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 އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން  .1

 

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

 5 

ނަ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދެވަ އެޖެންޑާގެ ދެވަނަ ނަންބަރު: ރައްޔިތުންގެ  .2

 ދެލިކޮޕީއާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުން 

 

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ަވޑަިއެގންްްދެއްވި އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 10ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތަިއގެން ކުިރައްަށް ދިއުމަށް 

ލްސާ ނިންމާލިއިރު ދަންނަވަން. އާދެ، އިްއެޔ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަ

އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްުކރަމުން ގެންދިއައީ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

ގަާވއިްިދުެގ ދެވަނަ މާއްާދއާމެދު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ިޚޔާލުފާޅުކުރަމުން 

ގެންދެވީ. އާެދ، މިހާތަނަްަށް ދެ އިޞްލާޙެއް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ 

 15ބަވޭ. އަދި ޖަލްސާ ނިމުނުއިރު އެދެ އިޞްލާެޙއް ހުށަހަޅުއްވާފަ  މާއްދާއަށް

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި ެއއަށް އަދި ތާއިދު ނުލިބިވެސް އެަބވޭ. އެހެްނވީމާ 

ވަނަ މާއްދާގެ ކަންތަށް ކުިރއަށް ގެްނދެވުން އެދެން.  2މިއަދު މި ކުރިއަށް 

ދެން މިއޮތް ފުރުޞަތުގައިވެްސ އަޅުަގނޑު ވާަހކަެއއް ދަންނަވާލާނަން އާދެ 

ޔާލު ފާޅުްުކުރަމުން ގެންދެވިއިރުްު ޚިްިއެއް މެންބަުރން އިްއޔެވެސް ބަ 

 20ކޮންމެ މާއްދާއެްއ ހުށަހެޅުމާ އެީކގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ އެމާއްދާއަށް އެ 

ންނަވާ ކަމަށް އެހުމަށް އެދި ވަަޑއިގަ  ދެލިކޮޕީގައި ާވގޮތަށް ވޯޓަްށ 

ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުން ގެންދެިވ ނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ުކރިޔަށް ގެންދަން 

ސްދުކުރީ މާއްާދއާިއ މެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ އެރުްުވުމަށްފަހު މިގަ

އަދި އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ފެނިވަޑައިގަްންްނަވާނަމަ އެ 

 25އިޞްލާޙެްއވެސް ގެންެނވުމުގެ ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު މާއްދާތަކަށް ވޯޓަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ފުރަ ތަމަ ހަމަ ވޯޓަކުން ދަންނަވަން އެހެންނޫނީ އަޅުގަ



 2 

އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރަން ުހށަހަޅައިގެން މިދެންނެވި ފުުރޞަތު ގެއްިލގެން 

ހިނގަްައިދާނެހެން އެހެންވީމާ، މިހާރު ކުރިޔަށް ިމގެންދާ ޮގތަށް ކުރިއަްަްށ 

ގެންދާނެ ވާހަަކ ދަންނަވާލާނަން އާދެ މިހާރު ތިޔަބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލުފުޅުތަކަްށ  

 30ނީ ވާހަކަދަްއކަވަން އެިދވަޑާންަނވާ މެންބަރުން މި ފުރުޞަތު އަރުވަ

 ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދިއުން އެދެން. އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރަޞަތު 

މިއަރުވަނީ ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު 

 ޙަސަނަށް.

 

 35 ައޅުަގނޑު ، ޢަަލއިކުމް. ޢިްިްއޒަތްތެރި ަރީއސް `. ައއްސަލާމް ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު   ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން 

ން ޙަމީދު އިއްޔެ ހުށަހެޅުއްވި ހީްީރައީސް އަްަްލއުސްތާޛް ޝާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއިދުކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.
 

 40 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ އިއްެޔެގ ޖަލްސާގައި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ 

އަލްއުސްާތޛު ޝާހީްުން ޙަމީދު ހުށަހެޅުއްވިްި އިްޞލާޙަށް ތާއިދު  މެންަބރު ައޙްަމދު ޢާދިލް 

 ކުރާވާހަކަްަ 

ދު ބޭފުޅަކު އީްިދަންނަވާލަން ނަމަވެސް ދެންމެ އެއިޞްލާޙަްަށް ތާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މިވަގުތު ަދއްކާނެ އިތުރު ވާަހކަެއއް ނެތްްް. ކުރަށްވާފާިއ ވާތީ  އަުޅގަ

 45 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ޤާޫނނެއް ނުވަތަ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

ގަްަާވއިދެްއގެ މާއްދާެއއް ްޑރާފްޓް ކުރެވޭއިރު ޢިބާރާތް ކުރެވޭނެ ވަރަށް  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

 ގިނަ 

 50ގޮތްގޮތް ހުންނާނެ. ެއއްާވހަކައެއް ތަފާތު އިބާރާތްތަކުން ތަފާތު  ެކވުން:ވާހަކަެދއް

ނޑުމެން ޢިބާރާތް މަނަގޮތަްށވެސް ލިެޔވިދާނެ. އެހެންގޮތް ވެސް އަުޅގަ

ކުރެވިފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާފަިއ އިޞްލާޙްތަކާ އެްއޗެހި ހުށަހަޅާއި ގޮތްގޮތަށް 



 3 

ށް ިވސްނާ އުސޫލީ ނިންމަންވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ބޮޑަ

ްަމަށް ވަނީވިްއޔާ  ތަފާތުތަކާއި މައްސަލަތަށް ހުރިކަމަށް ވާނަމަ. އެހެންނޫންކަ

 55އަކުރުތަުކަގއި ހިފައިގެން ދަަމްައިގެން އެއްބޭފުަޅކު ޢިބާރާތް ކުރަްއވާގޮްތ 

އަނެއްބޭފުޅަކަްށ ކަމުނުގޮްސެގން ދުވަހަކުެވސް މިކަން ނިުމމަކަށް ނައިސް 

ެބލިބެލުމުގައި ހުށަހެޅެމުންދާ އިޞްލާޙުތަކަްށ  ހިނގައިދާނެ ައޅުަގނޑު

ބަލާއިރު މި ޢިބާރާތް ކުރެވިފައި އޮތްގޮތާ މާްާބޮޑު ތަފާތުތަކެއް ހުރި 

ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އަދި އުޫސލީ އެްއވެސް ވާހަކަެއއް މިާތނި ދެކެވެމުން 

ނ  60ުޑ ްަްނނަވަން މިއުޅޭ ދާތަނެއްވެސް ނުފެނޭ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  އެްއޗެްއ ޢިބާރާތް ކޮއްަފިއ އޮންނައިރު އެ އަްަ ވާހަކަައކީ ުޅގަ

ތަކީ ކިހިނެއް ުކރެވިފައި އޮތް ޢިބާރާތް ކުރެވިފަިއ އޮތް މަްޤޞަދާ ޢިބާރާ

އެްއޗެްއކަމާ މި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮއް ވިސްނަންޖެހޭނެ 

 ވަނަ މާއްާދއަކީ ިމަގވާއިުދގެ އެންމެ  2ކޮންމެއަކަސް މި ަގވާއިުދެގ 

ްްދާ އެކުލަވާަފއި   65މުހިންމު މާއްްްދާއެކޭ ދެންނެވުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެ މިމާއް

ްިގެން  މިއޮތީ ވަރަށްބޮޑު އުސޫލުަތކަކާ ހަމަތަކެްއގެ މައްޗަށް ވިސްނައި

ތިޔަބޭފުޅުން ރަނގަޅަްށ މި މާއްދާ ވިދާޅުެވ ފުންކޮން ވިސްާނއިފިނަމަ 

ފަހަރު މާއްދާ ންނަވާނެ އަޅުަގނޑު ެއއް ިއގަ މިޙަޤީގަތް ސާފުވެ ވަޑަ 

ނޑަކީ މި  ދަންނަވާލާނަން ދަންނަވާލާފައި މީގައި ހުރި ބައިތަށް ައޅުގަ

 70ކޮމިޓީގައި ހުރި މީހަކަށް ވާތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހާމަކޮއްދޭނަން. 

 19ޖުލައި  2004)ހ( މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާއަކީ  2މަޖިްިލީހުގެ އެޖެންޑާ 

ޖިލިސް އެްެްއކޮްށ އެމަޖިލީހަށް ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަ

ފޮނުއްވި ލިއުުމގަިއވާ ފަަދއިން ޤާނޫނުއަސާސީ ިއްޞލާޙު ކުރުމުގެ 

ނަޑަކށް ހިއެ އްުނވޭ، މަސައްކަތް ކުރުެމވެ. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 75ޖެންޑާ ކަމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ެއއްެވސް މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ މި އެ

)ހ( ގައި   މިއޮތީ )ށ( މިމާއްދާގައި ދެބަސްވެ ވަޑާންަނވާނެހެނެއް ދެން

ބަޔާންކޮއްަފއިވާ މަަސއްކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ޚިޔާލުތަކާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ 
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ހުށަހެޅުންތަކާއި ޙިޔާލުތަށް ހިމަނަންވާނެއޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް މި 

ނޑު ދަްނނަވާލާނަން އެއީ މާއްދާގެ މިބައި އެްެ  80ކުެލވިެގން ވާގޮތް އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުުރމުގައި މެންބަރުންނަށް ދާިއމީ ގޮތެްއަގއި 

އިޞްލާޙު ކުރަމުންދާ ހުރިހާ ވަގުެތްއގައި ހުރިހާ ހިނދެއްަގއި އިޞްލާޙުތަށް 

ހުށަހެޅޭގޮތަށް އޮތުން އަދި ހަމަ އެއާއި އެީކ މަޖިލީހަށް 

ންަނވާ އިޞްލާޙުަތއްެވސް އިޞްލާޙެްއ އިގަރިއްޔާއަށް ފެިނވަޑަ ރައީސުލްޖުމްހޫ

ނޑު މަޤްޞަދަކީ   85އޮތްްްނަމަ ފޮނުއްވަމުން ގެންދިއުން. މިއީ މީގެ މައިގަ

އަޅުަގނަޑކަްަށް ހިއެއްުނޭވ ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމުގައި 

މެންބަރުން  މިނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާެނ ކަމަކަށްްް މީަގއި ޢިްއޒަތްެތރި

ޅުތަުކެގ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން އެއީ ށަހަޅުއްވާ ޙިޔާލުފުްުހު

ތަފާތު ހިސާބުތަކުގައި މެންބަރުން ތުރޫކޮށް ނޫނަސް އަދި 

 90އެނޫންގޮތަކަްށވެސް ރަްއޔިުތންގެ ޚިޔާލު ހުށަހަޅަމުން ގެންދިއުން. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވީހާެވސް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ރަްއޔިތުންގެ ޚިޔާުލ 

ނޑުވެސް ާތިއދު ކުރާކަމެއް  އޮ ތުމަކީ އަދި ހުށަހެޅެމުން ދިއުމަކީ އަުޅގަ

މަވެސް މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ވިސްނަންޖެހެނީ ޢަމަލީގޮތުން އެކަން ނައެހެން

ކުރެވެން އޮތީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ ކުރެވޭނީ ކިހިނަކުންތޯ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް 

 95ކޮށް އެ އަތޮޅެްއގެ މިހާރު މިއޮތްގޮތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތުރޫ

މެންބަރުން ނުވަތަ އެހިސާެބއްެގ މެންބަރުން ޚިޔާލުތަށް ހުށަހަޅަމުން 

ގެންދަވާނެ. ަރއްޔިތުްނގެ ޚިާޔލު ސީދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަކަްށ  މި 

މާއްދާގެ މިބައި ތަނެއްނުޭދ މީގެ މަޤްޞަދަކީވެްސ އެއީ އެހެނީ 

އިޞްލާޙު ކި ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސސީގެ މާއްދާެއއް ވަ 

ނޑުމެންނާ ނުރުހޭ ކޮންމެސް ބަޔަކު އެއީ އަޅުަގނޑުމެން   100ކުރާއިރު އަުޅގަ

އެދޭގޮެތއްނޫން ރައްޔިތުން ެއދޭގޮތެއްނޫނޭ. ިކޔާފައި ެއްއސިޓީ ދެސިޓީ 

ދިހަސިޓީ ފޮނުވަމުން ގެންދާނެ. އެހެންވީމައި އެފަދަ ގޮަތކަށް ރައްޔިތުން 

ހުަށހެޅޭކަަމށް ވަނީިވއްޔާ ދަުވހަކުެވްސމި       ދާ މަޖިލީހަށް މައްސަލަްަތަށް ސީ

މަލީގޮތުން މިކަހަލަ މުމަކަށްްް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ، ޢަމައްސަލަްަ ނި
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 105ވިސްނުމަކީ  ށްްްކަންތައްތަށް ކުރެވޭނީ ޮކން ގޮތަކުންތޯ ފުންކޮ

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެކަމެއް. ރައްިޔތުންގެ ޚިޔާލު 

ވަރަށް ރަަނގަޅުަކމެއް ެއއީ އެކަން އޮންނަން ާވނެގޮތް ެއކަމަކު ހުށަހެޅުމަކީ 

އެކަން ހުށަހެޅެންވާނީ އެޭބފުޅުން ތަމްޞީލުކުރަން މިއަދު މިތަނަށް 

އިންތިޚާބުވެ އެކަުމގެ މެންޑޭޓް ލިބިފައިވާ މެންބަރުން ތުރޫކޮށް ކަމުގަިއ 

 110ންގޮތަކަށް އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އަރިހުަގއި ދަންނަވަން. މިނޫ

މިކަން ކުރެިވއްޖެ ކަމަްށވަންޏާ ދުވަހަުކވެސް މި ޤާނޫނުައސާސީ ހެދުމަށް 

ނިމުމެއް ނާންނާނެ. ދެން އޮތީ މިމާއްދާގެ ދެވަނަބައި ޭއަގއި މިއޮންނަނީ 

 30އަދި ޤާނޫނުއަސާީސގެ އިޞްާލޙު ކުރުމުގަިއ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ގެ ނިއަލަްށ ޢާންމު ފަރުދުން 2004ޖޫން 

 115ފޮނުއްވާފަިއވާ ޚިޔާލުތަާކިއ ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތް 

ނޑުމެން  އޭ.ކުރަންވާނެ  2004ޖޫން  30ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ޖަހާފައި މިއޮތީވެސް އިުތރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށްވެސް އަދި 

ރަްއޔިތުންނަށް އިޢުލާން  އެނޫންފަރާތަކުންވެސް އެްއެވސް ފަރާތަކުން

ކޮށްގެން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވިޔަ ނުިދނުން ނުްުވަތަ 

 120އެދޮރު ބަންދުކުރުން. އެހެންވެސް ހަދަންޖެހުނީ ހަޤީޤަތުގަިއ މިމަޖިލީހުން 

ގޮތެއް ނިންމަާވއިރު އެކަމާ ނުރުހޭ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް އިޢުލާން 

ވާށޭ އެްއވެސް ކަމެއް ނޫނެއްނޫްނތޯ ތިންހަތަރު ކުރަންވީ ޚިޔާލު ފޮުނއް

ސިޓީ ހިފަިއގެން ައުއންވެސް އެފަދަ  500ފަހެއް ފަންސާސް ނުވަތަ 

ގޮތަކަށް ދިމާެވއްޖިއްޔާ އަެނއްާކވެސް މަޖިލީހުން ޖެހޭނީ ކުރިން އޮތް 

 125މަސައްކަތް ބާޠިލްޮކއްފައި ަރއްޔިތުންެގ ޚިޔާލު ެއކުލެިވެގން ނުވާކަމަށް 

ތަށް ޤާނޫުނއަސާީސގެ މާއްދާތަށް ބަަދލުކުރަން. އަދި ވިސްނާ ގޮތްގޮ

ޤާނޫނުއަސާސީ ލިޔާފަހުންވެްސ މިކަހަލަ މައްސަލަތަށްްް ނުކުންނަން ފަށާނެ. 

ުފންކޮށްްް ވިސްނާ  ށްއެހެންވެގެން މިމާއްދާ ކޮންްސޓްރަކްޓް ކުރުމުަގއި ވަރަ

ްާޔަތްކުރުމަށްފަހު ޢަމަލީގޮތުން ޤާނޫނު އަްަސާސީ  ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ރިޢާ

 130ލިޔެވޭނީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ ކޮިމޓީން ވިސްނާ މިގޮތުގެ ަމއްޗަށް މިކަން 
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ނިންމާފައި މިއޮތީ. މިވާހަކަ މިހިސާބަށް ނުދަންނަވާ ހިފެހެއްޓޭތޯ އަޅުަގނޑު 

މަވެސް މަޖިލީހުގެ އެކިއެކި ިޚޔާލީ މިދައުރު ނައެހެން ،ވަރަށް ބެލިން

ގައި ވިސްާނފައި އޮްތގޮތް މިގޮތަށް ދާންފެށުމުން ކޮމިޓީން މިކަމާދޭތެރޭ

ހާމަކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެްެއްކަމުަގއި ައޅުަގނޑަށް ފެނިގެން މިވާހަކަ 

 135ވަނަބައި އޭަގއި މިއޮތީ އަދި ހަމަ  3މިދެންނެވީ. ދެން މިއޮތީ މި މާއްދާގެ 

އެާއއެކު މަޖިލީހަށް ފެންނަ ފަންނީ ލަފަޔާއި ފަންނީ އެހީެތރިކަން ހޯދުމާއި 

ލަފަޔާއި ޚިޔާލާއި ވަޞީލަުތގެ ޭބނުން ހިފުމަކީ  މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ

 ަް މަޖިލީހުގެ  ިއްިމިމާއްދާގެ )ހ(ަގއި ބަޔާން ޮކއްފަިއވާ މަސަްއކަތްކުރުމުގަ

ބާރު ލިބިގެންވާކަމެްއ، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ނުވަތަ 

 140ބާރު  މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ެއހީތެރިކަމަކާ ފަންނީ ލަފައެއް ހޯދުމުގެ

މި މާއްދާ މަޖިލީހަށް ލިބޭ ހަމަ އެާއއެކީ ރަްއޔިތުންގެ ިޚޔާާލ ވަޞީލަތްތަށް 

ހޯދަންވެއްޖެ ހިނިދެއްަގއި މަޖިލީހުން ނިންމާ ކޮންމެ ގޮތެއްގެ މަތިން 

އިޢުލާން ކޮއްގެން ކަމުަގިއވިއަސް ރަްއޔިތުންގެ އަރިަހށް ގޮސްގެން 

ައސް ޚިޔާލު ހޯދުމަކީ ކަމުގަިއިވއަސް އަދި އެނޫން ގޮތަކުން ކަުމގަިއވި

 145މަޖިލީހަށް މިމާއްދާގެ ބާރު ލިބިދޭކަމެއް، އެހެންވީމާ ރަްއޔިތުންގެ ޚިޔާލު 

ހޯދުމާއިްި އަދި ފަންނީ އެހީެތރިކަމާއި ލަފާހޯދުމުގެ ބާރަކީ އެހެން ެއއްވެްސ 

ފަރާތެއް ނެތި މި މާއްދާ ދިވެހިރާއްްްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހަށް 

ަގއި މިާމއްދާގެ ޝަރުޠުަތކެްއ މިނޫންގޮތަކަށް މިކަން ލިބިދޭ  ބާރެއްކަމު

ނުކުރެވޭނެކަުމގައި ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. 

 150އެހެންވީމާްި މިމާއްދާގެ ތަފާތު ޚިޔާލުތަށް ހުށަހަޅުއްވާިއ އިޞްލާޙުތަށް 

ހުށަހަޅުއްވާއިރު މިދެންނެވި ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާަޔތްކޮށް ވިސްނާ 

ނޑު މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދޭކަމެއް ޝުކުރިއްާޔ.ވަަޑއި  ގަތުމަކީ އަުޅގަ

 

ނުޑވެސް ދެތިން ޮޕއިންޓެއް ފާހަގަ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 155  ކޮށްްްލާނަން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތި ގެންގުޅުްއވާ  މުޙަްނމަދު ަނސީމް އިްބރާހީމްްް 
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އަޅުަގނޑުމެން އިނގިރޭިސ ބަހުން ދަންނަވާނަމަ ޓޮލަްަރެންސް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޫނިއްޔާމުން ކޮންމެ މާއްދާއެއް ވަކިން ހުށަހެޅީމައިްި މާއްދާގެ މައްޗަށް 

މެންބަރުން ބަޙުޘްކުރުމުގެ ކަންތަށް ގެންދަވާލެއް ރަނގަުޅކަމުން އެކަމަށް 

ށް ވޭތުވެ ދިޔަ ޒަމާނުގަިއ އަޅުަގނޑު ތަޢްރީފުކުރަން އަދި ބޯދާ ގޮތަ

ްް ނުކުރައް  ްި ކަންތައްތަްއ ކުެރވިގެންދިަޔ ގޮތަށް އެކަންތައްަތއް  160 ވައި

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުރިހާކަމެއްަގއި މަޝްްްވަާރކޮށްގެްނ ކަންތައްތައްްް 

ނުޑ މަނިކުފާނަށް  ލު ގެންގުުޅްއވާތީ އެކަމަށްޓަަކއިނިންމުމުގެ އުސޫ އަުޅގަ

ަނ ޕޮއިންޓަކީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ވަރަށް ގިނަ ވަ 2ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީެއއް  25ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަަކފުޅު ދައްކަާވއިފި 

 165ނެގި އެކޮމިީޓގައި ދިރާސާަތކެއް ކުެރވި ެއކޮމިޓީގެ ލަާފފުޅުގެ މަތިން 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އެކިލަވާެލވުނު ވާހަކަ. 

ނޑުމެން އެބޭފުޅުންނަށް ތަޢުރީފުކުރަން އެބޭފުޅުންެގ ޝައްެކއްނެ އް އަުޅގަ

މަސައްކަތްޕުޅަީކ ރަނގަުޅ މަސައްކަެތއްކަން އަޅުަގނޑުމެްނ 

ރިކޮގްނަިއްޒވެސްކުރަން. އެެހންނަމަވެސް މާނައަކީ އެބޭުފޅުން އެކުެރއްވި 

 170މަސައްކަތްޕުޅު އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮްަށް އެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ 

ކުރުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންނަށް އެއާބެހޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކޮށް 

ބަޙުޘްްް ނުކުރެވޭނެެއކޭ ެއއްނޫންހެން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. ދެންމެ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސ. އަތޮޅު މެންބަރު ޝަްަރީފް 

އެބޭފުޅުންެގ  ވިދާޅުވިފަަދއިން އެބޭފުޅުންގެ ނިޔަތާއި އެބޭފުޅުްނގެ މަޤްޞަދާ

 175ކަންތައް ކުރެްއވިގޮތް އެބޭުފޅުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަ ކުރައްަވއިފި. 

ނަމަވެސް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނި ންްެއަޅުަގނޑު ުޝކުރު ދަންނަަވން. އެހެ

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި މިތިބަ މެންބަރުންވެސް  ހަމަ އަޅުގަ

ތަކެއް އޮންނާެނ ޙިޔާލުފާޅުކުރަްއަވއިގެން އިތުރަށް ފުރިހަްަމަ ކުރެވޭނެ ގޮތް

ނޑަށް ފާހަގަކުރެ  ހަމަގައިުމވެސް ޢިާބރާތް ކުރުމުގައި  ވޭއޭގެތެޭރގައި އަުޅގަ

 180ަގއި އެބަހުރި މައްސަލަތަކެއް މިސާލަކަށް ވަިކ  2އެ  މާއްދާގައި. މާއްދާ 

ޚިޔާލުތަކެއް ުނވަތަ  ވަިކ މަޝްވަރާތަކެއް ހިމަނަންާވނެ، އަނެއްަބއި 
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ންވާނެ އެކަހަލަ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މަޝްވަރާތަކަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަ

ލަފްޒުތަށް ބޭނުންކުރުމަކީ އެީއ ޢިބާރާތުގަިއ ހުންނަ އުނިކަެމއްހެންްް ެއއީ 

މިފުރުޞަތުގައި  އެކަހަލަ ކަންަތއްތަށް ރަނަގުޅކުރެވޭނެ އެއީ. ެއގޮތުން މި

 185ހަމަ އަލްއުސްތާޛް ޝާހީްނ ޙަމީދު އެްެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

އެއްކުރެވިފައި މުޅިމާއްދާ ތަނާސުކު، ނޫނިއްޔާމުން ހޯމޯ  ޢިބާރާތްތަށް

ނޑަށްވެސް ފެންނަގޮތަކަށްވާ ތީ ޖީނިއަސް ގޮތަކަށް އޮތުްނ އެއީ އަުޅގަ

ނުޑވެސް ާތއިދުކުރަން. ދެން އެންމެފަހުން ޝާ ހީންގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގަިއ އިއްެޔވެސް   އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާ ހިއްަވނީ އަޅުގަ

ްަވާއިުދ ައވަހަށް ިނންމަން. ޔަޤީން   190ވަރަށް ގިނައިން ވާހަކަދެެކވުުނ މި ގަ

ކޮންމެ ބޭފުޅަކުެވސް ބޭނުންވާނެ ައޅުަގޑުމެން ބޭނުން އަޅުަގނޑުމެންނާ 

ނޑަށް ނައަވަހަށް ކުރަން.އެހެން ހަވާލުކޮށްފައޮތް މަސަްއކަތް މަެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކުާރ މަސައްކަތަީކ އޮށްްް ޓަރު ހުރި ރަނގަޅު ހީވަނީ އަުޅގަ

މަސައްކަތަކަށް ވުްނވެްސ އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްހެން. 

ނޑުމެންނާ ިދމާލަށް އިނގިލި   195މުސްތަޤްބަލުގައި އަންނަ ީޖލުތަށް އަުޅގަ

ނޑު މަލާމާތް ކުރާނެ ކަހަލަގޮތަކަށް  މެންނަށްދިއްކޮށްފައި އަުޅގަ

ނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ މާރަނގަ ޅު ގޮތަކަްށ މިމަސައްކަތް ކުރުމަކީ އަުޅގަ

ްެ ދިޔަ ާތނގަިއވެވާ ސް މިކަހަލަ މަޖިލީހެއް ެއކުލަވާެލިވ ނެހެނެއް. ވޭތުވެ

ގަްަާވއިދުތަަކކާ ޤާނޫނުތަކެއް ހެދިގެން ގޮސްފަިއވަނީ. އޭަގިއ އުނި އިތުުރ 

ނޑުމެން މި މަސައްކަތް   200ހުރީމަ އެއަށް އިޞްލާޙު ގެްނނަންވެގެން  އަުޅގަ

ޖީލަށް ކަންތަށް ރަނގަޅު ކުެރވޭީނ  ޖީލުން އަނެއްއް ކުރަނީ އެހެންވީމަ އެ 

އަޅުަގނޑުމެން އެއާދޭތެޭރގައި ވިސްނަިއގެންހެން އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ދެން 

ނޑުމެން މިގެންނަން މަސައްކަތް ކުާރ  އަޅުަގނޑުމެން ާރއްޖޭަގއި ައޅުގަ

މިސާލަކަށް އިޞްލާޙުތަާކ ހެޮޔ ބަދަލުތަށް އަދި މިހާ ައވަަހށް ނުގެނަޔަސް 

ނޑުމެން ރަނގަޅަށް އަޅުަގނޑަށް ީހވަ  205ނީ ވާެނހެން. އެއީ އަުޅގަ

ވިސްނަިއގެން ަގވާއިދުތަާކއި ޤާނޫނުތަކާ ހެދިގެން އެއަށް ކުރިމަތިލިއްާޔ 

ކަންނޭގެ  އަޅުަގނޑަށްްް ހީވަނީ ފަސޭހަވާނީ އަދި ބައެްއ ޤާނޫނުތަކާއި 



 9 

ގަްަާވއިދުތަކަށް މިހާރުވެްސްް ހެދިފައިހުރި ޢަމަްަލުނުކުރެވޭކަްނވެސް 

ފާހަގަކުރަްނޖެހޭ އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން އަވަްސ  އަޅުަގނޑުމެން

 210އަރުވާަލއިގެން މިކަންކުރުމުެގ ބަދަލުގައި މި މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން 

ނޑުމެން މިކަމާ ބަޙުޘްްްކޮށްގެ ްްެގން އަޅުގަ  ންްްއަޅުަގނޑުމެން ޚިޔާލުކޮށް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭން މިިތބަ ކޮންމެ ބޭފުޅަީކވެސް މިައށް އޮށްްްޓަރު 

ނޑުމެން ބަަލއިގެްނ މިމަސައްކަތް ހު ރި ޚިޔާލުތަކެއް ެދވިދާނެކަަމށް އަުޅގަ

އެގޮތަށް ކުިރއްޔާ ކަންނޭގެ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަުޅވާނީ ކެއްތެރި 

 215ކަމާއެުކގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޓޮލަރެންސޭ މިކިޔާ އެއްެޗއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނުޑ ތެރޭގައި ޮއެވގެންހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވާނީ އެ ހެްނވީމާ އަުޅގަ

ްައިސިްއޔަތުން ހުރިހާ  ހިތައްއެރީ ހަމަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ޙަ

ބޭފުޅުންވެސް ވާަހކަދައްަކާވތީ އަޅުަގނޑަށް ފެންަނ ޚިޔާލެއްްް 

 ފާޅުކޮށްްްލާނަން ޝުކުރިއްޔާ.
 220 

ކަފުޅުަގއި އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ލ. އަޮތޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވާހަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ރިޔާްާސަތަށް ތިޔަ ފާޅުކުރެްއވި ޝުޢޫރުތަަކށް އަޅުަގނޑު 

ނޑު ބޮޑަށް އެދެނީ ައޅުަގނޑުެމން މަސައްކަތް  ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ކުރަމުން މިދާ ކަންތަކުގެ، އާދެ، ަގވާއިުދގެ މައްަސލާގައިްި ބޮޑަށް 

 225އަރުވަނީ ުފރުޞަތު ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން ގެްނދެވުން ދެން އަޅުަގނޑު

 މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޤަށް.

 

ނޑު  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، އަޅުގަ

ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޝާހީން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ޚިޔާލުފުޅުވެސް  އަްޙމަދު ޝަީފޤް 

 230 ތަންކޮޅެށްްް 

ނޑު ތާއީދުކޮށްްްފަިއވާ ހއ. އަޙްމަދު  ވާހަކަެދއްެކވުން: ބޮޑަށް ކަމުދާތީވެ ކުރިން ައޅުގަ

މުޢިއްޒު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޚިޔާލަށް އަޅުަގނޑު ކުރި ތާއިދު އަނބުރާ 

ކުރިއަށް ގެންނަން. ދެން އޭގެ އިތުރުން ދަންނަާވލަން ބޭނުންވާ 
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ބަެއއް މެންބަރުން  ވެސް އެަބއޮތް ެއއީ މި މަޖިލީހުގައިެއއް ވާހަކަ

 235ވާހަކަދަްއކަާވއިުރގައި އެބަ ހީވޭ މިްި ގަވާއިދު އޮންނަންޖެހޭނީ ވަކި މީހަކު 

ޤަބޫލުކުރާގޮތަށް ނުވަތަ އެީމހަކު އެދޭ ގޮތަށްކަމަށް އެޮގތަށް ބާރުއެޅި 

 ވާހަކަދެްއކުން ެއއީ ވަރަށް ެދރަކަމެއް އިނގޭތޯ ވީމައި ެއވާހަކަދަންނަވާލީ.

 

ނޑުވެސް ިރޔާްާސަތުން މިަކންގެންދަާވގޮތަށް  މާލެ އަތޮޅު ެމންަބރު   އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އަުޅގަ

ނުޑ ހިތައް  އިްބރާހީމް ަޝރީފް   240ތަޢުރީފުކޮށްްް ޝުކުރުދަންނަވަންްް. އެހެންނަމަވެްސ ައުޅގަ

 އަރަނީ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި ތައްޔާރަށް މަޖިލީހެއް އެަބއޮޭތ އާ މަޖިލީހެއް.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނާ ކުރިއަ ށް އޮތްްް ދިހަވަރަަކށް ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ައޅުގަ

ީނ އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގުިޅވަަޑއިގަންަނވާނެ ައޅުަގނޑު ހިތައް އަރަ

 245ހެން ފާސްނުކޮށް މިގޮތަށް ބަޙުޘްކުރަމުން ދާކަމަށްވަްނޏާ އެހިސާބުން މި

ނޑުމެންނާ އަލުން ގުޅި މިކަމަށް  އަނެއްކާ  އަލުން އާމެންބަރުންތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކުރި މަ ސައްކަތް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ބާއޭ. އަނެއްކާ އަލުން އަުޅގަ

 މިހާރު ފާސްކުރަމަކުންނޫން މިދަނީކީ އަރާ ސަބަބަކީ ހެން ހިތަްައްއެ

ލުަތށް އިޞްލާޙުކުެރވެމުން މިދަނީ އެހެންވީމާ، ޚިޔާލުތަށް  ހުށަހެޅި ޚިޔާ

 250ެވސް އަުޅަގނޑުމެން މި އެހިސާބަށް ދާއިރު ނުނިމިއްޖެއްޔާ އަނެްއކާ

ކުރިމަސައްކަތްަތކަށް އެބޭފުުޅންގެ ޚިޔާލުތަާކއި ގުޅި ާލމެހި ހިއްސާ 

 ނުކުރެވޭނެބާއޭ ހިތައް އަރާފަިއ މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ ޝުކުިރއްޔާ. 

 

މަޖިލިސް އުވިގެންނެއް ނުޭދ މަޖިލީހުގެ ތިއްބަވާ މެންބަރު ބަދަލުވެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 255ަނވަނީ. އެހެންކަމުން މަޖިލީހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހަމަ ވަަޑއިގަން

ކުރިއަްަށްދާނެ މެންބަރުގެ ެމދުގައި ިޚޔާލު ތަފާތުވެ ަވަޑއިގެން ބަދަލެއް 

ކަތެއް ގޮސްފައި ޮއތް ހިސާބުން ހިއްޖިއްޔާ ެއމަސައްގެންނަވަން ޖެ

ނޑުމެންނަށް މިވަ ގުތު ބަދަލުކުރަންވެސް ޖެހިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނާއި ހަވާުލވެަފއި އޮތް މަސަްއކަތް ކުރިއަްށ ގެންދިއުމުަގއި 
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 260މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ެގންދަނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަަތކަށް ެއްއވެސް 

ހުއްޓުމެއް ނާންނާނެ ެއ ކުިރައށް ގެންދާނެ އާެދ ދެން އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު 

ރު އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މިއަރުވަނީ ފާދިއްޕޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 އިބްރާހީމަށް. 

 

 265 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މިހިފީ މާލޭ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާޙިމް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްާވފައި ާވގޮތަށް  ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް 

 ތާއިދު 

ނޑަށް ފެންނަގޮތް  2ހުގެ އެޖެންޑާގެ ކުރުމާއެކު މަޖިލީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ގެ )ށ( އަުޅގަ

ދަްަންނަވާލުމަށްޓަކައި. އާެދ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ އިޞްާލޙެއް ައޅުަގނޑު 

 270)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސައްކަްތ  ދަންނަވާލާނީ އާދެ މިމާއްދާގެ

މަޖިލީހުން ކުރުމުގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

މެންބަރުން ހުށާހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ  މަޖިލީހުގެ ކާ ޚިޔާލުތަކާހުށަހެޅުއްވުންތަ

ޚިޔާލުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުަރންވާނެއޭ. އާެދ، އަްލއުްސތާޛް ޝާހީން 

ޙަމީދުވެސް މިޢިބާރާތް މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން އެދިވަަޑއިގެންފަިއވަނީ. 

 275ރިޢާޔަތް އެހެންވީމާ ރިޢާޔަތް ކުރަންވާެނއޭ. ހިމަނަންވާނެއޭ މިހެން ޮއތްތަން 

ްޭ ކުރަންވާނެއޭ. ހިމަނަންވާ ނޑަށް މާނަ  ނެއޭ އެހެންއޮތުމުން އެއިން އަުޅގަ

ދޭހަވަނީ ެއއީ ހަމަ ކޮްނމެހެންވެސް ެއއޮންނަގޮތަށް އެހުށަހެޅުންތައް 

އޮންނަންވާނެކަމަށް. އެބައިަތްއ ހަމަ ހިމަނަންވާނެކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް 

ވިދާުޅވެފަިއާވ ކަންތައްތަކަށް  ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނޭ އެހެންޮއތުމުން އޭގައި

 280އަޅުަގނޑުމެން ބަލާ އެކަންަކމާ މެދުވެސް ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނެކަމަށް 

ކުރުމުގަިއ ޚިޔާލު ހުަށހެޅުމުގެ ގޮތުްނ ފެނޭ. އަދި ޤާނޫނުއަސާީސ ިއޞްލާޙު

ގެ ނިޔަަލށް ޢާންމު ފަރުދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  30ޖޫން  2004

ކާ ހުށަހެޅުންތަކަށްވެސް. މިތާނގައި ޢިބާރާތް ފޮނުއްވާފަިއވާ ޚިޔާލުތަ

ނޑަށް  ފުރިހަމަވާނީ ބޮޑަށް މިތާނގައި "ވެސް" އިތުރުެވގެންކަަމށް އަޅުގަ

 285ފެންނާތީ. ސަބަބަކީ ކުރީގައިެވސް އެބައިން ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނޭ. މިގޮތަށް 
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އޮވެަފއި ޖެހިގެންއައި ޖުމްލަ ނިންމަންވީމާ ހަމަ ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނޭ 

ށް އޮތުމަކީ ތަްނކޮޅެްއ ބަހުގެ ަގާވއިދަށް ވިސްނާާލިއރު އެހާފުރިހަމަ، މިގޮތަ

ފުރިހަމަ، އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ފުރިހަްަމަ އެންމެ ރީތިގޮތްކަމަށް 

އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނާތީ. ެއހެންވީމާ އަޅުަގނޑު މިއެދެީނ މިދަންނަވަނީ 

 290ންވާނޭ މިގޮތަށް. ޚިޔާލުތަކާ ހުށަހެޅުންތަކަށްވެްސ މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތް ކުރަ

އަދިހަމަ އެއާެއކު މަޖިލީހަށް ފެންނަ ފަންނީ ލަފަޔާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން 

ހޯދުމާ މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާ ޚިޔާލާ ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން 

ހިފުމަކީވެސް މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތްކުރުުމގަިއ 

. އާެދ، މިގޮތަްށ މިބަދަލު ގެންނަށް މަޖިލީހަށް ބާރު ލިބިގެންވާ ކަމެކެވެ

 295އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވާ ސަބަބަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރުމުގެ މަސަްއކަތް 

ވީއެންމެ ައވަހަކަށް ނިންމުމަކީ މިއަދު ދިވެހި ޤައުމުެގ ހަމަ ކޮންމެ 

ފަރުދަކުމެ އެދޭ އެންމެ ޮބޑު އެދުންކަމަްށވެފައި، ިމޮގތަށް މިބަދަލު 

ހަލުިވކަމެއް ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ިއޞްލާހުކުރުމަށް  ގެނައުމުންެވސް އިތުރު

ނޑު ދެޭކތީ. އެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަންނާނެކަމަށް އަޅުގަ

 300ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރުމުގެ މަސަްއކަތް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހާ ޙަވާލު 

އަށް  27އަހަރު ުނވަތަ  26ކުރަްއވާފަިއވަނީ އެމަނިކުފާނުެގ ރިޔާސަތުގެ 

އަހަރު ދުވަހުެގ ދިުގ ތަޖުރިބާއަށާ މިއަދު ަޤއުމު ބަދަލުވެަފއިާވ މިންވަރަށާ 

އަދި ޤައުމު އެބަދަލު ތަކަަކށް ބޭނުންވާކަމަށް ޢިްއޒަތްެތރި މަނިކުފާނަށް 

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ކަންތައްަތެކއް ރަްއޔިތުންނާ ޙިްއސާ ކޮްށލެއްވުމަށްފަހު، 

 305ފެންނަގޮތް ޢިއްޒަްތތެރި އަރިހަށް  ރައްޔިތުންނަށް އެބަދަލުތަާކމެދު

ހުށަހެޅުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަްއވައި އެކަީށގެންވާ ފުރުޞަތުވެސް 

ދެއްވުމަށްފަހު، އެހުރިހާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ެބއްލެވުމަށްފަހު، 

އެމަނިކުފާނުވަނީ މިޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއި. 

ށަހަޅުއްވާނެ މާގިނަ ހުށަހެޅުންވުންތަކެއް ނުހުންނާނެކަމަށް ވީމާ އިތުރަށް ހު

 310އަޅުަގނޑު ދެކޭީތއާ އަދި އެގޮތަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެމަނިކުފާނު 

މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށްާވނަމަ، ކުޑަކޮށް 
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ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުުމެގ މަސަ އްކަތައް މަޖިލީހުގެ އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭތީ  ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ދަތިތަެކއް ކުރިމަތި ވެދާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ނުފެންނާތީ. އާދެ،  މިކަމަކީ މާހަމަޖެހޭކަމެއް ކަމަްަށްވެސް އަުޅގަ

 315އަޅުަގނޑު ޤާނޫނުއަާސސީއަްށ ބަލާލުމުން އެފަދަގޮތަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި 

ޑައިގަންަނވާ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމަނިުކފާނަށް ފެނިވަ

ވަަޑއިގެން ުނވަތަ ފެނިވަަޑިއގެންނެވި ދުވަެހއްަގއި މިތަނަށް ވަޑަިއގެން 

ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅުއްާވކަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފަެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

 320ކުފާނަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅުއްަވިއ އެމަނިކުފާނު ވަަޑއިގެން އެމަނި

އެމަޖިލީހުގައި ބަިއވެރި ވަަޑިއގެންނެވޭެނގޮތަށް އޮވޭ. އެހެްނވީމާ މިބަދަލު 

ނޑު މިހުށަހެޅީ މިސަބަބުތަކަށްޓަަކއި. އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ  ގެންނަން އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑަ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   325 ކީ މިަގާވއިދު ފާސްކުރުމުގެ މަސަްއކަތް އަވަހަްށ އާދެ، އަުޅގަ

 ދާނެކަމުގެ އުންމީދެއް އޮތް މީހަކަށްވާތީވެ ތަންކޮެޅއް ބަސްމަދު ކުރެވޭތޯ  ޝަީހދު  މެންަބރު ައޙްަމދު

މަސައްކަތްކުރިން. އެހެންނަމަވެސް އަްއޑުއަޮތޅުެގ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރު މިވާހަކަ ދެކެވޭ މާއްދާއަކީ ޙަޤީަޤތުގައި ވަރަްށ އެވިދާުޅވިފަދައިން މިހާ

މުހިންމު އެއްމާއްދާ. އަދި ޭއނާގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ައޅުަގނުޑ ދައްކަންހުރި 

ނުޑގެ ވާަހކަައކީ   330ބައެއް ވާހަކަތަކަްށވެސް ޢިާޝރާތް ކުރަްއވައިފި. އަުޅގަ

ވަރަްށ  ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓއިން މިހާރު ކުރަްއވާފައި ހުރި މަަސއްކަްތތަކަކީ

ފުރިހަްަމަކޮށް ކުރައްވާަފއިާވ މަސައްކަތެކޭ. ާޚއްަޞޮކށް މިމާއްދާއާ 

ބެހޭގޮތުން. އެއީ މީަގއި ގިނަޭބފުޅުންގެ ވާހަަކއިން އަޅުަގނަޑށް ދޭހަމިވަނީ 

ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑަިއގެން މިއުޅުްއވަނީ ވީހާެވސް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގަިއ 

 335ތުމޭ. ވީހާވެސް އިންކްލޫިސްވ މަސައްކަތްތަްއ ގެންެދވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައި އޮ

ގޮތެްއގައި އެކަންަތއް ކުެރޭވނެގޮތް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމޭ. މިހެންބަލާލާއިރު 

ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓުން ދެވަނަ ޑްރާފްޓަށް ގެނެވިފައި އޮތްަބދަލަކީ ވަރަށް 
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އެދެވޭ ބަދަލެއް. އާދެ، ީމގައި ކޮންމެވެސް ބަެއްއގެ މަސައްަކތެއް ހިމެނެން 

ންބަލާއިރު ީމގައި އެންމެ ެއކަށީގެްނވަީނ ރައްޔިތުން އެބަޖެހޭ. އެހެ

 340އިންތިޚާބު ކޮށްފަިއވާ ަރއްިޔތުންގެ ަވކީލުންެގ ގޮުތަގިއ ތަމްސީލުކުރާ 

ބައެްއގެ ޚިޔާލުތައް ހިމެނިފައިއޮތުން. ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ރިޢާޔަތް 

ކުރަންވެއްެޖއްޔާ ހިމެނޭނެ އެްއޗެްއގެ ވާހަކަެއއްްް ިމައކު ނާންނާނެ. 

ންވީމާ ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް މީގައި ހިމެނެންއެަބޖެހޭ. މިހާރު އެހެ

މިއޮތްގޮތުން ވެްެއްެޖއްޔާމުްނ ރައީސް ފޮނުއްވާފަިއވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކާ އަދި 

 345މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކާ ހުށަހެޅުންތައް 

ން ހިމެނޭގޮތަށް މިއޮތީ. ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން އެްއޗެްއ ހިމެނިގެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަށައިގަެނވޭނީ. އެހެންވީމާ ހިމެނެން ބައެއް އެބަޖެހޭ. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެްއވެސް ދޮރަީކ  ދެންހަމަ އެއާއެްއކޮށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބަންދު ކޮްށގެންވާނެ ދޮެރއްނޫނޭ. ެއީއ ޑިމޮކްރެީސގެ 

 350ވަރަށް  ވާހަކަދަްއކާއިރު ައޅުަގނޑުެމން ބަލަންޖެހޭނެ ޑިމޮކްރެސީއަކީ

މުހިންމު އަސާސެއް. ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކަށްވެސް ފުުރޞަތު ލިބުން. 

އެްއވެސްްްދޮރެއް ބަންދުކޮްށލަން އުޅެންޏާ އެީއއަީކ ޑިމޮކްރެީސ 

އުޞޫލަކަށް ހަމަަގއިމުވެްސ ނުވާނެ. ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީްީ ކޮންމެ 

ނޑުމެންނަށް ެއއަށް އިޙު ތިރާމްކޮށް ޚިޔާލެްއވެސް ޭއގެ މެރިޓްްްަގއި އަުޅގަ

 355އެއަށް ކުރަންވާކަެމއް ކުެރޭވތޯ ބެލުން. ދެން މިމަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަ 

އިޚްތިޔާރު މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް. އާދެ، ހުރިހާ 

މެންބަރުންނަކީވެސް އެއްުހަވއެއް ކުަރއްަވިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. 

ތުން އެންމެން އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑުމެްނ އެންމެންނަކީވެްސ ރަްއޔި 

ތަމްސީލުކުރާ ބައެއްގެ ގޮުތަގއި ބެލެވިދާނެ. ޙަޤީޤަތުގަިއ އިންތިޚާބުވެ 

 360ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުްނނާ އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ ސަރުކާރަކުން 

ޢަްައްޔަންކޮށްފަިއވާ މެންބަުރންނަކީވެސް ހަމަ އެންމެާހ ރައްޔިތުން 

ނޑުމެން ކޮށް ފަިއވާ ހުވަޔަީކ ތަމްސީލުކުރާ ބައެއް. އެީއ އަޅުގަ

އްޔިތުންެގ މަސައްކަުތގައި ދިވެހި ޤަުއމަށް އިޚްލާޞްތެރިވެ އަިދ ރަ
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ތެރިވެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންިދއުން. އާދެ، ޙައްޤުތަކަށް ރަްއކާ

 365މިހެންދަންނަވާ އިރުގައި އަުޅަގނޑަށްެވސް ވިސްނޭ މިތަނަްށ ސިޓީތަކެއްްް 

ލަ ގޮތްަތކެްއ ވެދާނެކަންްެ. އަންނަން ފަށައިފިއްާޔ ފަހަރުގައި އެހެންކަހަ

ނޑުމެން މަަސއްކަްތ ބަލަންޖެހޭނީ  މިހެން މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ހަމައެކަނި މިހާރު ޚިޔާލު ފާޅުކުރެވޭ މީހުންނަްަކަށްނޫން. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޯޓުެލވޭ ޢުމުރުގެ މީހުންނަކަށްވެސް ނޫން. އެއަްށވުރެ 

 370ނޑުމެން ބަލަންއެބަޖެހޭ. އަދި ޒުވާން ޢުމުރުގެ މީހުންގެ މައްސަލަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށްެވްސ ބަލަންއެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ މަސައްކަތް 

ކުރުމުގައި ހަމަެއކަނި ބަަލންވާނީ އިލެކްޓްރޭަޓކަށްނޫްނ ބަލަންޖެހޭނީ. 

މުޅިޤައުމުގެ މަސްލަޙަތަށާ މިހާރާ އަދި ކުރިއަށްއޮތްތަނަށް. މިމަންދޫބު 

ރެެޒންޓެޓިވް ތިޔަރީއަށްްް ކޮންެމވެސް ވަަރކަށް ތިޔަރީން ދުރަށްގޮސް ރެޕް

ނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުްނ ތަމްސީލުކުރާ   375ސަމާލުކަންދީގެން އަުޅގަ

ްައް ތަމްސީލުކުރާ ބައެއްކަން ދެިކގެން އެކަމުަގިއ  ރައްޔިތުންގެ މައްސަލަތަ

ބޭނުންވާ ޚިޔާލުތަކާ ހުށަހެޅުންތައް މިތަނަށް ހުށަހެޅިގެންްް. މިހާރުއޮތް 

ބަލައިފިއްޔާމުން މިކަމުގެ ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ަވނީ ހުޅުވިފައި. ޑްރާފްޓަށް 

ނޑުމެން ގެެއއް ބިނާކުރާއިުރަގއިެވސް ފުރަތަމަ  މިހެންމިދެންނެވީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާފަިއ ދެން ހޯދަނީ   380ބަލަނީ އަޅުގަ

ޤީޤަތުގައި އެކަމުގެ ފަންނީ ލަފަޔާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން. މިކަމުގަިއވެްސ ޙަ

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާނެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާ ފަންނީ އިންޕުޓެއް. 

އެހެންވީމާ އެކަމަށްވެްސ މިއޮތީ ދޮރު ހުޅުވާެލވިފައި. އެހެންވީާމ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާހަަކޔަީކ މިހާރު މިއޮތް ޑްރާފްޓަީކ، ޑްރާފްޓިންގ 

 385ުކރައްވާަފއި އޮތް  ކޮމިޓީން ވަރަށް ވިސްނުންތެިރކަމާއެކު ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ޑްރާފްޓެކޭ. އަދި މީގައި އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގިއ 

ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުާރ ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން، 

ވަކީލުންނަށް އެޚިޔާލުަތކަށް އިސްކަން ދެވެންޖެހޭނޭ. ހުރިހާ އެއްަޗީކ 

ކަށް ެވގެންނުވާނޭ. ކޮންމެެވސް ހިސާބަކުން ރިޢާޔަތްކުރާ ެއއްަޗކަށް ޚިޔާުލތަ
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 390ފެށެންޖެހޭނޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ މީގައި ނިމިގެންދާނެގޮަތކީ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ 

ޚިޔާލުފުޅުތަކަކީ ީމގައި ހިމެޭނ އެްއޗަކަްށވެފަިއ، އެހެންނަަމވެސް މީަގއި 

ސިޔާސީގޮތުން މީަގއި ޒިންާމ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ސިޔާސީގޮތުްނ 

ރުވާ ފަރާތްތަކުެގ ޚިޔާލުތަކަކީ ހަމަެއކަނި ރިޢާޔަތްކުާރ ޒިންމާދާ

ނުޑ ދަންނަވަްނ  އެްއޗަކަްށވެގެްނ ނިމިގެންދާނީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުގެ ާތއީދު އެބައޮތޭ. އަިދ   395ބޭނުންވަނީ މިހާރު މިއޮތް ޑްރާފްޓަށް އަޅުގަ

  އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި އެީއ ވަރަށް ފުރުހަމަ ޑްރާފްޓެކޭ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނުޑ ދަންނަވާލާނަން މިވަގުތު މަޖިލީހަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 މެންބަރުން.  74ތިއްެބވީ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން 

 400 

ނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދި   މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ  އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ާވނެ ހުށަހެޅުމެއް  ފް ޢަފީ މެންަބރު ިއބްރާީހމް  ދަންނަވާލީ އިއްޔެ ޖަލްސާ ނިމެންއުޅެނިކޮށް އަުޅގަ

ހުްުށަހަޅާްާފައި. އެހުށަހެޅުމާ ދާދި އެއްގޮތަށް ދެންމެ ޅ. އަތޮޅުގެ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްލުއސްތާޛު ޙުަސއިން އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވުމެްއ 

 405މަވެސް މިހާރު ޙުސައިން އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވި ހުށަހަޅުއްވައިފި. އެހެންނަ

ނޑުގެ އަުތަގއި މިއޮތް ޝާހީން  ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި އަދި މިހާރު އަޅުގަ

ޙަމީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމުަގއިެވސް ައޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަންޖެހޭ 

އެއްނުކުތާ އެަބއޮތް. ެއީއ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ތް މަޖިލީހުން ުކރުމުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ހުށަހަޅާ މަސައްކަ

 410ހުށަހެލުންތަކާ ޚިޔާލުތަކާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ 

ޚިޔާލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނޭ. މިތާނގައި ައޅުަގނޑަަކށް ހިއެއްނުޭވ 

ންނަންޖެހޭނެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ޚިޔާލުތައް ެއގެ

ހެންނެއް. އެީއ ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ވަރަށް ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން އެބައޮްތ 

ްުރުމުގެ މަސަްއކަތަކީ ަރއްޔިުތންގެ ޚާއްަޞ  ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކު

 415މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް. އެހެންވީމާ ޭއެގ ބަދަލުގައި 
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ށަހެޅުންތަކާ ޢާންމު އަޅުަގނޑަށްފެނޭ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ހު

ފަރުދުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ޚިޔާލުތަކަށް މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތް 

ޖޫން  ގެ ނިޔަލަށް ޢާންމު  30، 2004ކުރަންވާނޭ. ދެން އޭގެ ފަހަަތށް 

ފަރުދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ފޮނުއްވާަފއިާވ ޚިޔާލުތަކާިއ 

 420ންވާނޭ. ދެން އެގޮތަށް ިއއްެޔ ހުށަހެޅުންތަކަށްވެސް މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރަ

ނޑަްށވެސް ހަމަ އުނިކަމެއް ކަމަށް ފާހަްަގަކުެރވިގެްނ  އެތާނަގއި އަުޅގަ

ނުޑ  އެތާނަގއި "ވެސް" އިތުރުކޮްށ އެމާއްދާ ެއގޮތަށް ޑްރާފްޓްޮކށް އަުޅގަ

ހުށަހަޅާފައިވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ވާހަކައަކީ އޭގެ މަޤްޞަދާ ރޫޙަށް 

އިވާނަމަ ައޅުަގނޑު ހުށަެހޅި ހުށަހެޅުން ތަފާތުވުމެއް ނާންނަ ކަމުގަ 

 425އަނބުރާ ގެނެސް ދެންމެ ޅ. މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމް ހުށައެޅުއްިވ 

ނޑު ާތއީުދކުރާ ވަހަކަ ދަންނަވަން.   ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ރ. އަތޮޅު މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު ކުރިން  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

ނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުވެްސ   ަމދު މުިޢއްޒުަބރު ައޙްމެން  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުަގއި އަުޅގަ

ނޑު އިްއޔެ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު އަނބުާރ ގެންނަން.  ވާހަކަެދއްެކވުން:  430 ހިމެނިފައިވާތީ އަުޅގަ

 

ދުންމަތީ ުއތުރުބުރީގެ ުޝުކރިއްޔާ. އާދެ، ދެންމެ އެވާހަަކފުޅު ދެއްކެވި ތިލަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަްށ ޞަރީޙަކޮށް ެއވިދާުޅވީ ޭއނާ ހުށަހެޅުއްިވ 

އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެންދެިވކަމަށް. އެއީ ކުރިން ވާަހަކދެއްކެވި ބ. 

 435އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާޅުިވ މިފުށުނާރާ 

އެހެްނވިދާޅުވުމުން އެފުށުނާރާކަމަށް ކަމަށްވަންޏާ އަނބުރާ ގެްނނެވީމޭ. 

އެކަމެއް ނިންމާނީ ކޮންބައެއްޯތ. ރިޔާސަތުން އެހެން ނިންމޭކަށް ނޯންނާނެ. 

ނަޑއެޅިގެން ނޑު އެދެީނ ކަ އެކަން ގެްނދަވާ ގޮތަކަްށ  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ވާަހކަފުޅު ދެއްެކވުން. އެްއވެސް މެންބަރަކު ވާހަކަުފުޅ ދައްކަާވއިރު. އެކަން

 440 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެިދ   މަޑުލު ދެުކނުުބރީމާޮޅސް  ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ
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ނޑުމެން ކުރަމުންދާއިރު. އާދެ، ަގވާއިުދ   މެންަބރު ޢަލީ ފާއިޒު  ދަންނަވާލީ މިމަސައްކަތް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއ މިއޮތް ޑްރާފްޓާ މެދު މަސައްކަތް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ްްޗެހި. އެިއޞްލާހުތަކާ މެދު  ކުރެވެމުންދާއިރު މިހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކާ އެއް

 445ބައެއް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެބަ ވާހަކަދެްއކެއޭ. އާދެ، އަުޅަގނޑު ވަރަްށ 

ތެދުހިތުން ޤަބޫލުކުރަން ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް ކުަރއްވާަފއި މިާވ ޑްރާފްޓް ެއީއ 

ކީ އޭތި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަދި ވަރަށް ފުރިހަމަ ޑްރާފްޓެއް. އޭގެ މާނައަ 

އެއަށް އިތުރަށް ލަފްެޒއް ުނލެވޭނެ ވާހަަކެއއްވެްސ ނޫން. އެބަދަލުކޮށް 

ނުލެވޭނެ ވަހަަކއެްއވެްސ ނޫން. އެހެންކަމާއެުކ ެއޑްރާފްޓް އޮްތގޮތަްށ 

 450ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ކަމާމެދު ނޫނީ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭތީ ވާހަކަދައްާކ 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ައޅުަގނުޑެގ ހިތް އެބަ  ދެއްކުމާ ދޭތެރޭަގއި

ނުތަނަވަސްވޭ. އާދެ، ދެްނ ދަންނަވަންއޮތް ެއއްަޗީކ މިމަސައްކަތް 

ނުޑގެ ހިތް ނުތަަނވަްސވޭ. އާދެ،  ލަސްވެގެން ވާހަކަ ެދއްކުމަށްެވސް އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީައކީނޫން. އެހެންނަމަވެސް  ލަސްވާކަށް ކޮންމެހެން ައޅުގަ

 455މަކޮށް ެގންދިއުމުގައި ެއކަމަށް ނަގަންޖެހޭ ވަގުތު މަސައްކަތެއް ފުރިހަ

ނުނަގާ ދެިވއްޖެނަމަވެސް ެއމަސައްކަތް އެއީ ފުރިހަމަ މަސައްކަތަކަްށ 

ނުވެދިއުން ެއއީ ވަރަްށ ކައިރީަގއި ޮއވެދާނެކަެމއް. އެހެންވީމާ 

މިމަސައްކަތަކީ ކޮންމެހެން ތެޅިފޮޅިގަނެގެްނ ކުރުކޮށްލާފަިއ ބައެއް އެްއޗެހި 

ނޑުގެ ހިތަކަްށ ނުވެސްވަދޭ. ދޫކޮށް ލާފައި ދާންވީ މަސައްކަތެކޭ އަުޅގަ

 460އެހެންކަމާއެކު ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ މިމަސައްކަތުެގ 

ނޑުމެން ކުރިއަށް ދެންއޮްތ މަސައްކަުތެގ  މުހިންމުކަން އެއީ އަުޅގަ

 ފުރިހަމަކަން އޭގެ ތެރެއަށް ގެނައުމަށް އެންމެ ބޭނުންތެިރ އެަކއްަޗކަށްށޭ

މިވަނީ. އެހެންވީމާ ައޅުަގނުޑމެން ގަވާއިދު މިހެދޭ ފުރިހަމަ މިނެއްގަިއ 

ނޫނީ އޭގެ މައްޗަށް ނޫނިްއޔަކާ އަުޅަގނޑުމެން ފަހަތުން ކުރަންމިއޮތް 

ނޑު އެގޮތަްށ   465މަސައްކަތަށް ގެންނަންޖެހޭ ފުރިހަމަ ކަމެއް ނާންނާނޭ. އަޅުގަ

ޢޫުރ ދަންނަވާލަން ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންކަމާެއކު އަޅުަގނުޑގެ ހިުތގެ ޝު

ބޭނުންވީ. އާދެ، ދެން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންީވ އަޅުަގނޑުމެްނގެ 
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ކުރިމައްަޗއް މިއަންނަ ޑްރާްފޓް ތަކުަގއި ިއޞްލާޙުތައް. މިްިއަށްބަލާލާ 

އިރުަގއިެވސް ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް އެއަށް ވިސްނާލާ ެއދެގޮތަށްވެސް. 

ނޑުމެންނަްށ  އެކޮންގޮެތއްތޯ ފުރިހަމައީ ވިްސނާލުމުގެ  470ފުރުޞަތު އެީއ އަުޅގަ

ލިބެންޖެހޭނެ ފުރުޞަތަކަށް އެެވއޭ. ވީމާ މިލަސްެވގެން ވާހަކަ ދަްއާކ 

ދެއްކުމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑުގެ ިޚޔާލު އޮްތގޮތް ދަންނަވާލުމަށް 

 މިފުރުޞަތު ހޯދީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު ކުރިްނވެްސ ދެންނެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  475ވިހެން ހަމަ މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅު އާދެ. އަުޅގަ

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވީހާވެްސ ފުޅާކޮށް އަރުވަމުންްް ގެންދެވޭނެ. ދެން 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރެްއވުމުަގއި ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ތިޔަ ގެންގުުޅްއވަީނ 

 އެއްޝުޢޫރު ތަަކކާ ެއއް މަޤްޞަދެއްކަން އަުޅަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން. 

 

 480 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ ޅ. އަތޮޅު މެންބަރު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  މެންަބރު އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 ތާއީދުކޮށްލަން. އެހެންނަމަވެސް އެމެންބަރަށް ތާއީދު ކުރުމާ ގުޅިގެްނ  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

 އަޅުަގނޑު މަިއކު ނިންވާލާފައި. ޝުކުރިއްޔާ.   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތަކަށް   ްނބަރުފާދިއްޮޕޅު މެ

 485 ވަނަ ާމއްދާއަށް ފާދިއްޕޮުޅގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު  2ދަންނަވާލީ މި   އަްޙމަދު ުމޙަްނމަދު

އަލްއުސްާތޛު ޙުސައިން އިްބރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާަޙކާ އަދި ބ.  ވާހަްަކަެދއްެކވުން:

އިޞްލާޙާ ުގޅިގެން. އަިދ  2ބަރު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙާ އަތޮޅުގެ މެން

މިދެކެވޭ ވާހަކަަތކުގެ ަމއްަޗއްަބލާ އަޅުަގނޑު އަނެއްކާ ކުޑަުކޑަ ޑްރާފްޓެްއ 

ތައްޔާރު ކޮށްލައިފިން. އެތަްއޔާރު ކުރަމުން އަންނަގޮތް ަދންނަވާލާނަން. 

 490 )ށ( މިމާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަަސއްކަްތ މިމަޖިލީހުން 

ކުރުމުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާ ޚިޔާލުތަާކ 

އަދި ޢާންމު ފަރުދުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ޚިޔާލުތަކަށް ރިޢާޔަތް 

ކުރަންވާނެއޭ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙު ކުރުމުގައި ިޚޔާުލ 
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ދުން ގެ ނިޔަލަށް ާޢންމު ފަރު 2004ޖޫން  30ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން 

 495ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮުނއްވާަފއިވާ ޚިޔާލުަތކާ ހުށަހެޅުންތަކަށްވެސް 

މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނޭ. އަދި ެއއާެއކު މަޖިލީހަށް ލަފަޔާ ފަންނީ 

އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ޚިޔާލާ ލަފަޔާ ޚިޔާލާ 

)ހ( ގައި ވަޞީލަތްތަުކގެ ބޭނުން ހިފުމަކީވެސް މިމާއްދާެގ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތް ުކރުމުގައި މަޖިލީހަށް ބާރު ލިބިގެންވާ ކަމެކޭ. 

 500އާދެ، މިާވގޮތަކީ ކޮންމެއަަކސް މާއްދާްާއާ ބެހޭގޮތުން އިްއޔެއިންސުެރ 

ވާހަކަ ދެއްކެމުންދަނީ. ދުވަްސ ދިގުވި ވަރަކަށް ޚިޔާލުތަްއެވސް ގިނަވާނެ. 

ށަހަޅާ ޚިޔާލުތަކާ ފަހުން ހުށަހަޅާ ޚިޔާލުތައް ގިަނވަމުންގޮސް ުފރަތަމަ ހު

ނުޑ  ޚިޔާލުތަކާ ފުށުއަރާ. މިނިންމުން ވަރަށް އުދަނޫގވާނެ. ެދން އަުޅގަ

 25ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަަދއިން މިމަޖިލީހުން ހޮއްވަާވފައިވާ 

 505މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން ތައްާޔރު ކުރަްއވާފަިއވާ މިޤާނޫނު މިގަާވއިުދެގ 

ށް ފުރިހަމައަށް ޤަބޫލުކުރާ ދެލިކޮޕީއެކޭ. ދެލިކޮޕީއަކީ ައޅުަގނޑު ވަރަ 

އެހެންނަމަވެސް މިމާއްދާތަކުެގ މައްޗައް ެއކި ފަރާތްފަރާތުން އިޞްލާޙުތަްއ 

ހުށަހެޅެމުން ދާއިރުގައި ތަފާތު ޚިޔާލުތައް އަންނާނެ. މިދެލިކޮޕީ ގޯްސެވގެްނ 

ނ ުޑ އަޅުަގނޑު ިމކަމާ ދޭތެރޭގަިއ އެްއޗެއް ދަންަނވަނީއަީކެއއްނޫން. އަުޅގަ

 510މިދަންނަވަނީ ހަމަ މިހާރުވެސް މިދެލިކޮޕީ މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަންވެްސ 

އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ތާީއދު ކުރާނަމޭ. އެހާވެސް މިގަވާއިދު ެއކުލަާވ 

ނޑުމެން މިމަޖިލީހުން ހޮވާފައިވާ ކޮމިޓީން ކުރަްއވާފަިއާވ  ްުގަ ލުމުގައި އަޅު

ްއކަތް ަވރަށް ހަލުވިއޭ. މަސައްކަތް ފުރިހަމައޭ. އަިދ އެބޭފުޅުންެގ މަސަ

ވަނައަްށ  2ވަރަށް ައވަހޭ. މިފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި 

 515އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިއައި އިޞްލާހުތަކާ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ  

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ އެބޭުފޅުން ވަރަށްބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް 

ވާފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނޭ. ކުރަްއވަިއގެންނޭ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ހޮއްވަ 

ނޑުމެން އިތުބާރު ކުރަންވާނެއޭ.  އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތަްށ އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވާފައި ެދްއވާފަިއވާ ދެލިކޮޕީައކީ  އެބޭފުޅުން އަުޅގަ
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 520ވަރަށްބޮޑަށް އެބޭފުޅުން ބައްލަވާ ދިރާސާކޮށް ހެއްދެުވމަށް ފަހުގައި 

ޅާ ހުށަހެޅުމެކޭ. އަދި ދެން މީންކޮންމެ މާއްދާއަާކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހަ

މެދު މިގޮތަށް ވާހަކަ ދައްަކަވން ވެއްޖެކަުމގައި ވަނީިވއްާޔ އަޅުަގނޑަްށ 

ނޑުމެންނަްށ  2ހީވަނީ މިއަދުވެސް ނޭނގެ މި  ވަނަ މާއްދާވެސް އަުޅގަ

ނިމުމަކަށް އަންނާނެހެންނެތް. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 525މަޖިލީހުގެ މެންބަުރންނަށް ދެއްވާ ފުރުޞަތުަތއް ފާހަަގކޮށް  ރައީސް

ނޑު ޝުުކރުދަންނަވަން. އައްސަލާމް ޢަަލއިކުމް.   އެކަމަށްެވސް އަުޅގަ

 

ނުޑ މިަވގުތު ދަންނަވާލަން  މާލޭ މެންަބރު   ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ދު ލިްިބިގެންދާނީ  ޢަލީ ފާޢިްިޒު މިއުޅޭ ެއއްަޗކުން އެންމެބޮަޑށް ތާއީ އަްޙމަދު އާޠިފް

 530 ވިދާޅުވި 

ނޑުމެން ވާހަަކ   ވާހަކަެދއްެކވުން: އެްއޗަކާ. މިތާ ިމގަާވއިދުތަްއ ހެނދެމުން ދާއިރު އަުޅގަ

ދައްކަންވީ ނުވަތަ އެިކެއކި ބޭފުޅުންނަށް އެޑްރެސް ކުރަންވީ 

ނޑަށް ބަެއއް ފަހަރަށް އެބަ ވަރަްށ  ނަޑއެޅޭ. އަުޅގަ ގޮތްތަެކއްވެްސ އެަބކަ

އުނދަޫގވޭ އަތޮުޅގެ ނަން. މިސާލަކަށް ޅ. އަތޮޅު ެއއީ ކޮޅުމަޑުލުކަން. 

 535އެގޮތަށް ދަންނަވަން. އެހެްނވީމާ ވަރަށްޮބޑަށް މަޢާފު ކުރައްވާނޭކަމަްށ 

ނޑު މަާޢފަށް އެދެން.  ހީކުރަން. ޢަލީ ފާޢިްިޒު އަރިހުންްް އަުޅގަ

އެްްނޫން އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މިެވނި މެންބަރު މިގޮތަށް ދަންނަވާފައެ 

މިދަންނަވަނީކީ. އަޅުަގނޑަްށ މިގޮތަށް ތާއީދު ކުރެވޭއިުރ އެންމެބޮޑަށް 

ވާހަކަ ދައްކާލަން ބޭނުންާވއިރު މިގަާވއިދަކީ ުކޑަކުަޑ އެއްެޗއްކަމަްށ 

 540ބަލައިގެން ނުވާނެއޭ. ވަރަްށ ގިނަ ބޭފުޅުން އެބަ ވާހަކަ ދައްކަވާ 

ިވގެްނނޭ މިއުޅެނީ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޙަޤީޤީ މަސައްކަތައް އަދިވެސް ނުދެ

މިގަާވއިދެއް ހަނދަންޖެހިގެން. އެހެންނަމަވެސް ަގާވއިދަކީ މީެގ 

ބިންގާކަމަށް ވާނީ. އަޅުަގނޑަކީ ހަމަޔަޤީނުންވެސް މީެގ ކުރިންވެްސ 

މިކަހަލަ މަޖިލީހެއްގައި އުޅެފަިއހުރި މީހެއް. މިތާނގަިއ ވަރަްށގިނަ ބޭފުޅުްނ 

 545 އެބަތިއްެބވި.
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ބޭފުޅުން. އެބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ  އެގޮތަށް ުއޅުްއވާފަ ތިބި

މި ގަވާއިެދއްގެ ސަބަުބން ބައެއްކަހަލަ މާއްދާ ހެދުމުގައި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތިތަާކ ކުރިމަތިވާކަން. ދެްނ މަސައްކަތް 

ލަސްވުމާއިމެދު ދެކެވޭ ވާހަަކއިެގވެސް ގިނަބޭފުޅުން ޝަކުާވއަކަްށވަީނ 

 550ންޖެހުނީއޭ. އަނެއްކާ ައނެއްދުވަހުެވސް އަނެއްކާ މާދަންެވސް އަްނނަ

އަންނަންޖެހުނީއޭ. މިކަހަލަޮގތަކަށް މި ޚިޔާލު ހުންނަހެން ހީވަނީ. 

އެހެންނަމަވެސް އެކަހަަލ ޝަކުާވެއއް ، އިަގީޑގަިއވެސް ވާހަކަދެެކޭވއިރޭސަ

އަުޑއިވުމަކުން ނުދޭ ޖަލްސާތަކެއް ނުބޭްއވި އަދި ދެމަހެއް ނުވަތަ ދެތިން 

ޔަސް. އެހެންީވމާ މަޖިލީހަށް އަންނަންޖެހުނީމާ އެކަން ހަފްތާއެއް ދި

 555ބުރަވެގެން ވާހަކަ ަދއްަކވާކަހަލަްަ ގޮަތކަްށ އަޅުަގނޑަށް 

އިޙްސާސްކުެރވެނީ. އެހެންީވމާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ 

ނޑަށް ީހވަނީ  އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންެވސް މިހުރީ ތައްޔާރަށް. އަުޅގަ

ތައްޔާރަށްހެން ތިއްބަވާނެެހން. މިއަދު އެހެން ބޭފުޅުންވެސް 

އަންނަންވެއްިޖއްޔާ މިއަދު، މާދަން އަންނަންވެއްޖިއްޔާ މާދަން. އަދި 

 560ހަފްތާއެއް ެއކީަގއި އަްނނަންވެއްޖިްއޔާެވސް ައއިްސގެންވެްސ މި 

މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންދަން. ގަާވއިދު އިޞްލާްޙކުރުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން 

ސް ނަގަން. ޭއގެފަހުން މަޖިލީހުގެ ޙަޤީޤީ ނަގަންޖެހޭ ވަގުެތްއވެ

މަސައްކަތްކަމަށް މިާވ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުެގ 

މަސައްކަުތގަިއވެސް ހަމަ ހޭދަކުރަންވީހާ ަވގުތެްއ ހޭދަކޮށްގެްނ 

 565އެކަންކުރުން. ދެން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާލާިއރު ފަހުން މި 

ހީން ޙަމީދު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު އަްލފާޟިލް ޝާ

ނޑަށް ހީވަނީ. ދެން އެގޮތަށް  އިޞްލާޙުަގއި ކުޑަ ޮއޅުމެއް ޮއތްހެން އަޅުގަ

ޝާހީންވެސް ވިދާުޅވާެނ ކަންނޭނގެ ފަހުން. އަޅުަގނޑު 

ސުވާލުކޮށްލާނަމޭހިތާ މިތެދުވީ. އެއީ މެދުތެރޭން މިއަންނަ ައދި މަޖިލީހުގެ 

 570އިާވ ޚިޔާލުތަާކިއ އެހެން އޮްތ މެންބަރުންނަށް ޢާންމު ފަރުދުން ފޮނުވާފަ

ތަންކޮޅާމެދު ސުވާެލއްކޮށްލާަނމޭ ހިތާ ޓެކްނިކަލީ އަެނއްާކވެސް ކުރަން 
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ނޑު މިުސވާލުކޮށްލާނަމޭ  އުނދަގޫކަހަލަ ކަމެއް އެއީ. އެހެންވެގެްނ އަުޅގަ

ވެސް ހިތަށްވަނީ. ދެން އެ ޝާހީން އަނބުރާ ގެންދަވައިިފ ކަމަށްވަންޏާ 

މަ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންވެސް އަޅުަގނުޑވެްސ އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަ

ނޑު ހުށަހެޅީ   575މުޅިން އަނބުރާ ނުގެންދާކަށްނޫން މިހިރީކީ. އަޅުގަ

ހުށަހެޅުމަކާ މިއާ އަންނަ ތަފާތަކީ މައިަގނުޑގޮތެްއގަިއ ދަންނަވަންޏާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި އެހެން އޮތްަތން އަޅުަގނުޑ 

ހުށަހެޅުންތަކާއި އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅީ.  ހުށަހަޅާފައިވާ

ނުޑ ދެންނެވިފަދައިން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އެއީ އިްއޔެެވސް އަުޅގަ

 580ޙައްޤު ލިބިގެނެއްުނވެއޭ މި މަޖިލީހަށް ވަޑައިންގެން ވާަހކަދައްަކވާކަށް. 

ވެސް ހުށަހެޅުމެއް އެހެންވީމާ އެކަންދަތި ވެދާނެަކމަށް ބަލާފައި އެހެންނަމަ

ހުށަހެޅުއްވިދާނެ ކަންނޭނގެ ލިޔުމަކުންވެސް. އެހެންކަމަްށ ވަންޏާެއކަން 

އެއީ ކުރެްއވިދާނެެވސް ކަެމްއ އެްއސިފަެއއްަގ ބަލަންޏާ. ގިނަބޭފުޅުންެގ 

ޚިޔާލު މިހާރު ޝާހީން ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް ާތއީދު ުކރައްާވގޮތަކަްށ 

ނޑު އަދި މިަވގުތު ކޮ ނޑު ހުށަހެޅި ވާތީ އަުޅގަ  585ންމެހެން މި އަޅުގަ

ނުޑވެސް މުޅިން  އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެނަީއ ނޫންނަމަވެސް އަޅުގަ

ދެކޮޅުހަދާ ޚިޔާލެއްނޫނޭ ެއއީކީ އެހެން ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 590 ެދވަނަ މާއްާދގެ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި ަގވާއިުދގެ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 )ށ( އާއި ބެހޭގޮތުން މިހާރު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެކެެވމުން ދާއިރުގައި  ޙަސަން ޢަފީފް 

އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަ ެއްއޗެއް ދަންނަވާލަން ައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތަކަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެދުނީ. އާދެ ފުރަތަަމ މި މާއްދާ ޑްރާފްްޓގަިއ ާވގޮތަށް 

ހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސުލްޖުމް

 595މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ޚިޔާލުތައް ހިމަނަންާވނޭ. މިކަންތައް 

ނޑަްށވެސް އެޕޮއިންްޓ ފާހަގަކުެރިވފައޮތީ. ދެން  މިހެން އޮތުމުން އަުޅގަ

މިތަނަށް  ރުވެފަިއ ނެތުމުގެ ަސބަބުންހާޒިްިއަޅުަގނޑު ިއއްޔެ ޖަލްާސގަިއ 
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ނޑަށް  ްް އަޅުގަ އިޞްލާޙެއް މި މާއްދާއަްށ އިޞްލާޙުހުށަހެޅިފައިވާކަން

މަވެސް މިހާރު އެ އިޞްލާުޙ ނަފާހަގަކުރެވިަފއި ނެތީ. އެހެން

 600ގަިއވާ ގޮތަްށ އަޅުަގނޑަްށވެސް ލިބިފަ އެބައޮތް. އެހެންވީމާ އެ އިޞްާލޙު

ގޮތަކަށް ވާީތވެ  މިދެބައި އެްއގޮތްކުރުން އެއީ އަޅުަގނުޑވެސް ތާއީުދކުރެވޭ

އެކަމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ާއދެ ދެން މީގައި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކޭ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ 

ލިޔެވިފައިިމއޮތީ އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ 

 605ފައި މި ަގާވއިދު ެއކުލަވާިލއިރުަގއި ނެތް ހުށަހެޅުންތަކެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

ލިބިފައެއް. ދެން މިހާރު ލިބިފަ ނެތްކަމެއް ނޭނގެ. އެހެންވެ ލިބިފަނެތް 

ނޑުމެންނަކަށް  ށްްްހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްކަމަކަ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ނުލިޔެވޭނެ. އެ ސަބަބަށްަޓަކއި އަުޅގަ

ިމއޮތީ ނޫނީިވއްޔާ ކޮމިޓީން މިގޮތަށް ޑްރާފްޓްކުެރވިފައި މިއޮތީ.  ލިޔެވިފައި

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   610އާދެ، ދެން އަޅުގަ

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަށް 

ބޮޑު ހިމަނަންވާނޭ. މިހެން އޮތުމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް

މައްސަލައަކަްށ ކުރިމަތިވާެނ ާޤނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަމުންދާއިރު. އާެދ، 

ނޑުމެން އެންމެބޮޑަށް  ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙްުކރަމުންދާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އުސޫލުތަކެއް ަކނަޑއެިޅ އެއުސޫލުތަކަށް   615ބަލަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ާދ އަނެއްމާއްދާ މާއްދާތަކެއް ޑްރާފްޓްކުެރވެުމން ދާއިރުގައި ެއއްމާއް

ފުށުނާރާގޮތަކަށް ނުވަތަ ކޮންފްލިްިކްޓް ނުވާގޮތަކަށް ެއަކމެއް ރާވަމުން 

ގެންދިޔުން. އާެދ، އަުޅަގނޑަކަށް އެްއވެސް ޔަީޤންކަމެއް ނެތް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުްއވުންތަާކ އެއްގޮަތކަށް 

 620ތަކެއް އޮންނާނީ. އެހެންވެ އެްއގޮތަށްކަމެއް މެންބަރުންގެ ހުރިހާ ހުށަހެޅުން

ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އޭގެތެރޭަގއި އުޅޭނެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް، ފުށުއަާރ 

ނޑަކަށް ޚިޔާލުތަކެއް  ވެސް. އެހެންވީާމ އެދެބައި އެކުލަވާަލއިފިްއާޔ އަޅުގަ

އްނުވޭ ޤާނޫނުއަާސސީ އެފުށުނާރާގޮތަްށ މާއްދާތަކެއް އެްެހި
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ހެންވެ މިހާރު މި އިޞްލާޙްކުރެވިފައި އެކުަލވާލެވިދާނެހެނެއް. އާެދ، އެ

 625މިއޮތްގޮތަށް ެއކަމަށް ރިޢާޔަްތކުރަންވާނޭ އޮތުން އެއީ މިަކން މި މާއްދާ 

އެންމެ އޮތުން އެންމެ ރަނގަުޅގޮތް ކަމަށް މިމާއްދާ ޑްރާފްޓްކުރެވިފަިއ، 

ނޑުެދެކން. ޢިއްޒަތްތެރި  ޢިބާރާތްކުރެވިފައި އޮންނަންާވނެ ގޮތްކަމަށް އަުޅގަ

އާދެ ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުގެ  ރައީސް،

މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތަކަށް ރިޢާަޔތްކުރަން ވާނޭ. 

 630މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މިޢިބާރާތާއި ބެހޭގޮތުން ބައެއް މެންބަރުން ޚިޔާލު 

ންނަމަވެސް ފާޅުކުރަްއވައިފި. އެހެން ކޮްނމެހެން އޮންނާކަށް ނުޖެހޭނޭ. އެހެ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިގޮތަށް މިބައި އޮންނަން އެބަޖެހެއޭ 

އެއީ ޤާނޫނުައސާސީ ޑްރާފްްޓކުރެވި ުނވަތަ މިތާަގއި ޚިޔާުލތަކެއް ހުށަހެޅި 

ނަޑއެޅި އެއަށް ިޚޔާލުތަކެއް ހުށަހެޅި  އުސޫލުތަެކއް މިތަނުގަިއ ކަ

 635ހެންެވއްޖިއްޔާ އެ ޚިޔާލުތަާކއި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއެްް ދެވޭނެ. އެ

ނުޑމެން އެބަޖެހޭ ފުރުޞަތުދޭން. މިހެން މީގައި  އެ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަުޅގަ

ނެތްކަމަށް ވަންޏާ އެފުރުޞަތެއް މެންބަރުންނަކަށް ނުދެވޭނެ. އެހެންެވ 

މިގޮތަށް މިމާއްދާގައި މިބައި މިއޮއްފެންނަނީ ޑްރާފްޓްކުރެވިަފިއ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ދެ ދެން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ ޅ. އަތޮުޅެގ ރައީސް، އާ

 640ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، ޙުސެއިން އިބްރާހީމް މިއަށް ހުށަހެޅުއްވި 

ހުށަހެޅުމެއް. އެއީ ބަހުގެ ޢިބާރާތުން. އާދެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް 

ާޔ ޢާންމު ފަރުދުން ފޮނުވާފައިވާ ޚިޔާލުަތކާިއ ހުށަހެޅުންތަކަށް ނޫނިއް

ވެސް ނޫިނއްޔާ ހުށަެހޅުންތަކާއި މަޖިލީހުން ރިޢާަޔތް ކުރަންވާނޭ. އެތަނަށް

އެހެންވެ ެއއީ ބަހުެގގޮތުން ިމއަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ެގނެވޭކަމެްއކަމަށް 

ނޑަށްވެްސ ފެންނަ ކަމެއް   645ވަންޏާ އެކަން އެގޮތަށްްް ގެްނދެވުން އެއީ އަުޅގަ

ނަޑކީ ބަހުެގ ވެސް ދަްނނަވާލަންކަމަށްވާތީ ެއވާހަކަ  . އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ބަހުގެ ގޮތުން މިކަމަށް މާ  ،މާހިރެއް ނޫން އެހެންވީމާ ބަހުގެ މިކަމަށް

ލަޔާގަތްތެރި ބޭފުޅުން މިތާ ެއބަތިއެްްބެވި އެހެންވީމާ ބަހުެގ ގޮތުން ެއއީ 

ފުރިހަމަވާ ކަމެއްކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު މިއޮތް ޢިބާރާތަށްވުރެ ފުރިހަމަ 
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 650ހުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަވާކަމެއްކަމަށް ވަންޏާ ސެކްރެޓޭރިއަޓުްނ ޢިބާރާތެއް ބަ

ނޑަށްީހަވނީ ގެނެވިދާނެހެން. އެހެންވީާމ އެބަދަލުވެސް  އެބަދަލުވެސް އަުޅގަ

އެގޮތަށް އެފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެްއކަމަށް ވަންޏާ 

މަށް ގެނައުމާމެދު އަޅުަގނޑު ެވސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތް އަދި އެކަ

 ތާއީދުވެސް ކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 655 

އާދެ، އެދިަވޑަިއގެންފައި ިތްއބެވި ބަެއއް މެންބަރުންގެ ެތރޭގައި ިމއަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެވަނަފަހަރަށް ތެދުވަޑަިއަގންނަވަން އެދިަވޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުން 

ނޑު މިގެންދަނީ މި މައްސަލަިއގަިއ އެބަތިއްެބވި. އެހެން ނަމަވެްސ އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަން އަްަލަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅަްށ ިއސްކަން ދީގެްނ 

ނޑު މިފު  660ޞަތު އަރުވަީނ މާޅޮސްމަޑުލު ރުއެހެންވީމާ މިހާރު އަުޅގަ

 އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ަޙމީދަށް. 

 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ  ރީ މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބު

 ބެހޭގޮތުން ެއއްެޗއް ދަްނނަވާލަންެވގެން. އަޅުަގނުޑ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު 

 665ްއގެ އެއީ ތިބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަަޑިއގެންފަ އޮތް ލިޔުމުަގއި އޮތް ކުޑަ ޮއޅުމެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުުމގައި. އެދެންމެަގއި މާޭލެގ ޢިއްޒަތްތެރި 

ވަނަ ފޮޅުވަތުަގއި  6މެންބަރުވެސް އެކަން ފާހަަގކުރަްއވައިފި. ެއއީ 

މެންބަރުންނަށް ޢާންމު ފަރުދުން ފޮނުއްވާފައިވާ އެތަން ެއގޮތަށް އިނުމުގެ 

ބާރާތް އޮތުން އެއީ ބަދަލުގައި ފަރުދުންނަށް ފަރުދުން ފޮނުވާ އެހެން އެޢި

 670އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާގޮތް. އަޅުަގނޑު އެ އިޞްލާޙުހުށަހެޅިއިރުވެްސ 

ިއއްެޔގެ އެއީ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާފައި ވާނީ އަޅުަގނުޑގެ އެއް މަޤްޞަދަކީ 

ހުށަހެޅުން ެއއްކޮށްލަިއގެންްް  2ޖަލްސާ އަށް ހުށަހެޅުްއވި ުހށަހެޅުފައިވާ 

ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅޭތޯ.  ނަމަވެސް ރަނގަޅު ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ

މިގޮތުން ހއ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު މުޢިއްޒު 

 675ނީ. އެހެންވީމާ ހުށަހެޅުއްވި އެހުށަހެޅުން ފަހަތުބައިަގއި މިހިމަނައިގެން ިމއުޅެ 
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ސް ވަނީ ިމދެންނެވިފަދައިން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އެހުށަހެޅުމުގަިއވެ

ން ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާއި ހުށަހެޅުންތަށް އެގޮތަްށ އޮތުން. ދެން ޢާންމުފަރުދު

ނޑަށް ިވސްނޭގޮތުަގއި ެވއްޖިއްޔާ މީަގިއ ވަކި ދުވަހެއް  މިހެންއޮތުމުން އަޅުގަ

ްް އެގޮތަށް ަކނަޑއެޅިފަ ހުގެ ނޯންނާނެ. އަދި އޭގެއިުތރުން މަޖިލީ ެއއް

 680އެހާތަނަށް  ސް އެމާއްާދއަާކއި ގުޭޅގޮުތންމަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިުރވެ 

ފޮނުވާ ޚިޔާލުތައް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު ފަރުދުން ގެ 

ޚިޔާލުތަކާމެދު އަޅުަގނޑުމެްނ ރިޢާޔަތް ކުރެވިގެންދާނެ. ދެން މިހެން 

ނޑަްށ ގައިމުވެްސ  ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަ ދަންނަވާއިރުެވސް އަުޅގަ

ން ނުވަަތ މާއްދާތަކަކާިއ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮަތކީ އެާމއްދާއަާކއި ބެހޭގޮތު

 685ވެސް ރިޢާޔަްތ މަށްފަހު އަދި އަންނަ ިޚޔާލުތައް ބެހޭގޮތުން ގޮެތއް ނިންމު

ނޑު ވިސްނާގޮުތގަ ެވއްޖިްއޔާ  އިކުރަން ޖެހޭނެބާއޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށްފަހު ދެން އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން އަލުން ގޮތެއް 

ޖިލީހުން އެކަމާމެދު އެއްކަެމއް ފާސްކުރަްއވަންޖެހޭނެ. ނިންމާކަމަށްވަންޏާ މަ

ނޑު ދަންނަވަްނުއޅުނު ފުރަތަމަ ވާހަކައަކީ. ދެން މާލޭގެ  މީ އަޅުގަ

 690ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުްނވެްސ އަޅުަގނޑަށް 

ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް އެބައި ހިމަނާފައި އެވަނީ. ދެން އެްެހެންވީމާ 

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެޭވގޮުތގަިއ ެވއްޖިްއޔާ ދެންމެގަިއ ތ. އަތޮުޅ އަޅުގަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް ެއވިދާޅުވިފަަދއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ 

ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތައް މިގޮތަށްއޮތުން ފުރަތަމަ ނުދެވުނު ފޮޅުވަތުގަިއ 

 695ށް ބާއްވާަފއި އޮތީ މިގޮތަށްއޮތުން ރަނގަޅުވާެނަކމަށް ފެންނާތީ އެގޮތަ

އެހެންވީމާ އެއިޞްލާޙުުނވަަތ އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުގައި އޮްތ 

ނޑު ދެކެނީ އެއީ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައިވަނީ  ލިޔުމުގެ ކުށެްއކަމަށް އަުޅގަ

ވަަނ ފޮޅުވަތުަގއި ފޮނުްއވާފައި އޭގެ ބަދަުލގަިއ  6މިދެންނެވިފަދައިން 

 ށްދިނުމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ފޮނުވާ އޮންނަގޮތަށް ެއކަންްް ސާފުކޮ

 700 

ނޑު ކޮމިޓީން އެކުލަވާލާަފއިާވ  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ
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 ގަާވއިދުގެ ދެލިކޮޕީ ާއއި ބެހޭގޮތުން ކުޑަ ޕޮއިންޓެއް ދަންނަވާލަންވެގެން މި  މެންަބރު ލުބްނާ ުމޙަްނމަދު 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ފުރުޞަތު މިހޯދީ ޒާހިރު ުޙސަިއން   . އެންމެފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން ަގާވއިދު ެއކުލަވާލަމުން ދިަޔއިުރ އަުޅގަ އެްއޗަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެ ފަހު ދުވަހުވެސް   705އެމަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އަޅުގަ

 އި ށްެވސް ޚިޔާލުކޮށްފައެމަސައްކަތް ނިންމިއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެން ެއއްގޮަތކަ

ެއއީ ހަމަ މީެގ ފައިނަލް ގަާވއިދުގެ ފައިަނލް ކޮޕީ ކަމަށް  ެއއްްްއޮތީކީ

ކޮށް މި މަޖިލީހުގައި ޙުޘްްްނިންމައިގެނެއް ނޫން. މި މަޖިލީހުގެ ެއކަމަށް ބަ

އެކަމަށް ޚިޔާލުްު ފާުޅކުރާނެަކމަށް. އަދި އެކަުމގެ އުންމީދުަގއި ހަދާފަ އޮތް 

 710ގޮަތށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޚިޔާލުތައް ދެލިކޮޕީއެއް. ވީމާ އެ

ފާޅުކުރަްއވަމުން ދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑު އުންމީދުކުރަން ހަމަގައިމުވެސް. 

ދެން އަޅުަގނޑު ބަލަލާ ޮގތުގައި ަބއެއް ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަފުޅުތަކަށް 

އަޅުަގނޑު އަުޑއަހާލާއިުރގަިއ ގަާވއިުދގެ ކަންތައްަތއް އަވަްސކުރުމަށް 

ނޑަށް ިވސްނާލާގޮތުަގއި ބާރުއަޅުްއވަ މުން ގެންަދވާިއރުގައި އަުޅގަ

 715މިގަާވއިދަކީ ައޅުަގނޑުމެްނ ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަށް 

ގެންދިއުމަށްޓަަކއި ހަމައެކަނި އޮންނާނެ އެންމެ މުޙިންމު އެންމެ ބިންގާ، 

ނޑަށް ޤަްަބޫލުކުރެވޭ ގޮަތކީ  ބިންގަލަކަށްވާނީ މި ަގވާއިދު ކަމަށްވާތީ އަުޅގަ

މި ގަވާއިދަށް ވީާހވެސް ިގނަ ގޮތްގޮތަށް އެކި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު 

ކުރެއްވުމަށްފަހުަގއި ނޫނީ މި ަގވާއިދު އެކުަލވާ  ބަޙުޘްފާޅުކުރަްއވާ ެއކަމަށް 

 720މި ގަވާއިދު ފާސްކުެރވޭނެ ަކމަކަށްވެސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫެލއްނުކުރަން. ވީމާ 

ކުރެްއވުމަްށ ފަހުގަކަމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރެްއވުމުން ގެްނދަވާ ޚިޔާލު ފާޅު

އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ މަޖިލީހުގެ އެމެންބަރުންގެ މެދުގައި ކޮންމެސްކަހަލަ 

ކޮންސެންސަސް ައކަށް ާއދެވޭނީވެސް. ުނވަތަ އެއްަބސް ވުމަކަްށ 

ނޑު ހަމަ އެ ދެޕޮއިންޓް ދަންނަވާލަންެވގެން  އާދެވޭީނވެސް. ވީމާ އަުޅގަ

 725 ރަީއސް.  ފުރުޞަތު ހޯދީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި

 

 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[
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އާދެ، ދެ ވާހަަކެއއް އެަބދަންނަވާލަންޖެހޭ. އެއް ވާަހކައަކީ މާޭލގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އެހެން   730ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާފަ ދެން އަުޅގަ

ންބަރު މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު ެއރުވިއިުރ މާލޭގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެ

ނޑަްށ ދެންނެވިފަ ނެތީމާ  އެފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެްއވި ވާހަކަ އަުޅގަ

ން ޔައުމިްއޔާަގއި ރެޯކރޑް ުކރެވިފަ ނޯންނާނެ ކަމަށް ސެކްރެޓޭރިއަޓު

ވިދާޅުިވ. ދެން އަނެއް ނުކުތާއަކީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 735ްޞލާޙުފަހުން މިއަދު މެންބަރު އަލްއުސްތާްޛ ޝާހީން ޙަމީދު ހުށަހެޅުއްވި އި

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި އިރުަގއި ިވދާޅުވި އެހުށަ ހެއެުޅއްިވއިުރގައި އޮންނާނީ 

ފޮނުވާ އެހެންނޭ އެލިޔުމުެގ ކުށެޭކ އެފޮނުވާަފއިާވ އެހެންނަމަވެސް 

ބެލިއިރުަގއި  ޑިްނގްރެޯކރ އަޅުަގނޑުމެން ސެކްރެޓޭިރައޓުން ވިދާޅުވަނީ

ރޑް ކުެރވިފަިއވަނީ ފޮނުާވފައި ވާކަމަށް ވިދާުޅވެފަިއވާ ކަަމށް. އެހެންވީމާ ރެކޯ

 740ެގ ފަރާތުން އެކަން ެއގޮތަްށ ދަންނަވާލަން. އެބޭފުޅުން ސެކްރެޓޭިރއަޓު 

ކޮންމެއަކަސް މިހާރު ފަހުން އެވިދާުޅިވގޮތަށް ފޮނުވާ ެއގޮަތށް ބަދަލުވެގެން 

ފުުޅން އެބޭފުޅުންެގ ގެ ބޭހަމަޖެހިގެން ހިނގައްޖެ. ދެން އެ ެސކްރެޓޭރިއަޓު 

ނުޑ އެ ކަހަލަ ކަންަތއްތަްއ ދިފާޢުކުރައްވަްނ ވިދާުޅވީމާ ެދން އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ  ދަންނަވާލީ. އާދެ، ކޮންމެައަކސް އަުޅގަ

 745 ޢަލީ އަށް. هللا ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 

 ތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުަގނުޑވެސް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ޢިއްޒަ ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

 ވާީލ ޅ. އަތޮޅު މެންބަރު އަޙްަމދު މުޙަންމަދު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަ ޢަލީ هللا ޢަބްދު

 ވިދާޅުވި ިޚޔާލުފުޅަށް ތާއީދުކުާރވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރްއޔާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 750 

 ައޅުަގނުޑވެްސ އަލްުއސްތާޛް ، އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ޝާހީން ޙަމީދު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެފޮނުވާަފއިވާ އިންތަން  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 



 30 

 ފޮނުވާއަށް ބަދަލުކުރަން މިހާރު އިޞްލާޙްކުަރއްަވއިފި. ހަމަ އެހެންމެ މާލޭގެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފަދައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޠިފް ވިދާޅުވި

 755ހުށަހަޅުއްވާ، ހުށަހަޅުްއވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި އެތަންްް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ެއއީ 

އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ އެންެމ ފުރިހަމަ ގޮތްހެން. ެއހެންވެ އެކަމަށް 

އިން އިބްރާހީމް އަޅުަގނޑުމެން ާތއީދުކުރަން. އަދި ޅ. މެންބަރު ޙުސަ 

"ވެސް" އިތުުރކުރަންެވސް އަޅުަގނުޑ  ވިދާޅުވި ވިދާުޅވުންވެސް 

 ތާއީދުކުރާވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. 
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 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 ދެންނެވީ، ކުރީަގއި އަުޅަގނޑު ދެންނެވި ދެންނެވުން އެއީ އެހާ  މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޢަފީފް

 ބަހުން ބުނެވުނު ެއއްަޗކަށްނުވާތީ އަޅުަގނޑު ިމހާރު ޞަރީޙަ  ޞަރީޙަ ކަެދއްެކވުން:ވާހަ

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނަިއވާހަަކ ދަންނަވަން.   ބަހުން އަޅުގަ

 765 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މިހާރު ދެންމެ ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މާލޭ މެންަބރު 

 ބަރު ޝާހީން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުާމއި ެއކުަގއި ައޅުަގނުޑ މެން އަްޙމަދު އާޠިފް

ނޑު އިްއޔެ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުއަނބުރާ ގެންނަން.  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޚިޔާލުކުރަން އެބަ އަުޅގަ

ނޑު އަދި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ ތ. އަތޮޅުން  ހަމަ އެއާިއއެކު އަުޅގަ

 770ހަގަކުރެްއވި ނުކުތާވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް އެފާ

އެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުްއވުްނތައް ލިބިފައި 

ނުވަނީސް ހުށަހަޅާފައިވާ އޭ ބުނުން އެއީ ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަްށ ނުވާނެތީ އާއި 

ނޑު ހުށަހެޅި ހުަށހެޅުން އަނބުރާ  އެުކގައި. އެހެންވީމާ އިްއެޔ އަުޅގަ

ުތރުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ ގެންނަނީ މިހާރުމި. އޭގެއި

 775އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ވަރަށް ބޭނުންވެފައި ހުިރ ވާހަކަކޮެޅއް 

ގާތްަގނޑަކަށް އަކުރުން ައުކރަށް ކަހަލަގޮތަކަށް ދެންމެ ށ. އަތޮޅުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލުބްނާ އެވިދާުޅވެދެްއވީ. އަޅުަގނުޑވެސް 

ހަށް ގެ ފަރާތުން މަޖިލިހުގެ ފަރާތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަޖިލީ
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ކޮމިޓީއަާކއި މަސަްއކަތެއް ަޙވާލުކުރުމުން އެތަނަކަށް މާޮބޑު އޮތޯރިީޓއެްއ 

 780އަޅުަގނޑުމެން ދެނީެއއް ނޫނޭ އެއީީކއެްއ. އެ އަނެއްާކވެސް މަޖިލީހަށް 

އައިސް މަޖިލީހުން ނިންމާގޮތަކަށޭ އެކަން ކަން ނިމެންވާީނ. ކޮންމެހެން 

ނޑުމެން، އަޅުަގނުޑވެްސ އަކުުރގަ ހިފަ އިގެން ދަމާކަެށއް ނޫން އަުޅގަ

އެްއވެސްކަހަލަ އިޞްލާޙެްއ މިހުށަހަޅަނީ. ކުޑަ ުކަޑ މިސާލެއްެވސް 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަފާނަން. އިއްޔެ މިތަނަށް ހުށަހެޅުނު އެއްވަަނ 

 785ނަންބަރުގެ )ނ( ގައި އެބަޮއޭވ މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ ރަްއިޔތުންގެ ޚާއްޞަ 

ނޑަށް އެތަްނ ރީތިގޮތަކީ މި މަޖިލީ ހުގެ ގަވާއިދޭ. ައކުރުަގިއ ހިފާނަމަ އަޅުގަ

ގަާވއިދުގެ ނަމަކީ ަރއްިޔތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދޭ. 

ނުޑ  އެހެންނަމަވެސްްް މާބޮޑު ތަފާތެއް ނާންނާތީ އެވަރުގެ ކަންކަން އަުޅގަ

ނޑު ދަންވާލަފާނަން އަ ޅުަގނޑަށް ހުށަނާޅަނީ. މިހިރަކަމުގެ މިސާލެއް އަުޅގަ

ނޑަށް ކިޔަނީ ެއކްސްރޭ ޢާޠިފް   790އަޅުަގނުޑގެ ނަމަކީ އަޙްމަދު ޢާޠިފް އަޅުގަ

މިހިރީ ތަފާތު އަންނަގޮތަކީ މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަްަމަ. އެހެންވީމާ އަބަދަކު 

ހުރިހާ އެއްޗަކަށް އެެއއްެޗްއގެ ނަމަކުންނެއް ނޫން ކިޔާ އުޅެނީކީ. 

ހިފަިއގެން ދަމަންވެއްޖިއްާޔ  އެހެންވީމާ މިވެސް ކޮންމެހެން އަކުެރއްގަ

ދެމިދާނެކަހަލަ ކަންތައް. އެްެހެންވީމާ އެއުސޫލަކުންނެްއ ނޫން ނުވަތަ 

 795އެރޫޙެްއގެ އެްއ ނޫން ެއއްޮގތަކަށްވެސް ޮޕއިންޓެްއ ހަމަ ޔަޤީނުންވެްސ 

ނުޑ ދަންނަވާލަން  މިފަހާގަ ކުރަނީކީ. އެހެންވެ އަދި އޭެގއިތުރުން އަުޅގަ

މަސައްކަެތއް ނިންމަވާފައި ޮއެވގެން އެޑިފެންްޑ  ބޭނުންވޭ ކޮމިޓީގެފަރާތުން

ކުރަްއވަން ކޮންމެހެން ޖެހިވަަޑއިގަންަނވަންްް އުުޅްއވާަކށް ޖެހިވަޑަެއއް 

ނުގަނެއޭ. މިހާރު މިކަން މިހިސާބަށް ދާކަމަށްވަންޏާ އަުޅަގނޑަށް ުކޑަކޮން 

 800 ޖެހިލުންވޭ އެބަ ފަންނީ ލަފާ ހޯދަންވެސް. ފަންނީ ލަފައެއް ހޯދައިފިއްޔާ

އަނެއްކާ އެފަންނީ ލަފާހޯދި ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ކޮްނމެހެން ޢަމަލު 

ކުރަން މަޖުބޫރުވާހަކަލަ ވާހަަކތަކެއް ދެެކވޭކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ 

ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ އެޮޕއިންޓް ފާހަގަކޮށްލުމަށްޓަަކއި މި ފުރުޞަތުގެ 

 އްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ބޭނުން ވެސް ކޮށްލިން އަުޅަގނޑު. ޝުކުރި 
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ޝުކުރިއްާޔ، އާދެ މިހާރު ވާހަކަދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެްނފައިވާ ހުރިހާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބޭފުޅުން ނިމުނީކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އުޅެނިކޮްނވެސް ބޭފުޅެއްގެ 

ލްފާޟިލް އިޝާރާތެއް ލިބިއްޖެ. އެއީ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަ

 މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް.

 810 

 ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 އައްސަލާމް ޢަްަލައިކުމް. އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުންތަކަށް  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

ށް ބަލަމުންއައިރު ރ. އަތޮޅު މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު ތިން ޢިބާރާތްތަކަ ވަހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުްއވާލެްއީވމާ އެހުށަހެޅުމަށް  އަކުެރއް ަކނުޑއްވާެލއްވުާމިއ ގުިޅގެން އެކަ

 815އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ދެންމެ ށ. މެންބަރު އެދެއްކެވި ވާހަކަާއއި ސ. 

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  އަތޮޅު މެންބަރު ދެއްެކވި ވާހަަކއަށް އަުޅގަ

ނޑަްށވެސް ެއއަުޑވަނީ ިއވިފައި.  ވެސް ައޑުިއިވގެން ދިޔަފަދަިއން އަޅުގަ

އެްެހެންވުމާއި ެއކުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ވިސްަނންޖެހޭނީ ދެންމެ 

އެއިޝާރާްތކުރެްއވި ފަދައިްނ އެއީ ފުރިހަމަ އެްއޗެްއ ނޫންކަމަށް. 

 820ކުރާ ބަެއއްކަަމށް. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ފުރިހަމަކުރަން މަސައްކަތް

ނޑުްއވާލެްއވުމުން  ދެންމެ ޝާހީން އެތަންކޮޅު ދެންމެ އެތިންއަކުރު ކަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ލެވުނު ބާރެއްކަމުަގއި 

އަޅުަގނޑު ދެކޭޙާލު ައޅުަގނުޑ އެހުށަހެޅުމަށް ތާޢީދުކުރާވާހަކަ ހާމަކުރަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 825 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަނީ   މެްނބަރު ފެލިދެއަޮތޅު

 ރ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަލްއުސްާތޛް ޝާހީން ޙަމީދު   ާޝހިދުهللا ޢަބްދު

ނޑަށް ފެންނަގޮތުގަިއ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް ތާއީދު ކުރުމަށް. އަޅުގަ

ޞްލާޙް ގެންނެވުާމއެކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޚާްއޞަ މަޖިލީހުން އެއި

 830ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަަތއް އިތުރަށް މަގުފަހިެވގެން ދާނެ. އެހެންކަމުން 
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ނޑު  އެވާހަަކ ކުުރކޮށް ދަންނަާވލަން. ދެން ދެވަނަ ކަަމަކށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަތްމަްއޗަށް ތަފާތު އިޞްލާޙު ތައް ދަންނަވާލާހިތް އޮތީ އަޅުގަ

އަންނަމުންދާއިރު މީގެ ކޮްނމެވެސް ވަެރްއގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރެއް 

ނޑުމެންނަށް މި ބަލާލާހަދަން  ޖައްސަވަމުން ގެންދަަވއިފިްއޔާ އަުޅގަ

 835ފަސޭހަވާނޭ. އެހެންނޫނީ މި ތަފާތު ކޮޕީތައް އަންނަމުންދާއިރު ހިސާބަކަށް 

ިއޞްލާޙްގެ މިވެިނ ފަހުން ނަމަވެސް އޮޅުން އަަރން ފަށާފާނެ. އެހެންވީމާ މި

ނަންބަރެއް، މިވެނި ނަންބަރެްއ އެގޮތަށް ޖައްަސވާލަ ދެްއވަިއފިއްޔާ ވަރަްށ 

 ފަސޭހަވާނެ ޝުކުރިްއޔާ. 
 

 840އާދެ، ދެންމެ ތިޔަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢިޝާރާތް ކޮށްލެްއވި ނުކުާތއަށް،   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ސަމާލުކަ ންދޭނަން. އާދެ، ކުރިއަށް އޮތްތާންަގއި ައޅުގަ

އިޞްލާޙްތަކަށް ނަންބަރެއް ދެމުންގެންދާގޮތެއް ކުރިއަްށ ގެންދެވިދާނެ. 

ނޑު ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ ފާދިއްޕޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި  މިހާރު އަޅުގަ

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން އިބްރާހީމް އަށް. 

 845 

 ނޑު މިފުރުޞަތުެގ ބޭނުން މިހިފީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު

 އަޅުަގނޑު ދެންމެ ހުށަހަޅައިިލ ހުށަހަޅާލުން ނުވަތަ އަުޅަގނޑު ިއޞްލާޙް  އިން ިއބްާރހީމް ޙުސަ 

ގެންނަން ފެންނަކަމަށް މިދަންނަވާލި ދަންނަވާލުން މާބޮޑަށް ޢިއްޒަތްތެިރ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަުޅަގނޑު އެާމއްދާ  މެންބަރުންނަށް ސާފުވެވަޑަިއގެންފައި ނެތުމާއެކު

 850އެދަންނަވާލިގޮތަށް ހަމަ ތިޭބފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން. ާއދެ، ެއއީ އަދި 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ހަމައަށް އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން އައިސްފަިއ 

ނޑު އޭުރ ދަންނަވާލިގޮތް  ނުވާތީވެ ހަމައެކަނި އެާމއްދާ އަުޅގަ

އްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދަންނަވާލަންވެގެން އިނގޭތޯ. އާދެ، މިމާ

މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ހުށަހަޅާފައިވާ 

 855ޅުންތަކާ ހުށަހެޅުންތަކާ، ޚިޔާލުތަކާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެ

ކުރަންވާޭނ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙްކުރުމުގަިއ ޚިޔާލުތަކަށް ރިޢާޔަތް
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ގެ ނިޔަލަށް ޢާންމު ފަރުދުން  30ޖޫން  2004ހެޅުމުގެ ގޮތުން ޚިޔާލު ހުށަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ޚިޔާލުަތކާ ހުށަހެޅުންތަކަށްވެސް 

މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނޭ. އަދި ހަމަ ެއއާެއކު ަމޖިލީހަށް ފެންނަ 

 860ލަފައާ  ފަންނީ ލަފަޔާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ

ޚިޔާލާ ވަޞީލަތްތަުކގެ ބޭނުން ހިފުމަކީވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތް ުކރުމުގައި މަޖިލީހަށް ބާރު ލިބިގެންވާ ކަމެކޭ. 

ނޑު ދަންނަާވލީ ޝުކުރިއްޔާ.އާދެ، މީ އަ  ުޅގަ

 

ނޑު ހިތަ  މާލޭ މެންަބރު  865 އެރީ މިހާރު  ށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

 އެވަރަށް  މެންބަރު ފޮނުއްވާފައިވާ ިއޞްލާޙުއަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ރ.  އިލްޔާސް ިއބްާރހީމް 

ނުޑވެްސ ޤަބޫލުކުރާ ޙާލު  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހަރެއްަގއި މިހާރު  ،ފުރިހަމަކަމަށް އަޅުގަ

މިއަންނަނީ އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޢާންމު ފަރުދުން ފޮނުވާ 

ލުތަކާ ހުށަހެޅުންތަކަށް. އެފޮނުވާ އެތި ހަމައެކަިނ ހުށަހެޅުންތައް ޚިޔާ

 870ޖެހޭ ބާަވއޭ. ދެން ހަމަ ނެއްާބއޭ ވާނީ. ފޮނުވާ އޮންނަންއޮތިްއޔާ ކިހި

ނުޑވެްސ މި ކޮމިޓީ ނޑު މިދެންނެވީ. އާދެ، އަުޅގަ  ގެ ޚިޔާލެއް އަުޅގަ

މެންބަރަކަށް ވާހިނދު ކޮމިޓީން މި އެކުލަވާލިގޮތް އެއީ އެންެމ 

ނގަޅުގޮްތކަމަށް ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމައިނުންވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ެއީއ ރަ

ބޭފުޅުން ހުރިހާ  ވެސް ކޮމިީޓގެ ހުރިހާކޮމިޓީން މި ނިންމި ނިންމުމުގައި 

 875މާއްދާއަކަށް ެއއްބަްސ ެވވަަޑއިގެންަފއެއް ނުވާނެ. އަިދ 

ން ކުރެިވގެބަޙުޘްވެސް މުޅި ަމޤްޞަދަކީ ހަމަ މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑު ދެއްިކ ގޮތް ހޯދުން. އެހެންވީމާ ކުރީ ރަނގަޅު ަގއި، ިއއްޔެ ައޅުގަ

ނޑުެމން މަޖިލީހުގެ ވާހަކަިއަގއި ވެސް އިޝާރާތްުކރި ފަދައިން އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ  މެންބަރުންގެ ވާޖިބެއް އަުޅަގނޑުމެންގެ ދާއިރާތަކުން ައޅުގަ

 880ަނއުން ެއއީ. ދެން ހަމައަށް ހުށަހަޅާ ނުވަތަ ފޮުނވާ ޚިޔާލުަތއް މަޖިލީހަށް ގެ

ވެސް ދެންެމ ރ. އަތޮޅުެގ އޮތް ދިމާވެދާނެ މައްސަލައަކަށް  މީގައި

ޖިލީހުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ވާެލއްވި. ެއއީ މައްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަިލއަޅު 
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ކޮށް ނިމިފައި އޮްތ މާއްާދއަކާ ބެޭހގޮތުން ބަޙުޘްހަދާ މަޖިލީހުގައި ޤާނޫނު

ާވއިދުަގއި ަކނަޑެއޅިގެން މިހެން ގަ ލަކަށް ފަހުން ރައްޔިތަކު ހުށަހަޅާ ިޚޔާ

 885ކުން ކުރިން ބާޭއވާނީ. ކޮންެމވެސް ފަާރތަޔެވިފަިއ އޮިތއްާޔ ދެން ކިިހނެއްލި

އެކަން އަްނގަވާަފއި، ޢާންމު އިޢުލާނެއް ކުރަްއވަންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ. 

ނޑުމެންނާ  ސަލަ ިހފައިގެން އަިއ ރަްއޔިތަށްއެހެންނޫނީ އެ މައް  ައޅުގަ

ނޑުޝަކުާވކުރާ ްށ އުިނ ވިސްނުމަ ގެ ނެ ޖާަގއޮންނާނެ. ދެން އަުޅގަ

ކުރެވިފައި އޮތް މާއްާދއިން މިކަހަލަ އެްއވެްސ ވިސްނޭގޮތުން މިހާރު ޢިބާރާތް

 890ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ުކރިމަތިނުވެ ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 ން މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުމިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުވުމުގެ ޙައްޤާއި އެހެ

ނެތި އެކަން ވާން އެަބއޮތް. ފަރާތަކުން އެކަމަށް ވާހަކަދަްއކާނެ ޖާގަެއއް 

 ،ދެން އަޅުަގނުޑގެ ހަމަ އުނި ވިސްނުމަށް ނުވިސްެނނީ ކަންނޭނގެއާދެ، 

ނުވާ ތަންކޮޅެއް ވިާދޅުެވްެދެއްަވއިފިއްާޔ  އެހެންވެ އެާމއްދާއިން އެފުރިަހމަ

 895ހެން އެމާއްާދ ދިފާޢުކުރަން އަޅުަގނޑަްށ ސާފުވާނެ. އާދެ އަޅުަގނުޑ ކޮންމެ

ވާހަކަ ދައްކަނީކީނޫން. ެއކަމަކު މިއަންނަ ކޮންމެ އިޞްލާޙެއްގެ ފަހަތުަގިއ 

މިކަހަލަ އަޅަިއގަންނާނެ ތަންކޮޅެއް އެަބއޮތްހެން އަުޅަގނޑަށް ހީވާތީ 

ދަންނަވާލީ. އާދެ އަވަހަށް މި ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނާވ 

ނޑު ާތއީދުކުރާަނން. މިކަންކަމާ ގޮތަކަށް އިރާދަކުރެްއވި  އްާޔ އަުޅގަ

 900 މީހަކަށް ނުވާނަން، ޝުކުރިއްޔާ. ހުރަސްއަޅާ

 

ނޑު ކޮްނމެ މެންބަރަކު އާދެ، މިހާރު އިތުރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހަރަކުވެސް  އާދެ، އަުޅގަ

ވޯޓަށް އެހޭތޯ މަސައްކަތްކުަރން ފަށާއިރަށް  ލާޙަށްމިނިންމާލާފައި އިޞް

އެހެންވީމާ  .ވެސް ބޭފުޅެްއގެ އަތްޕުުޅ އުފުއްލަވާަލއްވާތަން މިފެންނަނީކޮންމެ

 905އަރުވަނީ އާދެ ިމހާރު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު  ފުރުޞަތު

 އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޠާރިޤް.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނުޑެވސް މިތެދުވީ   މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ
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 އެްއގޮތަކަްށވެސް މި ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި އޮތް ަގވާއިުދގެ މޮުޅވާހަަކ  ރު ުމޙަންަމދު ޠާިރޤް މެންބަ 

 910ދަންނަވާކަށްނޫން. ނޫނީ ފުރިހަމަ ވާހަކަ ދަންނަވާކަށްވެސް ނޫން.   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ޑްރާފްޓްކުރެވިފަިއ  އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިހާރު އަޅުގަ

މެންބަރުންނަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ނުވަަތ  އޮތްގޮތުން މަޖިލީހުގެ

ހުށަހެޅުމުގެ އެްއވެްސކަހަލަ ދޮރެއް ބަންދުެވގެންދޭތޯ. ދެން ރައްޔިތުްނެގ 

ޚިޔާލުތައް މަޖިލީހަށް އައުމުގައި އެްއވެްސކަހަލަ ހުރަހެއް އެަބއޮތްތޯ. 

ނަޑކަށް ނުފެނޭ އެްއވެސް ހުރަހެއް. ދެން   915މިކަންތައްތަކަށް ބަާލއިރު ައުޅގަ

ނޑު ވިސްނާލަީނ މިގަވާއިުދގައި ހަ މަ އެއާއެްއކޮށް ައޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުންތަކާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

ހުށަހެޅުންތަކާ ޚިޔާލުތައް ހިެމނަންވާނޭ މިއޮތްބަިއަގއި ވަރަށްބޮޑު މައްސަަލ 

ނޑަްށ  ޖެހެމުންދާނީ ނޫނީ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ތަްަފާތުވަމުންމިދަނީ. އަުޅގަ

 920ޤަބޫލުކުރެވިފަިއއޮތީ އަދި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްކުރަމުން ދިޔައިރުެވްސ 

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާަފއިއޮީތ ހަމަގައިމުވެސް ައޅުަގނޑަށް ވިސްނިފަިއއޮތީ 

މިދެބައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޚިޔާލުފުޅުތަކާ ލަފާފުޅުތައް ނޫނީ މަޖިލީހުގެ 

މަނަންވާނޭ. ހިމަނަންވާނޭ އެގޮތަށް ބޭނުން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ހި

ކުރުމުގެ މަޤްޞަދެއްކަމަްށ ނޫނީ ބޭނުމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ 

 925ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮތީ ކޮްނމެހެން އެޚިޔާލުތަކާ މަޝްވަރާތައް ނޫނީ 

އެހުރިހާކަމެއް ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ހިމަނާ ވާހަކައެއް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީ 

ަކތް ކުރަމުން ދާއިރު މަސަްއކަތުގެ ދާއިާރެގ އިޞްލާޙް ކުރުމުގެ މަަސއް

ނުޑމެންނަށް އޭރު  ތެރޭގައި އެޚިޔާލުތައް ހިމަނަންޖެހޭކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 30މަޝްވަރާކޮށް ނޫނީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރެވިަފއި އޮތީ. ދެން ހަމަ އެާއއެްއކޮށް 

 930 ޖޫން ނާއި ހިސާބަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ލިބިލައްވާަފއިވާ 

ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުތަްއ މި ތަފާތުކޮށްލެވިފައި އޮތް ސަބަބަކީ އޭރު 

ވާހަކަައކީ ޑްރާފްޓްކުރަމުންދިޔައިރު ވިސްނަމުން ދިަޔީއ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޚިޔާލުފުުޅތަކާ މިދެބަޔާ 

މެންބަރުންނަށް، މެންބަރުންގެ އެްއވަރުކޮށް ިމ ހުށަހެޅުންތަްއ ނުގެންނަން. 
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 935ޚިޔާލުފުޅުތައް އަންނާނީ ރައްިޔތުންގެ ކިބައިންކަމަށް ބަލާފައި، ރައްޔިތުންެގ 

ޚިޔާލުތައް އަބަުދވެސް މެންބަރުންނާ ހިސާބަށްްް އައިސް ައިއސް ލިބި ލިބި 

ހުންނާނެގޮތަކަށް މެދުވެރިެވފައި ނޫނީ ފަހިވެފައި އޮންނާނެކަމަށް 

ުދގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިަޔއިުރ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަިއގެން މިަގވާއި

މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑަކަްށ ހަމަ 

 940އެްއގޮތަކަްށވެސް ހިމަނަންވާނޭ އޮތްތަން އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކުރާކަށް 

އަޅުަގނަޑކަށް މާ މުހިންމު ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް ެއގޮތަްށ 

ކުން އެއީ މާބޮޑު މައްސަލައެއް ވެސް ނޫން. އެހިމަންނަވާނޭ ބަދަލުކޮށްލުމަ

އޮތްތަން ރިޢާޔަތްކުރަންވާޭނ އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފިއްާޔ އަޅުަގނޑަްށ 

ވިސްނެނީ ޭއގެ ބާރު ދެަރވާަކމަށް. އެހެންވީމާ މި ގަާވއިުދގެ ދެވަަނ ދެލި 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިހާރު އައިސްފައި އޮތްޮގތް ހަމަ  945އެންމެ  ކޮޕީަގއި އަުޅގަ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެވާހަަކ ދަންނަވާލަން  ރަނގަޅުކަމަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ޝުކުރިއްާޔ، އާދެ ދެން މިހާ ހިސާބުން އިތުރު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަން   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ޚިޔާެލއް ނުކުރަން. އެހެންވެ އިތުުރ   950ނޫނިއްޔާ ފުރުޞަތުއަުރވަން ައޅުގަ

ެޅްއ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާނެ ބޭފުޅަކު އަދި އިންނެވިތޯ ބަލާލަން ކުޑައިރުކޮ

 އަޅުަގނޑު މަުޑކޮށްލާނަން.

 

 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 955 

އާދެ، އިތުރު އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅުއްވަން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅަުކ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދުގެ ެދވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ނެތުމާއެކު މިހާރު މި ގަާވއި

ދެއިޞްލާޙެއް. އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިައޓުން އަީމން ޢާންމު މި 

ދެ އިޞްލާޙް މިހާރު ތިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނެ. އެައށްފަހު ދެން އެ 

 960 އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުްނ އޮންނާނެ. 
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ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ދެަވނަ މާއްދާއަށް  ) ރައްޔިތުންގެ އިާދރީމޭުޒން ިއއްުވން:

 ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ އިޞްލާޙު ިއއްވުން (

 

 965 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 

އާދެ، އެްއ މާއްދާައކަށް މިާހރު ހުށަހެޅިފައިމިވަނީ ދެ ިއޞްލާޙް. ދެން   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އް ހުށަހެޅި ާތއީދު ލިބިފަިއވާ އަޅުަގނޑުމެން އުސޫލެްއެގގޮުތން އިޞްލާހުތަ

ތަރުތީބުން މިވޯޓަށް އަހަމުންގެންދަނީ. އެހެންވީމާ ެއންމެ ފުރަތަމަ 

ނޑަށް ރިޯކޑް ކުރެވިފަިއވަީނ   970ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙެްއކަމަށް އަުޅގަ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީެގ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް ާޝހީން ޙަމީދު 

ޓަށް ދެންނެވި މި އިޞްލާްޙ ވޯ ޞްލާޙަށްހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙް. ދެން މި އި

މަޖިލީހުން މާއްދާއަށް ގެންނަން ފާސްވެއްޖެނަމަ ދެވަނަ އިޞްލާޙަކަްށ 

ވޯޓަށް ދަންނަވާނެތަނެއް ނޯްނނާނެ. އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް ުކރިއަށް ގެންދަން 

 975ޤަޞްދުކޮށްފައިއޮތީ ހަމަ ެމންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ގޮތަްށ 

ނޑުދަންނަވާލާފަ ޚާއްަޞ ިމ ދަންނަވަނީ އާދެ، ަރއްޔިުތންގެ  އި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަށް ގެންނަން  2މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ދެލިކޮީޕގަިއވާ 

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ މެންބަުރ އަލްއުސްާތޛް 

ދު އާޠިފް ޝާހީން ޙަމީދު ހުށަހަޅުއްވާ މާލޭ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަ

 980ތާއިދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްާލޙް، އެއިޞްލާޙް އެމާއްާދއަށް ގެންނަން 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު ދެއްވުން އެދި ދަންނަވަން. 
 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 985 

 އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންަބރު: މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު. 

 : މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް.ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު



 39 

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 990 74 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 51 ވޯޓު ދެްއވީ:

 22 ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 

 

 995 

 

ނޑުމެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ން މިހާތަނަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އާދެ،އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ހިނގަމުން އަިއގޮތަށް ބަލާއިުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިްޞލާޙް ގެންނަން 

ފާހެއްނުވިކަމަށް ދަންނަވަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ެދވަނަ 

 1000ވަނަ  2އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވާނަން. އާދެ، 

ރިްނ ދެންނެވިހެން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އިޞްލާޙަީކވެސް ހަމަ ކު

ދެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް އިޞްލާޙް ގެންނަވަން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވަީނ 

ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރެްއވީ 

ްެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަފީފް އެހެންވީމާ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ

 1005ޙް މިމާއްދާއަށް ގެްނނަން ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓްދެއްވުްނ އެއިޞްލާ

 އެދެން.   
  

 

 

 1010 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ފާދިއްޕޮޅުމެންބަރު ޙުސައިން އިްިބްރާހީމް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: 

 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަފީފް ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: 

 

 1015 ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ
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 74 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 7 ވޯޓު ދެްއވީ:

 66 ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 

 1020 

އާދެ، އެހެންވީާމ، މިއިޞްާލޙުވެސް މި ަގވާއިދަށް ގެންަނން ފާހެއްނުވި.   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަަރކު ވާހަކަފުޅު  4ޔަ ވަގުުތކޮުޅގެ ތެރޭަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި މިދި

ދައްކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއ އެބަވޭ. ައޅުަގނޑު އެފުުރޞަތު ނާރުވާ 

ލަސްކުރީ މައްސަލައެްއަގއި ވޯޓަށް ދެންނެވިފައި ވޯުޓގެ ނަތީޖާ އިޢުލާން 

ނޑު  ކުރުމުގެ ކުރިން އެފުރުޞަތު ނޭރުވުމުގެ ގޮތުން. ދެން، މިހާރު  1025 އަޅުގަ

ނޑު އަމިްއލައަށް ސުވާުލ  ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ކުރަން ކޮންކަހަލަ ވާހަަކއެއްާބއޭ މިހާރު ވާަހކަފުޅު ދައްަކވަްނ 

ބޭނުންފުޅުވާނީ. އެހެންނަމަވެސް ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙަންމަދު.

 1030 

ފުރުޞަތަކަށްްި ދަންނަވާލީ، ައޅުަގނުޑެގ ހަނދާން  ރު ފާދިއްޮޕޅުގެ މެންބަ 

 މާބަލިނޫންކަމުގައިްިވާނަމަ 

 އަޅުަގނުޑވެސް މިމާއްާދއަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިން. އަިދ އެިއޞްލާޙަށް  އަްޙމަދު ުމޙަްނމަދު 

ތާއީދުވެްސ ލިބުނު. އެހެންަނމަވެސް، ދެން ިރޔާސަތުން އެކަން ފާހަަގ         ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1035ކުރަްއވާފައިނުވާތީ ދެން މިހާްާރު އެއިޞްލާޙު އަުޅަގނޑު އަނބުރާ 

 ގެނެއްސިން. އެވާހަކަދަންަނވާަލން، ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ނޑުމެންނަްށ ނޯޓުކުރެވިަފއި ުނވާކަަމށްވާނަމަްަ ެއއީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

ތެދުތެދަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ދިޔަކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ

 1040ދަންނަވާނަމަ އިޞްލާޙެްއެގ ގޮތުަގއި އެްއޗެްއ ހުށަހެޅުއްިވކަމަށް 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ރެޯކޑްކުެރވިފަެއއްނެތް، ޅ. އަތޮުޅގެ މެންބަރު 
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ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެިވކަމަށް 

ނުޑ މިފުރުޞަރުއަުރވަނީ  ހައްދުންމަތީގެ ނޯޓުކުރެވިފަިއވަނީ. ދެން އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސަިއނަށް.

 1045 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަަރށް ބޮްަޑަށް މަޢާފުކުރެއްވުން އެދެން.  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

 އަޅުަގނޑު 

 އް. އެީއ ދަންނަވާލަން އުޅުނީ ެއްއގޮްަަތކުން ބަލާއިރު ނިޒާމާބެހޭ ނުުކތާއެ  ޢަބްުދއްަރޝީދު ުޙަސއިން

ވޯޓާއި ބެހޭގޮތުން ެއއްެޗއް ަދންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ގެންދަވާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ވަރަްށ އިޙްތިރާމްކުރަން ވަރަށްްް އަޅުަގނުޑ   1050ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން  ޝުކުރުވެސް ދަންނަވަން. ެއއާެއކުަގއިެވސް އަުޅގަ

ނޑަްށ އިނޭގވަ  101ރުން މިޤާނޫނުއަާސސީގެ ބޭނުންވަނީ ދެން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގައި މިބުނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްާދއެއް ފާްސވާނެ ގޮތުެގ 

އާބެހޭ ވާހަކަެއއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، ރވާހަކަެއއް، ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަ

ނަޑއެިޅގެން އެހެން އޮތުާމިއއެުކގައި ކަންތައްަތއް ނިންމުމުގައި މިހާރު   1055ކަ

ނޑަްށ މިއަޅަމުންދާ ދައްޗެއް އޮ  ނޑަށް ހީވާތީ، އަޅުގަ ވެދާނެހެން އަޅުގަ

ވިސްނޭ ގޮުތގައި ޖަލްސާއަްށ ހާޒިރުވެތިބި މީހުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުްނ 

މިކަހަލަ ކަންތައް ނިމޭގޮެތްއ އޮންނަންވާެނއޭ. އެހެންނޫނީ ނިްިކަން 

ނޑު ހަަމއެކަިނ އެނުކުތާ  އުނދަގޫ ވެދާނެހެން ހީާވތީ އަުޅގަ

 1060ތުގެ ބޭނުންކުރީ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ދަންނަވާލުމަށްޓަކާ މިފުރުޞަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނޑު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ވަރަށް ޮބޑަށް ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަްށ އަުޅގަ

ނޑަްށ ގެންދެވެްނ  ނުޑ ބެލިން އެހެން އަޅުގަ އިޚްތިރާމްކުރަން. އަުޅގަ

 1065އްަގއި އާެދ، ެއވެސްހަްަމަ ގަާވއިުދެގ އޮތްތޯ. މީގެކުީރގެ ޖަލްސާއެ 

މައްސަލަިއގަިއ ަގވާއިުދގެ ަކންތައް ދެފަހަރަކަށް ވޯޓަްށ ައހާ އެްއވެްސ 

ނޑުމެން  ކޮޅަކަށް އެކަން މަޖިލީހުގެ ައޣުްުލަބިއްޔަތު ނުލިބިގެން އަުޅގަ
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އެދުވަހު ފާސްކުރީ އެދުވަުހެގ އެޖަލްސާަގއި ދެން ަގވާއިުދގެ ަކއްތަްއ 

އެުދވަހުގެ ޖަލްސާގެ އަޣުްުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރަން.  ގެންދާނެ ގޮތެއް

 1070އެގޮތަށް ފާސްކޮްށގެން އެުދވަހު އެކަންަތއްކުރީ. އެހެންނަމަވެސް، 

ގަާވއިދުެގ ކަންަތއްތައް، ގަާވއިދުގެ ާމއްދާތައް ގެންދާނީ މިހެންނޭވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނެތް ފާސްކުރެވިފަެއއް. އެހެންވީާމ، މިހާރު 

ްށގެން މިހިރީ ތިބޭފުޅުން އެވާހަކަފުުޅ ދައްަކވަްނ އަޅުަގނޑު ހީކޮ

ބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވާނަމަްަ އެފުރުޞަތުވެސް އެުރވިދާނެ. އާދެ، 

 1075ގަާވއިދުްުން ެއކަންފާސްކުާރނީ ވަިކގޮތަކަށޭ. ަގވާއިެދއް ނެތީމާ 

ނޑުމެން ގަާވއިދުަގިއ ލިޔެފައި  މިމައްސަލަ މިޖެހެނީ. މިހާރު އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަްއ  101އެބަވޭ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ފިޔަވާ މަޖިލީހުގެ އެހެންކަންތައްތައް ނިންމާނީ، ެއެވސް ބޮޑަްށ 

އެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފައި އޮީތ ހަްަމަ މަޖިލީހުގެ އަޣުްުލަބިއްޔަތުން 

ްެން އޮށްްްާވ   1080ނިންމަންކަމަށް ގަވާއިުދަގއިެވސް އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެހެ

ށް ޖަލްސާ  އަޣުްުލަބިއްޔަތުން ކަންތައް ނިންމާ އަޅުަގނޑު އަިމއްލައަ

ނޑު ހިތުން އެއީ ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ނޫންހެން.  މީހަކަށް ވާކަށް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ. ެއކަން ކުިރއަްށ މިގެންދިޔައީ. އާެދ، މީެގ ދަތިތަކެްއ 

ނޑުމެން ހަމަ މިގެންދާގޮތަްށ  އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

 1085އްަކތް އަޅުަގނޑު މިކުރިއަށް މިގެންދަނީ. ކުރިއަްށގެންދެވޭތޯ މިމަސަ

ތިބޭފުޅުން ނިންމަވައިފިއްާޔ، އާދެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފިްއޔާ ެއގޮތަކަްށ 

ނޑު މިހިރީ ތައްޔާރަށް.  އަމަލުކުރަން އަުޅގަ

 

ނުޑ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް މަރުޙަްަބާ. އަުޅގަ

 1090 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ މިހާރު ދެގޮތްވެސް ހުށަހެޅި ތިންަވނަ ގޮތެްއ  ދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް މުޙަްނމަ

މެންބަރުން  25ހުށަހެޅިގެން މިދިޔައީ  ފާްސނުވެގެން. ދެން މިހާރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެންނާއި ހަަމއަށް ގެނަިއ ކަރުދާހުަގއި މިއޮތްގޮތަްށ 

އުފެދޭތީ މިވާަހކަ ައރިސްކުރަން.  ފާސްވެދާނެބާއޭ މިއަށް ުސވާލު
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ހަމައެއާެއކުަގއި ދެން މިހާރު ތިގެންދަވާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ވަރަްށ 

 1095އިޙްތިރާމާއެކު މަރުޙަބާއާ ައްއސަރިބަހާއި ސާބަސް ރައްދުުކރަމޭ. މިހާރު 

މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ކަރުދާުހގައި މިއޮްތގޮތާިއ މެދުގައި  25

ެފްެދިފައިވާީތ ކޮންޮގތަކަށްބާއޭ މިއީ ިޚޔާްާލު އު ދެން އަމަލުކުރަްއވާނީ

ރިޔާސަތަށް މިވާހަކަ ހުށަހަޅާލަންވެގެން މިފުރުޞަތުެގ ބޭނުންހިފީ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 1100 

ވަަނ  1ވަނަ މާއްާދއަށްވެްސ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ފާސްނުީވމާ  1އާދެ،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަަނ  1ނަ މާއްާދެވސް ވަ 2މާއްދާވެސް ކުރިއަްށ ގެންދިަޔއީ. ހަމަ 

މާއްދާ އެއޮްތގަްޮތަށް އިޞްާލޙެއް ގެންނަން ނުފެނުނީމާ އެއޮްތގޮތަށް 

ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ދެން އެންމެ ފަހުން ގަވާއިދު އޮތްގޮތަްށ މަޖިލީހަށް 

 1105 ހުށަހެޅޭނީ، މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާތޯ. އެއީ އެކަން ވާނެގޮަތކަކީ. 

 

ްު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   އެހުމަށް ބޭނުންވި ސުވާލަށް ަރއީސް ަޖވާބުދެއްަވއިފި. އަޅުަގނޑު އަޑު

ނޑުެމން ވަގުުތެގ  ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން  ނޑު ދަންނަާވލާ ހިތްވޭ މިހާރު އަުޅގަ  އެކަމަކު އަުޅގަ

ިއޞްލާޙަކަށް މިދެންނެވީ ވޯުޓނެގީ މިއަދު.  2ގޮތުން މިދެންނެވީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1110ތަށް ޯވޓުނަގާނީ މިއަަދކު ނޫން. އެކަމަކު ކަރުދާހުގަިއ މިއޮްތ ގޮ

އެހެންވީމާ، ތަފާތު ދެވަގުެތއްަގއި ެއއްކަމަކަށް މިދެންނެވީ ެއްއ 

ވެސް މީގެ އެޑްވާންޓޭޖަސް  މައްސަލައަށް ވޯޓުެނގީާމ ލިބޭ

ވެސް ިމކަމުގައި ހުރުން ވަރަށް އެކަީށގެންވޭ. ސް ޑިސްެއޑްވާންޓޭޖަ

މެންބަރުންވެސް އަިދ  އެހެންވީމާ، ެއކަމާއިމެދު މިދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ

 1115 ރިޔާސަތުންވެސް ވިސްނާ ަވަޑއިގަތުން ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނުޑެވސް އެއްެޗއް  މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް 

 ދަންނަްަވާލަން
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ނަޑށް ހީވަނީ ބެހޭގޮތުން  ވޯޓު ނަގާ މާއްދާަތއް ފާްސކުރުމާ ްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:އި އަުޅގަ

 1120އަޅުަގނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބައާދޭހެން. މިހާްާރު 

ވަނަ ާމއްދާއަށް ވޯޓުނެިގިއރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާޅުެވެގން މިދިޔައީ  2

މެންބަރުން  51މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  74ހާޒިރުވެތިއްެބވި 

ޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އެއިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުެރއްިވ. އެހެންވީމާ، ހާ

އަޣުލަބިއްޔަތު ވަރަށް ތަނަަވސްކޮށް އެަބއޮތް ެއއިޞްލާަޙށް ލިބިފައި. 

ނޑުމެންނަށް މިވަގުތު މިޢަްަމަލުކުރެވޭ ގޮތުްނ   1125އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވަނަ އިޞްލާޙަށް  2ވާގޮަތކީ އެިއޞްލާޙުވެސް ފާސްނުވީ. ދެން 

ުޙވެސް ފާްސނުވީ. ދެން އެއަްށވުރެ މަދުން ވޯޓުލިބުނީ. އެއިޞްލާ

ނޑުްުމެންނަށް މިބެލެނީ ޑިއެހެންނަމަވެސް  ފޯލްޓުން އަޅުގަ

ހުށަހެޅިފައިއޮތް އެއީ ާތއީދު ލިބިފައިއޮތްގޮތް ކަމަށް މިހާރު. އެގޮތަށް 

 1130އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަމަލު މިކުރެވެނީ. އެްެހެންވީމާ މުިޅ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުވެސް  އަޣުލަބިއްޔަތު  ހޯދާގޮތަްށ ދެންމެ ހައްދުންމަތީ

ނޑުމެން  އެފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން އެުއސޫލަށް ގެންދާކަމަށްވަންޏާ ައޅުގަ

ބަލާލަންވާނެ މާއްދާ އޮތްގޮތަްށވެސް އަޣުލަބިްއޔަތު ލިބޭތޯ. އެހެންނޫނީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިބެލެނީ ހާޒިރުނުވާ މެންބަރުން އެއީ މާއްދާއޮތްގޮތަްށ 

ނޑުމެންނަްށ މިބެލެނީ. ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރުންަކމުގަ  1135އި އަުޅގަ

ނޑު ހިތުން އެންމެ ރަނގަޅު  އެހެންނަމަވެސް އެއީ ައޅުގަ

އުސޫލަކަްަށްުނވެ ހިނގަިއދާނެ އަދި  އަމުދުން މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިގެންދެވޭ އުސޫލަށް ބަލާްާއިރުަގއި ފަހުން 

ނޑު ބޭނުންވޭ މުޅި  ނުކުމެދާނެ މައްސަލައަކަށް އަލިއަުޅވާލަން އަުޅގަ

 1140ގަާވއިދު ެއއްކޮށް ފާސްކުރަްނ ވޯޓަކަށް އަހާގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން އޮތް 

ނޑިަވޅުަގއި މިހާރު އެކިެއކި މާއްދާތަކަށް ތާއީދުނުކުާރ މީހުންނަށް  ދަ

އެކިމާއްާދއަށް އެކި މީހުންގެ މައްސަލަ ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، 

ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަތުވެދާެނ މުޅި ގަވާއިދު އެްއކޮށް ފާސްކުރަ

ނޑިވަުޅަގއި ެއއްގޮަތކަށްވެސް އެފާސްުނވާ ހާލަތެއް.  އެންމެން ހުށަހަޅާ ދަ
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 1145އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުްު ިހތުން މާއްދާތައް ފާސްކުރުމުގައި ވޯުޓ 

ދިނުމާއި ފާސްވީކަމަށް ނުވަތަ ނުވާކަމަށް ބަލާެނ އުސޫލެްއ 

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިހާރުެވސް ނިޒާމީ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ައވަހަށް 

ކަން ކޮންމެވެސް ހަމައަކަްށ ކޮންމެވެސް އުސޫލަކަށް ފަްއތާފައި ދެން އެ

ގަާވއިދުގެ ކަންަތއްކުިރއަށް ގެންދިއުން ބުއްދިވެިރވާނެކަަމށް ފެންނާތީ 

 1150 އެވާހަކަ ދަްަންނަވާލީ. 

 

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއާޔ. އާދެ، ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނީ ައޅުަގނޑުެމން ޖަލްސާ އާދަިއގެ ގޮެތއްގެ މަތިްނ މިއާދެވިފައި 

ނޑާލާ ވަގުާތއި ހަމައަްށ. އާދެ،  އިރު ޭހދަކުރެވިއްޖެ. ަގޑި 1 ½މެދުކަ

ނަޑކަްށ  ނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ާގތްގަ  1155އެހެންވީމާ، މިހާރު އަުޅގަ

އާދެ،  މިނެޓުގެ ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވާނަން. ތިރީހަކަށްްް

 ޝުކުރިއްާޔ. ަގއި. 11:00ން ބައްދަލުވާނީ އި ދެގަ އަޅުަގނޑުމެން މިތާނ

 

 ]ށް 11.00ން  10.30އިންޓަވަލް [
 1160 

ނޑުމެން ަޖލްސާ އަލުން މިނެުޓގެ މެދުކެ 30އާދެ،   ރިޔާސަތުން ވާހަްަކަެދއްެކވުން: ނޑުމަކަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑާލިއިރު ވާހަކަދަްއކަްނ  މިފަށްްްޓަނީ. އާދެ، ޖަލްސާ މެދުކަ

 ެއމެންބަރުންނަށް  ބަރު އެބަތިއްބެވި. އެހެންވީމާންއެދިަވޑަިއގެން ތިއްެބވި މެ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން.

 1165 

 . އާދެ، ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށްޝުކުރިއްޔާ ޢިްިްއޒަތްތެރި ރައީސް މާލޭ މެންަބރު 

ނޑު ލްޔާސް ިއބްާރހީމް އި  މެންްް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެދުނީ މިއަދު އަުޅގަ

ްް ނަތީޖާއާއި އެއްެސވުމާ ވާހަކަެދއްެކވުން:  ނޑުމެންަނށް ނިންމިގެން  ،ުގޅިގެން ނުކުތް އަުޅގަ

ގޮތާއި އަދި އޭގެފަހުްނ ޢިްިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކު ނުވަތަ ތިން  މިދިޔަ

 1170ޮކށް ކޮޅުމަޑުލުެގ ޚާއްޞަ . އިވިސްނާފަ ށްމެންބަރަކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅތަކަ
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 ސަން އެޢިްިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ޙަ

 ން ަގވާއިުދގެ ެއ މާއްްްދާައކާ އަޅުަގނޑުމެކުެރއްިވ ފަދައިން، އިޝާރާތް

ވަިކގޮތަކަްށ  ދާ މާއްދާެއއް  އިބެހޭްޭގޮތުން ވާހަކަަދއްކާ ނިންމާފަ

އަހާ ނިންމަމުން ގެންދިޔުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމާއި، އަޅުަގނޑުމެން ޯވޓަށް 

 1175މް ހީއިބްރާ ިޟލްއަލްފާހަމަ އެހެންމެ މާލޭގެ ޢިްިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މިނުންނިންމާ ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ފަހުން  ،ފަދައިން  އިސްމާޢީލް އެވިދާުޅވި

މާއްދާެއއް  ޭއގެ ެއއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަާވއިދު ނިންމުމުގައި ހަމަ

ޔާލުފުޅު ޚިކުރައްވާ ބޭފުޅުްނެގ ޟްނުވަތަ ދެމާއްްްދާއަކަށް ިއޢުތިރާ

ނޑަށްެވސް ލައަކަށްތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން ނިކުެމދާނެ މައްސަ ަޓކައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމާފައި ފަހަތަށް އަފެންނަނީ،   1180ދޫކުރަމުންދާ ހުރިހާ  ޅުގަ

ބެހޭގޮތުން މުޅި މަޖިލީހުގެްެ ވޯޓެއް އަްއސަަވިއ ނިންމަވަމުން  މާއްްްދާއަކާ

ނޑަށްެވްސ ޤަބޫލުކުރެވޭ އެްއޮކށް އާދެ، އަުޅގަ ން. ހަމައެއާގެންދަވަ

ނޑު  ގޮތުަގއި ޤާނޫނުައާސސީގަިއ އޮީތ  ،ދެކޭގޮުތގައި  ުނވަތަ އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ސާސީގެ މާއްްްާދެއއް ފާސްކުރުމާ ޤާނޫނުއަ

 1185އެކު ަގާވއިދު އްޔަުތގެ މައްސަލަ. އެހެންކަމާ ލަބި ޣްްްތިންބައިކުޅަދެބަިއގެ އަ

ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންގެ މިމަޖިލީހަށް އެކަން ހަމަޖެއްސެވޭނެ 

އޮތްކަމަްށވަްނޏާ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. މީގެ އާެދ، އެްއވެްސގޮތެއް 

ނޑުމެން ނިންމި ފަދަިއން ަގވާއިުދެގ  ފަސްވަނަ ޖަލްސާަގއި އަުޅގަ

ކަންތައްތަްއ ނިންމަމުންދާއިރު އެދުވަެހއް މިތަނަށް އެކުެލވިގެްނާވ 

 1190ސްުކރެވޭނެގޮަތކަށް ލަބިްއޔަުތން ކަންތައްތަްއ ފާޣްްްމަޖިލީހެއްގެ އަ

ނޑު ޢިްިބާާރތެއް ހުށަނޭޅި އްވުން. އެެހންވީމާދެ ހަމަޖައްސަވައި  އަުޅގަ

ރި މެންބަރުން ޔާލަށް ޢިްިއްޒަތްތެޚިެގ މިކަމުގަިވޔަްސ، އަޅުަގނޑު 

ން ާތއީްީުދކުރަްއވައިފިނަމަ ރިޔާސަުތން މިކަވިސްނާަވޑަިއގެން، 

ނަޑށް ގޮްޮތަަކށް ހަމަޖައްސަވައި އޮތް ންހަމަޖެއްސެ  ެދއްވުމަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެ  1195ދެ، ާވނެހެން. އާ މަޖިލީހުގެވެސް އެދުމަކަށް ން މުޅިހީވަނީ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  ހަމައަށް ޤާނޫނޫއަސާސީގެ މާއްްްދާތަކާ  ދެވެންދެން އަޅުގަ
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މެންބަރުންގެ  ގަތްކުރިމަތިވާ މައްސަލަަތއް އެުދވަހެްއގެ މަޖިލީހުގެ ވަަޑއި 

ކަމަށް  ތަކަކީ ނިންމެވުމެއް އަޢްލަބިއްޔަަތކުން ނިންމަވާ ނިންމެވުން

ްއެގ ދުވަހެ އާދެ، މިގޮތް އަޅުަގނުޑ މިހުށަހެޅީ މީގެ ުކރީއްލަވާދެްއވާ. ބަ

 1200ކުރެްއުވމަކަށް ހުރަސް  ދެއްވާފަިއވާތީ މިކަންޖަލްސާގައި ެއގޮތް ނިންމަވައި 

ނާޅާނެކަމަށް. އާދެ، ޭއެގ މާނައަކީ ސިމްްްޕަލް މެޖޯރިޓީއަށް 

ންމަްަމުން ބެހޭގޮތުން ނި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންތައްތަްއ ގަވާއިދު ހެދުމާ

 ދެްއވުން. ޝުކުިރއްޔާ.ގޮެތއް ހަމަޖައްސަަވއި ގެންދެވޭނެ

 

ނޑު ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ    1205 ެވސްޢިްިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިްިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، އަޅުގަ

 ކަަހލަ ވާހަކައެއް. އެހެްނވީމާ ދިގުކުރާކަށް ދައްކާލަންއޮތީ ދާދި އެއް ާހބު މެންަބރު ުމޙަންަމދުްު ޝި

ނަޑށްވެސް ވަރަށް ވާހަކަެދއްެކވުން: ބޮޑަށް ތާީއްީދުކުރެވޭ ތ.  ގަސްތެއްުނކުރަން. އަުޅގަ

ްިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި އަދި މާލޭެގ  އަތޮޅުގެ ޢި

ން ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅަށް. އެހެންީވމާ އަޅުަގނުޑ ޢިްިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރު

 1210ސްކުރަމުން ގެންދަާވއިރު، ދާތައް ފާމިގަވާއިދުގެ ެއކި މާއްހުށަހަޅާލަނީ، 

ެއންމެ ފަހުން ވޯޓަށް އައްަސވާފަިއ، ަތަކށް އިސްލާޙުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ން މިތަނަށް ފޮނުއްިވޮގތަށްވެސް ވޯޓަށް އަްއސަވަން. ދެން އެގޮތަްށ މިކޮމިޓީ

ދެއްގައި އެމާއްްްދާެއއް އަެނއްާކ ނހި އައްަސަވއިގެން ފާސްުނވެއްޖެ 

މިޓީައށް ފޮނުއްވަން. އޮތް ކޮއި ކުރިންވެސް އެކުަލވާލަްއވާފަޑްރާފްޓްކުރުމަށް 

ނުޑ ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.އެހެންވީމާ   1215 ެއގޮތަށް އަުޅގަ

 

ނުޑެވސް މިހާރު   މާލޭ މެންަބރު  ްިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، އަުޅގަ ޝުކުރިއްޔާ ޢި

 ތާއީްީދު

 ިމ ހުށަހެޅުއްވި، ންބޭފުޅަކުެވސްކުރެވެނީ ކުރިން ދެބޭފުަޅުކ، ތި އަްޙމަދު ޢާތިފް 

 1220އަޅުަގނޑު ރިާޔސަތުގެ ފަާރތުން އެދެން،  ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އެހެންވީމާ ވާހަކަެދއްެކވުންްް:

ނޑުމެން މިހާރު  ،ކުރައްވާމިކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ... މަޢާފު އަޅުަގްަ

ނިންމޭތޯ ބަލަމުންދިޔުމުގެ ބަދަލުގަިއ  ގަާވއިދުގެ މާއްްްދާަތކަށް ޮގތެއް
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ނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑުމެން  ދެްެން އޮތްވަގުުތކޮޅު ހުސްކޮށްލަން، ައޅުގަ

ިވދާޅުވެފަިއއޮްތ  ގައި އެއްަބސްވުމަކަށް އާދެވޭތޯ. މިމަޖިލީހުގައިތެރޭ

 1225ކަމެއް ނިންމިދާނެކަމާމެދު އެއްބަސްވުން ނުއޮތުމެ.  ސިމްޕަލް މެޖޯރިޓީއަކުން

ނުޑ އެގޮތަށް ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި އަ ފާސްކުެރވޭތޯ. އެހެންީވމާއެގޮތް  ުޅގަ

ފުރުޞަތު ބޭނުން. ދެން މިތާއީްީދު، ކުރިން ހުށަހެުޅއްވި ބޭފުޅުން 

ކަމަށް  ތިމަންނަ މިގޮތަށް ހުށަހަޅަމޭ ނުވިދާޅުވާީތވެ، ެއއީ ހުށަހެޅުމެއް

ނޑު ގެ. އެހެންކަމަށްވަނުބައްލަވާފާނެކަންނޭނ މިގޮތަްށ ންޏާ އަުޅގަ

 1230ްށ ބެއްލެވިޔަްސ މިއީ ތާއީދެއްކަމަނޫންކަމަށްވަންޏާ، ހުށަހަޅަން. އެހެން

 އެންމެ ރަނގަޅު.

 

 ރި މެންބަރުން. ދެވަނަ މާއްދާއާ ޢިްިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިްިއްޒަތްތެ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 މަޖިލީހުގައި ވަިކގޮތެއް ނުނިމި ދޭތެރޭގައި ކަންަތއް ނިމިގެްނދިޔަގޮތުން،  ަޝރީފް އިްބރާހީމް 

 1235ނަށް ދާނެކަމުގެ ބިރުފުޅު ވަރަށް ިގނަބޭފުޅުންއަުތވެ  ޑެޑްލޮކަކަށް މަޖިލިސް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދޭތެރޭގަިއ  ގޮތަކާ ހައްލުކުރާނެ އެކަން ހީފުޅުވެގެން، 

ނޑަށް ހަ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަާވކަމަށް ބޭބޭފުޅުންގެ ވާ ކަފުޅުތަކުްނ އަުޅގަ

ގޮތެއް ދިމާވެދާނެ. ޢިްިއްޒަްތތެރި ރައީސް،  އެކަހަލަ ހަވޭ. ތެދުފުޅެއް،ދޭ

ނޑު ހުރީ މާހި މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި  ހަމަޖެހިގެނެއްތްކުރީދުަވހުވެސް އަުޅގަ

 1240 ކުާރ ވާހަކަ ެދއްކިށް އަޢްްްލަބިއްޔަތު ދަ މަޖިލީހުގެ ވޯޓިްނގނޫން، 

ދޭތެރޭަގއި  ދެއްކުން. އަދި ނިންމި ނިންމުންވެސް. ެއކަމަކީ ޭއގެ ލީގަިލޓީއާ

ކަމެއް  ކަމެއް. އަދި ައޅުަގނުޑމެން ފަހުން ސުްުވާލު އުފެދިދާނެ

ށް އައުމަށް ރު ކަމަކަށް ޑެޑްލޮްކ އަތުވެއްިޖއްޔާ ކޮންސެޝަަނކައިނިންމާ

ބަދަލުަގއި ވޯޓުަލއިގެން މެޖޯރިޓީ ކުޑަކުރުމަީކ މަސައްކަތްކުރުުމގެ 

 1245 އެކަމަށް އެކަީށގެންނުވާ ޑަށް ހީވަނީ އެީއަވރަށް ކަމުނުދާ، އަޅުަގނ

ގެ މީސްމީހުން ނުވަތަ ދުނިޔޭކަމެއްހެން. އޭގެ ބަދަލުގަިއ، 

އްލުކުރާ މެކޭނިޒަމްތަކާިއ ހަތަކުގައި މިބާވަުތެގ ކަންތައްތައް ޕާލިމަންޓް

ހުރޭ. ޭއގެތެރެއިން އެްއގޮތަކީ ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ޯހލް ހައުސްޭއ  ގޮތްތައް
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މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން  25އެްއޗެއް އުެފއްދުން. މާނައަކީ  ކިޔާ

 1250 މުޅި  ،ެއއަށްވުރެ ޮބޑު ކޮިމޓީއަކަށް ގޮްތ ކަމުނުދިޔައިމާ، މިއެކުލަވާެލއްވި 

ން. އެގޮތުން މުޅި ގަވާިއދު މަޖިލީހުގެ ޔުމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ދި

ބޭފުޅުންގެ ތެޭރގަިއ  ޔުމުން، ެއކޮމިޓީން ހާޒިރުވި ކޮމިޓީއަކަށް ދި 

އެބޭފުޅުްނގެ ތެރޭަގއި  ،ލިބޭ ގޮަތަކށް ނިންމައިގެން ލަބިއްޔަތުޣްްްއަ

ސްގެ ރަސްީމ ތަާކއެކު މަޖިލިއިޞްލާޙުވާހަކަދެެކވިގެން މިއަށް ގެންނެވޭ 

 1255ޖަލްސާއަކަށް ގެނެވިދާނެ. ގެނެސްގެން ިމކަން ނިންމިދާނެ. އޭރުން 

ނުވަަތ  ،އުޅޭ ޑެްޑލޮކްްނގެ ތެރޭގައި މިހާރު އުފެދިގެންއަޅުަގނޑުމެ

އްލުކުެރވިދާނެ. ޢިްިއްޒަތްތެިރ ހަ އުފެދިދާނެކަމަށް ވިސްނޭ ޑެޑްލޮކް 

ނޑު ހުށަހަަޅން މިހާރު މިމައްސަލަ  މިގަާވއިދުެގ  ނުވަތަރައީސް، އަުޅގަ

ދާނެކަމުެގ ައތުވެ ޮގތުން މިފަދަ ޑެޑްލޮކެއް ވާހަކަދެެކވޭ މައްސަލައަށް

 1260އްަޞ މަްަޖިލިސްެގ މިޖަލްސާއަކީ ޚާރަްއޔިުތންގެ ބިރުއޮތްކަމަށްޓަަކއި 

އެގޮތަްށ  ،އޮފް ދަ ހޯލް ހައުސްްްއަކަށް ބަްަދަލުޮކށް ކޮމިޓީމިގޮތުން 

ނޑުމެްނގެ ތެޭރަގއި ވޯޓަށް އައްަސަވއި،  މަލް އިންފޯެއގޮތުގެަމތިން އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ އޮތްޮގތަށް މިހާރު  25ކުީރގެ ކޮްށ، ޑިސްކަޝަން

 ބޭފުޅުންނަކީވެސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން  ތިބި ހުރިހާ މަޖިލީހުގައި ހާޒިރުވެ

 1265ގެންނަވަންޖެހޭ  ،އެގޮުތގެމަތިން އަމަލުކޮށް  ،ކަމުގަިއ ހަމަޖައްސަަވއި

ދެންްް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމެވުމުގަިއ  ،ގެެނސް ލާޙެްއވެއްިޖއްޔާއިޞް

މި ހޯލް ހައުސް ކޮމިޓީގެ މައްސަލަތައް ނިންމެވުމުން ރައްޔިތުންެގ 

ކަން ހުށަހަޅައިގެްނ މިއްޞަްަ މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާއަކަށް ޚާ

ްއ ނިންމަވައިދެްއވުން. ޢިްިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ރާއްޖޭަގއި ަވރަށް އާކަމެ

 1270ބޭފުޅުންގެ  5ބޭފުޅުންގެ ކޮމިޓީ،  10އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ނގެ، ކަންނޭ

 މުޅި ،ބޭފުޅުންގެ ކޮމިޓީ ހެދުމާއި 25ބޭފުޅުންގެ ކޮިމޓީ،  15ކޮމިޓީ، 

އޭގެ ުއސޫލީ  ނެތް، އެްއވެސް ފަރަެގއް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއް ހެދުމާ

ނޑު އެގޮތަށް ހުށަހަޅަ ނޑަށް ގޮތަށް ބަލާނަމަ. އެހެންވީމާ ައޅުގަ ން. އަުޅގަ

އުޅޭ ެޑޑްލޮްކ ތެޭރގަިއ އުފެދިގެން  ގޮތުަގއި މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންގެ ފެންނަ
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 1275ގޮތަކަށް ކޮމިޓީެއއްްް ހަދައިގެން މުިޅ  އްލުކުރެވޭނީ މިކަހަލަ ހަދެން 

އޭރުްނ ކޮމިޓީގެ ަކމަށް ބަލައިގެން.  މަޖިލީހަކީ ކޮމިޓީއެއް

 އާދެވޭ  ަނކަށްކޮންސެޝަބައެއްގެ  ޣްްްލަބިއްޔަތުން، ހާޒިުރވި އަ

ގެެނސް ނިންމިދާނެ.  ގޮތެްއގެމަތިން މިގަާވއިދަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 1280 

 ބޭނުންވީ، މާލޭ  އަުޅަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ޢިްިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ 

 ވާހަކަފުޅާ ުގޅިގެން ކޮންމެ ލް ދެއްކެވިމެންބަރު އިްިބްރާހީމް އިސްމާޢީ ާޤސިމް ިއްބރާހީމް މެންަބރު 

 ބެނުންތެރި އްދާއަކުން ާމއްދާއަކުްނ ނިންމަވަމުން ގެންދެވުަމކީމާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށްވެްސ ފެންނާތީ، އެކަމާ އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ  ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު   1285ގޮތުން. އިްއެޔވެސް އަުޅަގނޑު ދެންނެވި ދެންނެވުމުަގއި އަުޅގަ

 ެއއީ. އެގޮތަށް ދިމާވެދާނެކަން، މެ ބޮޑު ޕޮއިންޓަކީފާހަގަކުރި އެން

ނޑު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމެއް އޮ މިދެންނެވީ އެއް ްއވާެވސް މާއްްްދާގަިއ އަޅުގަ

ލަބިއްޔަތުން ކަމަށްިވޔަސް ނުވަތަ ޣްްްއަދި މަޖިލީހުގެ އަފާސްވެދާނެ، 

އެންމެ ފަހުން ޓީްީން ކަމަށްވިޔަސް. އެހެން ނަމަވެސް، ސިމްޕަލް މެޖޯރި

ނުޑ ހިތްހަމަނުޖެހޭ  ާވއިދަށް ވޯޓަްަށް ައްއސަވާމިގަ  1290ދުވަހު އަުޅގަ

ނޑު އިންނާނީ ވޯޓް ނުދީ. އަދި އެގޮތަށް ހަމަ އެހެން   މާއްދާއަށް އަުޅގަ

ހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންަނވާ ެއއްަޗކަށް ފުޅަކުވެސް އެބޭފުޅަުކ ހިތްޕުޅުކޮންމެ ބޭ

ގެން ވޯޓް ނުދެްއވާފިއްޔާ މުިޅ މައްސަލަ މިދެންނެވިހެން ލަސްވެ

 ަގނޑަށް ީހަވނީ މިދެންނެވި ޅުެއއީ އަ  ންޔުހިނގައިދާނެތީ، ލަްސެވގެން ދި

 1295. ލަްސވެގެން ދިއުމޭ ގައިދާނެތީމަސައްކަތްތަކަކަްށ ވެގެން ހިނ ގޮތަށް ހުސް

އްވާ ޔާލު ފާޅުކުރަޚިއެްއގޮތަކަްށެވސް މެންބަރުންގެ  މިދެންނެވުނީ،

ސަްއކަތްޕުޅުތަކަށް އަދި އެބޭފުޅުންގެ މަޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުންތަކަާށއި 

މިހެން ދިމާވެދާނެތީ  ނޫން. އަުގވަޒަން ނުކުރުުމގެ ޮގތަކުންނެއް

ނޑު  ހަކަ ދަންނަވާލުމަށްްް. އެހެންވީމާއެކަމަށްޓަަކއިްި ެއވާ ެއއީ އަުޅގަ
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 1300ގޮެތކޭ ދަންނަވާލަންވެގެން އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް  އަދިވެސް ާތއީްީދުކުރާ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ، މެްނބަރުން ފާޅުކުރަްއވަމުގެންދަާވ ޝުޢޫރުތައް  ން: ރިޔާސަތުްނ ވާހަަކދެއްެކވު

އަޅުަގނޑު ހަމަ އިޙްތިރާމްުކރަން އަދި ތިޔަ ހުށަހަޅުްއާވ ހުށަހެޅުންތައް 

 1305އަޅުަގނޑުމެން ނޯޓްެވސްއެަބކުރަން. އާދެ، ޙަްަޤީޤަްަުތގައި ގަާވއިދު 

ހުން ނިންމެވިދާނެގޮތެއް. ފާސްކުރާން ގޮތެްެްއ ނިމެންުވންވެސް ެއއީ މަޖިލީ

ނޑުމެން މިހާތަނަށް ގެނެސްފަވެސްމިވަނީ މިހެން.  މީގެ ކުރިންވެސް އަުޅގަ

ްެއްގޮތަށް ގެންެދޭވތޯ މަސައްކަތް ޚިދެން ގިނަބޭފުޅުން  ޔާލުފުޅުތަކާއި އެ

ކުރީ. ނަމަވެްސ ދެމާއްދާައަކށް މިފެނުނު ނަްަތީޖާއިން މިހާރު އަލުން 

 1310ިވސްނަން އެބަޖެހޭ. ހަފަރެއްަގއި އަދި  އިތުރަްަށް އަެނއްކާ މިކަުމަގއި

ހުރިހާ މާއްދާއެއް ފާސްކޮށްފަިއ މިގަާވއިދު ފާސްކުރަންޖެހޭ ހިސާބުންވެސް 

ހަމަ ދިމާވެދާނެގޮތްްްތަކެްއ ހުރެދާނެ. ކޮންމެއަކަްސ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ 

އެންމެންވެސް މަސަްއކަްތ މިކުރަނީ ވީހާ ައވަހަކަށް މިކަންތައް 

ނޑު ނިންމަންކަން އަޅުގަ  ނުޑ ޤަބޫލްކުރަން. އަިދ އަުޅގަ

 1315 ހަމަ ލެވުނު އި އެމަަސއްކަުތގައި ައޅުަގނުޑވެސް ތިޔަބޭފުޅުންނާއެުކގަ

 ލާން މިހިރީ. ބާރެއް

  

 އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ާއދެ، ދެންމެ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ 

 ޝައްެކއްެވސް ނެތްގޮތުަގއި ދެވަނަ މާއްދާގެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިފަދައިން   ައޙްަމދު ޝަީހދު މެންަބރު

 1320ެވސް ވިސްނާލަންޖެހޭ. އާެދ، ޝައްެކއްގޮތުން އިތުރު ވިސްނާލުމެްއ އެބަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނެތް ގޮތުަގއި ަގވާއިދު ފާްސުކރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު މަރުހަލާއެއް. އެހެން 

 ފަހިކުރުމަށް  ނަމަވެސް މިަގވާއިުދގެ މަަސްއކަތް އަުޅަގނޑުމެން މަސަްއކަތް 

މިކަމުގައިެވސް މާއްދާއަކުްނ މާއްދާއަކުން  އެކުެލވޭ ގަާވއިދެްއ. އެހެންވީމާ 

ނޑުމެން ކުރިއަްށގޮސްފިްއޔާ ފަހުން ތަންކޮޅެއް ލޮްކ  ނުނިންމައި އަޅުގަ

 1325ކޮްށ ފާސްކުރަްނ ވެދާނެ، ހުރިހާ އެްއޗެްއ ެއއް ޖޭމް  ާވގޮތެއް 



 52 

ނޑުމެދިމާކުރާއިރު.   ން ބަލައިގެން ނުވާނެ އަދި ހަމަ ެއހެންމެ އަޅުގަ

މެންބަރުންނަކީ ވަކިގޮަތކަށް ގެ ހާޒިރުެވވަަޑއިްނގެން ނެތް ކަންނޭނ

 ްއވި ބޭފުޅުން ކަމަށް. އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ މާއްދާތައްދެވޯޓު

ފާސްކުރެްއވުމުަގއިވެސް ވޯޓް ދެއްވުުމގައި އަލުން ވިސްނުެމއް ގެްނގުޅުން 

 1330 . ޝުކުރިއްޔާ.ހަކަ ދަންނަވާަލންރަނގަޅުވާނެ ވާ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނުޑވެްސ ދަންނަވާލަން   ގެ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ

 މައްސަލަިއަގއި ކުިރއަްށ ގެންދާގޮާތއި  ޕްރޮސީޖަރބޭނުންވަނީ މިހާރު  ައޙްްްަމދު ޒާހިރު މެންަބރު 

ނުޑގެ ިޙޔާލު. ގިނަ ޢިްިްއޒަތްތެ ހަކަެދއްެކވުން:ވާ ރި މެންބަރުން އެދެއްެކވި ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

 1335ވާހަކަފުުޅގެ ބައިބަޔަށް އަުޅަގނޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ. ދެން އަޅުަގނަޑކަށް 

ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ ޑެޑްލޮަކަކށް އާދެވޭނެހެނެއް ެއއްގޮަތކަށްވެސް 

ނޑަެއޅިގެެންއ ދަންނަވާކަށް  ޢިްިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ެއއީ އަޅުަގނަޑކަށް ކަ

މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަނީ ނުކެރޭނެ ރައްޔިތުންގެ ޙާްއޞަ 

މިގޮތަކަށޭ. އެހެން ނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ޢާންމުގޮތެްއގައި މަޖިލީހުެގ 

 1340މަސައްކަތް ކުާރއިރުަގއި ޮއވޭ ޢުސޫލެއް ބިލެއްުނވަތަ އެމައްސަަލއެްއ 

ހުށަހެޅިގެން ދެތިން ހަތަރުގޮތަކަށް ހުށަހެޅިއްޖިއްޔާ ެއކަމަށް ވޯޓަށް އަހަިއ 

ނޑުެމންނަށް ވޯޓަށް ފާސްނުވެއްޖިއް  ޔާ ޭއގެ އަސްުލ ހުށަހެޅުމަށްވެސް އަޅުގަ

ޔާުލ އެބަހޯދަން. އެހެންގޮތަކަށް ދަންނަވަންޏާ ޚިއަހައި އެމެންބަރުންގެ 

މިއަދުގެ މަޖިލީހުަގއި މިއޮްތގޮތަށް ދެ އިސްލާޙެްއ ހުށަހެޅި އެްއވެްސ 

ނޑު ދެކޭގޮ  1345ުތގަިވއްޔާ އިސްލާޙެްއ މަޖިލީސްދެކޭގޮުތަގވިްއޔާ މިަވގުތަށް އަުޅގަ

ފާހެއްނުވޭ. ވީމާ، މިހާރު ކޮމިޓީއަކުން އިޞްލާޙުކުަރްއަވއި ފޮނުވާފަ 

އޮތިްއޔާ ެއކޮމިޓީްިން ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތްގޮތަްށވެސް އަޅުަގނޑުމެން 

އެބަހުށަހަޅަން. ހުށަހަޅައިހގެން ނަތީޖާ ހޯދަނީ. ފާސްނުވެއްިޖއްޔާ ދެން 

. ސ. އަތޮުޅގެ ޢިްިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ގޮެތއް ނިންމަވަނީ

 1350ހޯލް ހައުސް އެީއ ާއކަމެކޭ. މުޅިން ޮއފް ދަ މެންބަރު ވިދާޅުީވ ކޮމިޓީ 

ރަނގަޅުފުޅު ވާަހކަެއއް ނޫންކަންނޭގެ ެއއީ. އަޅުަގނޑުެމން ނުކިޔަން 
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ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ހޯލް ހަުއސްއެކޭ ިދވެހިރާއްޭޖގަެއއް. އެހެންނަމަވެސް 

ންގޮތެއް ނިންމަވަނީ އަނެއްާކވެސް އެގޮތަށް ނިމިއްޖިްއޔާ މަޖިލީހު

އެމައްސަލަ ފޮނުްއވި ކޮމިީޓއަށް އަނބުަރއި މަްައްސަަލ ފޮނުއްވުން 

 1355އެބޭފުޅުން ހިޔާލު ކުރައްަވއި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވަްނ ބައެއްފަހަރު 

އަޅުަގނޑުމެން ގޮތެްއއެބަ ިނންމަން މަޖިލީހުގައި ޢިްިއްަޒތްތެރި ހުރިހާ 

ޙިޔާލު ފާޅުކުރައްވައި ާއޙިޔާލުފުޅާއެީކގައި  މެންބަރުން އެކަމާބެހޭގޮތުން

ން އިތުރަށް މިޓީއަށް ފޮނުއްަވިއގެން ކޮިމޓީއަނެއްާކވެސް އެމައްސަލަ ކޮ 

ނޑުމެން އެބަނިންމަން.  ޑްރާފްޓްކުރަްއވަިއގެން ގެންަނވާގޮތަްށވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޭވތުވެދިޔަ ތާނަގއި އަމަުލކޮށްފައިވާ ޢުސޫެލއް.   1360ވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން ކުރިންވެސް ދެންނެވިފަދަިއ ޙާއްޞަްަ  ދެން އަޅުގަ

ނޑަކަށް ދަންނަާވކަށް ނުކެރޭނެ މިހާރު  މަޖިލީހުގެ ހިނގާގޮތެޭކއެއް ައޅުގަ

އަޅުަގނޑު ހަނދާނެއްނެތް. އެކަމު ހަމަ ަގއިމުވެްސ އަޅުަގނޑުމެން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ ބޭނުންކުރާ އުސޫލެއްިމއީ. އަުޅަގނޑު 

ނޑުމެނަށް ކުިރއަށް ގެންދެވިދާނެ. ދެން ދެކޭގޮ  1365ުތގަިވއްޔާ މިގޮތަށް ައުޅގަ

އަޅުަގނޑު ޖެހިލުންވޭ ަހމައެކަނި ަގވާއިދަށްަޓކަިއ ވަިކގޮތަކަށް 

ފާސްކުރަްއވަން. މިސާލަކަށް ގަާވއިދު ފާސްކުރަްއވަން އަްޢްްލަބިއްޔަތަކީ 

މައި  ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ުނވަތަ ދެބައިކުޅަ ެއއްަބއޭ. އެހެްނ ކިޔާފަ

ގަާވއިދު ފާްސވާއިުރގަ ައދި އެހެން އަޢްލަބިްއޔަތެްއ އެހެންދާން 

 1370އަޅުަގނޑުޖެހިލުންވޭ. އެހެްނނަމަވެސް ގިނަ ޢިްިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން 

އެގޮތަށް ތާއީުދކުރަްއވާ ވޯޓުެދއްަވއިފިްއޔާ، ައޅުަގނޑު ެއޮއއިވަާރއެީކގަިއ 

ނޑަްށ ނުދާނެ ވާހަކަެއއްނޫން މިދެންނެވީ. އެހެންނަމަވެްސ  އަުޅގަ

ތަންކޮޅެއް އުނދަޫގވޭ ވަިކަކމަކަށް ވަިކގޮެތއް ބާްއވާފަ ދެން އެހެން 

ނޑަްށ ހީވަނީ މުޅި  ކަންތައްތަްއކަށް އެހެން ގޮެތއް ބާްއަވވަން. އަުޅގަ

 1375ޖުމްލަ އެއްގޮެތއްހެން ނިންމަަވންވާނީ. ވީާމ، ޢިްިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ 

ޅުވާނެ އަވަެހއްނުވާނެ، ވިދާޅުވިފަަދއިން މިހާރު ގިނަބޭފުޅުން ވިދާ

އެހެންވެއްިޖއްޔާ ލަްސކޮށްލަމާ ހިންގަވާ. ެއއީ ދެން އަުޅަގނޑުމެން މިތާ 
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ބަޙުްުޘްކޮށްގެން ވާހަކަދަްއކަިއގެން ގޮތެއް ނެރޭނީ. ނެރިގެން ކުރިއަްށ 

ނޑުމެނަށް ނިންމިފަ، ނިންމެން  ގެންދާނީ. ދެން އަކަމަކު މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަަކށް ހި  1380އެއްނުވޭ ޢިްިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އުޅޭގޮތް މިއީ އަުޅގަ

ްިއްޒަތްތެިރ ރައީސަށް އިޙްތިާރމްކުރެވުްުމަށް  އަޅުަގނޑު ޢި

ދަންނަވަންމިޖެހެނީ މާ ފަސޭހަގޮތަކަށް ވެދާނެހެނެއް ހިއެއްނުވޭ. ެއއީ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީްިން ފޮނުއްވާފައޮްތގޮތަކާމެދު ގޮތެްއ ނުނިންމަން.  އަްަުޅގަ

ކަމު މެންބަރުހެން ޙިޔާލުފުޅެްއ ކޮމިޓިން ހަމަގޮތެއް ފޮނުްއވެވި. އެ 

 1385އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ. ވީމާ، މިއާބެހޭގޮތުން ވޯޓަށް އައްަސވާފިްއާޔ 

އެހެންމެފަހުން ނިމޭއިރުގަ މުޅި، ަގާވއިދު ފާްސކުރުމަށް ވޯޓަށް 

އައްަސވާފިްއޔާ ހަމަ ވަރަށް އެކަީށގެންާވކަމެއް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ އެިކއެިކ 

ގޮތަްށ ވޯޓްނުދެއްވުަމކީ. ވީމާ، އަޅުަގނޑަށް މައްސަލަތަކާހުރެ، އެ 

ވިސްނޭގޮުތަގވިްއޔާ އެއަްށެވސް ވޯޓެއް ެއއްެސވުން ރަނގަޅުވާނެހެން 

 1390އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ެދން މީގައި ނުކުމެދާނެ މައްސަލައަކީ 

ނޑުމެންގެ  ފުށުއަރާގޮްތވުން. ައޅުަގނޑަްށ ހީވާގޮުތަގވެޖިއްާޔ މިހާރު ައޅުގަ

އެިކއެކި ފެންވަުރގެ ބޭބޭފުޅުން ބައްލަވާނެ މަސައްކަތް ދާގޮތުން 

މާއްދާއަާކއި ތަޢާރަޒުާވގޮތަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭތޯ. ދެން މީގައި މިހާރު 

ނިކުމެގެން މިއުޅެ މައްސަލައަކީ މަޖިލީހުގައި ކުއްިލއަަކށް އިޞްލާޙެއް 

 1395ގެންނަަވއި ހުށަހެޅުނު ކަންތައް. ކުރިން ައޅުަގނޑުމެން ހަމަޖައްސަވާފަިއ 

ުތގަިވއްޏާ އިޞްލާޙުަތއް ކުރިން ފޮުނވަންޖެހޭނެ. ކުއްިލއަކަށް އޮތްގޮ

ގެންނަވަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއްޫނނިއްޔާ މަޖިލީހުން ނުގެންނެޭވކަހަލަ ގޮތަކަށް 

ހަމަޖެހިފައޮތީ. މިހާރު ނިކުމެގެން މިއުޅޭ މަްއސަލައަީކ ހަމަ ބޮޑެތި 

ގެންނެވީމާ  އިޞްލާޙުތަްއވެސް ހަމަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ގެންަނަވނީ.

 1400އެއިޞްލާޙުތަކަށް ވިސްނާލާނެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ. މިކަހަލަ ދަތިތަކެއެއް 

ނޑަށް ވިްސނޭގޮތޮަގވިްއޔާ  މިއުޅެނީ. އެހެން ނަމަެވސް އަުޅގަ

އެއިޞްލާޙުަތއް ގެންަނވާ ބޭފުޅުންވެސްްް މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާފަިއވާ 

އް ގެްނނަވާނީ. ވީމާ، އެހެން މާއްދާތަކާއި ިރއާޔަްތުކރައްަވއި، އިޞްލާޙުތަ
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އަޅުަގނޑު ހިތްބުނަނީ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުއްޭވއިރު އެހުރިހާކަމަކަށް 

 1405ބައްލަވާފައި ހުށަހަުޅއްާވއިުރަގއި ފުށުނާރާގޮތަށޭ ގިނަފަހަަރށްދާނީ. ދެން  

ޢިްިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަންބޭނުންވާ ުނކުތާއަީކ ބަެއއް 

ްަ ވިދާޅުވޭ ޢިްިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން   25ވާހަކަފުޅު ދައްކާާވއިރު އެބަ

 25މެންބަރުންނެއގެ ވާހަކަތޯ މިދައްަކވަނީ؟  25މެންބަރުންނޭ. ކޮން 

މެންބަރުންގެ ފާހެއް ނުކުރައްަވއޭ. ރައްިޔތުންގެ ޙާއްަސ  26މެންބަރުން، 

 1410 ކުރެއްވީމާ މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއަކަށް އެއްެޗއް ރިފަރކުރަްއވަނީ. ކޮމިޓީ ރިފަރ

ށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ ކޮމިޓީގެ ިގނަބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީ އަ

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތް މިތަނަށް ގެންނެވީ. ގެންނެވީމަ މިތަނުން އެ 

ރިޖެކްޓްވެސް ކުުރއްވަފާނެ. ޤަބޫލުފުޅުވެސް ކުރަްއވަފާނެ. މިއީ 

މައްސަލަެއއްނޫން. މިހާރު މިސާލަކަށް ވާހަކަފުޅު ދަްއަވވާިއރު އެބަވިދާުޅވޭ، 

 1415 25ބޭފުޅުންނަށް ނިމުނުގޮތަށްހެއްޔޭ ފާސްކުރަންވީ.  25މިވެނި 

ބޭފުޅުންނަށް ނިމުނުގޮތަށް ފާސްކުރަްއވާކަށް ނުޖެހޭ. ނޫނީ ފުނިޖަހައިގެން 

ބޭފުޅެްއގެ ވާހަކަ ދަްއަކާވކަމަށްވެސް ނުޖެހޭ. މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއަކަށް  25

ފޮނުއްވީ. ކޮމިޓިން ޙިާޔލުދެއްވީ. ކޮމިީޓގެ ޙިޔާލު މަޖިލީހުން 

ބޫލުފުޅުނުކުރުމަކީ ެއއީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ ކޮމިޓީ ޤަ

 1420ކަންބޮޑުވާންޖެހޭކަމެްއވެސް ޫނން. ދެރަވާންޖެހޭކަމެއްވެްސ ނޫން. އަދި 

ކޮމިޓީއަކަށް ކޮންމެހެން ނުޖެހޭކަންނޭގެ ހަމަ އެގޮތަށް ފާސްކުރަން 

ވެސް އި ގަނގެ. އެީއ ކޮމިޓީނުޖެހޭ ކަންނޭ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރަްއވާކަެށްއެވސް

ނޑު ޔާލު މިތަނަޚިރިޓީގެ މެޖޯ ވަރަށް ބޮޑަށް  ށް އައިސްފާވަނީ. ވީމާ، އަުޅގަ

 25ބެހޭގޮތުން ދައްކައި  އެދެން ޢިްިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީއާ

 1425ގެ ތެރޭަގއި އަޅުަގނުޑވެސް  25މެންބަރުންގެ ވާހަކަ ނުދައްަކވާ، އެ 

ނޑޫެވސް މާ ތާއީދު ނުކުރާ ޙިޔާެލއްެވސް މީގެތެރޭގަ  ިއ ހިމެނޭ. އަޅުގަ

އައިސްަފއި އެބަހުރި.އެހެން ނަމަވެސް ވާގޮަތކީ ހަމަ އޮއެވަެރއްގޮތަްށ 

ނޑު  ތަވާެވގެން އައި. ދެން މިާހރު އެކޮމިޓީން ހުށަހަޅުްއވާފިްއޔާ އަުޅގަ

އެއަށް ާތއީދު ކުަރއްވާީނ، ެއއަށް ވޯްޓ ދޭނަން، ައޅުަގނުޑ އަދި ޙިޔާުލ 
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 1430މިއީ މަޖިލީހުން  ފާތު ިވޔަްސ ނުވިޔަސް. އެހެންވީމާކޮންމެގޮތަކަށް ތަ

ކުރެއްވި  ތެްއ ޙަވާލު ކުރެއްވީ. ެއޮކމިޓީންކޮމިޓީއަކަށް މަސަްއކަ

މަސައްކަތަކީ މަޖިލީހުގެ ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބަލައިގަންނަ 

ބަލައިގަތުން ދަތި ަމއްސަލަައކަށްވާތީ އެއަްށ ިއޞްލާޙެްއ ގެންނަވަނީ. 

ނޑުމެން މާޖަޒުބާތީވާކަްށ އެއީްީ ަމއްސަލެއް ނޫން ަކންނޭނގެ. އަުޅގަ

 1435ނުޖެހޭ ކަންނޭނގެ ކަންތައްތަާކއިބެހޭ ގޮތުން. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ދެްއވި 

ްުކުރުވެިރވަން.  ފުރުޞަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝު

 

ނޑުމެންނަށް އެޖެންާޑގަިއ ނެތްނަމަވެްސ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، މިހާރު ައޅުގަ

ގެން މިގެންދެވެނީ ަގވާއިދު ފާސްުކރުމުގެ ކަންތަްއ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވި

 1440ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަާކއިމެދު މެންބަރުން ގޮތެއް ނިންމަވާދެްއވުމަށް. 

ނުޑވެްސ ތިބޭފުޅުން އަރިހުން އެދެނީ މިހާރު  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިން ެގންދިޔަގޮތަށް މާއްާދއަކުްނ އަުޅގަ

ްެކަން ކުިރއަށް ގެންދާނެގޮެތްއ  ފަށައިގެން ގޮތަށް ގެންދިއުމުެގ ބަދަލުގައި މި

އަދި ތަންކޮެޅއް ހަރުދަނާ ގޮތެްއަގއި ައޅުަގނޑުެމން މިތަނުން 

ނަޑއެޅުމަށް މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންފުޅު ހިތްޕަވައިގެން ތިޭބފުޅުން އެގޮތަްށ   1445ކަ

ާޔ ނިންމަވާދެއްވުން. ެއއްެވސް ޝައްެކއްްްނެތް، ތިބޭފުޅުން ނިންމަވައިފިއް

ހަމަ ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް ވަިކަވކިން ވޯޓަށް ދަންނަވަމުންވެްސ ގެންދެވިދާނެ. 

އެކަމަކު އޭރުން އެމާއްދާެއްއ ފާސްނުވެއްޖީިވއްޔާ ދެްނ އެމާއްދާައކަށް 

ވާންނާނެގޮތެްއވެސް ހަމަްަ މިތަނުން ނިންމަވާ ދެއްވާފައި ބާއްަވވަންވާނެ. 

 1450އެހެން ނުހެދީ އެހެން އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑު މިހާތަނަށް 

މާއްދާއަކަށް ދަންނަަވިއގެން ފާސްނުވެއްީޖވިްއޔާްާ ދެން އަެނއްކާ އެއީ ދެްނ 

ކިހިނެއްތޯ ދާނީ، އެހިސާބުން ކުރިއަށް ދެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ މިކަހަލަ 

މައްސަލަތަްއވެސް ދިމާެވދާނެތީ. އެހެންނަމަވެސް ތިބޭފުޅުން 

ނޑު މިނިންމަވާގޮތަކަށް ދާނީ. އާެދ، މިހާރު އަޅު ރުޞަތުއަރުވަީނ ފުގަ
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 1455އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ 

 އިބްރާހީމަށް.

 

ނުޑ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު   `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މެދުގައި ޚިޔާުލ ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ އަ މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް   ުޅގަ

 1460ތަފާތުވެގެން މިއުޅޭ ކަުމގަިއ އަޅުަގނުޑވެސް ޚިޔާެލއް އަރިސްކޮށްލުމަށް.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެނަމަ ޮގތެއް ނިންމުނީ ޒިރީއަްށ ބައްަލވާ ައޣްއެއީ ހާ 

ްަށް ވެދާނެބާއޭ . ކަމަށް ބައްލަަވއިފިނަމަ ެއީއ ކިހާބަރުދަނެއް ހުރިކަމަކަ

ނޑިަތއް ހުީރ ހުރި ގޮ މިސާލަކަށް، ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިމަތީގަިއ މިހާރު

ނުޑގެ މިޚިޔާލާ ދާކަށް އެައކަށްވަރަށް އައިުބކޮށް.  އެްއގޮތަށް  ނެތިން. އަޅުގަ

ނޑުގެ މިިޚޔާލާހިތްހަމަޖެހުމެއް   1465ެއއްގޮތަށް ބުަރާވ  ލިބޭ، އަިދ އަުޅގަ

ރީފް ދެންމެ ހުށަހެޅުމެއް ސ. އަޮތުޅ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަ

ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަްށ ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހަޅުއްވައިފި. އެހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

މިހެން މިދަންނަވާލީ މިހާރު ވާހަކަދެެކވިގެން މިދިަޔއީ އަިދ އަޑު ިއިވގެން 

މިދިޔައީ އަޣުލަބިއްޔަތުން ގޮެތއް ނިންމުމަށް ބާރުއަޅާ ވާހަކަދެކެިވގެން ދިޔަ 

 1470މެންބަރުންގެ މެދުަގއިވެސް އެކަން  10އިިފނަމަ ދިއުން. އެގޮތަށް ނިންމަވަ 

ްުގެ ޚިޔާލަކީ ކިަތްއ މެންބަރުންތޯ  ނޑު ނިމިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

މިކަންކަމަްަށް ވިސްނަާވ އަޅުަގނޑުމެން ގޮތެްއ ނިންމަވާއިރުަގިއ 

މިޚިޔާލަށްވެސް ބައްލަވާެލއްުވމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، 

ނޑުްުމެންނަށް އަޅުަގނޑުްުމެްނގެ މި މަޖިލިސް ފުރިހަމަކުރެވޭތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނަޑއެޅިފައި އޮތް އަދަދު ހާޒިރީަގއި ހިމެނިގެން ނޫނިއްޔާ އަޅުގަ  1475ކަ

ނޫނީ ގޮތެްއ  ލަބިއްޔަތު ޮއވެގެން ހުގެ މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ އަޣްމިމަޖިލީ

ނޑުމެން އެނިންމާ ނިންމުން ކިހާ ބަރުދަނެއް  ،ހުރި ނިންމަވައިފިނަމަ އަޅުގަ

އެކު މިޚިޔާުލ ކަމަކަށް ވެދާނެބާއޭ. މިސުވާލާ  ހުރި އަދި ކިހާ ތަފާތު

ނޑު ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް  މެންބަރުންނަށް ފޯރުކޮށް ހާމަކުރަމުން އަޅުގަ

 1480 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް މަރުޙަްަބާ ކިޔާ ވާަހކަ ދަންނަވަން، ޝުުކރިއްޔާ.
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 އިުދގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށްަގވާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ލުކުރަންވީ ގޮަތކާ ބެހޭގޮތުންމުަގއި މަޖިލީހުން ޢަްަމަޔުގެންދި ާޝހިދު هللا ޢަބްދު

ނުޑގެ ޚިޔާލު  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑިަވޅުަގއި އަުޅގަ މަޝްވަރާކުެރވެމުންދާ މިދަ

 1485ދަްަންނަވާލާނަން. ހައްދުންމަތީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

ފާޟިލް ޙުސައިނާިއ، މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލް ޢަބްދުއްރަޝީދު

އި، މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީްީލާ

އި، އަިރއަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް އިބްރާހީމާ

ޤާސިމް އިބްރާހީމްއާއި އަދިވެސް މިހެންގޮސް އެތައް މެންބަރުންނެއް 

 1490ނގުން ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވާ ތާއީުދކުރެްއވި ގޮތަކީ އަޅުަގނުޑވެްސ މިރޮ

ގޮތް. ާއދެ، މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއަކަްށ  މިކަމުގައި ޚިޔާލުހުރި

ނޑުމެން މިހާރު  ބަދަލެއް އުނިއިތުރެއް ގެްެނެޭވނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަުޅގަ

ބުނެފައިވާ ގޮތުްނ ވަނަ މާއްދާަގއި  101އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން ކަުމގަިއިވޔަސް ަގާވއިދު 

 1495އެުކ ންނާިއ މިމަސައްކަތް އޮމާންކަމާނިމުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުިވކުުރމުގެ ގޮތު

ނޑަްށވެސް ތާއީދުކުެރވެނީޔުގެންދި އަުޅަގނޑުގެ ކުރިން  މަށްޓަކާ އަުޅގަ

ފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮަތށް މަޖިލީހުްުގެ ދެްއކެވި ގިނަ ބޭވާހަކަފުޅު

ލަބިއްޔަތުްނ ެގން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަޣްޖަލްސާއަށްްް ހާޒިރުެވވަަޑއި

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ މާއްާދތައް ނިންމަވަމުން ގެންދެުވމަށް. މިގޮތަށް 

 1500 މަސައްކަތް ކުރަްއާވއިރު ހުށަހެޅިފައިާވގޮތަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ

އިޞްލާޙަަކށް ވޯޓަށް  ންމެ ފުރަތަމަ އެހުށަހެޅިްިފައިވާއެ

އައްަސވަމުންގެންަދވާ، ިއޞްލާޙެއް ފާސްެވއްޖެނަމަ އެމާއްާދއެްއ 

ނިމުނީކަމަށް ބެއްލެވުން. އިޞްލާޙުތައް ފާސްނުެވއްެޖނަމަ ކޮމިޓީން 

ފޮނުއްވާފަިއވާ ޑްރާފްޓަށްެވްސ ވޯޓަށް އައްަސވާ އެމާްއދާއެއް މުޅިން 

 1505ން ގެންދަވާގޮތަްށ މަސަްައްކަތްކުިރއަށް ގެންދެވުން. ެއއިްނ ނިންމަވަމު

އެްއވެްސގޮތެއް ފާސްނުެވއްޖެނަމަ ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ައލުން އެމާއްދާ 
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ގެންދަަވއިގެން އާ ޑްރާފްެޓއް ތައްޔާރުކުެރްއވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަްށ 

ަދވާ، މާއްދާައކުން ހުށަހެޅުއްވުން. ަގވާއިުދގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެން

މާއްދާއަކުން ނިންމަވަމުން ގެންދެވުމަކީްީ މުޅި ގަާވއިުދ ނިންމުމުގައި 

ނޑު ދެެކން. މިރޮނގުން   1510މިމަސައްކަތް ހަލުިވެވގެންދާނެ ކަމެއްކަުމގައި އަުޅގަ

ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ދެވަނަ މާްއދާއާބެހޭ ގޮތުން 

ްް  އިންޓަވަލް ަވގުުތގެ ކުރިން  ދެކެވިފަިއވާ އެހެން ވާހަކައަކަްށވެސް

އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަން ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ދެއްަވއިްިފިއްާޔ 

ދަންނަވާލައްވާނަން. ެއއީ ިއޞްލާޙުްު ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާ ނުވަތަ އެކަން 

 1515ކުރަމުންގެންްްދާ ގޮތް. ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

ނޑުމެންނަށް ހާމަކުރެްއިވގޮތުަގއި އޭނާ އަޙްމަދު  މުޙަންމަދު އަުޅގަ

ބޭނުންފުޅުވި އިޞްލާޙެއް މަޖިލީހުގައި އޭނާ ވިދާުޅވި ގޮުތން އިޞްލާޙެއް 

ހުށަހެޅުއްވި އަދި ެއއިޞްާލޙަށް ތާއީދުވެސް ލިބުނު. އެހެންނަމަވެސް 

އަޅުަގނޑުްުމެންނާިއ ހަމައަްށ އެިއޞްލާޙު ނަިއކަމަށް އޭނާ ވިދާުޅވި. 

 1520ނަގެ ހިތްޕުޅު ހެޔޮކަމުން އެއިޞްލާޙު އަނބުރާ ެގންދެވީ ފަހުން. އޭ

އެހެންނަމަވެސް،އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިކަްަން އޮމާންކަމާއި އަދި ހަމަހަމަ 

ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ގޮްަތަކަށް ގެންދިއުމަށްަޓާކ  އިޞްލާޙު 

ނުޑމެން މެންބަރުންގެ މޭޒު މަްއޗަްށ  ހުށަހެޅުމަށްޓަކާ އަުޅގަ

ކުަރްއވާފަިއވާ ފޯމެއް ފޮނުއްވާދެްއވާފަިއ ބޭްއވެވުން. ކަރުދާސްތަކެްއ ތައްޔާރު

 1525ބަހައްޓަވާދެްއަވއިފިއްޔާ ޭއގަިއ އެމެންބަރަކު އެހުށަހަޅުްއާވ އިޞްލާޙެްއ 

ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު ލިޔުްއާވލައްވާފަިއ ތާއީދުކުެރްއވި ބޭފުޅަކު ލަްއވާ 

ގޮތަށް ގެންެދވީމާ އެބޭފުޅަުކ  ސޮއިކޮށްަލއްވާަފއި ސެކެޓްރޭަޓށް ހަވާލުކުރަްއވާ

އެހުށަހެޅުއްވިްި އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅުއްވުނުކަމުގެ ޔަީޤންކަން މާބޮޑަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ. ސެކެޓްރޭޓުން އަުޑެއއްސެވުމަށްފަހު  އޮންނާނެހެން އަޅުގަ

 1530އެބޭފުޅަކު އިޞްލާޙެއް ހުަށހެޅުއްިވކަމަށް ބައްލަވާ އެޭބފުޅަކު އަރިހަށް 

ނޑުމެން އަމިއްލައަްށ ވަަޑއިގެން އެމަސަްއކަ ތް ކުެރްއވުމުގެ ބަދަުލގައި އަުޅގަ

މެންބަރުން އެމަސައްކަތް ުކރާގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ދެްއވަިއފިއްޔާްާ ެއކަްނ 
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ކަން މާރަނގަޅަށް ހިނގާނެ ކަންނޭނގެ. އަދި މިހެން ދަންނަވާިއރު މިއީ މި

 ެވސް ކުރަްއވަމުންގެންަދވާ ގޮތް ކަުމގައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި 

 1535ދަންނަވާލަން. މިދެވާހަކަ ަދންނަވާލުމަށް މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ.
 

އާދެ، ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަަކިއގެ ފަހުބައިަގއި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތިއިޝާރާތްކުރެްއވި ކަންތައްަތއް ހަމަ އެގޮތަށް ކުިރއަށް އޮތް ތާނަގއި 

ނުޑމެން ވީހާވެސް ގެންދިއުމަށް ައޅުަގނޑު  1540މެން މަސައްކަތްކުރަން. އަުޅގަ

ބޮޑަށް މެންބަރުންނަށް ފަސޭހަފުޅުވާނޭ ގޮްަތަށް ކަންތައްތައް ރޭވެޯތ 

މަސައްކަތްކުާރއިރު އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތުން ޮގއްސަ ހުންނަ 

 ކަންތައްތައް އެީއ. އެެހންނަމަވެސް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ކުިރއަށް 

 ުޅވާގޮަތށް ހަމަޖެހޭ. އޮތްތާނަގއިވެސް ިތވިދާ

 1545 

 އިލްޔާސްއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 .އިބްރާހީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަްށ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން އަްޙމަދު ޝަީފޤު 
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 1550 މިަވގުތު އަޅުަގނޑުމެން ސް. ރައީ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި މާލޭ މެންަބރު 

 ެވއް ދަންަނވާލަން މިފުރުޞަތުގެ ދެެކވެމުންމިދަ މަޢުޟޫޢުއަށް ެއއް ވާހަކަ އިްބރާހީމް އިްސމާޢީްީލް 

ބޭނުންހިފަން. ގަވާއިުދގެ މާއްދާތައް ފާސްކުރުމުަގިއ ކުރީަގއިެވސް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ން ތާއީދުކުރަްއާވ ދެންނެވިފަދައިން އަދި މިތާންގައި ވަރަށް ގިނަ މެންބަރު

ނޑަށް ެފނޭ މަޖިލީހުގައި  ވާހަކަ ދައްަކވަމުން ގެންދަާވ ފަދައިން އަޅުގަ

 1555އެދުވަހަކު ާހޒިރުވެ ަވޑަިއގެންތިއްެބވި މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަުތ 

ނަޑއަުޅއްވާަފއި ބާްއވަވަން.  ލިބުމުންްް އެމާއްދައެއް ާފސްވިކަުމގައި ކަ

އެބަހުރި. އޭގެ ގިނަ ސަބަބުތައް ވަރަށް  މިހެން ދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް

ގިނަ ބޭފުޅުން މިހާރު ދަންނަވައިފި. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ތަކުރާރަށް 
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ދަންނަވާކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ދެތިންނުކުތާއެއް 

 1560އެބައޮތް. ފުރަތަމަކަމަކީ މިގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަޖައްސަާވއިރުަގއި 

ނޑުމެން ސީދާ އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއްެވްސ އަޅުަގނޑު ހި ތުން އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ މަސައްކަތަށް  ސާފުވެފައި އޮތުން އެއީ އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާގަިއ  2ފަސޭހަވާނެކަމެއްކަން ީހވޭ. މިސާލަކަށް ަގވާއިުދގެ 

އިޞްލާޙެއް. މިހާރު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް  2އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުނު 

 1565ިޒރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްަޔުތ އެއްެސވި އިޞްލާޙަށް ހާ

ލިބިއްޖެކަމަށްވަންޏާ އެމާއްާދެއއް ފާސްވި. ނުލިބިއްެޖއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން 

ގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އިޞްލާޙަށް. ދެން މިމޭރުމުން މާލޭ ވަނަ  2ދާންޖެހެނީ 

ލްޔާސް އިބްރާހީމް ވިދާްާޅުވި ފަދައިން ޑްރާފްޓުގަިއ އިމެންބަރު 

މިއިން ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ައޅުަގނޑުމެްނ ވޯޓު ނަާގއިރު  ސްއޮތްގޮތަްށވެ

ނޑުމެންރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންެގ އަޣްހާޒި  1570ނުލިބުން ނަށް ލަބިއްޔަުތ އަުޅގަ

ވަރަށް ގާތްވާނެ ޯވޓު ތަކުރާރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތިއްޔާ. އެހެންވީމާ، 

ނުޑ މިހުށަހަޅަނީ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް  އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

އެިއޞްލާޙު ފާސްނުވެއްޖެ ކަމަްށވާނަމަ މެންބަރުންނަށް  ،އައްަސވާ

ވަނަ އިޞްލާހަކަްށެވސް ހަމަ ހުރިހާ  2ފާސްވެފައި އޮތުން ވަރަށް މުހިންމޭ 

 1575މެންބަރުންގެ ވޯޓު ބޭނުންވާނެކަން. މިދެންނެވީ ކުރީ ފަހަރު ވޯޓު ދެއްިވ 

އް ދެއްވުން ނުވަަތ މެންބަރުންވެސް ދެވަނަ ފަހަރު އަނެއްާކވެސް ވޯޓެްެ

ނުދެއްވުން އެބޭފުޅަކު އިޚްިތާޔރު ކުރައްާވގޮތަށް އެކަންސާުފވެފައި އޮތުން 

ނޑުެމންނަށް ފުރަތަމަ  ވަރަށް މުހިންމޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަނެްއކާވެސް އަުޅގަ

ފަހަރު ވޯޓު ދެއްވުން ނުވަތަ ވޯޓުން އިސްތިްސނާވެ، އެކަހެިރ 

ނޑުމެ  1580ންނަކަށް އަޣުލަބިްއޔަތެއް ލިބުްނ ކުރެވޭކަމަްށވަންޏާ ދެން ައޅުގަ

މާފަސޭހައެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަން ެއގޮތަށް ސާފުވެފައި އޮތުްނ 

ވަރަށް މުހިންމު. ދެން މަދު މެންބަރުން ނަމަވެސް އެބަ ިޚާޔލު ފާޅުކުރަްއވާ 

ލަބިއްޔަތު ލިބުން ެއއީ މުހިންމު ކަމެއްކަުމގައި. އަދިވެސް މަޖިލީހުގެ އަޣް

ނޑުމެންނަށް އެއީ އެްނމެ މޮޅުގޮތް. އެހެން އެކަން ކުެރވޭނަމަ އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް މިދިމާވާ މައްސަލައަކީ އެހެން ކުރުމުެގ   1585އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ދަތިތަކެއް އެބަނުކުމޭ. ދެން ބޮޑު މައްސަލައަކީ ތަފާތު މައްސަލަތަކާ ހެދި 

އް ހަަމ ޖަލްސާތަކަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ހާޒިރުެވވަޑަިއގަންަނވާ ޖަލްސާއެ

ނެތޭ ދެންނެވުން އެންމެ ރަނގަޅު. ވަރަށް ގިނަ ޖަލްާސތަކުަގއި ގިަނ 

މެންބަރުން ހާޒިރުވެވަޑަިއގެްނ ނުތިއްބަވާ ތަންއެބައާދޭ. ެއހެންވީމާ، މިހާރު 

 1590މިއޮތް އުސޫލުން އަޅުަގނޑު ކުރީަގއިވެސް ފާހަަގކޮށްލި ފަދައިން މިބެލެނީ 

ވެސް ެއއީ ވަިކގޮތަަކށް މިހާރު ވޯޓު ހާޒިރުެވވަަޑއިނުގެން ިތއްބެިވ މެންބަރުން

ދެއްވާފައި ިތއްބެވި މެންބަރުންކަމުގައި ބެެލވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ މިގެންދެވެނީ. 

އެހެން އެކަން އޮތުން އެއީ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުަގއި ނުވާތަން ފެނޭ. 

ނުޑްު އެްއވެްސ  ދެން، ހާޒިރުެވވަަޑއިނުގަންަނވާ މެންބަރުން އަުޅގަ

 1595ކި ޖަލްާސއަކަށް ނުވަތަ ޖަލްސާަތކަކަށް ހާޒިުރ ހާލެއްގައި ވަ

ވެަވޑައިުނގަންނަާވ މެންބަރަކަށް ވަކިްނ އިޝާރަްތކޮށް ަދންނަވާ ެއއްެޗްއ 

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުްުމެން މިހާރު މިވާހަކަދެކެވެީނ 

މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ޢަްަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަާވިއދުގެ ވާހަކަ. 

ނޑުމެންނަކަށް ނުދެވޭ. ޤާނޫނުއަސާސީެގ ވާ ހަަކއަާކ ހަމައަކަށް އަިދ އަުޅގަ

 1600އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން މިއުޅެނީ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންނަށް އެއްބަސްެވވޭ ގޮްަތަކީ ކޮބައިޯތ، މަޖިލީހުަގއި މެންބަރުން 

ޢަްަމަލުކުރަންވީ ގޮތަކީ ކޮބަިއތޯ އަދި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ނިންމާނީ. 

ޅުަގނުޑ ހިތުން މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެްސ ޮއތް ވަރަށް ޮބުޑ އަ

ޒިންމާއެއް ެއއީ މަޖިލީްީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގަތުން އެީއ. 

 1605އެޒިންމާ އެބޭފުޅުން ނުއުފުލާކަމުގަިއވަންޏާ މެންބަރުކަމާއެކުަގއި އޮންަނ 

ހަްަިއން އައިސްފައި. ޙައްޤުބަެއއްވެސްްް އުނިވާތަްނ އޮންނާނީ ވަރަށް ފަސޭ

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަްތ  އެއީ އެސަބަބަށްޓަަކއި ައޅުގަ

ނުނިންމޭގަްޮތަކަްަށް ރާވަިއެގން ދަންމައިގެން ނުގެންދެވޭނޭ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ިމއުޅޭ އެްއޗަކީ ކުުރކޮށް ދަންނަވަންާޏ މެންބަރުންގެ 

 1610ރުންގެ މަސްއޫލިއްަޔތެކޭ ޖަލްސާއަށް މެންބަ އޯނަސްެއކޭ ކިބަިއގައި އޮތް 
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ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން އެމެންބަަރކަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓ 

ނޑުެމން ދަންނަވަން  ދެއްވަމުން ގެންދެވުން. މިައށް ބާރު އަޅާ އަޅުގަ

ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މިހާތަނަށް ކަންތައްތައް ކުަރއްާވ 

ރު ޖަލްސާެއްއ ބޭއްވުުމގެ ކުީރގައި އެކަިށެގންވާ މުއްދަތު ގޮތަށް  ބަލާއި

 1615ދެއްވާފައި ޖަލްާސގެ އެޖެންާޑގައި އޮންނާނީ ކޮންކަމެއްޯތ، ވާހަކަ ދެކެވޭީނ 

ކޮން މަޢުްުލޫއަކަށްތޯ، ކޮން މާއްދާއަކަށްތޯ ވަރަށް ސާފުޮކށް އަންގަވަމުްނ 

ނަޒަުރގަިއ  އެބަ ގެންދަވާ. އެހެްނވީރު އެއީ އެހާ މުހިންމު އެބޭފުޅެއްގެ

ތިމަންނާގެ ވޯޓު ދެއްވަްނ ކޮންމެހެން މުހިންމު މާއްދާ އެްއކަމަށް 

ްެ ޖަލްސާއަށް  ފެނިވަޑަިއގަންނަވަންާޏ އެބޭފުޅަކުވާނެ

 1620ހާޒިރުެވވަަޑއިގަންަނވަން. އެހެންވީމާ، ހަޒިރުެވވަަޑއިނުގަންަނވާ މެންބަރުންގެ 

ނޑު ހިތުން ޙައްޤުތައް ހާޒިރުެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންނަށް ވުރެ އަ ޅުގަ

ތަންކޮޅެއް ކުަޑވުން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ގާްތވާނެ. ެއހެންވީމާ، ެއއީ 

ސަބަބެއްކަމުަގއި ބަލާ އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް ލަސްާވގޮަތށް ނެހެދޭނެއޭ. 

ނޑަްށ ފެނޭ  އެހެންވީމާ، އަދިވެްސ ެއްއފަހަރު ދަންނަވާލާނަން އަޅުގަ

 1625ތަށް  ވަކިން ވޯޓު ނަންަގވާ މިހާރުވެސް ތިއަމަލުްު ކުަރމުންގެންދާގޮ

އަޣުލަބިއްޔަެތއް ެއއްވެސް ިއޞްލާޙަކަށް ނުލިބޭ ހާލަތެއް އަތުވެއްިޖއްާޔ 

ޑްރާފްޓުަގއި އޮތްގޮތަްށވެސް ވޯޓު ނަންގަވާ ދެންވެސް އަޣުލަބިއްޔަެތއް 

ޑްރާފްޓުކުރުމުެގ ަގނޑުމެން ޖެހޭނީ އަލުން ނުލިބިއްޖިއްޔާ ދެން އަޅު

ޘްްްކުރުމުގެ މަރުހަލާއަކަްށ އަނެްއކާެވްސ މަރުހަލާއަކަށް ނުވަތަ ބަޙު 

ނޑަްށ   1630ހުޅުވާލަން. އެހެންވީމާ، އެޮގްަތަށް އެކަން ބޭްއވިއްެޖއްާޔ އަލުގަ

ހީވަނީ މިކަންތައް ގެންދިއުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަވެފައި އަލުްނ 

ނޑުމެންނަށް ކުރުކޮށް އްދާއަށް އިޢާަދވުމުގެ އަނބުރާ މާ ބައި އަުޅގަ

 . ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.ނެހެންލެވިދާ

 

 1635 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑެވސް މިހާރު   ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު 

 މިހުށަހެޅިގެން މިއުޅޭ ގަާވއިދު ފާސްކުރާނެ ގޮތަާކިއ ދޭތެރޭގަިއ  މުަޙންަމދު  ޞީޙްމަهللا ޢަބްދު
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ހަރުކުރެިވފައި ނެތީމާ  އަޅުަގނޑުްުމެންނަށް ކުރިްނ ގޯލް ޕޯސްޓެއް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފަހުން ލިބުނު ނަތީޖާއެއްގެ މައްޗަށް ބަލާފައި ގޯްލ ޕޯސްޓް 

ނޑުްުމެންނަށް ކުިރމަތި މިވީ.  ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ޖެހުމެއް އަިއސް އަުޅގަ

ނޑު ަވރަށް ރަނގަޅަށް ހަނދާްާންހުރި ބައެއް   1640އާދެ، ިއއްޔެ އަުޅގަ

ނޑަައޅުްއާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ަވކި ގޮަތކަ ށް ކަ

ނިންމަވައިގެްނ ކުރިއަްށ ގެންދެވުން. ެއކަމަށް ތާއީދުެވްސ 

ލިބިވަޑަިއގެންެނވި. ެއއީ ހަމަ މިކަހަލަ މނަތީޖާތައް ނުކުމެދާނެތީ މިއަދު 

އަޅުގަނދުމެންނަށް މިހުށަހެޅި ދެވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅި ިއޞްލާޙެއްެގ 

 1645އިތުރަށް ލިބުނު ނަމަ  ވޯޓު 4ވޯޓު. އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ  51މިލިބުނީ 

ޕޮޒިްިޝަން އޮތްގޮތުން. މްމިހާރު ކޮފާްސވާނެހެން އެއިޞްލާޙު 

އެހެންވީމާ، މިހަރު އަޅުގަނދުމެންނަށް މިހުށަހެޅިގެން މިއުޅޭ 

ނޑު ދަންނަވާލާ ހިތް  މިކަމާއިގުިޅގެން މިމައްސަލަ ނުކުތީ. ދެން އަޅުގަ

ވެސް މެންބަރުން މެންބަރުން ވޯޓު ދެޭވވަރަށް މިތަނުގައި މިހާރު 55އޮތީ 

 1650މެންބަރުން  74ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން އެބަ ތިްއބެވިއޭ. ޭއގެ މާނައަކީ 

ނޑުމެްނ  ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން އެބަ ތިްއބެވިއޭ. ދެން އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

މިހާރު މިސާލަކަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްބަވާ މެންބަރުންގެ ސިންޕަލް 

ނަައކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ މެޖޯރިޓީއަކުން ދާކަމުަގިއވަންޏާ، ޭއގެ މާ

މެންބަރުން ހާޒިރުވެަވޑަިއގެންހެން.  55ކޯރަމް މިހަމަވަނީ 

 1655ސިޓިންގ އެްއަގއި ކަމެއް އެއީ  ޓިކަީލ ޕޮސިބަލްތިއޮރެ އެހެންކަމަށްވަންޏާ

ޔުން. ލަބިްއޔަތު ިމގަާވއިދުެގ މާއްދާތަްއ ފާްސވެެގން ދިމެންބަރުންގެ އަޣް

ނޑާްނވާ ޮގތުގައި ވަްަންޏާ ުސވާލަީކ އަޅު އެހެންކަމަށް ނޑަށް ހަ  108ގަ

 108ހަުކންްް  28މެންބަރުން މިތިއްބަވަނީ މިހާރު. އެހެންވީމާ 

ނޑާލީމާ ނުކުންނަ ޮބޑު އަދަދަށް ތިބޭ ޖަލްސާެއއްަގިއ  ވަަނ  1ކަ

 1660ވަނަ މާއްދާ ެއގޮްަތަްށ ފާސްވެފަިއ  3ވަނަ ާމއްދާ،   2މާއްދާ،  

މެންބަރުން  30ނީ. އޮތްވާ ދެން ކޮްނކަހަލަ މަްއސަލަތަކެއްތޯ ނުކުންނާ

މެންބަުރން ވާހަކަ  55ތެދުވެ ހަމަ ވާހަކަފުުޅ ަދއްަކވާފާނެއޭ، 
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ދައްކަވާފާެނއޭ ތިމަންނަމެންނަށް އެބައޮތޭ މިއަށް އިޞްލާޙުތަކެްއ 

 55ހުށަހަޅަންވެފައި. ތިމަންނަމެންނަކަށް މިކަމާއި އެއްބަހެއް ނުވެެވއޭ 

ނޑަށް ހީަވނީ އެހެންވީމާހެން  1665 101ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މެންބަރުން. އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގަިއވެސް މިގޮތަްށ ބަޔާންކޮށްފައި މިއޮންނަނީ އެއީ ކޯރަްމެގ 

ސިންޕަލް މެޖޯރިޓީން މާއްދާތައް ފާސްާވގޮތަށް. ދެން ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ 

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކޮށްފަެއއް ނެތް އެހެން މައްސަލަަތއް ނިންމާ  ކަ

ނޑުމެން ނިންމުމުގައި ކިހިނެއްތޯ ނިންމާނީކީއެއް . ދެން، ައޅުގަ

ނޑުތައް އުކާާލިއރު އަޅުްުަގނޑުމެންނަށް ހީަވނީ   1670ވަނަ  74އަސާީސގެ ގަ

މާއްދާ އެއީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮންނާ ކަމެއް. އޭަގއި 

މިއޮންނަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގަިއ 

އް. އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ މިއޮންނަނީްީ ކޯރަމްގެ ސިންޕަލް މެޖޯރިޓީއެ

ނޑުމެންނަްށ އެބައިނޭގ  ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުާރއިރު އަުޅގަ

 1675މެންބަރުންގެ އަުޣލަބިއްޔަތުން  28ފަހަރެއްގައި ައޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަށް 

ޓިކަލް ކަމަކަށްވާީތ ތިއޮރެ ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް ފާސްކޮށްެގން، މިދެންނެވީ

މެންބަރުންގެ  55އޮތްގޮތުން. އެއީ  ޕޮޒިޝަްަންމްމިހަރު އޮތްގޮތުން ކޮ

މެންބަރުންގެ ވޯޓެއް ލިބިއްޖެަކމުގަިއވަންޏާ  28ކޯރަމް އެއްަގއި 

އެގޮްަތަށް ފާސްވާނެ. އެހެްނވީމާ، އެކަންަތއްތައް ައޅުަގނޑު ހަމަ 

 1680ހައްތަހާވެސް ުސވާލު އުފެޭދ ކިހިނެއްބާޭއވާނީ ޤާނޫނީ މައްސަލަައކަށް 

 74ިވޔަސް މިއަދު ެއބަތިބި  ނުވެދާނެ ބާއޭ. އެއީ ކޮންެމ ގޮތެއް

މެންބަރުންގެ  55މެންބަރުން ހާޒިްިރުވެވަަޑއިެގންފައި. އެހެންވީމާ، 

 108އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަމެއް ފާްސވެއްޖެ ކަމުަގިއވަނީ ވިްއޔާ ފުލްކޮށް 

މެންބަރުން ތިއްބަވާ ޖަލްާސެއއްަގއިެވސް މިޤާނޫނީ ުސވާުލ އުފެދުމުގެ 

 1685އީ ޔަޤީނުންވެްސ މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް ުސވާލެއް ނޯންނާނެ. އެ

އަޣުލަބިއްޔަތުން އޮތީ ކަެމއް ފާސްްްވެފައި. އެހެންީވމާ، ދެން 

ނޑުމެްނގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްކޭ ވާހަކަައކީ މިގަާވއިދަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެމަްއޗަކަްށ ބިނާވެގެްނ  އެންމެ ބޮޑުްު އަސާސޭ. މީގައި އަުޅގަ
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ސާސީ ފާސްުކރާ ވާހަކަ. ހުގެ ޙަޤީޤީ މަސައްކަތެއް ޤާނޫނުއަމަޖިލީ

ނޑުމެންެގ މަސައްކަތް.   1690އެހެންވީމާ، ދެން އޮތީ ަޙޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ގަާވއިދު ފާސްކުރަން ައވަސްކުރުުމގެ މާނައިަގިއ މިލަސްވާތީ 

އަޅުަގނޑުްުމެންނަށް އަދި ިގނަ ދުވަސްތަކެއް ނެިގއަސް އަޅުަގނޑަްށ 

ސާީސގެ މާއްދާަތްއ ހީވަނީ ެއއަށްވުރެ ާމގިނަ ދުަވސްތަކެއް ަނގާނެހެން އަ

ފާސްކުރަން. އެކަމަކު އެައކަްށ އަޅުަގނޑުމެންނެއް އެްއވެްސ ސުވާލެްއ 

 1695ނުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީަގިއވެސް ބުނެފައި އެބަ ޮއޭވ މަޖިލީހުގެ 

އަޣުލަބިއްޔަތުންނޭ ެއކަންތަްއ ފާސްކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ދެން 

ނު ވާހަަކިއގަިއވެްސ ދެކެވު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއއްެޔއާއި އަދި މިއަދު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޭދހަވޭ މިައވަސް ކުރުމެއް ނޫނޭ މީގަިއ 

މުހިންމީ. މީގައި އަުޅަގނުޑމެން ރަނގަޅު ޕްރޮަޑކްޓެްއ ރަނގަުޅ 

 1700ގަާވއިދެއް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ވީހާެވސް ފުރިހަމައެއްކޮްށ 

 5ބުރި  4ންާޏ ހަދާފައި އެއީ އޭ ބިްނގަލަކީ. މިސާލެއް ނަންގަާވކަމަށްވަ

ބުރި ޢިމާރާތެއް ހަދަން ފައުންޑޭޝަން އަާޅއިރު ޭއަގިއ ބޭނުންވާ 

ވެލި އަޅާގޮތަށް ހަދާފައި ފަހުން  2ސިމެންތި  3ސިމެންތިއާ މިސާލަކަށް 

ނޑުމެން ހަދާލަފާނެ   1ސިމެންތި  1އަވަްސކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

 1705ޑް ފްލޯ، ވެލިވެްސ. ެއކަމަކު ދެން ިމބުނަނީ ފަސްޓް ފްލޯ، ސެަކން

ރޑް ފްލޯ ހަމަ ދާނީ މިގޮތަށޭ. ެއއީ ފައުްނޑޭޝަންަގިއ މިބެރީތަކާ  ،ތާ

މިއަށް އަޅާ އެްއޗިްއސާ މިނުއެއް ފެންނާނެ މި އަޑީގައި އެހުންނާނީ. 

ދަނގަޑުތައް ެއއްޗެިހވެްސ ރަނގަޅުވާނޭ ދަބަރުޖެހި ދަނގަޑުތަްއ 

ގައި ވަިކ ހެދިއަސް. އެހެންވީމާ ފަހުން އައިސް ެއއްކަލަ ފެންނަ ހިސާބު

ނޑު ތަެކްއގައި މިކަންަތއްތައް ކުރަން. އެހެންވީމާ ެއީއ އަޅުަގނުޑ   1710މިންގަ

ނޑަްށ އެާހ ބޮޑަށް ހަމަ  ހަމަ މިދެންނެވީ މިކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންާނ ދޭތެރޭގައި  ނުވިސްނިގެން މިއުޅެނީ މީަގިއ ރައްޔިތުން އަުޅގަ

ވިހެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކޮށްފާނެ ސުވާލަކާ ދޭތެޭރގައި. މިދެންނެ

ނަޑއެިޅގެްނ އެގޮތަްށ  ނިންމުންތަކާ ދޭތެރޭގައި އަސާީސގައި ކަ
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 1715ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް މަޤްޞަެދއްވެްސ ައޅުަގނޑަކަްށ ނޭނގޭ. މިދެންނެވީ 

ދެން އަސާސީަގއި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ނިންމާ އެހެން ނިންމުންތަކާ 

ނޑަެއޅިފައި ނެތީމާ މިގޮ ތް ދިމާވަނީ. ދެން މިހާރު ބެހޭގޮތުން ކަ

ވަނަ  35އަޅުަގނޑުމެން އަތްމަީތގައި ިމއޮތް ަގވާއިުދގެ ދެލި ކޮޕީަގިއ 

މާއްދާ ކިޔާލާއިރު އެަބއޮތް މިގާވިުދގެ ދެލިކޮޕީ ތައްޔާރު ުކރައްވާަފއިާވ 

 1720ބޭފުޅުން މިވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުްއވާަފއި އެބަ އޮތްކަން ެއހެނީ މީގައި 

މަޖިލީހުންގެ ގެންނަ އިޞްާލޙެއް ނުވަަތ  އެބަބުނޭ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

މަޖިލީހުން ނިންމާ އެހެން ކަމެއްިވޔަސް ފާްސވެއްޖެކަމަްށ ބެލެވޭނީ 

މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ެއކަމަކަށް ލިބިގެންނޭ. އެހެންވީމާ މިހިރަ 

ނޑު  މިހިރަ ކަންތައްތައް އޮތީމާ ެދން އަަވސް ކުރުުމގެ މާނަިއާގ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ކޮންމެހެން މިހުށަހެ  1725ޅުމަކަށް ތާއީދު ނުކުރާކަށް ނެތިން. އަުޅގަ

ހަމަ ދަންނަވަން އުޅޭ ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާކަމަްށވަންޏާ ގަވާއިުދ 

ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނ މި ކުރާ ކަންތައްތަުކގަިއ ދިގުލަިއގެން 

 84ދާއިރު އަދި އޮތިްއޔޭ ކަންަތއްތައް އޭަގއި ހަމަ ޔަޤީނުްނވެސް 

ވާ ޖަލްސާއެއްަގއި މާއްދާެއއް ފާސްނުެވގެން މިއަދު ބޭފުޅުން ހާޒިރު

 1730ވޯްޯޓު ިލބިގެން ހިނގައިދާނޭ ހަމަ އެޕޮސިބިލިޓީ  51ލިބުނުގޮތަށް 

 28އޮންނާނޭ ހަމަ އަބަދުެވސް. ެއހެންވީމާ އަނެްއކާ މިދެންނެވި ގޮތަށް 

މެންބަރުންގެ ެއ ޕޮސިބިލިޓީ  108ވޯޓުން ފާސްވާކަެމއްަގއި ފަހުން 

ލްސާއަްށ ހާޒިރުެވވަަޑއިގަންަނވާއިރު. އެހެންވީާމ އެބޯތޭ މާދަމާ އެޖަ

މެންބަރުން  60މެންބަރުން  55އެބޭފުޅުން އެތަނަށް ވަަޑިއެގން 

 1735ވަނަ މާްއދާއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ބޭނުމިއްޔާ  1އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން  ފަހަރަކު ބޭފުޅަކު އެހެން ިވދާޅުވެއްިޖއްޔާ ކިހިނެތްތޯއޭ ައޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ މި ތަންތަނާ ދޭތެރޭގައި ސުވާުލ ހަނދާނީ. އެހެންވީ މާ އަުޅގަ

އުފެދޭތީ އަޅުަގނޑު ހިަތށްއެރީ ެއވާހަކަ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި 

 ހިއްސާ ކޮށްލާނަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ. މެންބަރުންނަށް

 1740 
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 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެްނ   ކޮޅުމަޑުްުލު ެމންަބރު

 މިގަާވއިދު ފާސްކުރުމުަގިއ މިހާރު ކުރިމަތިވެފަިއވާ ދަތިތަކުން   ޙަސަން ޢަފީފް

ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ގޮތްތަެކއް މިހުަށހަޅަނީ. އާދެ،   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެްއގޮތަކީ ޖަލްސާގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން މާއްދާެއއް ފާސްކުުރން. އަދި އެއީ  

 1745ލަބިްއޔަތުން ފާސްނުެވގެން މިކަންތަްއ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މަޖިލީހުގެ އަޣު

ނޑު ދެޭކގޮތުގައި ގަާވއިުދ  ތިގޮތަށް ގެންދަން ހުށަހަޅަނީ. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތަކީ މަޖިލީހުގެ  ފާސްކުރިއަސް އަުޅގަ

އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ެއކަމެއް ފާސްވުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާެދ 

އަތޮުޅގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުްއވައިފި މިތަނަށް މިގޮތުން ދ. 

 1750ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތައް ެއއަްށ ވޯެޓއް އައްަސާވ ެއއަށް ާތއީދު ލިބި އާދެ، 

ތާއީދު ލިބޭ އިޞްލާޙުތައް ފާސްނުވެއްޖިްއޔާ ދެން ޑްރާފްޓަށް ވޯޓަށް 

އަލުްނ އައްަސވާ ެއވެސް ފާސްނުވެްއޖިއްޔާ އިޞްލާޙުތަކާ ެއއްކޮށް އަނެއްކާ 

ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން. ކޮމިޓީން އެއަށް ރިްިޢާޔަތްކޮށް އަލުން ޑްރާފްޓެއް 

ކުރުމަށްފަހު މިތަނަށް ފޮނުއްަވއިގެން އެފާސްކުރާ ޮގތަކަށް. އާދެ، 

ނޑުމެން ކުރިން ގެންގުުޅނު އުސޫލެއް   1755ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ އަޅުގަ

ީރ މިދިޔަ މީގެ އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ގޮުތަގއި މިކަންތައް މިގޮތަށް ކު

ކުރީަގއި މިހާރު މިއަމަލު ކުރަމުން މިގެންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކުރި 

ނޑުމެން މިދައްކަނީ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ  އިރުަގއި. އާދެ މިހާރު ައޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާަތއް ފާސްކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނެގ 

ނޑުމެްނ  ގަާވއިދުގެ މާއްދާަތކެއް ފާސްކުރާ ވާހަކަ. އާދެ  1760ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ބަލާލަންވީ ޖަލްސާގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްެވއްޖިއްޔާ ެއީއ އަޅުގަ

އެގޮތަށް ގެންދަންީވ ކަމެއްތޯ. ދެންމެ ފުވައްމުލަކު ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު 

ފާހަގަ ކުރެއްވިހެން ެއވަރަްށ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް 

 55ޔަތަކުން ޖަލްސާގެ އަޣުލަބިްއޔަތު ލިބިދާނެ. އެއީ ކުޑަުކޑަ އަޣުލަބިއް 

 1765މެންބަރުން ހާޒިރު ވެއްޖިއްޔާ ޖަލްސާއެއް އެބަ ބޭްއވޭ. ޭއެގ އަޣުލަބިއްޔަތު 

މެންބަރުން. އެހެްނވީމާ ެއގޮތަށް ބަލާއިުރގައި ެއއީ ގަްތގަަޑކަށް  28އެބަވޭ 
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އްޔަެތއް ގެ އަޣުލަބި 25ވަރު % ¼އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިލިބެނީ ަމޖިލީހުގެ 

އެލިބެނީ. އާދެ މީތޯ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ނޫިނއްޔާ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން  އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބުންތޯ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ. މިއީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ   1770މިހާރު މިކުރެވޭ ސުވާލަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އާދެ އަުޅގަ

ރު މިހުށަހެޅުއްވި ގޮތް އެީއ ގޮތުަގއި ދ. އަތޮޅުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަ

އަޅުަގނޑުމެން މިކަންތަްއ ގެންދަންވީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ. 

އިޞްލާޙުތައް ފާސްުނވެ ޑްާރފްޓްވެސް ފާސްނުެވއްޖިްއޔާ ެއއާމެދު ވިސްާނ 

އަލުން ޑްރާފްޓެއް ެއކުލަވާުލމަށް ގަވާއިދު ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުން. އެއަްށ 

 1775ވޯޓަްށ ެއއްެސވުން. އާދެ، ދެން ފަހުގައި އަނެއްާކ އެާމއްާދއެއް 

އަޅުަގނޑުމެން މިަގވާއިދު ާފސްކުރަމުންދާއިރު އެކޮންމެ މާއްދާއެްއވެސް 

ފާސްކުރުމަށް އެހެން މާއްދާައކަށް ދިއުން ެއވެސް މުހިންމު ކަމެއް. ދެން 

ފަހަރެއްގައި ެއގޮތަށް ާބއްވަން ވެއްިޖއްޔާ ެއގޮތަށް އެއުސޫުލ 

ނޑުމެން ެއއްމާއްދާެއއް ފާސްނުވެއްިޖއްާޔ ހަމަޖައްސަންޖެހިއްޖިއްޔާ އަޅު  ގަ

 1780އަނެއްާކ އެާމއްދާ ޑްރާފްޓް ުކރެވިގެން އަންނަންދެން އަުޅަގނޑުމެން ޖަލްސާ 

ނޑާލަން ވެސްޖެހިދާނެ. އެހެންވެ މިކަހަލަ މައްސަލަތައް އެބަހުރި  މެދުކަ

މިކަމުގައި. އަދި ހަމަ އެެހންމެ މިސާލަކަށް އިޞްލާޙަްށ ވޯޓު ެދއްާވ 

އެްއއިޞްލާޙަށް ުވރެ ގިނަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ދެވޭގޮތަްށ އިރުަގއި 

އޮެވއްޖިްއޔާ ެއއް އިޞްލާޙު ވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙު ފާސްެވސްވެދާނެ. އާދެ، 

 1785އެއީ ޖަލްާސގެ އަޣުލަިބއްަޔތުން ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ 

ފާސްކުރަން އޮތަސް. ެއީއ ހަމަ ކޮންމެ އިޞްލާޙަކަށްވެސް ވޯޓު 

ނޑުމެން ޮކން އިޞްލާޙެއްޯތ  ދެްެއްވިދާނެ. އެހެންވީމާ ދެން އެތަނުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނީ. މިއީވެސް އުފެދޭ ސުވާެލއް. ާއދެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް މިގޮތުން މިހާރު މިތަނުގައި މިދެެކވުނު ވާހަަކައށް ބަލާއިރުަގއި 

 1790ކަމެއް  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިސްަނންޖެހޭ ޖަލްސާގެ އަޣުލަބިްއޔަތުން

ފާސްކުރާނީތޯ ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ކަމެއް ފާސްކުރާއިުރގައި މަޖިލީހުގެ 

އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްިޖއްޔާ ދެން އެހެން ކޮންމެވެސް ުކޑަ އަޣުލަބިއްޔަެތއް 
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އެވެްސ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަިބއްޔަތަކަށް ހަދާނީތޯ. މިާސލަކަށް ބަެއއް 

ވުރެ  ½ހުރި ބައެއް ކަންތައްަތކުަގއި ތަންތަނުގައި ބައެއް ކަންތަުކަގއި އެބަ

 1795އަޣުލަބިއްޔަތު ވެްސ  1/3މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖިއްޔާ 

ފާސްކޮށްފައި ހުންނަ މައްސަލަތައް އެބަހުރި އަިއސްފައި ބައެްއ 

ތަންތަނުގައި. އާެދ، މިގޮަތށް ގެންދާނީތޯ އަޅުަގނުޑ ހަމަ އެކަނި 

ށް މި ހުށަހަޅާލަނީ މީ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ޚިޔާލުތަކެއް ތިބޭފުޅުން ކުރިަމއްޗަ

ވަކި ގޮތްތަެކއް ހުށަހަޅަނީކީ ނޫން. އާދެ، މިހެންވީމާ އެއީ ޖަލްާސެގ 

ނުޑމެން މަޖިލީހުގެ  ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ  1800އަޣުލަބިއްޔަތަްށވުރެ ބޮޑަށް ައޅުގަ

އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްިޖއްާޔ ދެން އޭެގވެސް މަޖިލީހުގެ ކޮންމެެވްސ 

ބޭކަހަލަ ގޮތަަކށް އޮތުން ކަންނޭނެގ އެންެމ ރަނގަުޅވާނެ ޕަސެންޓެއް ލި

ނޑުމެްނ ވަރަށް ބޮޑަށް  ގޮތަކީ. އާދެ އެހެންނަމަވެސް މިކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ މިގޮތުން ައޅުަގނަޑށް ހަމަ އެންމެ 

 1805ންބަރު ރަނގަޅަށް ގޮތަކަށް ވިސްެނނީ ދ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެ

މުޙަންމަދު ޝިހާބު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުަތއްވެސް އަދި 

ޑްރާފްޓްވެސް ފާސްުނވެއްޖިްއޔާ އަލުން އަނބުރާ ެއަގާވއިދު ކޮމިޓީއަްށ 

ގޮސް އަލުން ޑްރާފްޓް ކުެރިވގެން ައއިސް ެއއަށް ވޯޓަށް އަހާ ގޮތަކަށް. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 1810 

 އައްސަލާްމއަލައިކުމް. އަުޅަގނޑު މީ ދައްކަން ހުރި ވާހަކަ އެހެން  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

ނޑު   ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން  ފުރުޞަތު އަނބުާރ ގެނެސްފިން.މެންބަރުން ދެއްކެވުާމއެކު ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. ން:ވާހަކަެދއްެކވު

 

 1815 ށް އެދިސް. ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު

ނޑުމެން  ރިޔާޟް ރަީޝދު  މިދަނީ މި މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން މިދަންނަވާލީ އިއްެޔވެސް އަުޅގަ

ދައްކަމުން. އަދި ހަމަ މިއަދުވެސް މިމާއްދާއާ ބެހޭގޮތުްނ ވާހަކަ ވާހަކަ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދައްކަމުންގޮސް ހުށަހެޅި ތިްނ ގޮތް ޮއްއވާ ދެގޮަތކަށް ޯވޓަށް އެހި ެއ 
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ކުރެ އެްއގޮެތއްެވްސ ފާސްނުވެ މިދިަޔއީ. އެހެންނަމަވެސް ތިން  ދެގޮތުން

ނޑުމެން މި ދެލިކޮީޕއެއް އެކުަލވާލި  ނޑު މިދެންނެީވ އަުޅގަ  1820ގޮތެކޭ އަުޅގަ

މެންބަރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއަކުން. އެޭބފުޅުން ވަރަށް  25އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ން އެބަ ޤަބޫލު ފުރިހަމައަށް ކޮށްފައި އޮތް މަސައްކަެތއްކަމަށް ގިނަ މެންބަރު

ނުޑ  ކުރަްއވާ މަަސއްކަތަކީ. އެހެްނނަމަވެސް މިކަން މިހެން ޮއްއވާ އަުޅގަ

ހިތަށް އަރަނީ އިއްޔެ އައްުޑއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 1825ޝަރީފުވެސް ވަނީ މިހާުރ ދެވަނަ މާއްދާ މިއޮތްގޮަތށް ފާސްކުރަން 

ަގނޑު އެއަްށަވނީ ތާއީދުވެްސ ފެންނަކަމަށް އަދި ހުށަހަޅާފައި. އަދި އަޅު 

ކޮށްފައި. ހަމައެއާެއކުަގއި މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާްސ 

އިބްރާހީމްވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމަށް ތާއީދު ކުރައްވާަފއި. އެހެންވީާމ 

މިއަށް ވޯަޓކަށް ނުގޮސް އެހެން ދެގޮތެއް ހުށަހެޅި އެދެގޮތަށް ވޯުޓ 

ނޑަށް ހީ  1830ވަީނ މިކަންތައް ކޮޅެްއގައި ނުޖެިހގެން މިހާ ގިނަ ނެގީމަހެން އަޅުގަ

ނޑަށް ީހވަނީ  ވަގުތު ހޭަދވެގެން މިދަނީ. މިމާއްދާއަށް ވޯެޓއް އަުޅގަ

ނެގެންެގވިނަމަ ފަހަރެއްގައި ިމގޮތަށް މީތި ފާސްވުމަކީ ެއކަީށގެންވާ ކަެމކޭ. 

އެހެންވީމާ މިގޮތަށް ތާއީުދުކރާ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ދެގޮތަކަށް ވޯޓު 

ނަގަން ނިންމެވީމާ ކުރިން މިގޮތަށް ނިންމައިގެން ތިބި ބޭފުޅުން 

ނޑުމެން މިގޮތަށް  ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަުޅގަ  1835ބަދަލުވެއްޖެ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

މިކަން ކޮށްފިކަމަށްވަންޏާ ދެލިކޮޕީގެ ެއއްވެސް ބޭނުމެްއެވސް ނެތޭ. މީ 

ކީއްޔެ. އެހެންވީމާ މީ އެއްެވސް މާނައެއް އޮތް ދެލިކޮޕީެއއް ނޫން މީ

އަޅުަގނޑުމެން މީތި ފޮނުވީ ކޮމިޓީއަށް. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ 

ދެން މީގެ ކުރިން ރައީސް ވިދާޅުިވ މިއަކަށް ކޮންމެހެން ވޯޓަށް ދާކަްށ 

 1840ނުޖެހޭ ނޫންނަމަ މިއަށް ވޯޓުނަގާކަށް ިވސްނުންފުޅުަގއެއް ނެތޭ. އެހެންވީމާ 

ނޑަށް ީހަވނީ ރައީސް އަމިއްލަ  އަްށ އެނިންމެވި އެއީ އަުޅގަ

ނޑަކަށް ނޭނގޭ ކޮމިޓީން  ނިންމުމަކަށްވެސް ވެދާނެހެން. ދެން އަޅުގަ

އެގޮތަށް ނިންމިކަމެއް. ހަމަގައިމުވެސް މަިޖލީހުން އެގޮތަށް 

ނިންމާފައެއްނެތް، މިހެން ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެްއަގިއ މިއޮތް ގޮތަށް 
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ނޑަކަށް   1845ސާފެއް އެހާ  ބާއްވާިނއްޔޭ، މިއަށް ވޯޓު ނުނަގާނިއްޔޭ. އެ އަުޅގަ

ބޮޑަކަށް ނުވޭ. އެހެންނަމަެވސް ފަހުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވާަހކަފުޅު 

ބަދަލުވެއްޖެ، ވިދާުޅެވއްޖެ މިއަށްވެސް އަެނއްކާ ވާހަަކ ދެއްކިދާނޭ. 

ނޫންނަމަ މިއަށް ވޯޓު ނެގިެވސް ދާނޭ. ނޫންނަމަ މިއަލުން އަނބުރާ ފޮނުިވ 

ގޮތެއް ައޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްނުޭވ ދާނޭ ވެސް. އެހެންވީމާ އެއަަކށްވެސް ވަކި 

ނޑުެގ   1850މުޅިން ނިމުނުހެންނެއް. އަޅުަގނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކީ ނޫންނަމަ އަޅުގަ

ނޑު ޕޮއިންޓަކީ ކޯަރމްގެ މައްސަލަ، ނޫންނަމަ އަޣުލަބިއްޔަުތގެ  މައިގަ

ނުޑގެ  މައްސަލަ. މިއަދު ދިމާވަންިމޖެހުނީ ކުރިން ކުރަންޖެހޭކަމަށް އަުޅގަ

މެްއެވސް ދޫކޮށްލެވިަފއި ދިޔާަމއޭ މިމައްސަލަ ސިނކުޑި ޤަބޫލުކުާރކަ

ނަޑށް ހީވަނީ މި  މިނުކުތީ. އެހެންވީމާ އެތިންގޮތް ހުށަހެޅުންނަމަ އަޅުގަ

 1855ކޮންމެވެސް ެއއްގޮަތކަށް ފާސްވުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް ހެން. ގިނަ 

މެންބަރުން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ތާއީދު ކުރެއްވި ިއއްެޔަގއިެވސް. ޚާއްޞަކޮްށ 

ބަތު ހުރި ބޭފުޅުން ބޮޑަށް މިއޮތްގޮތަށް ކުރިއަށް ެގންދަވަން ބާރު ހައި

ނޑު ައޅުަގނުޑގެ  އެޅުްއވި. އެހެންވީމާ ެއވާހަަކ ދަންނަވާލުން އެއީ މައިގަ

ބޭނުމަކީ. އެހެންވީމާ ކުރިއަށް އަދި ދާއިރުގަިއވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ މި 

 1860އަްށ އެޖެންޑާަގއި އޮތް ކަމެްއވެސް ނޫންމީ ކޯރަމްެގ މައްސަލަ

ވާހަކަދެްއކުމަކީެވސް. އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑަށް ީހވަީނ ދެލިކޮޕީަގއި 

އޮތްކަމަކަށް ފުރިހަމައަށް ެއޮގތަށް އަމަލު ނުކުރަްއވާ އެެހން ގޮތްގޮތަްށ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޚިޔާލުަތއް ބަދަލުވީމަހެން މިއަދު މިހިސާބަށް ކޯރަމުގެ 

ނޑުމެްނގެ ތެެރއަށް  ވާހަކަދެކެޭވ ގޮތަްށ މައްސަްަލަ މިހާބޮޑަށް ައުޅގަ

ނުޑ އަނެްއކާވެްސ   1865އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ިމއައީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނޭ  މިހުށަހެޅުން ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށްވެއްޖިްއޔާ އަނެްއާކވެސް އަުޅގަ

ނޑުެވސް މި ވާހަކަ  އިްއޔެަގއި ޝަރީފް އެހުށަހެޅުއްވިހެން އަދި އަުޅގަ

މިއޮތްގޮތަށް ވޯޓަކަށް ދާން.  ދެއްކެވި ފަަދއިން ދެވަަނ މާއްދާ

ނޑަށް ހީވަނީ އަނެްއކާވެސް މީިތ  އެހެންވެއްެޖކަމަށްވަންޏާ ައޅުގަ

 1870ފާސްވެދާނެ. އެކަމަކު މިހާރު މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެސް 
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ވެފަކަންނޭނގެ މިކަންތައް. ަބދަލުވި އިރުަގއި ކުރިން ވޯޓު ދެއްވި ބޭފުޅަކަށް 

މިއޮތްގޮތުން ިމއަށް އަލުްނ ވޯޓު. ކުރިްނ ނުދެއްވި ދާނެކަންނޭނގެ މިހާރު 

މިކަން ކުރެްއވިނަމަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މައްސަަލ ނުކުންނާކަްށ 

ނުޖެހޭނެހެން. އެއީ ކުރިން ހުށަހެޅި ދެގޮތަށްވުރެން މިގޮތަށް ތާއީދު 

ނަޑށް ލަފާކުރެވޭ.   1875ކުރާމީހުން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އޭރު ގިނަކަމަށް އަުޅގަ

ޞަުތ މިއޮތީ ގެއްލިފައި. އެހެްނވީމާ ައޅުަގނުޑ އެހެންނަމަވެސް އެފުރު

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ފެންނަ ކަމެއްމީ. 

އިޞްލާޙުތަކަށް ހުށަހެޅޭ އިރުގައި އެއިޞްލާޙުަތއް ހުށަހަޅާއިރުަގއި މިހާރު 

އޮތްގޮްތވެސް ހުށަހަޅަން. މިހާރު އޮތްގޮތަށް ވޯޓު ދެއްވަނީ ކޮްނ 

 1880ނޫނީ އަލުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް ވޯޓު ދެއްވަީނ  ބޭފުޅުންނެއްތޯ

ކޮންބޭފުޅުންނެއްތޯ. މިތިން ޮގތް ނޫނީ ހަތަރު ގޮތްވެއްިޖްއޔާ ހަތަރު ގޮތް 

ތެރޭގައި މިދެލިކޮޕީަގއި އިންޮގތްވެސް ހުށަހަޅަން. ހުށަހަޅާ ތާއީދު ކުރަނީ 

ެވ ކޮންބައެއްތޯ ބަލަން. މީ އަުޅަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ވާތީ

 ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 1885 

ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، ފަހަރެއްަގއި އަޅުަގނޑަށް ގެންެދވުނު ގޮަތކުން   ރިސާޔަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިމައްސަލަތައް މިހާހިސާބަށް ދާން ދިމާވިކަމަށް އެހެްެންހީފުޅު ކުރައްާވ 

ޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުްނ ބޭފުޅުން ތިއްބެިވ ކަމަށްވާަނމަ އެޢިއް 

އަޅުަގނޑު މަޢާފަށް އެދެން. އެގޮަތކަށްވެްސ އެހެނެއް ނޫން. އެއީ ނަމަްށ 

 1890އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަންެވއްޖިއްޔާ ނަމަށް ގެނެވިދާނެ. މިާސލަކަށް ޑްރާފްްޓ 

ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްިވ ގޮްތ ފާސްނުވިނަމަ ދެން އަނެްއާކ ދެން ހަދާނީ 

ކަހަލަ ކިތަންމެ ނަްަމެއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ ވެސް އެ

އަޅުަގނޑުމެން އެްއގޮތަކަށް ެއއްބަސްެވގެން ކުިރއަށް ގެންދިަޔއީ އިޞްލާެޙއް 

ގެންނަން ފާސްވެއްޖެނަމަ ިއޞްލާޙު ގެންނަން. އިޞްާލޙެއް ގެންނަްނ 

 1895 ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އެާމއްދާ ދޫޮކށްލާފައި ކުރިއަށްދާން. ގޮްސ ފަހުން ގަާވއިދު

އޮތްގޮތަށް އެކީ ހުށަހަޅާ ވޯުޓ ދޭން. އެހެންނަމަވެސް އެޮގތަށް ކުރިއަްށ 
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ނުދެވިގެން މިހާރު އަޅުަގނޑުެމން ގޮތެްއ ނިންމަން މިހާރު މިއުޅެނީ. މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ އޮތީ ިއޞްލާޙެއް ފާްސުކރާނީ މަޖިލީހުގެ 

ބިއްޔަުތންތޯ މިކުރިއަްށ އަޣުލަބިއްޔަތުންތޯ ނުވަަތ ނުވަތަ ޖަލްސާގެ އަޣުލަ

 1900ގެންދެްެވޭނީ މިކަހަލަ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް. އާދެ، މިހެން ދެން 

ފާސްކުރާއިރު ހަމަ ގެންދަާވނެ ތަރުތީބެއް ވ. އަޮތޅުެގ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ޝާހިދު އެވިދާޅުވިހެން މިހެންވެއްެޖއްޔާ މިހެންވާނޭ هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ކޮށް ރާވާލައްާވފައި ރޭއްެވވީާމ މިހެންވާނޭ ތަރުތީބެއްވާގޮތަްށ ހަމަ ރީތި

ނުޑ  ނިންމެވީމާ އެގޮްަަތކަށް ގެްނދަވަން ރިޔާސަތުން އިން މީހެއް އަުޅގަ

ނުޑ އަމިއްަލއަްށ އެްއވެސް ގޮެތއް ނިންމައިެގން ނުގެންދަން   1905މީ.  އަުޅގަ

އެކަން ޔަޤީންކުަރްއވަން ވަަރށް ބޮޑަށް އެދެން. އާދެ، ެދން އަޅުަގނުޑ 

ރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ަވޒީ 

 ހަމީދު. هللا އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު

 

ނޑު ވަރަށް ޝުކުރު  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަްތތެރި ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ   1910 ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ެއންމެ ފުރަތަމަ އަދާކުރަން ދެއްވި ފުރުޞަަތށްޓަކާ.  ްަ ަޙމީދު هللاމެންަބރު ޢަްބދު  އާދެ، އަުޅގަ

އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ އިންޓަވަްލގެ ކުރީަގއި މާޭލގެ ޢިްއޒަތްތެރި  އްެކވުން:ވާހަކަދެ 

މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކަށް. އަޅުަގނޑަްށ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލު ކުރެއްުވނު އޭނާ ދެއްކެވި ވާަހކަފުޅު. ވަރަށް ބޮޑެތި 

 1915ގައި ހިމެނިފައިވޭ. އަުޅަގނޑު އޭާނއަށް ޙަޤީޤަތްތަކެއް އޭާނގެ ވާހަަކފުޅު

ްެ ފަހު  ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން. ހަމަ އެހެންމެ އިްނޓަވަލްގެ

ގަީޑގަިއވެސް ފަހުންވެސް ިއބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅަކީ 

އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ވާހަކަތަެކއް. އެހެންވީމާ، އެވާަހކަތަކަްށ 

ތާއީދުކުރަން. މިވާހަކަ ދަންނަވާއިރު މާލޭެގ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު

 1920މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅވެސް ހަނދާްާން އެބަހުރި. 

އަޅުަގނޑަށް އިވިަފއިޭވ، ެއހެންވީމާ އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ވެްސ 

ންމެންގެ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ، ައޅުަގނުޑމެން އެ
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ބޭނުނަކީ ވީހާައވަހަކަށް ަގވާއިދު ފާްސކޮށް ނިންމުން. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސްެވސް އެވާހަކަ ދަްއކަަވއިފީމު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ 

 1925އަޅުަގނޑުމެން ގަާވއިދު ފާްސކުރަމުންގެންދާއިރު ހަމަ އަުޅަގނޑަށް ބޮޑަށް 

ަދއްަކވާ ޯވޓަށް އައްސަާވ ބުރަވެވެނީ މާއްދާައކުން މާއްދާއަކުން ވާހަކަ

ނިންމަވަމުން ގެްެންދެވުން. މިހެން ހެއްދެވީމާ ފަހަރެއްަގއި ދަްއޗެްއ 

ނުކުމެދާނެ. އެކަމަކު އެކަންެވސް ހައްލުކުރެވޭނެ. މިިޢއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުން 

ހައްލުކުރެްއވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ކޮންމެ މާއްދާއެްއވެްސ 

 1930އީދު ިލބުމަށްފަހުގައި، ދެެކވޭ ވާަހކަތަކަށްފަހުގަިއ އިްއވާ ހުށަހެޅި ތާ

އެމަނިކުފާނު އެގޮތްތަކަށް ވޯަޓށް އައްސަވާ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭގޮތަށް، ސާާދ 

ޕަލް މެޖޯރިޓީ ލިބޭގަްޮތަށް ގެންދެވުްނ މްއަޣުލަބިއްޔަތު ލިޭބގޮތަށް، ސި

ނޑުމެ ްނ ރަނގަޅުވާެނކަމަށް. މިއީ ާޤނޫނެއް ނޫން. މިފާސްކުރަނީ އަުޅގަ

އިދު އަވަހަށް ާފސްެވގެން ނޫނީ އެމައްޗަްށ އަމަލުކުރަންޖެހޭ ަގވާއިދު. ިމގަވާ 

 1935އަސްލު މަޤްޞަދާއި ހަމައަށް ދަތުރުކުރެވޭކަށް ނެތް. އެަދތުރު ކުރެވޭނެ 

މަގު ައވަހަށް ހޯދުން ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ ާވޖިބެއް. އާދެ، 

މާއިން ެއއްެޗްއ ދަންނަވާލަން ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ކުޑަކޮށް އަޅުަގނޑު ހިތާ

ބޭނުންވޭ. ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނުގައި ބުނާގޮތުން 

އެްއކުރެވުާމއި ުއވާލެްއވުމުގެ ބާރު އޮންނަނީ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 1940ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް. އެްެހެންވީމާ، މެންބަުރން ދައްކަާވ 

ދެ ަރީއސްގެ މަޤާމަށް ވާހަކަފުްުުޅގައި އޮިޅގެން ނަމަވެސް އެމަޤާމަށް، އާ

ނުޑ ހަމަގައިމުވެްސ  ކުޑައިމީްސ ބަހެއް ަރއްދުކުރެްއވުމަކީ އަުޅގަ

އެދޭކަމަކަށް ނުވޭ. ތަންކޮޅެއް ދުވަސްވީ މީހެއް މިހެން ދަންނަވާ ވާހަކަެއއް. 

ނޑުެމން ދޭތެރޭގަިއ  އަޅުަގނޑު ވިސްނަނީ ެއކަހަލަ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

 1945އެއްކުރެވުުމގެ ބާރާއި  އުވާލެްއވުމުެގ ވިސްނަންޖެހޭނެކަމަށް. މަޖިލިސް  

ނޑުމެންގެ  ބާރު އޮތް ފަރާތަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ އިޚްތިރާމް އަޅުގަ

ވާހަކަތަުކގަިއވެސް ހުންނަްނވާނެ. ައޅުަގނޑަށް އިނޭގ އެވާހަކަުފޅު 

ދައްކަވާީނކީެއއް ޤަސްުދގައި ނޫންކަން. އާދެ، ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އެކަްނ 
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ކުރިައށް އޮތްތާނަގއި ކަންތައް ގެްނދަން ތަންކޮޅެްއ  އިޞްލާޙުކޮށްލެްއިވއްޔާ

 1950ފަސޭހަވާނެކަމަށް. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަޮކޅު އައްަސވާލެްއީވތީ ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. 

 

 އަުޅަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ ، ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ މުލަކަތޮުޅގެ މެްނބަރު ައނީސާ 

ސާއަކަްށ މިމަޖިލީހުން ކަންތައްތައް ނިންމުމުގަިއ ޖަލް އަްޙމަދު ވާހަކަެދއްކެުވން:

 1955ލަބިްއޔަތުްނ ކަންތައްަތއް ހާޒިރުެވވަަޑއިގަންަނވާމެންބަރުންގެ އަޣް

ފާސްކުރުމަށް ބައެއް މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ ެއއީ 

ނޑު އަޅުަގނޑަްށ ތާއީދުކުޭރވޭ ަކމެއް ނޫންކަމަށް ދަ ންނަވާަލން. އަުޅގަ

ފުރުޞަތަކަށް އެދުނުއިރު އެހެންބޭފުޅުން އެކަމަކަށް އެންމެ މެންބަރެއް 

ފިޔަވާ އެހެންްް ބޭފުެޅއް ެއާވހަކަ ދައްަކވާފަިއއެއް ނެތް. އެހެންމަނަވެސް 

 1960އެއަްށވުރެ ފަހުން ތ. ައތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެވާަހކަފުުޅ 

ނޑަްށވެސް  މެންބަރުންގެ ވޯަޓކުން ފާސްކުާރ  28ހީވަނީ  ދައްކަަވއިފި. އަުޅގަ

މެންބަރުންެގ މަޖިލީހަކުން އެީއ  108ކަންތައްތަްއ ޙަޤީޤަތުަގއި 

އަޣުލަބިއްޔަަތކުން ބަލަިއގަނެގެން ެއއީ އެކަމަށް ކުިރައށް ގެންދިއުްނ 

ރަނގަޅު ނުވާނެހެން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ ގޮުތގަިއ 

 1965މެންބަރުންނަްަށް އެކަން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވަީނ އެހެން ހުށަހެޅި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިގަވާއިުދގެ މާއްދާތަްއ ފާސްކުރުމުގަިއ 

ނޑަްށވެސް ފެންަނނީ މަޖީލީހަށް  ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިތަކާއި ުހރެ. އަުޅގަ

ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަށް ޯވޓު ލިބިގެން މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ 

ށްވަންޏާ ގަާވިއދުގެ މިދެންނެވި ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން މިހާރު ފާސްނުވި ކަމަ

 1970ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާމއްދާއަްށެވސް ހަމަ ވޯޓަށް އަްއސަާވ އެމާއްާދއަށް 

އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ފާްސޭވތޯ ނޫނީ ނުވޭތޯ ބައްލަވާފައި ފާސްނުވާކަމަށް 

ކުރަމުންގެންދެިވ  ވެއްީޖވިްއޔާ މީގެކުީރގައި އޮްތ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން އަމަލު

ގޮތަށް އަެނއްާކވެސް ކޮމިީޓއަށް ފޮނުއްަވިއގެން މެންބަރުން އިތުރަށް 

ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި  ިޚޔާލުފުޅުތަކުގެ އަީލގައި އަުލން އެމާއްދާ 
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 1975ޑްރާފްޓުކުރަްއވަން. ައޅުަގނަޑށް ވިސްނޭ ިއއްެޔަގއި ރިާޔސަތުން ވަިކވަިކ 

ަދވަން ޚިޔާލުފުުޅ ދެއްވާަފއިވަީނ މާއްދާއަށް ޯވޓު ނާއްަސވާ ުކރިއަށް ގެން

ބައެއް މާއްދާ ފުށުއަރާފާނެތީ އެއީ އެއްާމއްދާއާ އަެނއް މާއްދާއާ ކްރޮްސ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ރި ފަރެންސް ހުރި މާއްދާ މިަގވާއިުދގަިއވެސް އެބަހުރޭ. ައުޅގަ

އެހެންދިމާވެއްޖީިވއްޔާ އަުޅގަނދުމެންނަށް ކޮމިޓީން މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ 

 1980ރާފްޓަށް ވޯަޓކަށް ނާއްސަވާ ކުިރއަށް ގެންެދވިާދނެހެން. އެހެން އޮތްްް ޑް

ހުރި މާއްދާތަކަށް ހަމަ ދ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ފަރެންސް ނުދީރިކްރޮސް 

މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފަދައިްނ މާއްދާއަށްވެްސ 

ަފއި ެއ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ގޮތަށްެވސް ވޯޓަށް ައއްސަވާ

ފާސްނުވެއްޖިްއޔާ ައޅުަގނުޑ ދެންމެ ދަންނަވާލިހެން އަލުން އަނބުރާ 

ނޑަށް ީހވޭ.   1985ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވާ ގެންަދަވއިފިނަމަ ރަނގަޅުވެދާނޭ އަުޅގަ

މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ުހށަހެޅުއްވި ެއއް 

އެްއގޮަތކަށް ވުރެ ގިަނ  އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ ިއޞްލާޙަށްވެސް، މިދެންނެވީ

ގޮތަށް މެންބަރުންނަށް ވޯޓު ދެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުއްާވްާލަްއވަން. 

އެްެހެންނަމަވެސް، ތ. އަޮތޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ވިދާުޅވިހެން 

ނޑުމެންަނށް އެއް އިޞްލާޙަްށވުރެ ިގނަ އިޞްލާޙަށް   1990ފަހަރެއްގައި އަުޅގަ

ވެއްީޖވިްއޔާ އަެނއްާކވެސް މައްސަަލ  އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ފާްސވާ ގޮތް

ކުރިމަތިވެދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ އެްއ ިއޞްލާޙަކަށް އަޣުލަބިްއޔަތު ލިބިގެްނ 

ފާސްވެއްީޖވިްއޔާ ދެންހުރި އިޞްލާޙަށް ވޯެޓއް ނާއްަސާވކަމަށް ވަންޏާ 

އެކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަްއލުކުރެވިދާނެހެން. އެހެންނޫނިްއޔާ ތިކަންެވސް 

ްުގަ  1995 ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޝުކުރިއްާޔ.އަޅު

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިތަނުަގިއ މިދެކެވެމުންދާ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 

ވާހަކަތަކަށް ވިސްނާލާއިރު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށް އެބަެފނޭ އަޅުަގނުޑ  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ްއވާހަަކއަށް. އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ތާއީދުކުރަމޭވެސް ަދންނަވައިފިން އެ

 2000މިހާރު މިއީ އެހެން ޕޮއިންޓުތަކެއް ފެންނަމުންވެސް އެބަޭދ. އެހެންވީމާ، 
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އަޅުަގނޑު އަދި އިތުުރަކމެއް ހުށަހަޅާލަން މިޚިޔާލުކުރަނީ. ެއއީ 

އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަެއއް ދައްކާ ނިމޭއިރު ހުށަހެޅުމަކަށްވަނީ ކޮްނ 

ތޯ. ތާއީދުކުރިކަމަށް މިވަނީ ކިހިނެއްތޯ. ޢިބާރާތަކުން ކިހިނެއް ހެދުނީމަ

ސުވާުލވެސް ުކރައްވާ ބަެއއް ފަހަރަށް ތިހުށަހަޅަނީހޭ ތިއީ  އެވެސް އެބަ

 2005ކުރި ތާއީެދއްހޭ ބޭފުޅުން ފޮނުއްަވއިގެން. އެހެްނވީމާ، އެކަްނވެސް އެނގޭެނ 

ކަހަލަ ކޮންމެސް ގޮތެއް ަކނޑަައޅާލަން އެބަބޭނުންވޭހެްނ އަޅުަގނޑަށް 

ރު ކޮންކަހަލަ ވާހަކަެއއް ބުނެވުނީމަތޯ ހުށަހެޅުމަކަށް މިވަނީ، ހީވަނީ،މިހާ

އެއީ ެއއް ވާހަކަދެން މިހާރު މިދެކެވެމުންދާ ވާަހކައާމެުދ ވިސްނާލާއިުރ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ޚިޔާލު ހުރީ ކޮން ޕޮއިންޓުތަކަކަށް ކިހިނެއްތޯ 

 2010ދިފައި މިއޮތް މެންބަރުންގެ މިހާރު އުފެ 25ބަލައިލާފަ މިކަންވެސް ހަމަ، 

ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާެލވިދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ވޯޓު ިދނުމުގެ ކަންތަްއ 

ގެންދާނެ ގޮތެްއވެސް. އަނެއްާކ އެހެން ހިތައްއަރާއިރު ޑްރާްފޓެއްކުަރއްވާަފިއ 

މިހާރު އޮތް ގަާވއިދުަގއި އެަބއޮވޭ މަޖިލީހުގެ އަޢްލަބިއްޔަުތންނޭ ފާސްވާނީ، 

ނޑުެވސް ަވރަށް ޙައިބަތު މިކަހަލަ ގޮތްތަކަކަ ށް މިއޮންނަނީ. ދެން އަޅުގަ

 2015ހުރި މެންބަރުންގެ ތެރޭން މީހެއްކަމަށް އުންމީދުކޮްށގެން މިވާހަކަދައްކަީނ 

އަޅުަގނުޑވެސް އިނދެވެީނ މީހާގެ ބޮޑު މިނުން ކިތަންމެ ބޮޑު 

ނިޑެއއްަގިއވެސް މިއިނެދެވނީ އެހެންނަމަވެސް ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަން  ގޮ

  ނީ. ޝުކުރިއްޔާ. މިއޮންނަ

 

 2020އާދެ، ތިަޔވިދާޅުވީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާަހކަފުޅެއް. ހުށަހެޅުމާިއ ތާއީދުކުރުމާިއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަެއޅިފަިއ އޮތުމަކީ ހަމަ  އެކަހަލަ ކަންތައްަތއް ހުންނަންވީގޮްތވެސް ކަ

ނޑީަގއި އިންނަ މީހަކަށް އެީއ  ވަރަށް ރަނގަުޅކަމެއް. ެއއީ ރިޔާސަތުގެ ގޮ

ކޮންމެ މީހަކަށް ވީ ކަމުަގއިިވޔަސް މަޖިލީހުގެ ކަންަތއް ގެންދިޔުމަްށ 

ނަޑއެޅި ލިެޔވިފައި ހުރިްއޔާ. އެހެންނޫނީ  ފަސޭހަވާނެ އެކަހަލަ ކަންތަްއ ކަ

ނޑަށް ފެންނަގޮތުަގއި އެކަްނ   2025ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާއިރު އަުޅގަ

ަފއި އިށީނެދވަަޑއިގަންަނވަފާނެ. އޮތުން ރަނގަުޅވާނީ މިހެންނޭ ވިދާޅުވެ
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އަނެއް ބޭފުޅަުކ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން، މިވެނި ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު 

ދެއްކެިވ ވާަހކަފުޅަކީ އަުޅަގނޑަށްެވސް ވަރަށް ފެންނަ ވާހަކަތަަކކޭ، 

އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލާ ވަަރށް އެްއގޮތޭ. މިހެން ވިދާޅުވެަފއިެވސް 

 2030ެދން ރިޔާސަތުަގއި އިންނަ މީހަކު ނުވަތަ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވަފާނެ. 

ސެކްރެޓޭރިއަޓުން އެއީ ާތީއދުކުރެއްީވ ކަމަށް ނިންމަވަްނ ނުވަތަ ެއއީ 

ހުށަހަޅުއްވަނީ ކަމަށް ނިންމަން ވެއްޖީިވއްޔާ ހަމަ ބައެްއފަހަރު އަތުން 

ކައްސާަލއިގެްނގޮސް އެކަހަަލ ގޮތްގޮްތވެދާނެ. އެހެްނވީމާ، މައްސަލަެއއް 

ނުޑ މިގޮތަށް މިކަން ހުށަހަޅުއްވަމޭ، އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅުއްވަ ންޏާްާ އަުޅގަ

 2035މިވެނި ބޭފުޅެއްގެ ހުށަހެޅުްއުވމަށް ތާއީދުކުރަމޭ. އޭނަ މިވެނި އިޞްލާޙެއް 

ނުޑ މިހިރީ  ގެންނަަވއިފިއްާޔ އަިދ މިފިލި ބަދަލުކޮށްލައްަވއިފިްއޔާ އަުޅގަ

ަކމަކަށް ނުވާނެ. ތާއީދުކުރާށޭ އެހެން ވިާދޅުވުަމކުން އެއީ ާތއީދުކުެރއްވީ 

ނަޑއެިޅގެން ވިދާުޅވީމަ ެއކަްނ  އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވިހެން ކަ

ފާހަގަކުރެވޭނީ. ދެްނ ރިޔާސަތުަގވެސް އިންނަނީ އަދި 

 2040ސެކްރެޓޭރިއަުޓަގއިވެސް މިތިީބ ހަމަ އާދައިގެ މީހުން، އާދެ ޙައިބަތު ހުރި 

ކަންތަްއ މީހުނެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ފަހަރުގައި އެމީހުންގެ ައތުން 

ނައްޓަިއގެން ދިޔުމަީކވެްސ އެކަީށގެންާވކަމެއް އެކަަހލަ ކަންތަކަށް 

ނޑު ހީކުރަން. އާދެ، ކޮންމެއަކަސް  މަޢާފުކުރައްވާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

ނޑު މަސައްކަތް މިކުރަނީ ހަމަ ވީހާވެސް  ރިއާސަތުން އަުޅގަ

 2045ތަްށ އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކީަގއި ގިަނ ބޭފުޅުންނަށް އެދިްިަވޑަިއަގންނަވާ ގޮ

މިކަންތައް ރަނގަޅަށް ގެންދެޭވތޯ. ތިބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ ޚިޔާލުފުޅުތަކެްއވެްސ 

ނޑުމެންގެ ުކރިމަތީގައި އޮްތ  މީގެ ތެރޭގައި ހިމަނަިއގެްނ އާދެ، އަުޅގަ

މަސައްކަުތގައި އަދި މިހާރަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ގިަނ ޚިޔާލުތަކަށް 

ތަކަށް ިރޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އިޙްތިރާމުކުަރންޖެހޭ. ގިނަ ޚިޔާލު

 2050ގިނަ ޚިޔާލުތަށް ހިމަނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެހިސާބަށް ދިއުމުގަިއވެސް ހަމަ 

ނުޑ  އެގޮތަށް ގެންެދވެތޮ މަސައްކަތްކުރާ މީހެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

މަސައްކަތް މިކުރަނީ. ެއހެންވީމަ، ވަރަްށ އަދަުބވެރިކަމާެއކީަގިއ 
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ާވއިދުގެ ކަންތައް ުކރިއަށް ގެންދާނެ މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެެދން ގަ

ގޮތެއް. އާދެ، މިހާރުވެސް އޮްތގޮތަށް އެކިފަހަރު ެއކިގޮތަށް ެއއްބަސްެވިވގެްނ 

 2055މިދަނީ. އެންމެ ބޮޑަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެނަްށ މިވާހަދެއްކެީނ 

ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އޮްތގޮތަށް، މިހާރުގެ ދެލިކޮޕީގައި އޮތްގޮަތށް ވޯޓަށް ނާހާ 

ތަށް. މިހާރު މިހާހިސާބުން ހަމަ އެކަން އެގޮތަްށ ފަށްޓައިގެްނވެސް ގެންދެޭވގޮ

ނުޑ  ގެންދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެަކމަށް އިތުރު ބަޙުޘްނުކުަރއްާވ ދެން އަުޅގަ

އެދެނީ މި ނިންމާނީ ހާޒިރުވެވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ ވޯޓަކުންޯތ 

 2060ނިންމާނީ  ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ވޯޓަުކންތޯ ގަވާއިުދގެ ކަންތައް 

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަޢްލަބިއްަޔތުންތޯ ނުވަތަ 

މަޖިލީހުގެ އަޢްލަބިއްޔަތުންތޯ. އެއަށް ގޮެތއް ނިންމަވާ ދެއްީވމައި އަޅުަގނުޑ 

ހޮތުން ގަވާއިުދގެ ކަންތައްތަ ކުރިއަށް ގެންދަން ވަރަށް ަފސޭހަވާނެ. ދެން 

ންމަތީ އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މިހާރުމި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ތިލަދު

 2065 އަޙްމަދު ނިޒާމް. 

 

ނުޑ ފުރުޞަތަކަށް  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   އާދެ، ުޝކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

 އެދި ދަންނަވާލީ މިހާރު ކޯރަމާ ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަަކއިަގިއ  ައޙްަމދު ނިާޒމް މެންަބރު 

އަޅުަގނޑަްށވެސް ސިމްޕަލް މެޖޯރިޓީއަށް ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2070އަދި ހަމައެއާެއކު މިހާތަނަށް އެއްެވސް މެންބަރަކަށް ފާހަގަކުރެވިަފިއ 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެޭވ ކަމެއް އެީއ ކޮްނމެ ބޭފުޅަކުވެްސ  ނެތްކަމަކަށް އަުޅގަ

އްެކވެމުން މިދަނީ ކޯރަމުގެ ދައްކާކަމަށް ައޅުަގޑަށް، ގިަނ ބޭފުޅުން ވާހަކަދެ

ވާހަކަ. ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ދެަބއިކުޅަ ެއއްބައި ވާހަކަ އެއި ާޤނޫނުއަސާސީެގ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ޤާނޫނުައސާސީގެ މާއްދާަތކަށް ބަދަލު ެގނައުމަށް އޮން  101

 2075މާއްދާއަކާ ގުޭޅގޮތުން. ދެްނ ގަާވއިުދގެ ކަންތައްަތކުަގިއ ގިނަ ބޭފުޅުން 

އިުރގަިއވެސް މި ވާހަކަދެެކވެނީ މަޖިލީހުގެ އަޢްލަބިއްޔަުތެގ ވާހަކަްަދަްއކަވާ 

ވާހަކަ. ދެން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ މިހާުރ 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭްއވޭީނ ކިތައް ބޭފުޅުން ހާޒިުރވެގެްނތޯ. އެހެންވީމާ، 
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ްތ ކޯރަމުގެ ކަންތައް ފާސްުކރުމުގެ ކުރިން ކަމެއް ފާސްކުރެޭވގޮ

 2080ފާސްކުރެްއވުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްޭވ އަދަދު އެއީ 

ފާސްކުރުން މުހިންމު އަދަދެއްކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަުކރެވޭތީ މިވާހަަކ 

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

ނުޑ ފުރުޞަތަކަްށ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   އާދެ، ުޝކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ނުނިންމިގެން އުޅެނީ  މަދު ުމޙަްނމަދު އަޙް   2085 އެދި ދަންނަވާލީ މިހާރު އަޅުގަ

މިގަާވއިދުން މާއްދާެއއް ފާްސވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނެ ގޮތަކާ ޭދތެރޭގައި. އާދެ،    ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަަނ މާއްދާގަިއ މިއޮންނަނީ މިޤާނޫނުއަސާސީެގ  101ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ތަ ަބޔަކަްށ އެްއވެސް ބަދަލެއް ނުވަަތ އުނި އިތުރެްއ މާއްދާއަކަށް ނުވަ

ގެނެވޭނީ ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތު ލިބޭ 

 2090ވޯޓަކުން ފާްސކޮށް ރައީސުްލޖުމްހޫރއްްިޔާ ތަސްދީޤުކުާރ ޤާނޫނަކުންނޭ. 

ކޮންމެއަކަސް މިމާއްދާަގއި މިއޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ މާއްދާއަކަށް 

ނޑުމެން މިުއޅެނީ މިަގވާިއދު ފާސްކުރުމާ ބަ ދަލުގެނެޭވގޮތް. މިހާރު އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި ގޮެތއް ނިންމުން އަޅުަގނޑު މިހޯދަނީއޭ ގަާވިއދުގެ މާއްދާއެްއ 

ފާސްކުރެވޭނެ ގޮތަކާ ދޭެތރޭގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ 

 2095އިސްފައި އޮތް މިގަާވއިދުަގއިެވސް އެަބއޮތް އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަ 

މަނަ މާއްދާގައި އެބައޮތް ކަމެްއ ފާސްވިކަމަްށ  35ގަާވއިދުގެ ދެިލކޮޕީގެ 

ބެލެވޭނެ ގޮތްތަެކއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހިތުން ފުރަތަމަ މިހާރު 

ނޑުމެން ބޭުނންގޮތަކަށް ފާސްކުެރވޭތޯ ފުަރތަމަ ބަލަންވީ.  މިމާއްދާ އަުޅގަ

ރުމަށްޓަކައި ެއންމެ ފުރަތަމަ އެއީ ިމގަާވއިދުގެ ާމއްދާތަށް ފާސްކު

 2100ވަނަ މާއްާދއަށް ގޮެތއް ނިންމީމާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  35މިގަާވއިދުގެ 

ަވނަ މާއްދާގަިއ  35ދެން އެބައި ކުިރއަށް ގެންެދިވދާނެހެން. މިގަވާއިދުގެ 

މިއޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ މަޖިލީހުން ގެންނަ އިްޞލާޙެއް ނުވަަތ 

ކަމެްއވިއަްސ ފާސްެވއްެޖކަމަށް ބެލެވޭނީ މަޖިލީހުން ނިންމާ އެހެން 

ެވްސ އިމަޖިލީހުގެ އަޢްލަބިއްޔަތު އެަކމަކަށް ލިބުމުންނޭ. އެހެންވީމާ މީގަ



 82 

 2105ކަ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނުޑ މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ އަޢްލަބިއްޔަތު ލިބޭ ވާހަ

އަރަނީ މިމާއްދާ އެހެން ގޮތަކަށް އިޞްލާުޙކުރެވިާދނެއޭ އެހެންވީާމ  ހިތަށް

ނޑު ހުށަހަޅަނީ އެގޮ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(  35ތަށް އިޞްލާޙުކުރަން ައުޅގަ

ގަިއ އޮންނަންީވ ޤާނޫނުައސާސީއަށް މަޖިލީހަށް ގެްނނަން ފެންނަ 

އިޞްލާޙެއް ފިޔަަވއި މަޖިލީހުން ނިންމާކަމެއް ފާސްވެއްޖެކަމަށް ބެލެވޭނީ 

 2110އެކަމަކަްށ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތު

ނޑު ހުށަހަޅަނީ ޖަލްސާގަިއ  ލިބުމުންނޭ ދެން ހަމަ އެމާއްދާގެ )ށ( ށް އަުޅގަ

ތިބި މެންބަރުންގެ އަޢްލަބިއްަޔތު ލިބުމުނުކަމަށްވާނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް 

ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ ެއއްބައި މެންބަރުންނަށްވުރެ ގިން 

. މިގޮތަށް މިމާއްދާ ިއޞްލާޙުކުރަނިކޮްށ މެންބަރުންގެ ވޯޓު ލިބުމުންނޭ

 2115އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަގވާއިުދގެ މާއްދާތައް އިޞްލާޙުކުުރމުގެ ކަންތަްއ 

ނުޑ  ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެހެން. އެހެންވީމާ އެވާހަކަ ދަންނަވާަލން އަޅުގަ

 ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ާޔ. އާދެ، މިހާރު އަނެއްކާ އާ މައްސަަލއެއް މި ހުށަހެޅުނީ. ޝުކުރިއް ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2120ގަާވއިދުގެ މާއްާދއެއް ުކއްލިައކަށް މިހިސާބުން ފާސްކުރަން. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅަގނޑުމެން އަދި އެހެން އިތުރު ބޭފުޅުންގެ 

ޚިޔާލުފުޅަށްވެސް ކުަޑކޮށް ބަލައިލާފައި ދެން އެހެްނ ކަމަކަިއގެން 

ނޑު ފުރުޞަތު ކު ރިއަށްދާނީ ދެން އެހެންނޫނީ. ދެން މިހާރު އަޅުގަ

މިއަރުވަނީ މާލެ އަޮތޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް އިބްރާހީމް 

 2125 ޝަރީފް.

 

 އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  މާލެ އަތޮޅު ެމންަބރު 

 ތަންކޮެޅއް ފަސްެވއްޖެހެން ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއެގ  މިވާހަކަދަންނަވާލަން އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ނޑު ހަންދާންވާގޮތުަގިއ ރައްޔިތުންެގ  ވާހަކަެދއްެކވުން:  މައްސަލަެއއްަގއި. އާދެ، ައޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅި މައްސަލައެްއ  6ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ   2130ވަނަ ޖަލްސާގައި އަުޅގަ
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ން ކުރިއަްށ އެޖެންޑާަގއި ނެތުމުގެ ސަބަުބން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެއކަ

ގެންދަވާފަެއއް ނުވޭ. އެެހންނަމަވެސް މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ވިދާޅުވިފަަދއިން އެޖެންޑާަގިއ ނެތް މައްސަލައެއް މިދަނީ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އުސޫުލތަކާ ޚިލާފަށް ޢިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް ޖަލްސާ 

ނޑަށް ފެންނާތީ   2135ެއވާހަަކ ދަންނަވާލީ. ކުރިއަށް ގެންދަވާކަމަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ށް ވަރަށް ރަނގަުޅ އުސޫލުަތކާ ިޚލާފުވާކަމަށް ަވގުުތގައި ހަނާދކޮށްދޭތީ ވަރަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަދި މެންބަރުންވާނެ އެކަން ެއގޮތަށް ކުރިއަށް ގެްނދަވަން. ކުރިއަށް އުފާވޭ. 

 2140ފާްސކުރަން ބޭއްިވ އޮތް ތާނގަިއވެސް. އާެދ، މިޖަލްސާއަކީ ަގވާއިދު 

ޖަލްސާއެއް. ަގވާއިުދގެ ާމްއދާއަކަށް ވޯޓަށް އަހަިއގެން އޭެގ ެއއްެވސް 

ދާނެ ގޮތަކަްށ ވާހަކަދަްއކަްނ ޅަކަށް ނުދެިވގެން ދެން ކުރިއަށްކޮ

އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވީ އެދުވަުހެގ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަިއ  ޖަލްސާގައި އަޅުަގނޑުމެން ޮކންމެވެސް މި

 2145ހިމެނިވަޑައި ުނގަންނަވާ ކުރީަގއި އޮތް ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ުދވަސްތަެކއްަގިއ 

އުޅުްއވި މެންބަރެއް ނިޔާވުާމ ގުޅިގެން އެކަން ފާހަގަޮކށް މިތާނގައި 

އެހެްނވީމާ، އެކަްނ ކުރަން ގޮތުން ވަގުުތޮކޅެއް ގެނެްސގެން.  ތަޢުޒިއާެއްއގެ

ނުޑ އެކަން ހަނދާން އެަވގުތު ފުރުޞަ ނޑު. އަުޅގަ ތު ނުދިީނ އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް އެބަހުރި. މިތާނގައި ެދކެވެމުންދާ ވާހަކަައަކށް ހިނގަމުންދާ 

ނެޑއް ނުދަން އަދި ދެވުނު ކަމަށް   2150ކަމަކުން ބޭރުކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ މަޢާފަށް. އާދެ،  ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނގެ އަރިހުން އަުޅގަ

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީެގ ދެން އަޅު ގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަމީރަށް.
 

 2155 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވަަރށް ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭޯތ މިފުރުޞަތު  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

ނުޑ ދަންނަ ައޙްަމދު ސަީމރު މެންަބރު   ންވީ މި ޢިއްޒަތްތެރިވާލަން ބޭނުދެއްވިކަމަށްަޓކައި އަުޅގަ
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މަޖިލީހުގައި ބައެއް ެމންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކިވ ދެއްކެވުމަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑވެސް ތާއީުދކުރާ ާވހަކަ އެއީ ދ.އަތޮުޅގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު 

ނޑަށް ާތއީދުުކރެވޭތީއާ އަދި  މުޙަންމަދު ޝިހާބު ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް އަުޅގަ

 2160އިބްާރހީމް އިސްމާޢީލް ރި މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމާއި، ތްތެމާލޭގެ ޢިއްޒަ

ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށްެވސް އަުޅަގނޑަށް ާތއީދުކުެރވޭތީ އަިދ ޭއގެްެ އިތުރުން 

ނުޑމެންނަށް ހަމަ  މީގައި ދާދި ދެންމެޔަކު ނެެގމުންދިޔަ ވޯޓުަގއި އަުޅގަ

ހުގެ މެންބަރުންެގ ގައިުމވެސް މިފެނުނީ އަިދ ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން ނެތް މަޖިލީ

ނޑުމެންނަށް މިފާހަގަކުރެވުނީ ބަދަލުތަކެއް ުނވަަތ  އިތުރަށްވެސްްް އަުޅގަ

 2165މިހުށަހަޅާފައި އޮތް ގަވާއިަދށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން އަޅުަގނޑުމެްނ 

ގޭ، އެއީ ާހޒިްިރުެވ ބާނުންވާކަން. އެހެްނވީމާ، ޭއގެ ނަތީޖާއިން އެބަ އިނ

ޓު ދެްއވިގޮތާ އަދި ހާޒިރުނުާވ ދެްއވި ފަރާތްތަކުން ވޯ ތިއްބެވި ވޯޓު

ފަރާތްތަކުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު ބަދަލު އަންނަންޖެހޭކަން އެބަ 

ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީާމ، ކޮިމޓީއަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުަށހެޅުމާއި ެއއަށް 

ނޑުމެން މިއަދު ވޯޓަށް އެހި ދެގޮތްވެސް   2170ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭތީ އަޅުގަ

ން ދ.އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަްށ އަދި ޭއގެ އިތުރު

އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކޮްށ ެއޮގތަށް ވޯޓަށް އަްއސަަވއި ދެއްވުމަށް ިތ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެާއއެކު ައޅުަގނޑު އިށީނުުމެގ 

ޓިސް ކުރިން ދަންނަވާލަން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މަނިކުފާނު ޕްރެކް

 2175ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ އުސޫެލއް ެއއީ ވާހަކަފުޅު ނުދައްަކާވ މެންބަރުންނަށް 

އިސްކަން ެދއްވުން ތަރުތީުބން. އެހެންނަމަވެސް މި ަމޖިލީހަކީ ވަރަށް 

ޒަމާންވީ މި މަޖިލީހެއް ނޫން ތާރީޚުގައި ވަރަށް ޢިއްަޒތްތެރި ބޭފުޅަކު 

އްަކވަން ފުރުޞަތަކަށް ޙަީމދު އޮތް ވާހަކަފުޅުދަ هللا އަލްއުސްާތޛު ޢަބްދު

އެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި އޮތް އިރުވެްސ، އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަދަްއކަވާަފއި 

 2180އޮތް އެތައް މެންބަރުންނަކަްށ ފުރުޞަތު އެރުވި އެކަންަތއްތައް ކުިރއަށް 

ދިޔައީމާ ައޅުަގނޑު ހިަތއްއެރީ ިމވާހަކަތަކަްށ ދަްއކާލުމަކީ އަިދ 

ސް ވާަހކަފުޅުނުދައްަކވާ މެންބަރުން ތިއްބަާވ އެހެންނަމަވެސް ޭއގެ އިތުރަްށވެ
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ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއި ތިއްެބިވ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާ ެއކަން 

ގެންދެވުނީތީ އެީއ ޮއޅިަވޑަިއގެންތޯ ނުވަަތ މަނިކުފާނު އެކަން އެގޮތަްށ 

 2185ކުރިއަށް ގެންދެވީތޯ. ހަމަ ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން އެްއވެްސ ޝަކުވާެއްއ 

މުގެ ގޮަތކުން ނޫން މިކަން ފާހަގަކުރެވުފައި އޮތީ އަުޅަގނޑު ހިތައްއެީރ ކުރު

މަނިކުފާޏުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާނަމޭ. ދެން އަޅުަގނޑުވެސް ވަރަްށ 

ފަޙުރުވެރިވަމޭ މަނިކުފާނު ތިޔަގެންދަާވގޮތްތަކާ ެކތްތެރިކަމާއެުކގަިއ 

ޢަދާކޮށް ދ.އަތޮޅ:ްުެގ  ތިކަންތައްތައް ގެންަދވާތީ. ެއކަމަށް ހަމަ ޝުކުރު

 2190 މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ތާިއދުކުރާ ވާހަކަދަންނަވާލަން. ުޝކުރިއްޔާ.

 

އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ދަންނަވަންތޯ ތިވިދާުޅވިެހން އުސޫލެްއެގ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފަިއ ެއ ގޮތުން މައްސަަލއެްއަގއި ވާަހަކދައްކަވަްނ ބޭފުޅަކު އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

އެދިަވޑަިއގަންނަވަމުން ގެންަދވާ ތަރުތީބުގެ ތެރެއިން ެއއްފަހަރު ހަމަ 

 2195އެމައްސަާލގައި ތެދުެވވަަޑއިެގންނެވި ބޭފުޅަކު އެދިވަަޑިއގަންފަިއވާނަމަ 

އެބޭފުޅަކަށް އެފުރުޞަުތއަރުާވ އަލަށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑުމެންނަށް  ދިނުމުގެ އުސޫލެއް ގެްނުގޅެނީ. ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ހިތުން ެއއްޭބފުޅަކު ދެފަހަރު  ވާހަކަދެްއކެމުން މިދާ މަޢުޟޫގައި އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަވާަފއެއް ނޯންާނނެ. އެގޮތަށް ވިސްަނިއގެން ހަމަ 

ނޑު ހަމަ އަލްއުްސތާޛު ޢަބްދު  2200هللا އެދިަވޑަިއގެންނެވި ތަރުތީބުން އަޅުގަ

ން ތި ޢިއްޒަތްތެިރ ޙަމީދަށް އެފުރުޞަތު އަުޅަގނޑު އެރުވިން، ދެ

މެންބަރެއްގެ ހިތްޕުޅުަގިއ އޮތް އިޚްލާސްތެރި ޝުޢޫރުތަކުަގިއ 

ނޑުމެން އެަކހަލަ ކަމެއްގަިއ  އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ ބަިއެވރިވަން. އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ އުސޫލުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ދެވެން އޮތް ހުރިހާ 

 2205އެަކން ޔަޤީކުރުން ، އިޙްތިރާމެއް ކޮންމެ މެންބަަރކަށްވެްެސް އަުރވާނަން

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާލޭެގ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތަތްތެރި މެންބަރު، ާއދެ، މަޢާފުކުރައްާވ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ 

ވާހަކަދެްއކި މަޢުލޫއަށް މިއާެދވެނީ. މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް 
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ވާހަކަފުޅުދައްަކވާފަ އެެހންވީމާ، ދެން  އިސްމާޢީލްވަނީ ކުރިންވަނީ 

 2210އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވާނީ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ މެްނބަރު އަދުނާން 

 ޙަލީމަށް. 

 

 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، މިމަްއސަލަައކީ ކުރިންވެސް  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ 

 ދިމާވެދާނެ ކަމަްށ ހީވެގެން ގަާވއިދަށް އިޞްާލޙު ހުށަހެޅުމުގެ  އަޅުަގނޑަށް މެންަބރު ައދުނާން ޙަލީމް 

 2215ފުރުޞަތު ލިބުމުން ކޮންމެސްވަރަކަށް އިޞްލާުޙ ފޮނުވާލެވުނު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މައްސަލަެއއް، އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު އޭރު ފޮނުިވ އިޞްލާޙުަގިއ 

ސާފުވަަޑއިނުގަީތ  ދަންނަވާލެވުނު އެްއޗެއް ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނަށް މާބޮޑަށް

ކަންނޭނގެ. ެއއިން އެްއެވސް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ފެނިވަޑަިއ 

ނުގަންނަވާކަމަށް ނިންމަވާފަިއ އޮތީ. އާދެ، އަޅުަގނަޑށް ހީވާގޮތުން 

 2220އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ެއއްވެްސކަމަކާމެދުަގއިްި ވާހަކަަދއްކާ ގޮތްތަެކއް 

ނޑު ެމން އެބަޖެހޭ ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތަށްވުރެ ކުރިން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ އާދައިގެ ކަެމއް، ނިންމާނީ ކިހިނެއްތޯ 

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާކަށް  ބަލަންއެއީ ޤާނޫނުއަސާީސާއދޭތެރޭ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ އެބަބުޭނ  101ބޭނުންމެއް ނޫން މިވަގުަތކުެއއް ެއއީ 

 2225ލެްއ ގެނެވޭެނގޮތް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއއްވެްސ މާއްދާއަކަށް ަބޔަކަށް ބަދަ

އެހެންނަމަވެސް ެއއީެވސް ފަހުގެ މަރުޙަލާއެްއގައި ެއންމެ ފުރަތަމަ 

ެއީއ އަކަށްވުމަކީ ެއކަށީގެްނވާކަމެއް. ބަޙުޘްކޮށް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ މާއްދާ

ނޑުމެންނަށް މިގަވާއިދުން ނޫނީ އެހެން އެްއވެސް ގޮަތކުްނ  އަދި އަުޅގަ

މެއް އެނގެން ނެތުމާވެސް އެީކގައި. އާދެ، މިޖަލްސާގެ ކޯރަމަކީެވސް ކޮަބއިކަ

 2230އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ގަާވއިދަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްޓަކައި އެަވގުަތުކ 

ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވވަަޑިއެގން ތިއްބަވާ، ކޯރަމްހަމަާވ ޖަލްސާއަކަށް 

ވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ބޭފުުޅންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްަބޔަްށވުރެ ގިަނއިން 

ެދއްވީމާ ަގވާއިދު ނޫނީ މިކަހަލަ އިާދރީ ކަންތައްތައް އެއްބޭފުަޅކު ވޯޓު

ނިންމަން ފެންނަކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ހަމަެއކަނި މިޚިޔާލު 
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ނުޑ ހުށަހެޅުމަކީ ގަާވއިދު ނުވަތަ މިކަހަލަ   2235ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި އެީއ ައުޅގަ

އާދަިއގެ އިދާީރ، ޤާނޫނުައސާސީ ފިޔަަވއި ދެން ާޚްއޞަ މަޖިލީހުން 

އްަތއް ާފސްކުރުމުަގއި ެއަވގުތަކު ކޯރަމް ހަމަވާ ފާސްކުރާ ކަންތަ

ޖަލްސާއަކަށް ވަަޑިއގެން ތިްއބަވާ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުަޅ އެއްބަޔަްށވުރެ 

އިތުރަށް އެއްބޭފުަޅކު ޯވުޓދެއްވީމާ ެއކަމަށް ފާސްާވޮގތަށް އޮތުމަށް. 

 2240 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 އާދެ، ވަރަށް ގިނަ ރަނގަުޅ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅި، ހުށަހެޅުންތައް ގިަނވެގެްނގޮސް އަޅުަގނޑަށް ވާުނވާ  މެންަބރު އަލީ ފާޢިޒް 

އިނޭގވަރަށްވުެރވެސް އިތުރުެވގެން އެބަދޭމެޭއވެސް ހިތަްއ އަރާ. އާެދ،  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް އޮޅިގެން  2245ާބޭއ މިއުޅެނީ އާދެ، އަޅުަގނުޑ މިހިތައް އަރަނީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއްަޗކީ މިހާރު މި ހުށަހެޅި 

ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭަގއި އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވޭތޯޭއ 

މާއްދާއަކުން މާއްދާައކުން ފާސްކުރަްއވަމުން ގެންދެވުމުަގއި، އެންމެ ފުރަތަމަ 

ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުއްވުމުގައި އިނގޭތޯ.  މިހާރު މިއޮތް ޑްރާފްޓް އެއޮތްގޮތަށް

 2250އެހުށަހެޅުއްވުމަށް ާތއީދުލިބި އެހުށަހެޅުއްވުމަށް ޥޯަޓށް އައްަސާވ 

އެފާސްނުެވއްޖެ ހިނދެއްގަިއ ދެން އެއަށް އިތުރު ަބދަލު ގެނައުމުެގ 

ވާހަކަދަްއކުަވއިފިނަމަ މި ުކރިއަށް ދާދިއުން މިއަްށވުރެ އޮޅުން ުކޑަކޮށް 

އަުޅަގނޑު ހަމަ ހިތައް އަރާ ުސވާލެްއގެގޮުތަގއި  ނުދެވޭނެބާއޭ. މިއީ 

 ދަންވާލީ. އެކަމަށް އެދި އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުރިއްާޔ.

 2255 

ނޑަށް ފާހަގަުކރެވިފަިއވާ ގޮތުަގއި ދެންމެ ބ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އަތޮޅުގެ  އާދެ، އަުޅގަ

ދި މިހާތަނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަ 

ހުށަހެޅިފައެއްނުވޭ. އެއީ ޭއނާގެ ެއވިދާޅުވުުމގައި އިްސކުރަްއވާފަިއވަނީ 

ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓްކުރެިވގެން މިތަނަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވގޮތަށް ވޯޓަށް އެހުްނ 

 2260އެއަށްފަހު އިޞްލާޙަށް ވޯޓަްށ އެހުން. ޭއގެ ބަދަލުގައި ޭއގެ އަެނއްކޮޅަްށ 
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ެޙއް ހުށަހެޅިފައި އޮެވއްޖެނަމަ އެިއޞްލާޙަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރީ އިޞްލާ

ވޯޓަށް އަހާ ިއޞްލާޙު ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ދެން ހުށަހެޅިފައި އޮްތގޮތަްށ 

ވޯޓަށް އަހަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި ގޮތްތަކަށް އޮތީ މިހާރު 

މިދެންނެވި ގޮތް. އެހެންީވމާ، އެވާހަކަދަންނަވާލީ. ދެން މިހާރު 

 2265އަރުވަނީ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މިފުރުޞަތު

 ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަންމަދަށް.
 

 ންބަރުން. އާދެ،އައްސާލަމްޢަލަިއކުމް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެ ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކީ ޝައްެކއްނެތް ރައްޔިތުްނެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަ މެންަބރު ޢަްބދުއްލަޠީފް 

 2270 ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަުދ ދިވެހި ޤައުމަށް ބޭނުންވެަފިއާވތީ ގެންނަންޖެހޭ  ވާހަކަެދއްެކވުން:މުޙަްނމަދު 

ބަދަލުތަކެއް ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާތީ ެއއްކޮށްަފއިވާ މަޖިލީހެއް. އާދެ، 

ޅި ރާއްޖޭެގ ޝައްކެތް ނެތް ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު ބޭނުންފުޅުވެފައިވަީނ، މު

އެންމެހާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވެފަިއވަނީ ހޫނު ދުވަހު ފެންފޮދަކަށް 

 2275ބޭނުންވެފައިވާ ފަަދއިން ރާްއޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަަވްސ މުއްދަތެއްެގ 

ތެރޭގަިއ ެއ އިޞްލާޙުކޮްށ އެާޤނޫނުއަސާސީެގ ބޭނުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ 

ތްތެރި މަޖިލީހަކީ މިބިދޭގޮތަކަށް އެހެންކަމަށްވާ ހިނދު މިޢިއްޒަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުން އެިކއެިކ ދާއިާރއަށް ކުިރމަތިލައްވަިއގެްނ 

އިންތިޚާބުކުރެވި ަޢއްޔަންުކރެވިފަިއވާ މެންބަރުން. ދެން އިތުުރ 

 2280މެންބަރުން،  16މެންބަރުންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަކނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ 

ނޑު ވަރަްށ ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރުން. އެހެން ކަމަށްވާ ހިނދު ައޅުގަ

ހިތާމަޔާއެކު ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް އަދި އަޅުަގނުޑމެންގެ ހުރިހާ 

ނޑު ދަންނަވަން އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  މިޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ ހެދުމާބެހޭގޮތުން މިއަދަކީ އަޅުގަ

ނޑަކަްށ ހަތް ގަިޑއިުރެގ ދެވަނަ ދުވަްސ. އާދެ، ަޝއް  2285ެކއްނެތް ގާްތގަ

ބައްދަލުވުމެއް ނިމިގެން މިަދނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މިޑްރާްފޓްގެ ަގާވއިދުެގ 
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ނޑު ހުރިާހ  އެންމެ ނަންބަރެއްވެސް ާފސްނުވެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކިބައިން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ މެންބަރުން މިގަާވއިދު ފާ ސްކުރެްއވުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

ނިޑއަކަށް ވާސިުލވެގެްނ މިގަާވއިދު   2290އެުކވެރިެވގެން އެއް ަލނޑުދަ

ނަންބަރަކުން ނަންބަރަކުން ހުށަހަޅައިގެން ނަމަވެްސ ފާސްކުރެއްވޭޯތ 

ބެއްލެވުން. ަޝއްެކއްނެްތ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީވީން މިމަންޒަރު ދެކެވަޑަިއަގންނަވާނެ އަދި  އަޑުންނާ

މިވަމުންދާގޮތްވެސް ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުްނ 

 2295އިޙްސާސްކުރަްަމުން ގެންދަާވނެ. އާދެ، ަޝއްެކއް ނެްތ މީ ވަރަްށ 

ހުތުރުނަމެއް އަޅުަގނޑުމެްނެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ލިބޭ ވަރަށް 

ނޑުމެން މިއުޭޅނީ ޑްރާފްޓިންގ ހުތުރު ނަމެއް. އަޅުަގނޑު މިުއޅެނީ، އަުޅގަ

ގަިޑއިރުންވެްސ ފާސްނުވެގެން.  7ކޮމިޓީގެ އެންމެ ނަންބަރެްއ ވެސް 

އެހެންކަމަށް ވާހިނދު އަޅުަގނޑުމެން ވެއްޖެ މިޑްރާފްިޓންގ ކޮމިޓީެގ 

 2300އަަވސް ގަާވއިދު ައޅުަގނޑުމެން ކޮންެމވެސް ެއްއގޮތަކަށް ހަމަޖައްަސއިގެން 

ނުޑމެން މިކުރާ މަސައްކަތް ކަމިޔަބުވޭތޯ  ފުރުޞަތެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑު ދ. އަތޮުޅ މެންބަރެއްެގ  މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންވީާމ އަުޅގަ

ހައިސިއްޔަތުން ހުށަހަޅަން ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގެ ަގާވއިދު ނަންބަރަކުން 

ނަންބަރަކުން ހުށަހަޅައިެގން ފާސްކުރުމަށް. ޝައްެކއްނެްތ 

 2305ނޑުމެންނަށް ވަރަްށގިަނ ވާހަކަތަެކއް ދައްކަމުން އެަބގެންދެވޭ މިހާރު އަޅުގަ 

ވަނަުދވަހަކަށްެވސް އަޅުަގނޑުމެްނ  3ވަނަ ދުވަްސ ފާއިުތވެގެން މިދަނީ  2

ޙާޟިރުވެގެން ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މީގެ އެއްވެްސކަމެއް ނުކުރެވި މިދާ 

ަގއި ވަރަްށ ކޮންމެ ކަމަކާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ޚިޔާުލތަކު

ނޑު މިހުށަހަޅަނީ  މަތިވެރި ޝުޢޫރުތަކެްއ އުފެިދގެންދާނެ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 2310މިޑްރާފްޓްކޮމިޓީގެ ަގާވއިދުގެ ނަންބަރަކުން ނަންބަރަކުން ހުށަހަޅުއްަވއިގެްނ 

 ފާސްކުރަމުން ގެންދަވަން. ަވްއސަލާމް އަލައިކުމް ޝުކުިރއްޔާ. 
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ނޑު ވެސް ހަމަ ތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރިއާދެ، ޢިއްޒަ ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު   މެންބަރުން އަޅުގަ

 ވެގެން ކުޑަެއއްެޗއް ދަންނަވާލަންެވގެްނ ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން މުޙަްނމަދު ަނޞީމް ިއްބރާހީމް 

ނޑުގެ މަޤްޞަަދކީ ގަާވއިދާިއ   ވާހަކަެދއްެކވުން:  2315ދުވަސް ވެސް ވެގެން މިއޮްށދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބެހޭގޮތު ން ކަންކަން ނިންމުމާ ބެހޭގޮތުން މިހާރު އަޅުގަ

ވާހަކަދަްއކަން ކިހިނެއްތޯ ވޯުޓދޭނީ އަޣްލަބިއްޔަތު ކިހިނެއްޯތ ހޯދާނީ އެކަމާ 

ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުމެއް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން މިއުޅެނީ. މީގެ މަޤްޞަދަީކ 

މަރާލުމުގެ ދެކަމެއް އަޞްުލ ދިވެހިބަހުން ބުނާހެން އެްއގާަގނޑު ދެޫދނި 

ނުޑ ހުށަހަޅަނީ   2320ނިޔަތުގައި މިުއޅެނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާައށް އިޞްލާޙެއް  35އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިހާރު މިއޮތް ގަާވއިދުގެ 

ގެނައުން. އެިއޞްލާޙް ގެްނނައިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ މިގަާވއިދާ ބެހޭ 

އި ހިމެނިގެންދާގޮތަށް. ކަންތައްތަކަށް ވޯޓު ނަގާނެ ގޮތެްއވެސް ޭއގެތެރޭގަ 

ނޑު ދަންނަވާލާނަން  ވަނަ މާއްދާ އޮންނަން  35އެހެންވެ އަުޅގަ

 2325ވަނަ މާއްދާ )ހ( ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ  35އަޅުަގނޑަށް ފެންނަން. 

މަޖިލީހުން ގެންނަ އިޞްލާޙެއް ފާސްެވއްޖެކަމަށް ބެލެޭވނީ މަޖިލީހުގެ 

އަޣްަލބިއްޔަތު ކަމަކަށް އަޣްލަބިއްޔަތު އެކަމަށް ލިބުުމންނޭ. )ށ( މަޖިލީހުގެ 

ލިބުނުކަމަށް ވާނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުަޅ އެއްބަޔަްށވުރެ 

އިތުރަށް މަދުވެގެން އެއް މެްނބަރެއްގެ ވޯޓު ލިބުމުންނޭ. ދެން އަޅުަގނުޑ 

 2330ހުށަހަޅަނީ މިބަޔަށް އިތުރުކޮށްލަން. )ނ( ޤާނޫނުއަސާސީައށް މަޖިލީހުން 

މަޖިލީހުން ނިންމާ އެހެންކަމެްއ  ގެންނަ އިޞްލާެޙއް ފިަޔވައި

ފާސްވެއްޖެކަމަށް ބެެލވޭނީ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ 

 އަޣްލަބިއްޔަތު އެކަމަށް ލިބުމުންނޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 2335ޝުކުރިއްާޔ، ދެން މިހާރު ެއދިވަަޑއިގެންފަިއ ތިއްެބވީ ިމ މަޢުޟޫޢުގަިއ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގައި މީގެ ކުރިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ތިއްބެވި ބަެއއް ޙުޘްބަނުވަތަ މި 

ބޭފުޅުން. އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. މާލޭެގ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް.
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 2340 ރި މެންބަރުން. މިައދުގެ ޖަލްސާޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޢިްއޒަތްތެ  މާލޭ މެންަބރު

ނޑައެޅިަފިއ އޮތް ވަ އިްސމާޢީލް އިްބރާހީމް ނޑު ވަރަށްނިންމާލުމަށް ކަ  ގުތު ގާްތވާތީ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާުލ ބަދަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ލުކުރަމުން ކުރުކޮށް މިދަންނަވާލަނީ މިހާރު އަުޅގަ

ާއދެ އެއީ ގަާވއިުދގެ މައްސަލަ ނިމުމުގައި  މިގެންދެވޭ، މަޢުޟޫޢު،

ކިހިނެއްތޯ. މިހާތަނަށް މައިަގނޑު ދެގޮަތކަށް  އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރާނީ

 2345އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ ވާހަކަ ދެެކވެމުން މިއަންނަނީ. އެްއގޮތަީކ 

ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތަކުން މާއްދާ ފާސްކުުރން. އަނެއްގޮަތީކ 

މުޅި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްކުރުން. މުިޅ މަޖިލީހުގެ 

އްޔަތުން ފާްސކުރުމަށް ބުރަެވވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުްނ ފާހަގަކުރަްއާވ އަޣްލަބި

މުޙިންމު އެއްނުކުތާެއއް އެަބއޮތް. ެއއީ މިސާލަކަށް މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް 

 2350ޖަލްސާއެްއގެ ކޯރަމްކަމަށް ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ ެއއްބަިއ 

ނަޑއަޅާފައި އޮތްއިރު ދެްނ އަޣްލަބިއްޔަތުން ޖަލްސާ ގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ ކަ

ފާސްވެއްިޖއްޔާ ެއއީ މުޅި މަޖިލީހުގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްަބއޭ. ތެދުފުޅެްއ 

ނުޑ  އެއީ މައްސަަލއަކަްށވުން އެަކށީގެންވޭ އެހެންނަމަވެސް ޭއަގއި އަުޅގަ

ހަމަ ހިތަށްއަރާ އެއްޗަކީ މިެވނިދުވަހަކު މިވެނި ޖަލްސާގެ މިވެނި މާއްދާ 

 2355ށް މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑިއެގންފައި އޮތްއިުރ ކުރެވޭނެކަން ސާފުކޮބަޙުޘް

އެކަމަށް އެނުދެްއވި އަހަންމިްއޔަތު ދެން ފަހުން ހޯދާނީ ކިހިނެއްތޯ. ދެވަަނ 

ނުކުތާއަކީ މިހާރު އަޅުަގނޑުެމން ކޯރަމެއްކަމަށް ޖަލްސާއެްއ ބޭއްވޭ އެންމެ 

އްބައި. މަދު ޢަދަދެއްކަމަށް މިބަލަނީ މެންބަރުންގެ އަްަދަދުގެ ދެބަިއކުޅަ އެ 

އަޅުަގނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ުކރިމަތިކޮށްލަން މިއުޅެނީ އެހެން ޙާލަތެއް. 

 2360 55މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު ހަނދާންވާގޮތުން އަްަދަދުތަކަށް ބަަލލާއިރުަގއި 

މެންބަރުން ޙާޟިރުވެގެން ޖަލްސާއެއް މިހާރު ބޭްއވޭީނ. މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން ަކނޑަ  އަާޅފައި އޮތްކަމަްށ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރަްނ އަުޅގަ

މެންބަރުން ޙާިޟރުވި ޖަލްސާއެްއަގއި ކަމެއް ާފހެއް ނުކުރެވޭނެ  55ވަންޏާ 

އެޖަލްސާގެ އިއްތިފާޤު ނުަވއެއް. މީން ދޭހަވާ އެްއޗަީކ އެޖަލްސާއަްށ 
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 2365ޙާޟިރުވެ އިން އެންމެ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ މުޅި އެޖަލްސާ 

ކޮްށފައި ވޯަޓކަށް ބަޙުޘްނޑުމެން ގަިޑިއރު އަުޅގަ 3ރެންސަމްކުރުމުގެ. 

އަހާއިރު އެންމެ މެންބަރެއްެގ ވޯުޓ ނުލިބިގެން އޭތި ފޭްލވެގެންދާނޭ. ީމ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ޭބއްވުން އެންމެ ރަނަގޅު ގޮެތއްތޯއޭ ުނވަަތ 

އަޅުަގނޑުމެން ބުރަވާްނވީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވުުމގެ ފުރުަޞތު އަމިއްލައަްށ 

 2370މީހުންގެ ޯވޓު މީގަިއ ހިމެނޭނެގޮތަކަްށ ބުރަވަންތޯއޭ. ދޫކޮށްލާފައި ތިބި

މިދެގޮތްވެސް ައޅުަގނޑަކަްށ މައްސަލައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ 

އަޅުަގނުޑ ވާހަަކއަީކ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތަށް ުބރަވާކަމަށްވަންާޏ 

މަޖިލީހުގެ ކޯރަމްގެ އަދަދު ަވރަށް މަތިކުރަންޖެހޭނޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ. އޭެގ 

ނޑުމެން ޖަލްސާއެއް ބާްއވާނީ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި މެންބަރު މާ ނައަކީ އަުޅގަ

 2375ރުވެގެންނޭ. އެއީ ުބއްދީެގ ވަތަ ެއއަްށވުރެ ގިަނ މެންބަރުން ހާޒިްިނު

އުސޫލުން ބަލާއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް 

އި އަބަދަކު ެއ ރުވެތިބި ހުރިހާ މީހުން ހުރިހާ ކަމެއްގަހާޒިްިޖަލްސާއަކަށް 

އިއްތިފާޤެއް ުނވާނެ. ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކޮންމެވެސް އެަކކު ނުވަތަ ދެމީހަކު 

ވެސް ުއޅެދާނެ ނުވަތަ ެއއަްށވުރެ ގިނަ މީހުންވެސް ތިބެާދނެ. އެހެންވީމާ 

 2380އަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދު ހަދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެްއ 

ނަޑއަާޅއިރުަގއި އެކުރަްނއުޭޅކަ ން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަްށވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ކަ

ނޑަށް ފެންނާތީ ހަމަ  ރިޢާޔަތްކުރުން ެއއީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

 .ލައިކުމްޢަްަމިނުކުތާ ދަންނަވާލީ ވަްައްަސލާމް 

ނޑުހަމަ ޤަސްދުކޮށްފައިއޮީތ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. އާދެ، އަުޅގަ

 2385ން ދަންނަވާނުލެވި އޮީތމާ ކުޑަކޮށް ދެރަވާންޖެހޭ އެހެންނަމަވެްސ ކުރި

ވަންދެން ގެންގޮސްަފއި ޮއތީމާ އަނެްއާކ  12.30އިްއޔެެގ ޖަލްސާވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެން މީ ފެށުނީއްސުރެން މިކަހަލަގޮތަކަްށ މިކަންގެންދާތީ 

ނޑު ޤަސްދުކޮށްފައޮީތ  ގަިއ  12.30އެހެންވީމާ ދަންނަވާލީ. ައޅުގަ

ނޑަށް ހީާވގޮުތގައި އެންމެފަހު ނިންމާ ލަން. ދެން މިއަދުގެ މި އަޅުގަ

 2390ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަން ފުރުޞަތުއެރުވޭ މެންބަރަކަށް ވެަވޑަިއގަންނަާވ 
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ނޑު މިދަންނަވާ ބޭފުޅާ އެއީ ސ. އަތޮޅުެގ  ބޭފުޅަކަށް ވާނެހެން އަޅުގަ

 އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަާސސީއަކު ަރއްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ   އަޮތޅު މެްނބަރުއައްޑު 

 2395 ޤާނޫނީ 

ނޑަެއޅި ބަޔާންކޮށްފަެއއް ނެތް. ެއހެންކަމަށްވާއިުރ  އިްބރާހީމް ަޝރީފް   އަދަދަކީ ކޮަބއިކަން ކަ

ދަވަނީ ނުވަަތ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޯރަމްކަމަށް ރިޔާސަތުން ބައްލަވަމުން ތިެގން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 101ޤާނޫނު އަދަދު ކަމަށް ތި ބައްލަވަމުން ގެންދަވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާއަށް ބުރަވެަވޑަިއގެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާްއދާއަކަށް ބަދަލު 

 2400ގެނެވޭނެ އަދަދަކީ މުޅި މަޖިލީހުގެ ދެބައިކުޅަ ެއއްބައިަކމަށް މިއޮންނަ 

އެހެންކަމަށްީވއިުރ މި އަދަދަށް  އުސޫލުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކުަރއްަވއިގެން.

 2މީހުން ޙާޟިރުވާ ޖަލްސާއެއް ބާްއވާ  3ބަދަލުގެންނަ ކަމަށް ވަނީވިްއާޔ 

މީހުން ފާސްކުރާ ކަމެއްވެސް މިމަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިދާނެ ޖާގަ އެބައޮްތ 

އެގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުަރއްަވއިފިްއޔާ. އެީއ ޤާނޫނުއަާސސީގެ އެްއވެްސ 

ނަޑއެޅި ަބޔާންވެފަިއ ނެތީމާ. ޢިއްޒަތްތެިރ މާއްދާއެްއަގއި   2405ޤާނޫނީ ޢަދަދު ކަ

ރައީސް މިހިރަ މިހިރަ ކަންތައްތަކަީކ ައޅުަގނޑުމެްނ ކަންތައްތަްއ 

ނިންމުމަށް ވާހަކަދައްކާއިރު ލުއިފަސޭހަކޮށްލަން ވާހަކަދަްއކާއިރު ވަރަްށ 

ްނ ފުންކޮށް ކަންކަމުގެ ައޞްލާއި އުސޫލުތަުކގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެ

ނުޑ  ވިސްނުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުގަ

 2410ދަންނަވަން އުޅުނު ވާހަަކއިެގ ވަރަށް މުހިންމު ބައެްއ މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެިރ 

މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހާމަކުރައްަވއިފި. އިބްރާީހމް އިސްމާޢީލް 

ދަދު ހަމަވާ ޖަލްސާއެއްގެ ހާމަކުރެއްވީ އެންމެ މެންބަރަކަށް ޤާނޫނީ އަ

ރެމްސަމްްް ކުރެވިދާނޭ އެހެްނނޫނީ ހުއްޓުވާލެވިދާނޭ. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް 

ޤާނޫނުއަސާސ ްީތަުކގެ ޤާނޫނީ އަދަދާ ކަންކަން ފާސްުކރަންޖެހޭ އަދަދު 

ނޑަޅާަފއި އޮންނަނީ ހަމަ އެސަބަބަށްޓަކައި. އެންމެ މީހަކަށްވެސް އެކަްނ   2415ކަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޤާނޫނުައސާސީ ތަކަީކ  ކުރެޭވގޮތަށް ބޭްއވުމަށް.
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އެތަނެްއގެ ބޭސިކް ލޯ ައސާސީގެ ގަާވއިދު. މި ަގާވއިދަކީ ފަސޭހަ 

ނުޑ  ފަސޭހައިން ބަދަލުކުރެޭވގޮތަަކށް އޮންނަ ެއއްެޗއްެސއް ޫނން. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު އިްނޑިާޔެގ އެންމެފަހުން  1970މިސާލެއް ދަންނަވާލާނަން. 

 2420ޓީގައި އޮތް ބީ.ޖޭ.ޕީ. ވެރިކަމަށް ައއީ ޕާއިިދކޮުޅ ވެރިކަންކުރި މިހާރު 

ސިންގަލް ޕޮއިންޓް އެޖެންާޑެއއްގެ މަްއޗަށް. އެމީހުންގެ ބޭުނމަކީ އިންޑިާޔގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީ ކަޝްމީރަށް ޚާއްޞަ އިމްިތޔާޒުތަެކއް ލިިބދޭ މާއްދާއެްއ 

ށްަފިއ އޮތުމުން އެމާއްދާ ުއވާލާ އުނިކުރުން. އެމީހުން ދެދައުރަށް ވެރިކަންކޮ

ދިޔައިރުަގއި ވެސް ެއްއގޮތަކަްށ ވެސް އެމީހުންނަކަށް ރަްއިޔތުން މަޖިލީހަށް 

 2425ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމައެްއ ނުކުރެވުނު. މިދެންނެިވ މާްއދާ އުވަާލކަށް. 

އެހެންނެއް ނޫން މިސަރުކާރަށް ރަްއޔިތުން މަޖިލީހަށް އެއަްށ 

ާމއްދާ އޮތްނަމަ  ބަދަލުގެނެސްގެން އެކަހަލަ ަމއްސަލަތައް ބަދަލުކުރުުމގެ

އެންމެ މީހަކު ވޯޓު މަދުީވ، ގިނައިން ލިބުނުނަމަވެސް ހަމަ ޔަޤީނުން 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަރއްޔިތުން ކަޝްމީރުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ޚާއްޞަ 

 2430އިމްތިޔާޒު ުއިވގެންދާނެ. ހަމަ އެންމެ މެންބަރެއް ވޯޓު ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން 

ޕީ އަށް ވަރަށްބޮޑު އަޢްލަބިއްޔަެތއް އެއަދަދު އޭރު ހަމަނުވީ. އެީއ ބީ.ޖޭ.

ލިބުނު އެންމެފަހުން ބޭއްވި ިއންތިޚާބުގެ ކުރިން ބޭްއވި އިްނތިޚާބު އެންމެ 

މީހަކު މަދުވީ. އެހެންވެ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މިހެން 

މިއޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ަރއްޔިތުން ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަްތ ކުރުމަށްޓަކައި 

 2435ޒަތްތެރި ރައީސް ިމ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ޢިއް

ޙާޟިރުނުވިކަމުަގއި ިވޔަްސ އެ މެންބަރުންނަކީ ޤާނޫނީ މެންޑޭޓަށް 

ރައްޔިތުން ދެވިަފއި ވޯޓުލަިއެގން ތިބޭ މެންބަރުން. އެހެންވީމާ އެބޭފުޅުން 

ނަޑއަުޅއްވަްނ ވަންދެން ނުވަތަ ވަކި ގޮތަކަށް ވޯުޓ  ވަިކގޮތަކަށް ކަ

ވާކަމަށް ވަީނވިްއޔާ ހަމަ އެގޮތަށް އެަރއްޔިތުން ޤަބޫލު ނުވަނީކަމަށް ނުދެއް

 2440ބެލޭނެ. އެއީ ޤަނޫނު އުޫޞލުން އެކަން ބެލޭގޮތަކީ ެވސް. އެހެންވީާމ 

އެކަހަލަ މައްސަލަތަށް މިތަނަށް އަންނާތީ މިވާހަކަ އަޅުަގނުޑ މިދަންނަވަން 

ކިޔާފައި  މިޖެހުނީ. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމެއް ނެތޭްޭ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފާސްކޮށްލެވިދާނެ ޤާނޫނޫއަސާސީއަކު ނެޭތ 

ކޯރަމެއް. އެހެންވީމާ ބޭނުން ކޮންމެ އަދަދެްއ ެއއީ ާޤނޫނީ އަދަދެްއ 

 2445ހެދިދާނެ. އަދި އެ ޙާޟިރުވި ބަެއއްގެ އަޢްލަިބއްޔަތުން ކަމެްއ 

ނަޑކަށް ެއގޮތަަކށް މާ ނައެްއ ފާސްކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ނޑު މިދަންނަވަނީ ދަންނަވަން މިުއޅޭ އެްއޗަކީ މިހާުރ  ނުކުރެވޭ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއަްށ  101ޖަލްސާތައް ބާްއވަވަމުންްް ިމދަނީ ޤަނޫނުއަސާސީގެ 

ބުރަވެ ޤާނޫނުއަސަީސަގއި ަކމެއް ފާސްކުރަން ަކނަޑއެޅިަފއި އޮތް އަދަދު 

 2450މިނުކުތާ އަޅުަގނުޑ  އެއީ ކޯރަމް ކަމަށް ބައްަލަވއިގެންނޭ. އެހެްނވީމާ

މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވަން. ކުރީގައި ައޅުަގނޑު ދެންނެވިން 

މިކަން ޙައްލުކުރެވޭނެ މިެޑޑްޮލކްްް ޙައްލުކުެރވޭނެ އުސޫލޭ. އެއީ ކޮމިީޓއެްއ 

މަލް ޖަލްސާތަކެއް އޮތުްނ އިންފޯއެއިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއެއް ހައްދަވަިއގެން 

ބާއްަވއިގެން ގެންެދވުން. އިޢްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ  ނުރަސްމީ ޖަލްސާތަކެއް

ނޑަކަށް މެންބަރުންެގ ވާހަކަފުޅުަތްއ   2455ތާއީދު ެއކަމަކު އޮތްކަމަކަްށ އަުޅގަ

ހުރިގޮތަކުން ނުފެނޭ. އެެހންވީމާ އަުޅަގނޑު އެހުށަހެޅުން އަނބުާރ 

 ގެންނަން. އެހެން ނަމަވެސް ިމކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުާރއިރު ޤާނޫނުއަސާސީ

ކޯްއޗެއްކަމާ މީގެ ބޭސިކް ޯލތައް ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތްތަކާ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ތަކުަގއި ކަމެއް ފާސްކުރަން އޮންނަ ގޮތްތަކާ މިކަހަލަ ކަންކަމުގެ މައްޗަްށ 

 2460 އެބަޖެހޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ...ރިޢާޔަތްކުރަން ވަރަށް ފުންކޮްށ 

 

ނޑުްއވާލެްއވުމަށްފަހު[  ]މެދުކަ

 

 މިހާރު ޖަލްސާގެ ވަގުތު ނިމިެގންދާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެ 

 2465 

 އެންމެ ރަނގަޅު ައޅުަގނޑު ުހއްޓާލީ.   އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު
 އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: 
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 2470 އާދެ، ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ިމއަދު މެންބަރުން ފާޅުކުރެްއވި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޝުޢޫރުތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ތިބޭފުޅުންގެ ބައިވެިރެވ ވަޑަިއގަތުން 

ނޑު މިޖަލްސާތައް  ލިބެމުންދާ ހޫނުކަމަށް، އެކަންވެސް ފާހަގަކުރަމުން އަުޅގަ

ނޑާނުލާ ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރުުމެގ ގޮތުން ދެން  މެދުކަ

ށް ެގންދިއުމަށްޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ގަާވިއދާ ބެހޭގޮތުން ކުިރއަ

 2475ވާ އާިދއްަތ  20ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ އާދިއްތަ ުދވަހުގެ އާދެ، 

ޖަހާއިރުަގއި މިތަނުގައި ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަަކ  9.00ދުވަހުގެ 

 ދަންނަވަމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަޅުަގނޑު ނިންމާލާނަން. ާއދެ، 

 
 

 2480 ނިމުނީ. ޖަލްސާ - العالوين رب هلل والحود 

 

__________________ 


