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ މަޖިލީހުގައި ފުރިހަމައަށް ބަހުސްކުރެއް 

 2315 .ނިންމާގޮތަށް. ޝުކުރިއްޔާ 

 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑަށް މިހާރު މި ހުށަހަޅާލެވެނީ  މާލޭ މެންަބރު 

 އާ 

ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ  އަްޙމަދު ޢާޠިފް   ޚިޔާލެއް ކަމަށްވެްސވެދާެނ ފަހަރުގައި. އަުޅގަ

 2320ޑުމެން ތަންކޮެޅްއ ފަހަތަށް ޖެހިލަންވީއޭ. އަޅުަގނޑު އަޅުަގނ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހަނދާންވާގޮތުަގއި މި ގަާވއިުދ ހެދުމުގެ މައްސަލަ ނުވަތަ ގަވާއިދު ހެދުމުގެ 

ކޮމިޓީއެއް އުަފއްދަން އަޅުަގނޑުމެން ޚިޔާލުކުރީ މިދިޔަ ރޯދަމަހު ބޭއްވުނު 

ނޑުމެން   ދެ ޖަލްސާއެއްަގއި. އަުޅަގނޑަށް މިހާރު ފެންނަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފާސްުކރެވިފައި އޮތީ،  ބަލައިލަން ކިހިނެއްތޯ އެޭރ އަުޅގަ

 2325ކިހިނެއް ހަދަންތޯ. އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާގޮތުަގއި އެޭރ އަޅުަގނޑުމެން 

ފާސްކުރީ މި ގަވާއިދުހަދާ ޮކމިޓީއެއް އުެފއްދުމަށްފަހު، މަޖިލީހުގައި އެހާ 

ޑްރާްފޓެއްކޮށްފައި އެ  ތަނަށް ދެއްކިފައިހުރި ވާހަކަަތކުގެ މަްއޗަށް ބަލައި،

ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ ނިންމައިގެން އަނެއްކާ މަޖިލީހަށް ގެނައީމާ،  21ޑްރާފްޓް 

ނުޑ  ދެން މިތަނުގައި ވާަހކަދައްަކއިގެން ގޮތެްއ ނިންމުމަށްކަމަށް އަުޅގަ

 2330ހަނދާންވަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ކުއްލިައކަށް ބަލައިލެެވން އެބައޮތްބާ 

ިހނގާފައި އޮްތގޮެތއް. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ  ސެކްރެޓޭރިއަޓުން އެކަން

ނޑުެމންނަށް ގޮތެްއ  ބަލައިލަން އެންމެ ރަނގަޅުެވއްޖެހެން މިހާރު އަުޅގަ

ނުނިންމިގެން އުޅޭތީ މިހާރު. އެއީ ފުދޭވަރަށް މެންބަރުންވެސް 

ނޑު ފާހަގަކުަރން. އެހެންވީމާ  ވަަޑއިގެންެނވި ޖަލްސާއެްއަކމަށް އަޅުގަ

 2335ނެ ތް ެއއީ އަޣްލަބިްއޔަތުވެސް ލިިބފައި އޮންނާއެތަނުން އެނިންމެވިގޮ

ނޭ. އެހެންވީމާ މިގޮތަށް ހުށަހަޅާލުމަށްޓަކައި ގޮތެްއކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެ 

 އަޅުަގނޑު މި ޚިޔާލު ދަންނަާވލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 
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ނޑުމެން ހަމަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އެ އެިދވަަޑއިގެްނނެވި ޔައުމިްއޔާ އަުޅގަ

 2340ުރކޮެޅއްގެ ތެރޭަގއި މިތަނަށްގެނެސް ބަލައިލާފައި ދަންނަވާލާނަން. ކުޑައި

ދެން އަޅުަގނޑު މި ފުުރޞަތުއަރުވަނީ ފެލިދެއަތޮުޅެގ މެންބަރު މޫސާ 

 ނިޒާރަށް.

 

 އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޝުުކރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުަގނޑަްށ  މެްނބަރު  ފެލިދެއަޮތޅު

ނޑުމެން މި ކުރަމުންގެންދާ ދެއްވި ފުރުޞަތަ މޫސާ ނިާޒރު   2345ށް. އާެދ، އަުޅގަ

 މަސައްކަުތގައި 

ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއް ކުރިަމތިވަމުންދާކަމަށް ވަރަށް ގިަނ ބޭފުޅުން އެބަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށްެވސް ެއކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  އެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާ. ައޅުގަ

ހަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ ތާއީދުކުރެވޭ. ައޅުަގނޑަްށ ހީވާގޮުތގަިއ މަޖިލީ

ނޑުެމން ގޮތެްއ ނިންމުމުގައި އެންމެ ބޮޑަްށ   2350އިޞްލާޙުތަކަށް އަުޅގަ

ދަތިވެގެން ިމއުޅޭ މަްއސަލައަކީ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތު ލިބުމުެގ 

މައްސަލަ، މެންބަރުން ހާޒިރުުވމުގެ މައްސަަލވެސް، ިމއީ ިމކަމުގަިއ ވަރަްށ 

. އަނެްއކާ ދެން އަުޅަގނޑުމެންގެ ިމ ބޮޑަށް އެކުެލވިފަިއވާ މައްަސލައެއް

އިޞްލާޙުތަކަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޚިޔާލުތައްވެްސ 

 2355މީގައި އެަބއާދޭ. މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކޮްށގެން އެކަންތައް ނިންމާނެ ގޮތުގެ 

ވާހަކަެވސް އެބަދެކެޭވ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކޮމިޓީއަކަްށ މި މައްސަލަ 

ޓީއަށް ފޮނުވައިފި ކަމުަގއިވަންޏާ، ކޮމިީޓގަިއވެސް މި ތިއްބެވީ މި ކޮމި

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ަވރަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންކޮޅެއް. ހަަމ 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް އެބޭފުޅުންނަށް ވަަޑއިނުގެންނެވުމަްށ 

 2360ލްސާތަކަށް މެދުވެރިވެފަިއވާ ޢުޒުރުތައް މިދުވަސްކޮޅު މިަވގުތުަގއި ކޮމިީޓގެ ޖަ

ނޑަްށ ވަރަްށ ބޮޑަށް ެއކަމަށް  ވަަޑއިގަތުުމގައި މެުދވެރިވެަފިއ އޮތުމަކީ އަުޅގަ

ފެންނަކަމެކޭ. އާދެ، ބޮޑަްށ އަޅުަގނޑުމެން މިމަސައްަކތްކުރަނީ ހަމަ 

މިމައްސަކަތް ކުރިއަށް ގެްނދާނެގޮތަކަށް. އެހެންނަމަވެްސ ޖަލްސާތަކަށް 
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ވެަފއިވާ ުޢޒުރުތަކަީކ ހަމަ މި ކޮމިޓީއަްށ ހާޒިރުެވވަަޑއިގަތުުމގައި އެ ެމދުވެރި

 2365އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަްތ ހަވާލުކޮށް، އެ މަސައްކަތްކުިރއަްށ 

ނޑުމެން އެންމެންވެްސ  ގެންދިޔުމުަގއިެވސް އޮްތ ަކންތައްތައްކަން އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަޤަބޫލުކުރޭ. އެހެންވީމާ މިވަގުތަށް އަުޅގަ

ށް އެންމެ މަސްލަޙަތު ހުރި އަދި އެންމެ ހުރިހާ ހަމަ އެންމެ ބޮޑަ

ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަދި އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށްެވސް އެންމެ 

 2370ރަނގަޅުގޮަތކަށް ފެންނާނީ، މި ޖަލްސާ މިވަގުތަށް މިމަސައްކަތް ހުއްޓާލާ 

ނޑުމެންނަށް މިގޮތުގައި އިތުރަށް ފަހުން ލިބޭ ފުރުޞަތުގަިއ  އަދި އަުޅގަ

ށް ގެންދިޔުންހެން. އާދެ، އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު ހަމަ ިމ މިކަންތައް ކުިރއަ

ޚިޔާލު ދަންނަވާލަންވެގެން މި ތެދުވީ. އާދެ، މިގޮުތން ބ.އަތޮޅުެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފާޢިޒް އެހުށަހެޅުއްވި ޖަލްސާގެ މަސައްކަްތ 

 2375މިހިސާބުން ހުއްޓާލަން. މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ތުން އެބޭފުޅުން ލިބިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ފުރުޞަތުެގ ބޭނުން ހަމަ ޤާނޫނީގޮ

ނޑުމެންެގ  ރަނގަޅަށް ހިއްެޕވޭނެގޮތަށް ެއކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ ައޅުގަ

މަޖިލީހުންވެސް އެކަމަށް ތާއީދުކުރަްއވާނެ ކަމެްއކަމަްށ އަޅުަގނުޑ 

ނަޑއެޅިފަިއވަީނ  ޤާނޫނީގޮތުން ޤަބޫލުކުރަން. ސަބަބަކީ އެަކމަށްވެސް ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ މުއްދަެތއް. އެ މުއްދަތުަގއި އެޭބފުޅުންނަށްވެސް   2380ކަ

ލިބިވަޑަިއގަންަނވަންޖެހޭ ޙައްޤެއް އެއީ. އެހެންވީާމ އެބޭފުޅުންގެ 

ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި ފިކުރުފުޅުަތއް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ހުސްކުރެްއވޭނީވެްސ 

ން އެ ފުރުޞަުތތައް ހޯއްދަަވިއ އެބޭފުޅުންނަށް އެފަދަގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެ

ނޑަްށ ފެންނަނީ ހަމަ  ނޑަށް ފެންނާތީ، އަޅުގަ ދެއްަވއިގެން ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ޖަލްސާ މިހިސާބުން   2385އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑާލުމަށް. އެހެްނވީމާ ެއާވހަކަ އަުޅގަ އާދެ. މިއަދުން ފެށިގެން މެދުކަ

 ްއޔާ.ދަންނަވަން. ޝުކުރި
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އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ިއޙްތިރާމުކުރަން،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2390ޝުޢޫރުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުަރން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަާރ 

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންފުޅަކަށް ައޅުގަ

ނޑާލާ ލަސްކުރަން ފާސްކުރަން ެއީއ ހަވާލުކުރެވިފަ  އިާވ މަސައްކަްތ މެދުކަ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުރަން ރަނގަޅުކަމެއް ާބވަޭއ. އެކަން އެގޮތަށް ނުކޮްށ 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެންދެޭވނެ ގޮތްގޮތް އެބަހުރި. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްާނކަމަށްވާނަމަ، މި  2395ކަްނ ކެތްތެރިކަމާއެީކަގއި މިކަމުަގިއ އަުޅގަ

ކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު ހަމަގައިމުވެްސ 

އެގޮްަތަށް ވޯޓަްށ ދަންނަވާނީ އެހެން ެއއްވެްސގޮެތއް މިއިން ނުފެނިއްޖެއްޔާ. 

އެހެންނަނަމަވެސް މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިާވ މައްސަލަެއްއ 

ންޖެހޭ. އާދެ، ކުރިްނ ކަމަށްވާތީ، ައޅުަގނޑުމެން ެއކަމާ ދޭތެރޭވެސް ވިސްނަ

 2400އަޅުަގނުޑ ގަސްުދކޮށްފައި އޮތްގޮތަށް، ަގޑިޖެހެން ވަަރށް ކައިިރވެއްެޖ 

އަދިވެސް ދެތިން ބޭފުޅަުކ ވާހަކަދަްއކަވަން އެދިަވަޑއިގެންފަިއވާތީ، 

އަޅުަގނޑު އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާދެ، ަވޒީރުންެގ 

 ޟިލް ޙަމްދޫން ޙަމީދު.މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާ

 

ނޑު މި ފުރުޞަތަށް އެދުނީ،  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ   2405 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ދެންމެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ޝައުީޤ  ަޙމްޫދން ޙަީމދު  މެންަބރު

ނޑު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުކޮ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ށްލުމުގެ ގޮތުން. ެއީއ، އަުޅގަ

ހިތުން ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ދާންވީ ދެވޯޓަކަށް. އެއީ ފުރަތަމަ 

ނުޑ ދަންނަވާލަނީ، މި ގަާވއިދުެގ  ވޯޓަކަށް އަްއސަަވއިދެްއވަްނ އަުޅގަ

 2410ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ ހުށަހެޅިފައިާވއިރު، އެ އިޞްލާުޙކުަރއްވަން އަލުން 

ނުަވތަ މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުްނތޯ ގެންދަވާނީ.  ކޮމިޓީއަށްތޯ ގެންަދވާނީ،

ގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ ށްޓަކަިއ، މި މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީ މިކަމަށް ޚިޔާލުހޯއްދުމަ

ފާސްވާނެކަހަލަ ޯވޓަކަށް ައއްސަަވއި ެދއްވާަފއި، ެއައށްފަހު އެގޮތް 

އީ ފާސްވެއްޖެކަމަްށވަންޏާ، ދެން މަޖިލީހުގެ ވޯޓަކަށް އައްަސަވިއދެއްވަން. އެ 



 94 

 2415އިޞްލާޙުތަާކއި، ކޮިމޓީން ފުރަތަމަ  ވާއެ ކޮމިޓީން މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ހުށަހެޅުއްވި ދެލިކޮޕީއާ އެުކއެކީ މަޝްވަރާކުަރްއވާފައި، އަލުން ދެވަނަ 

ދެލިކޮޕީއެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ، އެ ެދވަަނ ދެލިކޮޕީއާމެދު 

ވާފައި، އެ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުަރްއާވ ބަހުސްކުރައް 

ފާސްކުރެްއވުން މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރައްާވގޮަތށް. އެއީ ޑރ. 

ނޑު   2420ޝައުޤީ ހުށަހެޅުްއވިގޮްތ، އެހެންވީމާ އެކަމަްށ އަުޅގަ

 ތާއީދުކޮށްލަންެވގެން މިފުރުޞަތު މިހޯދާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ުް ނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަްނ މިބޭނުންވަނީ އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު  ސް. ައޅުގަ

 މިހާރު ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅެމުން މިދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ިއއްެޔވެްސ  ވާހަކަެދއްެކވުން:  2425މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަ

ހަދައިގެން އެްއވެްސގޮތަކަްށ އަޣްލަބިއްޔަުތ  ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ހުށަހަޅަން 

އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވެ  ނުލިބި ނިމިގެން ދިޔައީއޭ. 

ވިސްނުން ބަހައްޓަންވި ނުުކތާއެކޭ. މިހެން މިދެންނެވީ އެންމެ ފުރަތަމަ 

ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިުރ ހުށަހެޅުއްިވ،  ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 2430ްއޔެަގއިެވސް ހުށަހެޅުްއވި، މަޖިލީހުގައި މިހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާމެުދ އި

ބަހުސްކޮށްގެން މާއްދާައކުްނ މާއްދާއަކުން ކުިރއަށް ާދންވީޭއ، ެއވެސް 

ނޑުމެން ެއނޫންގޮތަކަށް މި  ވަރަށް ރަނގަުޅގޮެތއް. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ނަކަމާިއ މިމައްސަލައާމެދު ބުރަވާންޖެހުނީ، ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙުތަުކގެ ގި

ބަހުސްކުރަންވެއްޖެނަމަ، ެއްއގޮތަކަްށވެސް މި މައްސަލަ ނުނިމި، އެތަްއ 

 2435މަސްތަކެއް ފާއިތުެވގެން ހިނގައިދާނެތީ، މީގެތެރޭން ކޮމިީޓއެއް ނަަގއިގެްނ 

އެކަީށގެންާވގޮތަށް ކޮމިީޓެގ ތެރޭގައި ބަހުްސކުރެިވ، މި ގަާވއިދު 

ެވން އޮތް އިޞްލާޙެއް ގެނަުއމުގެ އިޚްތިާޔުރ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ގެނެ

ކޮމިޓީއަށް ދިނުމުގެ ވާހަކަ. ެއއީ މިކަން މިހާރު ތަންކޮޅެއް ފާސޭހަގޮތަކަްށ 

ކުރެވެން އޮްތގޮތްކަމަްށވާތީ. އަދި ހަމައެއާެއކީ ބަހުސްކުެރވިގެން ވޯޓަށް 

 2440އަހަން ދިމާވެއްޖެނަމަ، މިިއން އެްއވެސް އިޞްލާެޙްއެވސް ފާސްނުވެ 



 95 

ނޑުމެން އެ މަޖިލީހުގައި ދިޔުމަ ކީވެސް އެކަީށގެންވާ ަކމަކަށްވާތީ، އަުޅގަ

ދިގު ަވގުތުތައް ހޭދަކޮށް ބަހުސްކުރުމުގެ މަޤްޞަދު މުޅިންގެއްިލގެްނ 

ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ބޮުޑކަން. އެހެންވީމާ މިއަދުވެްސ ގިނަ ގޮތްގޮްތ 

ސް ނުކުމެދާނެ ހުށަހެޅި، އެްއވެސްގޮަތކަށް ނުނިމި ދިޔައީމާ، ހަމަ އިއްޔެވެ 

 2445ނަތީޖާ ނުކުމެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑު. އެހެންވީމާ މިކަމަށް 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގަިއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ވިސްނާަވޑަިއގެން އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ެއްއގޮތަކަށް ިވސްނުން ގެންގުޅުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަްށ 

ޔަކު މިކަމާދޭތެރޭގަިއ އަޅުަގނޑަްށ ފެންނާތީ، ޮކންމެވެްެސް ެއއް ބަ 

ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ވިސްަނިއ، ެއއް ހުށަހެޅުމަކަށް މި ހުށަހެޅުން ހެދުން 

 2450ކީއްތޯޭއ ދަންނަވާލަން ައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުެގ ބޭނުންކުރީ. ެއީއ 

ދެގޮތުން ކުރެން ައޅުަގނަޑަކށް ހިއެއްުނވޭ ދެރަގޮެތއްހެނެއް. ެއއީ އެްއ 

މިކަމާމެދު ބަހުސްކޮށް ހަދަން ދެން އެ ފުރުޞަތު މިކޮމިޓީއަށް ދެމާތޯއޭ 

އަނބުރާ ައއުމުން، ދެންެވސް ެއއްވެްސގޮެތއް ނުނިމިއްޖެއްާޔ، ދެްނ 

މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން ެގންދާގޮތަށް ހެއްދެިވއްޔާ ކީއްޯތއޭ. އެހެްނވީމާ، 

 2455އަޅުަގނޑު އެދެނީ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މިގޮތަށް ކޮމިޓީއަށް އެއްފަހަރު 

ފުރުޞަތު ދެއްވާތޯ ދަންނަވާލުން. އެްއ ހުށަހެޅުމެއް  ނަމަވެސް މި

ނުޑމެން ކޮންމެވެސްގޮތެްއ ނިންމޭތޯ  ހުށަހަޅައިގެން އަުޅގަ

ބައްލަަވއިދެްއވުން. އަދި މިޮގތަށް ނުނިމިއްޖެއްޔާ އަދިެވްސ ފުރުޞަތައެްއ 

އެބައޮތް، މާއްާދއަކުން މާއްދާައކުން ގެންދަންވެސް. އަދި ހަމަ ހުށަހެޅިފައިާވ 

 2460ލާޙުތަކާމެދު ބަހުސްކޮްށެގން މަޖިލީހުގައި ވޯޓަކަށް އަަހއިގެން ުނވަތަ އިޞް

ތާއީދުލިބޭ ގޮތްތަކާމެދު ޮގތެއް ނިންމަންވެސް. މި ފުރުޞަތުވެސް 

ކުރިއަށްއޮތް ތަނުަގއި އޮތުމާއެކީ ކީއްޯތއޭ ވިސްާނވަަޑއިަގނެއްފައި ގޮެތްއ 

ަފއި ކޮންމެވެްސ ނިންމުމަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް އެްއގޮތެއް އަނބުރާ ގެންަދވާ

އެްއގޮތަކަށް ވޯޓަށް އަހާނޭ ގޮތަކަްށވުން. އެހެންނޫނީިވއްާޔ މިއަދުވެްސ 

 2465އެްއވެސްކަަމކަށް އަޣްލަބިްއޔަުތ ނުލިބި، ހަމަ މުޅިން އަޅުަގނޑުމެން މިހާ 

ދުވަހު ހޭދަކުރި ަވގުތު ޭބާކރުވެގެން ދާީނޔޭ. ެއ ނުކުާތއާ ދޭތެރޭަގއި 
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ައޅުަގނޑު އިލްތިމާސެްއކޮށްލަންވެގެްނ ، މެންބަރުން ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވާތޯ

 އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ޭބނުންމިކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 2470މިހާރު ވާހަކަަދއްަކަވން އެދިވަަޑިއގެންފަިއވަނީ ެއންމެ ބޭފުޅެއް.   ،އާދެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ިއތުރު  ޚިޔާލުތައް އެބޭފުޅަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު، ދެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނި މިމަްއސަލައިަގއި ދެން އަންނާނޭހެން ހިޔެއްނުވޭ.  

ނޑުމެނަށް މިމައްސަލަ  އެހެންވީމާ، އެހެންކަމަށް ެވްއޖެނަމަ، މިއަދު އަުޅގަ

ވަންދެން  12.30ވަިކގޮތަކަށް ނިންމާލެވިދާނެ. އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން، 

 2475ޖެހިގެން ރެއްަގއި ވޯޓު ނަގަންމަވެސް ފަހަނަކުރިއަްށގެންދާ ވާހަކަ. އެހެން 

އޭަގއި ތަންކޮެޅއް ދިގުކޮްނ ހިނގައިދާނޭ. އެހެންވީާމ މެންބަރުން  

އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާނަމަ، އަޅުަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުާވ 

މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު، ދެން މިއަދު މިކަންތައްތަްއ 

ނެގުމުގެ ކަްނތައް ކުރިއަްށ ކޮންމެވެސް ގޮތަްަކަށް ނިންމާލެވޭތޯ. ވޯޓު

 2480ގެންދާނަން. މެންބަްަރަކު ިއޢުތިރާޟުނުކުރައްވާނަމަ، ެއ ވޯޓް ނެގުުމގެ 

ކަންތައް ނިންމާލާފައި ވަިކ ގޮތަކަށް މިކަން ނިމިެގން ކުރިޔަްށ 

ނުޑ  ގެންދާގޮތަކަށް ޖަލްސާ ނިންމާލަންކަމަށް އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ

 އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދަށް. މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، މާޅޮްސމަޑުލު

 

ނޑު މިފުރުޞަތަކަށް އެދި، ޝުކުރިއްޔާ ޢި މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   2485 ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ އަޅުގަ

 އަތް އުފުލާލީ، ވަޒީރުްނެގ މަޖިލީހުގެްެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޝައުީޤ  ން ޙަީމދު މެންަބރު ޝާހީ

  ،މަށް ތާިއދުކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއި. އެ ުހށަހެޅުމަށްވެސްހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެއީ ފުރަތަމަ އަޣްލަބިއްޔަުތގެ އަދަދަކީ ުނވަތަ އަޣްލަބިއްޔަތު ބަލާީނ 

ކޮންގޮތަކަށްތޯ. ދެން އަިދ ދެވަނަކަމަކަްށ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވަިއގެްނ 

 2490ިދ އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވަިއގެން ކޮމިޓީން ެއއާމެދު ިވސްނަވަިއ އަ

ދެލިކޮޕީ އިތުރަށް އިސްާލޙުކުރަްއވަން ފެނިވަަޑިއގަންވާކަމަށްވަންާޏ، 

ފެނިވަޑަިއގެން ރަނގަުޅުކރައްަވއިގެްނ، މިކޮޅަްށ ޖަލްސާއަށް 
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ނޑު ތާއިުދކުރަން. ދެން  ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އާދެ، ެއދެގޮތަށް އަުޅގަ

އިން، އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެންމެ ޢިްއަޒއްތެރި ރައީްސ އިޝާރާްތކުެރއްވި ފަދަ 

 2495މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ގޮެތއް ނިންމާލެވުން ވަރަށް މުހިންމުހެން، 

ނުޑ  ކުޑަތަންކޮެޅއް ފަސްވި ކަމުގަިއވިަޔސް. އެހެން މިދެންނެވީ އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި ެވއްޖިްއޔާ، މިއަުދ ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްިވ 

މަޤާމް ދިފާޢުކުރެއްވުުމގެ ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

މަސައްކަތްޕުޅުަތއްވެްސ އެަބކުރަްއވާ. ޙަޤީޢަތުަގއި ެއީއ އެބޭފުޅުންެގ 

 2500އަމިއްލަކަމެއް ކަުމގައި ައޅުަގނޑު ނުވެސް ދެކެން. އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ 

ކުރަްއވާ މަސައްކަުތަގއި ދެމިތިއްބެވުމަށް އެބޭފުޅުން ަތމްސީލުކުރައްާވ 

ކަށްަޓކަިއ ދެމިތިއްބެވުމަށް ކުރަްއވާ މަސައްކަެތއްކަމަށް. ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަ

އެހެންވީމާ، އެގޮުތގެމަތިްނ އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުަޞތު ލިބޭގޮތަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ތަންދިނުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް ބޮޑަްށ 

 2505ބަލަންޖެހޭނެކަމެއްހެން. އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުންގެ އަމިއްަލކަމެއްެގގޮުތގަިއ 

ގެ ބަދަލުގައި އެބޭފުޅުްނނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިގެންވާ މުއްދަތުގައި ެއ ބެލުމު

މަސައްކަތްކުެރއްވުމަށް ެއބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަކަްށ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސަްއކަްތ ގެންދެވޭތޯ ބެލުން. ދެން މިހާރު ދެންމެ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިާދޅުވިފަދައިން ވޯޓަށް ައްއސަވަން ތިޔަ 

ނޑަށް ހީވަނީ ުފރުޞަތު ލިބުން   2510ޤަސްދުކުރަްއވާ ގޮތަށް ބަލާިއރު، އަުޅގަ

ނޑާލަން އިތުރަށް ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ.  އެކަީށގެންވޭހެން ެއއީ މެދުކަ

އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީއަްށ ގޮސްފިކަމަށްވަންޏާ، ދެން މަޖިލީހުގެ 

އްވޭނެ. ޖަލްސާތަކެއް އެ ކޮމިޓީން ނިމެންދެން، މަސައްކަތް ނިމެންދެން ނުބޭ

އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ކުިރައށް ގެންގޮސްދިނުމަށް އަޅުަގނޑު އެދެން. 

 2515ފަހަރެއްގަިއވެސް މި މަްއސަލާގައި ގޮތެއް ނުނިމޭނެަކމަށް ލަފާކުރެވޭ 

މިނެޓުެގ ނަމަވެސް ހުސްވަގުުތކޮެޅއް ދެއްވާަފިއ  5، ކަމަށްވަންޏާ

ްަވެސް ޚިޔާންމެންބަރު ލު ގެ މެދުގައި އިންފޯމަލްގޮތެްއގައި ނަމަ
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ބަދަލުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާފައި މިއަދު ގޮތެއް ނިންމޭނެ 

 ފުރުޞަތަކަށްްް ތަންދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ޝުކުިރއްޔާ 

 2520 

ނޑުމެންނަށް ދެން މިކަމާމެދު އެކަށީގެްނާވ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ އާދެ، އަުޅގަ

ވުރެްނވެސް ބޮޑަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރެިވއްޖެ. ވަރަށް ނުވަތަ އެކަށީގެްނވާ ވަރަށް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި މިހާރު ދެތިން ގޮެތއް އެަބއޮތް. 

ނޑުމެްނ  އެހެންނަމަވެސް އެއިން ޮގތަކަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

 2525ނިންމާލަންޖެހޭކަމެއް އެބައޮތް. އެއީ ފަހަރެއްަގއި މިއަދު ނެގޭ ވޯޓުްނވެސް 

ޔަތު ލިބޭގޮތަކަށް ެއްއވެސްގޮެތއް ާފސްނުވެއްެޖއްޔާ، މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއް

ނޑުމެން ގޮތެްއ ނިންމަންއެބަޖެހޭ. އެހެންވީާމ  ވާނެގޮަތކާމެދު އަުޅގަ

ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން އަިދ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު 

ނޑުމެން  ޑރ. މަހުމޫދް ޝައުޤީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފަދައިން އަޅުގަ

 2530މިނިންމާ  ނޑުމެން މިއަދުމެކުރިން ވޯޓަކަށް އަހަްނ މިޖެހެނީ އަޅުގައެން

ނިންމުން މި ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮްށގެން ނިންމުން އެންމެ 

ރަނގަޅުތޯ ނުވަަތ މި ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިްނމުން އެންމެ 

ނުޑ ޚިޔާލުކޮށްގެން މިއުޅެނީ ތިޔަ ބޭފުޅުން ނަށް ރަނގަޅުތޯ. އާދެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޚާއްޞަ ަވކި ނިންމުމެއް  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަްށވާނަމަ، އަުޅގަ

 2535މިއަދު ނިންމާނީ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ 

ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް ނިންމުމާމެދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑަިއގެްނ 

ލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަުތ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ މެދުަގިއ ޚިޔާލު ތަފާތުވެ، މަޖި

ލިބޭނެވަކި ގޮތެްއ ނުނިމިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، މިއަުދގެ ޖަލްސާެގ 

އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާްސވާގޮަތކަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސްކުުރމުގެ ކަންތަްއ 

ނޑުެމން މަޖިލީހުގެ   2540ކުރިއަށް ގެންދިޔުން. މިކަހަލަގޮތަކަށް އަުޅގަ

ިވއްޖެއްާޔ ދެން ެއއާ ވިިދގެްނ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިޭބގޮތަކަށް ފާސްކުރެ

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ހުަށހެޅިފައިވާ ގޮތްތަކަްށ ވޯޓަްށ ދެންނެވުމުން 

ނޑުމެންނަށް އެަކން ކުރެވިދާނެ.  އަޣްލަބިއްޔަތު ލިޭބގޮތަކަްށ އަުޅގަ
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އެހެންވީމާ އިޢްތިރާޟުނުކުަރްއވާ ކަމަށްވާނަމަ، މިކަހަލަ ޮގތަކަށް ވޯޓަށް 

 2545ނޑު މި ޤަސްދުކުރަނީ. އާެދ، ކޮޅުމަޑުުލގެ ދަންނަވަން ކަމަށް އަުޅގަ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް އިޝޫ އެކަނި މިކަުމގައި ެއކަނި މިކަމުގަިއ  ޙަސަން ޢަފީފް 

 2550ޢަމަލުކުރައްވާ ގޮތަކަށް އޮތުްނ. އެީއ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެކަމެއްަގއި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލެބިއްޖިއްާޔ، ޖަލްސާގެ އަްޣލަބިއްޔަތު ެއީއ 

މަޖިލީހުގެ ނިންމުމެއްކަމަށް ބަލާގޮތަކަށްނޫން. މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި 

މަށް އަޅުަގނުޑވެސް ތާއީުދކުަރން. އެހެންވީމާ އޮތްކަންތައް އެއީ އެްއކަ

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 2555 

އާދެ، ައޅުަގނުޑވެސް ހަަމ ވީހާ ބޮޑަށް ގެންނަްނއުުޅނީވެސް އެހެން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިނގޭތޯ. ހަމައެކަނި މިކަމަށް ހަމަ މިއަދު. ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

ކަްނތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާެމދު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުގެ 

ޖަލްސާއަށް ވަަޑިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ މެދުަގއި ިޚޔާލު ތަފާތުވެ 

 2560މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭނެ ވަކިގޮތެއް ނުނިމެއްެޖ ހިނދެއްގައި، 

މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްވާގޮަތކަށް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ 

ރުމުގެ ކަންތައް ުކރިއަށް ގެންދިޔުން. ހަމަެއކަނި މިކަމަށް. ފާސްކު

ޢާންމުކަމެއް ނޫން. އަދި އެކަހަލަގޮތަކަށް ދެން ފަހުން ހެދޭ ަގވާއިުދގަިއ 

އަޅުަގނޑުމެން މާއްދާތަކެއް ިހމެނިގެން އެ ފާސްކުރަން. މިއީ ހަމަ މިކަމަށް 

 2565هللا ބަރު ފަތުޙުއެކަނި. އާދެ، ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

 ޖަމީލް.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ވަރަށް މަޢާފުކުރެއްވުން އެދެން. އާދެ،  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 އަޅުަގނުޑވެސްހަމަ ދަންނަާވލަން އުޅުނު ވާހަކަ ދެންމެ ތ. އަތޮޅުެގ  ޖަމީލް هللا މެންަބރު ފަތުޙު
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ނޑުމެން ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ވިދާޅުވީ. އަޅު  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ހިތުން ައުޅގަ  2570ގަ

އެއްބަްސވަނީ ހަމަ ވަކި ސްޕެސިފިކްކަމަކާ ުގޅިގެްނަކމަށް އެންމެން 

ނޑަށް  އެއްބަްސެވއްޖެކަމަށްވަންޏާ، އަޣްލަބިއްޔަތު ލިިބއްޖެކަމަްށ އަުޅގަ

ހީވަނީ މިހާރު މި ހުއްޓުންއަރާފައި އޮތް ހިސާބުން ކުރިއަށް ދެވިދާނެހެން. 

ނޑު ވަ ރަށް ޮބޑަށް ތ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެހެންވެ އަުޅގަ

 2575 އެފާޅުކުެރއްވި ިޚޔާލުފުޅަށް ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދެންނެވީ. ުޝުކރިއްޔާ 

 

ނޑު ވޯޓަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު މިދަންނަވާލަނީ އަުޅގަ އާދެ، އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ައޅުގަ

ވެސް ހަމަެއކަނި މިކަމަށް އެކަނި އަހަން ޤަސްދުކުރާގޮތް. ިމއީ ފަހަރެއްގައި 

ނޑުމެްނގެ ނިޔަތަީކެވސް އެއީ. އެހެްނ  ފާސްކުރާ ފާސްކުރުމެއް ކަން. އަުޅގަ

 2580ޝައްުކވެދާނެކަމަށް ކަހަލަ ޢިބާރާތެއް ފެނިވަޑަިއގެން އެހެން މާނައެއް ނެޭގ 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތްކަމަށް ހީފުޅުވާކަމަށްވެސް ވިދާުޅވެދެއްވުން އެދެްނ 

 . އެބޭފުޅަކު

 

އާދެ، މިދަންނަވަނީ ަރއްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ފާސްކުރުމުެގ 

 2585ކަންތައް ކުިރއަށް ގެންެދވުމާމެދު، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާުލ 

ތަފާތުވެ، މަޖިލީހުގެ އަްޣލަބިއްޔަތު ލިބޭނެ ަވިކގޮތެއް ނުނިމިއްެޖ 

ތުން ފާސްާވގޮަތކަށް މަޖިލީހުގެ ހިނދެއްގައި މިއަުދގެ ޖަލްާސގެ އަޣްލަބިްއޔަ

ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުގެ ކަްނތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން. ތ. އަތޮޅުެގ 

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް

 2590 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަވރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރައްވާ އިނގޭތޯ.  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 ފައި މިއޮތީ މިހާރު މެންބަރުން ފޮނުއްާވ އަޅުަގނޑުމން މިހާރު ހުށަހެޅި ޙަސަން ޢަފީފް 

އިޞްލާޙުތައް ކޮމިީޓއަކަށް ެގންދާނީތޯ، ނުވަތަ މިތަނުގަިއ ބަހުސްކޮށްގެން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނިންމާނީތޯ. އާދެ، މިކަންތައް ގެންދާނެގޮތެއް ހަމަެއކަނި ނިންމުން އެީއ 

 2595 މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަުތ ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ނިންމާ
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ނިންމުމެއްކަމަށް ބެލުން. މި އިޝޫއެކަނި އިނގޭތޯ. ެއއީ ަގވާއިދަްށ 

ގެންނަންޖެހޭ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަކީ ޖަލްސާެގ އަޣްލަބިްއޔަތުން ނިންމާ 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެީއ ގަވާއިދު އަިދ  ނިންމުމެއްގެ ގޮތުަގއި އޮތުން އަޅުގަ

ޮއވެދާނެ ވަރަްށ ފަހުން އައިސްގެން އެއަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް 

 2600މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެއް. އެއީ ހަމަ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބެންޖެހޭ 

ނޑު ދަންނަވަްނ ބޭނުންވަނީ  ކަމަކަށްވެސް ވެަފއި. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ހަމައެކަނި މިއަދު ނެިގގެން މިއުޅޭ އިޫޝ. ެއއީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ 

ފަިއވާ ިއޞްލާޙުތައް މަޖިލީހަށް އްސަލަ، ެއއީ މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާމަ

ހަމައެކަނި ފަސްޓް ރީޑިންގެއއްގެ ގޮތަށް ހުށަހަޅާލާފައި އެަބއި ކޮމިޓީައކަށް 

 2605ފޮނުވާނީތޯ، ނޫނީ މަޖިލީހުގަިއ ބަހުސްކޮށްފައިތޯ ފޮނުވާނީ. މި އިޫޝގަިއ 

އަޅުަގނޑުމެން ަނގާ ވޯޓަްށ ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަުތ ލިބުމަށް އެގޮތަްށ 

ށް ޖަލްސާެގ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިޭބގޮތަކަްށ މި އިޫޝ އޮތުން. ެއގޮތަ

ގެންދިޔުމަށް ނަގާ ޯވޓެްއެގ ގޮތުަގއި މި ވޯޓު ހިމެނުން އަޅުަގނުޑ 

 .ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ

 2610 

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ޢިބާރާތް ބަދަލުކޮށްލަނީ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން މި މަޤްޞަދަކީ ހަމަ ތިޔަ ވިދާޅު ިވ ތިގޮތަށް ހަމަ ގެންދެވޭތޯ އަޅުގަ

ބޭނުންވަނީވެސް. މިހާރު ަކނޑަެއޅިގެން ިތޔަ ވިދާޅުިވހެން މިހާރު 

ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާުޙތަކާއެުކ ކޮމިީޓއަކަށް ފޮުނވާނީތޯ ނުވަަތ 

 2615މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްކާނީތޯ. އެގޮތަށް މިހާރު މިލިޔެަލނީ. ލިޔެލާފައި 

ދެން މިފުރުޞަތުގެ ތެރޭގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީެގ  ދަންނަވާނަން.

މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން ެއއްެޗްއ ވިދާުޅވުމަށް 

 އެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި އޮތީމާ، ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

ނޑު މާ އިތުުރ ވާހަކަ .އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ   2620 ތަކެއް ައޅުަގނުޑ ހިތުން އަޅުގަ

ނޑުެވސް ހަމަ ބޭނުންވީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ   މެންަބރު ުމޙަންަމދު   ދާއްކާކަށްނުޖެހޭ އަުޅގަ
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ތިވިދާޅުވިފަަދއިން ތ. އަތޮޅުެގ މެންބަރުވެްސ ވިދާޅުވިފަަދއިން  ޙުަސއިން ާވހަކަެދއްކެވުްނ:

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި މިއޮތް ިއޝޫއަށް ނުވަތަ 

އި ެއކަނި ާޚއްޞަާވގޮތަށް ނެޭގ ވޯުޓގެ ޢިބާރާތް މައްސަލާގަ 

 2625ވާ ވިދާޅުިވގޮުތަގިއ ބަދަލުކޮށްލައިދިނުން. ދެން މިހާރު ތި ޚިޔާލުފުޅުކުރައް 

ްަޅަށް ަކަވރު އެބައިހަމަ ނޑަށް ރަނގަ ކުރެިވގެން ހިމެނިގެންދާކަަމށް އަުޅގަ

ފެނޭ. އަދި އޭގެ އިތުރު ާދއިރާައކަށް ނުދާނެކަމަށްވެސް ވިސްނޭ. ދެން 

ވެގެންނޭ އެ ވިދާުޅިވ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސްުކރުމާމެދު ޚިޔާލުތަފާތު

ވެސް، ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި އޮންަނ ޢިބާރާތުގައި 

 2630ފާސްކުރުމެއް އޮންނައިުރގަިއ ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް ެގންދާނެގޮތަކާމެދު 

އެހެން ހެއްދެވުމާއި ދެްނ  ސް ހަމަ ެއޮގތަށް އޮތުމާމެދުވެސްވެއެކަހަލަ ކޮންމެ

މިތާގައި ވާަހކަފުޅުދެއްެކވި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުަލވާލުމަށް ހޮވި 

ކޮމިޓީދެން މިހާރު އެއޮތީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައޭ. އެހެްނކަމަށްވަނީިވއްާޔ 

ނޫންތޯ އެކޮމިޓީއަލުން  އެކޮމިޓީ ެއއޮތީ ނިމުމަކަށް އައިސްަފއިތޯ ނުވަތަ 

ނޑުމެން ގޮެތއް ނިންމަންޖެހިއްޖެ ދިރުވަންޖެހޭތޯ އެކަމާބެ  2635ހޭގޮުތން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ވޯޓު ނަންަގވާ  ހިނދެއްގައި އެކަމަްށވެސް ިމއަދު އަުޅގަ

އުސޫލުން ތި ނަންގަވާ ވޯެޓްއ އެކަމަށްވެސް ނެޭގގޮތަކަށް ޖާގަލިބޭގޮތަކަްށ 

ނޑަްށ ލަްަފާކުރެވޭ.  އެބައިަބއި އަުތެވއްޖެއްާޔ ފުރިހަމަވާނެކަމަށް އަުޅގަ

 ކުރިއްާޔ.ޝު

 2640 

ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، މިހާރު ޢިބާރާތްކުރެވިފަިއ އޮްތގޮްތ ދަންނަވާލާނަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވޯޓަކަށް ދެންނެވުމަށްޓަަކއި. ިމހާރު ޢިބާރާތްކޮށްލެވިފައި މިަވނީ ރައްޔިތުންގެ 

ެއ  ރުން ފޮނުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙުތައްޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަްށ މެންބަ

ގަާވއިދަށް ގެަނއުމުަގއި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްނުކޮށް ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވުމާިއ 

 2645މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމާެމދު މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިގެންިތއްބެވި މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ ޚިޔާލުތަފާތުވެ 

ނިމިދާނެަކމަށް ފެންނާތީ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ިލބޭނެ ވަިކގޮތެއް ނު
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މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްާވގޮތަކަށް މި މައްސަލަ ކުިރއަްށ 

ނޑު މިހާރު  ގެންދިޔުން. އާދެ، ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުގަ

 2650ވޯޓަކަށް އެދި މިދަންނަވާލަނީ އަދިވެްސ ެއއްފަހަރު ޢިބާރާތް ދަންނަވާލާފައި. 

ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް މެންބަރުން ފޮނުއްވާފަިއ  އާދެ، ަރއްޔިތުންގެ 

އާދެ، މުޅިން ފުރިހަމަވާނީ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

އެ ަގވާއިދަްށ  ރުން ފޮނުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުަތއްދެލިކޮޕީއަށް މެންބަ

ލީހުގަިއ ގެނައުުމގައި މަޖިލީހުގައި ބަުހސްނުކޮށް ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވުމާއި މަޖި

 2655ބަހުސްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމާމެދުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް 

ވަަޑއިގެންިތއްބެވި މެންބަރުްނގެ މެދުގައި ިޚޔާލު ތަފާތުވެ މަޖިލީހުގެ 

އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭނެ ަވކިޮގތެއް ނުނިމިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ މިއަދުެގ 

މި މައްސަލަ ކުރިއަްށ  ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ ފާސްވާގޮތަކަށް

ގެންދިޔުން. މިގޮތަށް ފެނިަވަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ެދއްވުން އެދެން. 

 2660 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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އާދެ، ވޯޓަށް ދަންނަވާެލވުނީ ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީުހގެ ގަާވއިދުގެ ދެިލކޮޕީއަށް 

ށް ެގނައުމުގައި މަޖިލީހުަގއި ބަހުސްނުކޮށް ގަާވއިދަ އިޞްލާޙުތައްމެންބަރުން ފޮނުއްވާފައިވާ 

ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމާމެދުަގއި، ަމްަޖިލީހުގެ  ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމާ މަޖިލީހުގައި ބަޙުްސކުރުމަށްފަހު

 2670ޖަލްސާއަށްްެ ވަަޑއިގެންިތއްެބވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު 

ދާނެކަމަށް ފެންނާތީ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އަޣުލަިބއްޔަތަކުން ފާްސވާގޮަތކަށް ލިބޭނެވަކިގޮެތއް ނުނިމި

 .ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ ދެންެނވުމަށްގެންިދޔުމަށް  މިމައްސަލަ ކުރިއަށް
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2675 

 64 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 60 ވޯޓު ދެްއވީ:

 3 ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

_____________________________________________________________ 2680 

 

ލަބިްއޔަތުން މިކަން މިގޮތަށް ގެންދިއުމަްށ މަޖިލީހުގެ އަޣް، ވީމާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 2685ދެން ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނީ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅިފައިވާ 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. އޭގެ ތެރޭން ގޮްތ  3ގޮތެއް. އެ  3ތަފާތު 

ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ައއްުޑއަތޮޅުގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްަވިއ 

 .ޖަމީލު ތާއީދުކުރައްވާަފއިާވގޮތްهللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު ފަތުޙު

އެއީ މެންބަރުން ލިޔުމުން ޮފނުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުތަާކއެުކ މަޖިލީހުގެ 

 2690އިދުގެ ދެލިކޮޕީ ގަާވިއދު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްަވއި، މެންބަރުން ގަވާ 

އިުދގެ ދެލިކޮޕީ އަލުްނ ފޮނުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުަތކުެގ އަލީަގއި ަގވާ

 ުކރައްަވއި އަލުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން.އިޞްލާޙުކުަރއްަވއި، ފުރިހަމަ

 

ބަރު އަޙުމަދު ވަނަ ގޮތެއް ހުށަހަޅުްއވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންދެ

 2695ސަމީރު. ތާއީްީދު ކުރަްއވަީނ އަރީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މެންބަރު އަޙުމަދު 

 ގޮތަކީ މަޖިލީހުގައި އިޞްލާޙުތައް ޒާހިރު. މިބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ްުސަށް ހުޅުވާލަްއަވިއ މެންބަރުން  އިްއވެވުމަށްފަހު، ބަހު

 ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވުމަށް. ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުމަށްފަހު، އެިޚޔާލުފުޅުތަކާެއކު 
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 2700ވަނަ ގޮތެއް އޮްތކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެންނެީވ ވަޒީރުްނެގ ތިންއާދެ، 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑރ. މަޙުމޫދު ޝައުޤީ ހުަށހަޅުއްވާަފއިާވ 

ނޑުމެންނަށް ކުރިން  ހުށަހެޅުއްވުމެއް. އޭގެ އެްއބައި މިހާރު އަޅުގަ

ބަިއަގއި މިވިދާުޅވާ  ވަނަ 2މިނެގުނު ވޯޓުން ނިމިގެން ެއދިޔައީ. ދެން 

ނޑުމެން މިދެންނެވި ގޮތުގެ  ވަނަ ަބއިަގއި ހިމެނޭ  1ގޮތަކީ މިހާރު އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފަިއވާގޮުތަގއި ޑރ. ޝައުޤީ   2705އޭަގއި އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި  ލު ހުށަހަޅުއްފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ މިޚިޔާ

ގެބަިއ. އެހެންވީމާ އެަހމަ ވަކިގޮތަކަްށ އިްއވުމަށްފަހު، ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމު

ވަަނއިަގއި އޮތް އިްޞލާޙާއި މިއާ،  1އެބައި ގެންދާނީތޯ ނުވަތަ މި 

އެހުށަހެޅުއްވި ދެފަރާތުން ާވހަކަފުޅު ދައްކަވާ ަލއްަވިއެގން ގޮތަކަށް 

 2710ގޮތަށް ވޯަޓށް އަހަނީތޯ،  3ފަހަރަށް  3ހަމަޖައްސަވާލަްއވާނީތޯ، ުނވަަތ 

ން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވީ. ޑރ. ޝައުޤީ އެްއެޗްއ މިއެއް ދަންނަވާލަ

 ވިދާޅުވުމަށް. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ިއްއވާޮގތަށް ހުށަހެޅި  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

 2715  ސަބަބަކީ ބައެއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި އެހުށަހެޅުންތަކަށް އިޙުތިރާމް ަމޙްޫމދް ޝަުއޤީ  މެންަބރު

ގޮތުން ޤަބޫލުކުްުރުމުގެ ރޫުޙގައި އަުޑއަހާލަން ބޭނުންވާަކހަލަ  ކުރުމުގެ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެކަމަށް އިޙުތިރާމް ކުުރމުގެ ގޮތުން.  ޢޫރެއް ފާޅުކުރަްއވާފައި ޮއތީމާޝު

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑަްށވެސް ވިސްނޭ އިްއވުމަީކެވސް ވަރަްށގިނަ 

ވުމުން އެހުރިހާ ހުށަހެޅުންތަށް ލިޔުމުން ވަގުތު ނަގާެނކަމެއް. އަދި ިލޔުއް 

 2720އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަްށ ލިބިފައިވޭ. ިކޔުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް 

ލިބިފައިވޭ. އެހެންވީމާ ކުިރން އެމެންބަރުން އެހުށަހެޅުއްވި އިޙުތިރާމް 

ކުރުމުގެގޮތުން ޤަބޫލުކުރުުމެގގޮތުން ބަލަިއގަތުމުގެ ރޫުޙަގއި ިއއްވުުމގެ 

ހެޅުން އަނބުރާ ގެނެސްފިން. ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހެޅުނުްު ހުށަ

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ތާއީދުއިބުރާހީމް ޝަރީފުގެ ހުށަހެޅުމަށް 

 2725 
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އާދެ، މިހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީްީދު ކުރައްވާަފއިވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު އުުތރުބުރީގެ  ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެުވން:

ށްވާތީ އޭނާ އެދިަވަޑއިގެންފަިއވާީތ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު ކަމަ

ނޑު ވާަހކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު އަރުަވން. އަލްފާޟިލް  އޭނާއަްށވެސް އަުޅގަ

 ޢަލީ ވަހީދް.

 2730 

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ފުުރޞަތު ދެއްވީީތ ވަރަށްޮބޑަްށ ޝުކުރިްއޔާ. މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

ނޑު ހަމަ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާ ހިތްޮއތީ މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދް   އަޅުގަ

މަތީަގިއ މިހާރުވެސް މިހުރީ. އެހެންނަމަވެސް ތާއީދުކޮށް، އެތާއީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޙަޤީޤަތުގައި ފުރުޞަަތކަށް ަދންނަވާލީ ހުށަހެޅުނު އިޞްލާަޙކާ ުގޅޭގޮތުން 

 2735ތްތެިރ ދަންނަވާލުން ނަމަވެސް ދާދި ދެންމެއަކު ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަ

ނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނުބަިއ  މެންބަރު އެފަހަތުބައި ގެންދިޔުމުން އަޅުްުގަ

އެނުމުނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑަށްޓަަކިއ 

މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި  އިޞްލާޙުތައްދަންނަވާލާނަން. މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު 

ހުށަހެޅުނު އަސްްްލު  އިްއވަާވކަމުަގއި ވާނަމަ، ޭއގެކުރިން މަޖިލީހަށް

 2740ދެލިކޮޕީ ނުއިއްވުުމގެ ރޫޙަކީ ކޮބައިބާއޭ. އެހެންނަމަވެްސ ދެން މިހާރު 

އަޅުަގނުޑގެ ހިތުން ބަހުސަށް ދިޔުމެއް ނެތް ކަންނޭނގެ. އަޅުަގނުޑވެްސ 

ހަމަ އެހެންބޭފުޅުންނެކޭ އެްއޮގތަށް އަވަހަށް މިކަމުން ސަާލމަތްވޭތޯ ބަލާ، 

މަކަށް ފެށޭތޯބެލުމުގެ އުންމީދުގަިއ މިކަމުން އަވަިދވެގެން ެއހެންކަ

 އިށީދެލާނަން. 

 2745 

ނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވާލާނަން.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އެހެންވީާމ މިހާރު އަޅުގަ

ީއ އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނުގޮތަށް. އެ

ށަހަޅުއްަވއި ރާހީމް ޝަރީްފ ހުއަްއޑުއަތޮުޅގެ މެންބަުރ އިބް

 ތާއީދުޖަމީލު هللا ރައީސުލްޖުމަހޫރިއްޔާގެ ެމންބަރު ފަތުޙު

 2750ކުރަްއވާފަިއވާގޮތް. ެއީއ މެންބަރުން ލިޔުމުން ފޮނުއްވާފަިއވާ 

އިޞްލާޙުތަކާިއއެކު މަޖިލީހުެގ ގަވާއިުދގެ ދެލިކޮޕީ ގަާވިއދު ކޮމިޓީއަށް 
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ގަާވއިދުެގ  ފޮނުއްވައި މެންބަރުން ފޮނުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ އަީލގައި

ދެލިކޮޕީ އަލުން ދިރާސާުކރައްަވއި ފުރިހަމަ ކުރަްއަވއި މަޖިލީހަށް 

ތަްނކޮޅު އެބައިތުރު ކޮްށލަންޖެހޭ. އެއީ އެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ީމގައި އަދި 

 2755ގަާވއިދުެގ ކޮމިޓީއޭ ެއވިދާޅުާވ ކޮމިޓީއަކީ މިހާރުއޮތް ކޮިމޓީތޯ، އެކަްނ 

ޅުއްވި ފަރާތުެގ އިޒުނަފުާޅއެކު، އިނގޭނެ ގޮތަކަށް. އެހެންީވމާ ހުށަހެ

މިޖުމްލަ ނިމޭްޭއިރު ދިރާސާކުރަްއވައި ފުރިހަމަ ކުރައްަވއި މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަްަަކއި މިހާރު އުފެްެދިފައިވާ ަގާވިއދު ހެދުމަށް 

އެކުަލވާލެވުނު ކޮމިީޓއަށް ޮފނުވުމަށް އެކަހަަލގޮތަކަށް ޭބނުން ކުރުމަށް 

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އެންމެ ރަނގަޅުތޯ ދަންަނވާ  2760ލަން. އާދެ، އަުޅގަ

މިހާރު މިޢިބާރާތް ލިޔެވުނުޮގތް. މެންބަރުން ލިޔުމުން ފޮނުއްވާފަިއވާ 

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ދެލިކޮޕީއަށް މެންބަރުން ފޮނުއްވާފަިއާވ 

އިޞްލާޙުތަުކގެ އަީލަގއި ަގވާއިުދގެ ދެލިކޮޕީ އަލުން އިޞްލާޙުކޮްށ 

ރިހަމަ ކުރައްަވއި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މިހާރު ދިރާސާކުރަްއވައި ފު

 2765ހޮވިފައިވާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުަވމަށް. މިގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ބޭފުޅުން 

  ވޯޓު ދެްއވުން އެދެން. ޝުކުިރއްޔާ.

 
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 2770 

ނޑު މިދަންނަާވލަނީ ދެންމެ މިނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. އާދެ، ދެންމެ  މިހާރު އަޅުގަ

ޓަށް ދަންނަވާެލވުނީ މެންބަރުން ލިޔުމުން ފޮނުއްވާފަިއާވ އިޞްލާޙުތަާކއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ވޯ

ދެލިކޮޕީ މެންބަރުން ފޮނުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ އަީލަގއި ގަާވއިުދގެ ދެލިކޮޕީ އަލުން ދިރާސާ 

ހެދުމަށް އެކުލަވާލެވުުނ  ކުރަްއވައި އަލުން އިޞްލާޙުުކރައްަވއި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް، މިހާރު ގަވާއިދު

 2775 ފޮނުވަން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާތޯ. ކޮމިޓީއަށް

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ: 
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 64 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 2780 53 ވޯޓު ދެްއވީ:

 10 ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 

 

ނޑުމެން ނެގި ވޯުޓގަިއވަނީ  މި ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެ  ވޯޓު ނެގުމުގެ ކުޑައިުރޮކޅެއްކުރިން އަުޅގަ

 2785 މިޖަލްސާގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިމޭގޮތަކަށް މިމައްސަލަ ކުިރައށް ގެންދިއުމަށް

ވޯޓު. މިހާުރ  33ލަބިއްޔަތަށް ބޭނުންވަނީ އެއްބަްސެވވިފައި. ޖަލްާސގެ ައޣް

ސަލަ މިފާސްވި ގޮތުެގމަތިން ކުރިއަްށ ވޯޓު ލިބިަފއިވުާމއެީކގަިއ މިމައް 53

ގެންދިއުމަށް މިޖަލްސާއިން ިނންމެވީ. އަދި އެކަންަތއް ެއޮގތަށް ކުރިއަްށ 

ގެންދިއުމަށް މިހަމަޖެހުނީ. ދެން ހުށަހެޅިފައި އޮތް އަނެްއގޮތަށް ޯވޓަށް 

 2790 އަހާނެތަނެއް އޮތްކަމަކަށް ނުެފނޭ. 

 

 ންމެވުން.ވަނަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ނި ތިންއެޖެންޑާގެ .  3

 

މިކަމުަގއި މެންބަރުން ކެތްތެރިވެަވޑަިއގެން މިވޭތުކުރެްއިވ،  ،އެހެންވީމާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2795ޮބޑަށް ޝުކުރު  ގަިޑއިރު ހޭދަކުެރއްވި ކަމަށްޓަކައި ވަރަށް 4އާދެ، 

ނޑު ނިންމާލާނީ އިރާދަކުރެއްިވްއާޔ  .ދަންނަވަމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަޅުގަ

ލަސްތަކެއްނުެވ އަނެއްާކވެްސ  ވަނަ ޖަލްސާ މާ  6ލީހުގެ ޚާއްޞަ މަޖި

އަވަހަށް އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ  ބާއްވާނަން. އެޖަލްސާ އޮންނާެނ ދުވަހެއް ވަރަށް

ޖަލްސާ ބޭއްުވން ތަންކޮޅެްއ  ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. މި ތިޔަ

 2800ންމެވި ނިންމެވުމާ ޔަނަމަވެްސ މިއަދު މިތަނުން މިނިދިގުދެމިގެން ދި

ދުމަށް އެކުަލވާލެވިަފއިވާ ކޮމިޓީެގ މަތިން ަގާވއިދު ހެ ްއގޮތްާވގޮުތގެއެ

މަސައްކަތްތައް ކުިރއަށް ެގންދެވޭނެ. އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ އަނެއްާކވެްސ 

އަލުން ދެލިކޮޕީެއއް ަތއްޔާުރކޮށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަަކށް ހުށަހެޅޭނެ. 
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 2805 މިޖަލްސާ ނިންމާލާނީ.
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