
 

   

   

 ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން.               .1

 

 وعلى هللا رسول على والسالم والصلة هلل الرحين، الحود الرحون هللا بسن ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޖަލްސާ ފެށުނީ. .وااله وهن وصحبه آله

 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރައްވައި، މަޖިލީހަށް               .2

 ވަނަ މާއްދާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން. 1ގަވާއިދުގެ  ހުށަހެޅުއްވި 

 

ވަނަ ޖަލްސާ.  38އާދެ، މިއަދު މިބޭއްވެނީ ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖަލްސާއަށް ަވޑަިއގެންދެްއވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް މަރުޚަބާ 

ކުަޑއިރުކޮެޅއް ަލސްެވގެން މިދިަޔީއ  ދަންނަވަން. އާދެ، ޖަލްސާ ފެށުން

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވެގެން. އެ އަދަުދ ހަމަ ހަމަވުމާއި 

އެީކގައި ޖަލްސާ މި ފެއްޓުނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމއަދުގެ ޖަލްސާެގ 

އެޖެންޑާަގއިެވސް މިއޮތީ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ކޮމިީޓން އަލުން ޑްރާފްްޓ 

ޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ަގވާއިުދގެ މާއްދާތަާކއި ގުޭޅގޮތުން ގޮތެްއ ކުރަްއވާ މަ

ނިންމަވައިދެްއވުން. ކުރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލެވުނުއިރު، މިގޮތުްނ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށްވަނީ ަގާވިއދުގެ ފުރަތަމަ މާއްދާ މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި. 

ހަކަުފޅު ދައްކަވަންމުްނ އަދި ޖަލްސާ ނިމުނުއިރު އެމާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ވާ

ގެންދަވަން ހުންނެވީ އަިރއަތޮުޅ އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު 

މެންބަރުންވެްސ  3މަޖުދީ އިބްރާހީމް. އަދި އެ މެންބަރުގެ އިތުރަށް އެހެން 

އެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. އެހެްނީވމާ މިއަދުގެ ޖަލްސާަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ 

ތު އަުރަވމުން ގެންދާނީ އެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަ



އާދެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަރިއަޮތޅު އުތުރުބުރީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 މަޖުދީ އިބްރާހީމް. 

 

 ަވނަ މާއްދާގަިއވާ  1`. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 ގޮތަށް ގެެނވޭނެ އިޞްލާެޙއް ެގނައުމަށްޓަކައި މެންބަރުންގެ ަމޝްވަރާގެ  ަމދު ަމޖުދީ މެންަބރު ުމޙަން

މަތިން ކޮމިޓީއަށް ގެންގޮސް އަލުން މުރާޖާ ކުރުމަށްފަހު، މަޖިލީހަށް  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުުމގަިއ މިގަވާއިުދގެ )ށ( މިހާރު އޮތްގޮތުން އެހެްނ 

ނޑަްށ ފެންނާތީ މިވާހަަކ ކުރީދުވަުހވެްސ ގޮތަ ކަށް ބަދަލުކުރަން އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑވާނީ އިޝާރާތް ކޮްށލާފައި. )ށ( ަގއި ލިޔުްއވާފަިއވަނީ މި ގަާވއިުދ 

އެކުަލވާލައި ފާސްކޮށްފަިއަވނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުން 

ނޭ ގޮތުެގ ކުރަންޖެހޭނޭކަމަށް، ޤާނޫނުއަސާސީ ބަޔާން ކުރާ ކަންކަން ކުރާ

ނޑަެއޅުމަކީެވސް އެމަޖިލީހަށް ލިބިގެންާވ ބާރެއް ކަމުގަިއ  އުސޫލުތައް ކަ

ނުޑ ިމ  އެމަޖިލީހުން ޤަބޫލުކުރާ ޙާލު، އެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނޭ. އަުޅގަ

އިޞްލާޙު ކޮށްލަން ހުށަހަޅަނީ، މިގަވާއިދު ެއކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައިމިވަީނ 

ޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ބަޔާންުކާރ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުން ކުރަން

ނޑަެއޅުމަކީ މިމަޖިލީހަށް ލިބިގެންާވ  ކަންކަން ކުރާނޭ ގޮތުގެ ުއސޫލުތައް ކަ

ބާރެކެވެ. މިހެންވެ މި ގަވާިއދުގެ ދަށުން ހެދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

 ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުުރމުގައި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، ރައްޔިތުންގެ 

ޙައްޤުތަކަށް ފުންކޮށް ނަޒަުރހިންގައި އެ މެންބަރުންގެ ާދއިރާ ނޫން އެހެްނ 

ދާއިރާތަކުަގއި ފަރުދުންނަށް ޖަމާޢަތްތަކާއި، ޕާޓީތަުކގައި ަމޝްވަރާކުރުުމގެ މަުގ 

 ފަހިކޮށްދިނުމަކީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކޮށްދޭނޭ ކަމެކޭ. ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ރިއަށް ގެންދަވާ.އާދެ ކު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:



 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އާދެ، ައޅުަގނޑުމެންގެ މިމަޖިލީހުގައި ކަންހިނގަމުން ައއިްސފައިވާ އުސޫލާ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ނުޑ ނިޒާމީ ނުކުތާެއްއ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ: ޚިލާފަށް މިކަންދާތީވެ، އެވާަހކަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ނޑަށް އަލުން އިޞްލާޙުޮކށްފައި، ޑްރާފްްޓ މިނެގީ. މި އިޞްލާ ޙު އަުޅގަ

ޖޫންަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިވަނީ ލިބިފައި. މި އިޞްލާޙަށް މި  28ކޮމިޓީން 

މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަަރކު، މިމާއްދާއަށް އިޞްލާެޙްއ ހުށަހަޅުއްވާފައެްއ 

ނުޑމެން ލިޔުން  އޮްތގޮތުން  އިޞްލާޙު ކޮށްފައި 3މިހާރަކުއެއް ނެތް. އަުޅގަ

މިހާރު މި އިޞްލާޙެއް ހުށަނާާާޅާކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ވޯޓަށް އައްަސވަންޖެހޭނީ. 

އެހެންވީމާ ބަޙުސް ކުރިއަށް ގެންދަވާީތވެ އެއީ ނިޒާމާއި މިހާރު ހަާަމަޖެހޭ 

 ގަާވއިދާ ޚިލާފުވާީތވެ ެއވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ.
 

 

ވި ވާހަކަ ަރނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް މި ރީނދޫ ކަރުދާހުގަިއ އާދެ ތިޔަ ވިދާޅު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިހިރަ މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަާވ ވަކި މުއްދަތެްއ 

އެރުވިަފއެއް ުނވޭ. ސަބަބަީކ މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ބަޙުސްކުެރިވ 

އްދާތައް ހަމަެއކަިނ އެހެން ހިނގާފަިއވާ މާއްދާތަަކކަށް މި މާއްތަްއވެފަިއ، މިމާ

މިޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައި ޖަލްސާގަިއ މެންބަރުން ެއއަށް ިއޞްލާޙެއް ގެންނަްނ 

ބޭނުންފުޅިއްޔާ، ގެންެނވިދާނެކަމަށް ދަންނަވާފައި މީގެ ކުރީ ދުވަުހ 

ހުޅުވާލެވިަފއިވަނީ. އާދެ ކުރިން އެ ނޫ ކަރުދާހުގަިއ ހުރި، ައތްޕުޅަށް ފޮނުވުނު، 

ރި ިއޞްލާޙުތަކަކީ ކުރިްނ އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ނޫ ކަރުދާހުގަިއ ހު

އެކުަލވާލި ަގާވއިދު... ައޅުަގނޑު ފަހުން ފުރުޞަތު ައރުވާނަން އިނގޭތޯ. 

އިށީންނަވާ. ކުރިން މަޖިލީހުން އެކުލަވާލި ޑްރާފްޓް ފޮނުވީމާ އެ ޑްރާފްޓަށް 



ަގވާއިުދ  ފޮނުއްެވވި އިޞްލާޙުތަކަށް ައނެއްކާ ދެވަނަ ފަހަރު މިމަޖިލީހުގައި

ކޮމިޓީގަިއ ވާހަކަެދކެވިަފއި، ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފައި، އެއަްށ 

އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަެތްއ އެުރވިން މި ިއޞްލާޙަށް، އިޞްލާެޙްއ 

ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުާވކަަމށް ވާނަމަ ހުށަހެޅުމަށް. ެއ ިއޞްލާޙުތައް އެހެީރ 

އެ ރީނދޫ ކަރުދާހުގައި މިހިރީ މަޖިލީހުން  ނޫ ކަރުދާހުގައި ހުށަހެޅިފައި.

އެްއވެސް ގޮެތއް ނުނިމިގެން ދެވަނަ ފަހަރަށް، އަނެއްާކ މިގޮސްފައި އަިއ 

އެްއޗެހި މިއަށް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅާކަށް އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ދެވިފަެއްއ 

 ނުއޮންނާނެ މީގެ ކުރިން. އެެހންވީމާ މި ޖަލްސާގައި ެއވާހަަކ ދައްކާފައި އެކަން 

ނިންމާލަން އެގޮތަށް ފެނިގެން އެގޮތަށް މި ގެންދަނީ ުކރިއަށް. އެހެންވީާމ 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެން މި ކުިރއަްށ ގެންދާގޮތް ސާފުވެދާނެކަަމށް. އާދެ އަިދވެްސ 

 ވިދާޅުވެެދްއވާ.

 

 ން()ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށް ެގންދެވު

 

ނޑުމެން މިޔުންތެރިން ނިންމިއިރުގައި ނިންމިއަީކ ކަރުދާހުގެ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު   އާދެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމީ ގޮތެއް. ެއ   ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ: ކުލައަށް ބަލާފައި ކުލަައކަށް ޫނން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ްށ ރައީސް މިކަްނ ގޮތް އޮތީ ނިންމިފައި. އެހެންވީމާ ެއގޮތާއި އެްއގޮތަ

ނުޑ ދެކެން. ދެން އޮީތ މި މާއްދާތަކަކީ ިމ  ގެންދަވަން ޖެހޭނެކަމަށް އަުޅގަ

ބަޙުްސ  3ބަޙުސެއް ހުޅުވިގެްނ، ކޮންމެ މާއްދާައކަށް  3މަޖިލީހުގައި 

ކުރެވިފަިއވާ ާމއްދާެއއް. ކޮްނމެ މާއްދާއަކީ. އެހެންވީމާ ިމހާރު މި ޑްރާފްްޓ 

ނައައްަސވާ، އަެނއްކާ ބަޙުސް ކުރިއަްށ ކުރެވިފަިއ އޮްތގޮތަށް ޯވޓަްށ 

ގެންދަވާފައި އަނެއްކާ ފާސްުނވީމާ އަނެްއކާ ބަޙުސެއް ކުިރއަށް ގެންދަވަްނވީ. 



އެހެންވީމާ ވަގުތު ެގއްލޭގޮްތުވން. މިކަން ދިގުދެމިގެންާދގޮްތވުން. އެހެްނވީމާ 

 އެކަން ފާހަގަކުރީ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 

ނޑު ބަލައިގަންނަން.  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަތުން އަުޅގަ

ނޑުެމން މިގެންދަނީ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިއޮތް  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހުށަހެޅުމަށް އެއްވެްސ ެއއްެޗއް މަޖިލީހުގައި ވިދާުޅވުމުެގ ފުރުޞަތު މީެގ 

އެފުރުޞަތު އަުރވަމުން. ބަޙުސަކަްށ  ކުރިން ލިބިވަަޑިއގެންފައި ުނއޮންނާނެތީ

ހުޅުވާލަިއގެންނެއް ނޫން މިގެންދަނީކީ. މިހާރު މިހިރަ އިޞްލާޙަށް އިޞްލާޙެްއ 

ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުވީމަ އެައށް ތާއީދެއް ލިބުނީމާ، އެއަށް އިޞްލާޙަށް ވޯޓަްށ 

އަހާނީ. ދެން އެހެން އެގޮަތށް ފާސްނުވެއްޖިްއޔާ އެ ާމއްދާ އޮްތގޮާަަތްއ 

ންނަވާނީ. އެީއ އެހެންވީމާ އެގޮތަށް މި ކުރިއަށް ިމގެންދަވަނީ. އެހެންީވާމ ދަ

އަޅުަގނުޑ ދެންމި ފުރުޞަތު އަުރވަނީ މާާާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބުީރެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް. އާދެ އިބްރާހީމް ިއސްމާޢީލް ކުރިއަްށ 

 ގެންދަވާ.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވި  ރާީހމް މާލޭ މެންަބރު ިއބް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ވާހަކަައކީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މުލަކަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އެ  އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ  ފާހަގަކުރެްއވީ ނިޒާމީ ނުކުާތއެއް. ހަމަ ޞައްޙަ ނުކުތާެއއްކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމާފައިވާނީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގަިއ ދެކެން. މި  މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ

ތިބެގެން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަިއގެން އެ އިޞްލާޙުތަާަކަށް ގޮތްތައް ނިންމުން 



ދަތިކަމަކަށްވެ އަދި ނުރަނގަުޅ ގޮތްތަެކއްކަމަްށވެސްވެދާނެތީ އަދި ެއކަމަށްެވްސ 

ނޑުމެން ނިންމީ ލިޔުމުންނޭ އި ޞްލާޙު ހުށަހަޅާނީ. ދެން ރިޢާޔަތްކޮށް އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ދެއްވުން ައޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތގައި ެއީއ 

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ކުރަްއވަންވާ ކަމެއް، މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން މަޖިލީހުެގ 

މެންބަރުންނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވިފައި ނެތީމާ، މިތަނުން 

ަގއިާވއެާވގޮތާިއ ޚިލާފަްށ  3ނޑުމެން ފާސްކޮށްަފއިާވ ގޮތެއް އެީއ ލިޔުން އަޅުގަ 

ނަޑކަށް ނުފެނޭ.  މަޖިލިސް ގެންދެވުން އެއީީކެއއް ރަނގަޅު ގޮެތއްކަމަށް އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ހިނަގމުން ގެންދާކަމެްއ  އަދި ތަކުރާރުކޮްށ ނިމާޒުަގިއާވ ގޮތަށް ކަ

ކު އެގޮތަށް ފާހަަގކުެރއްވީމާ، ިޢއްޒަތްތެިރ އެގޮތަށް ފާހަަގކުރީމާ ނުވަތަ މެންބަރަ

ރައީސް ތިަޔއީ ހަމަ ރަނގަޅޭ، ިނޒާމުަގއި ހަމަ ޮއތްގޮތޭ ވިދާުޅވެަފިއ 

އަނެއްާކވެސް އޭގެފަާަހަތުްނ އެހެންނަމަވެސްއޭ ވިާދޅުެވފައި ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނާވ ގޮތަކަށް ގެންދެވުން. ދެން އެހެންކަމަށްވާނަމަ 

 3ަގނޑުމެން ދެވަނަ ްޑރާފްޓުން ފާސްނުވި ހިސާބުން ލިޔުން އަޅު

ނޑަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ބާޠިލް ކުރަން، ފުރަތަމަ ބަޠިލް ކުރަންވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ފެނޭ. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް، އެ ނިޒާމީ އެގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮްއވާ އެހެްނ 

 ގޮތަކަށް ގެންދެވުން އެއީ މަޖިލީހުގެ ަރީއސަށް އިޚްތިޔާރު 

ލިބިވަޑަިއގެްނވާކަމެްއކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނާތީ ެއހެންވީމާ އެވާަހަކ 

 ދަންނަވާލީ.
 

 

ނޑު ހަާަމަ ބަލައިގަންނަން.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވާހަކަފުޅު އަުޅގަ

ވެްސ އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވަން ިމއުޅެނީ އަޅުަގނޑަށް އަދި ޭނނގިގެން ނަމަ 

ނޑަށް ފުުރޞަތު ނޭރުވިގެން ނަމަެވސް، ޢިއްޒަތްތެިރ  އަދި އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންަފއިވާ ފުރުޞަެތއް ނުލިބިއޮތީމާ، ނުލިބި ކުރިއަްށ 



ނޑަްށ ކުރެވޭ ކުށެްއ.  ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި އަުޅގަ ގެންދެވުން ެއއީ އަުޅގަ

ތަށް މިކަން ކުރިައްށ އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު މި ހަމަ ދަންނަވާފައި އޮްތގޮ

ނޑު ަދންނަވާލަން. އެހެންވީމާ ރ. ައތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ގެންދާނެ ވާހަކަ އަުޅގަ

މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ކުރިއަށް ގެންދެވުން އެދި ދަންނަވަން. އާދެ ތ. އަތޮޅު 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންަދވާ. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ވަރަށް ރަނގަޅަށް ނިޒާމު ހަަމޖެހިފައިވާ ގޮތް މަނިކުފާނަށް  ންަބރު ކޮޅުމަޑުލު މެ 

 އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. މަނިުކފާނު ދެންމެ އެއްބަސްވެސް ިތޔަ  ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން 

ނޑައެޅިަފއިވާ ގޮތަށް ނޫނިއްޔާ ޢަމަލު   ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަަޑއިގެންެނވީ، ތިމަން މަނިކުފާނަށް ކަ

ތަށް ޢަމަލު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުންނޭ މި އިތުރު ަވގުތު މި ކުރަންޖެހޭ ގޮ

ނުޑ  ދޭންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ އެކަމަށް އިޢުތިރާފް ވެވަަޑއިގެންެނވިކަން އަުޅގަ

ފާހަގަކުރަން. ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާފައި އޮންނަނީ މީގެ ކުރިްނވެްސ 

ން ގެންދަންާވ މަނިކުފާނަާަށް މިކަން ގެންދަންވާގޮތަށް ުނގެންދެވޭ. ެއކަމަކު އެކަ

ގޮތަށް ނުގެންެދވޭ ުދވަހު، އެކަން އިނިގވަަޑިއގެން އިްނނެވީމާ މަނިކުފާުނ 

ނުޑ ދަންނަވަްނ  އިސްތިޤްބާލު ދެްއވާނެކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަމޭ. އަުޅގަ

މިއުޅެނީ އިސްތިޢުފާެގ ވާހަަކއެއް ނޫން. ދަންނަވަން ިމުއޅެނީ މިމަޖިލީހުގެ 

އެހަކަށް ދުވަހަކު އިޞްލާޙުކުރީ. ެއ  3ކުްނނޭ ލިޔުން ވަރަށް ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތަ 

އިޞްލާޙު އެގޮތަށް ގެަނއިމާ އޭގެ ކުރިން މިކަމާމެދު ޢަމަލު ކުރުމަށް 

ނޑުމެން ބަޠިލްކުރީމޭ. އެހެންީވާމ  ނިންމިފައިހުރި ހުރިހާ ނިންމުމެއް އަުޅގަ

ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮަތށް މަނިކުފާނު ގެންދަވާށޭ. އެްއގޮތަްށވެްސ 

ވިދާޅުނުވާށޭ ތިމަންމަނިކުފާނަށް ކަމެއް ނުބައިކޮށް ކުެރވުނީމާ އަނެއްާކ 

މިމަޖިލީހުން އެހުރިހާ ނުބައިތަކެއް، އަނެއްކާ ރިޕީްޓވާންޖެހޭގޮތަށް ގެންދަްނ 



ނޑުމެން މިތިބީ ލިުޔން  އަްށ  3ފުރުޞަތު ނުދެއްވާށޭ. ައޅުގަ

ގޮތަށް ގެންދަވާޭށ. އެއްބަްސެވގެންނޭ، ެއގޮތަށް ވޯޓު ދީގެންނޭ. އެހެންވީމާ އެ 

އެހެންވީމާ ޙަޤީޤަތުގައި ވަަރށް ބޮޑު ނިޒާމީ މައްސަލައެކޭ. ހަމަ މިގޮތަށް 

 1މިމަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަންޏާ އަނެއްކާވެސް އިތުރު 

އަހަރަށް މިކަން ދެމިގެންދާނޭ. އެކަން މަނިކުފާނު ހަނދުމަފުޅު ކުރައްވާށޭ. 

އްދަވާށޭ. އާދޭހޭ މިދަންނަވަނީ. ވަރަށް ބޮަޑްށ އެްއގޮތަކަްށވެސް ތިހެން ނަހަ

 .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 

ތ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޙަސަން ޢަފީފު. ދެން އެވާހަކަ ދަްއކަވަންާޏ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އިތުރަށް ތަކުރާރު ނުކުރެްއވުްނ އަޅުަގނޑު އެދެން އިނގޭތޯ.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ނޫން ހަމަ އެވާހަކަ ދައްކަންެޖހޭނީ އިނގޭތޯ. ެއއީ ޢިއްޒަތްެތރި  ންަބރު ޙަަސން ކޮޅުމަޑުލު މެ 

ރައީސްެވސް ހަމަ ތަކުރާރުޮކށް ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ވަަޑިއނުގަތުން އެދެން.   ޢަފީފު ވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ނޑުމެން ޖެހޭނެ ހަމަ އެވާހަކަ ތަކުާރރުކޮށް ދަންނަވަން.  އެހެންވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި ރަީއސަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު މި ލިޔުމުން ދެން ޢި

ހުށަހަޅުއްވަން ނުދެްއވުނީމާ އޭެގ މާނައަކީ، ަގާވއިދާއި ޚިލާފަށް މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާގައި ލިޔުން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލުމެއް ނޫން. އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ 

ލްސާ އެހެން ދުވަހަކަށް އިޚްތިޔާުރގައި އޮްތކަމެްއ މަޖިލީހުގެ މިޖަ

ލަސްކޮށްާްގެްނވެސް އެ ފުުރޞަތު އެމެންބަރުންނަށް ދެއްވުން. އެހެންވީާމ 

ވަިކގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އޮްއވާ ހަމަ އެހެންނަމަވެސް ވިާދޅުވެަފިއ 

އެއީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ އެކަންަތްއ  މަޖިލީހުގެ ރައީސް ތި ގެންދަާވގޮތް 



ނޑު ދެކެން. އާެދ، ގަާވއިދެްއވެްސ  ކުރެިވގެންވާނެ ގޮެތއް ނޫންަކމަށް އަޅުގަ

ޤާނޫނެއްވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ހަދަނީ އެއަށް އިޚްތިރާމްކުރަން، އިޙްތިރާމް 

ނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް މިތަނުން  ނުކުރާކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން   ފާސްކުރާ ފާސްކުރުމަށް އިޙްތިރާމްނުކުރަްއވާ. ދެން އަޅުގަ

އިޙްތިރާމްކުރަން. އެްއގޮތަކަްށވެސް ރައީސް ދެެކވަޑަިއގެްނ ނުވާނެ އެކަންތަްއ 

އެހެން ދާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އިލްތިމާސްކުރަްނ 

މިހާރު ފާސްކޮށްފައިވާ ފާސްުވމާއި އެްއގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ކަންތައްަތްއ 

 ކުރިއަށް ގެންެދވުން. ޝުކުިރްއޔާ.

 

 

އާދެ، މިހާރު މި މައްސަލައިގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، އާދެ މަޖިލީހުގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖަލްސާއިން އަޅުަގނޑަށް މުިޅން އަޑު އިވެމުން މިދަނީ މި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް 

މި ފާސްކުރަން ފެންނަކަމަށް. އެްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެހެން 

ހަކަފުެޅއް ނުދަްއކަވާ. އެހެްނވީމަ. އާދެ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ގޮތަކަށް ވާ

މެންބަރަކު އެދިވަޑަިއގެންފަިއ އެބަވޭ. އެކަމަކު ެއއީ ނިާޒމާބެހޭ ނުކުތާއެއްެގ 

ނޑު އެްއޗެްއ ނުދަންނަވަން މި  ގޮތަކަެށއް ނޫން ވިދާޅުވާން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 އިންނަނީ. ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްތޯ.

 

 ހޭ ނުކުތާ()ނިޒާމާބެ

 

ނޑުމެން ނިޒާެމއް ހަމަޖައްސައިގެން  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   އަޅުަގނޑަށް ީހވާގޮުތގައި އަުޅގަ

 ގޮތަކަށް މިދަނީ. އެހެންވީމާ ެއއާ ޚިލާފަށް ގެންދެވުން ެއއީކީ ރަނގަޅު  މެންަބރު ޢަލީ ފާއިޒް 

ނުޑގެ ހިތަށް ނުފެނޭ. ދެން ދިގު ދަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ންމާލަން ނަމަވެސް ނުވަތަ ކަމެކޭ އަުޅގަ



އެހެން ސަބަބެއް އޮެވގެން ނަމަވެސް މި ކުރިއަށް ދާނެގޮތެއް ހޯއްަދވަން 

ބޭނުންފުޅުވަންޏާ އަނެްއކާވެްސ ަގވާއިދުން އެކަން ގެންދެވޭެނ ގޮތެްއ ހޯއްދަަވްނ 

 ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 

ހުން އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން މިހާރު ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ައރި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މައްސަލަިއގައި ެއގޮތަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ވާހަކަފުުޅދައްކަވާ ބޭފުޅުްނ 

ނޑު މިހާރު މިާއ ދޭތެރޭގައި ގޮތެްއ  ދެން ކުރިއަށް ނުގެންަދވާ ެދން އަުޅގަ

 ނިންމަން، ގިނަ ބޭފުޅުންގެ އެދިަވޑަިއގަތުމެްއގެ ގޮތަށް ޮގތެއް ނިންމަން މި 

މަސައްކަތް ކުރަނީ. މާޅޮސްަމޑުލު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް އެބަ 

ނުޑ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. ޭއގެ ުކރިންވެސް އެދިވަަޑިއގެންފަިއ އޮތީ. އަުޅގަ

އެހެންވީމާ އެ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އޭގެ ފަހުން ދެްނ 

 އަޅުަގނޑުމެން ގޮެތއް ނިންމާނަން. 
 

ނޑު ހަމަ  ުއތުުރބުރީ  މާާާޮޅސްމަޑުލު  އަޅުަގނޑު ިނޒާމާބެހާ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާކަެށއް ނޫން. އަުޅގަ

 ކުރީދުވަހުގެ ަމއްސަލައާބެހޭ ޮގތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްަޓަކއި. މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ދެަވޑަިއގަތުން އަޅުަގނޑު އެދެނީ. ާއެދ އެހެންވެއްެޖއްޔާ އެހަށް މިަވުގތު އިށީނ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ރަނގަޅަށް ހަނދާން އެބަހުރި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ތިޔަ 

ފާހަގަކުރަްއވާ ނުކުާތއަީކ ަގވައިދު ާމއްދާތަކާިއ ދޭތެރޭަގއި ޢަމަލުކުރަމުްނ 

ނަޑށް މާނަ ކުރެވުނު  ގެންދާނެގޮތުގެ ވާހަކަކަން. ެދން ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

ނޑު މިހާތަނަށް މާނަކޮށްގެން ހުރި ގޮުތގައި ަގވާއިުދ ، ގޮތުަގއި އަދި އަުޅގަ

ކޮމިޓީން ދެވަނަ ފަހަރަށް ޑްރާފްޓްކޮށްގެން މިައއި ނުވަތަ ިތންވަނަ ފަހަރަށް މި 



ޑްރާފްޓްކޮށްގެން ގެެނވުނު ިއޞްލާހުތަކާއި ދޭތެރޭަގއި އެ ގޮތަކަށް ނިންމާކަްށ 

ނޑު ހަމަ ގައިމުެވސް ގަސްތުކު ނޑަށް ނޭނގިއެއް ނޫްނ ނޫން އަޅުގަ ރީ. އަުޅގަ

އަދި ހަނދާން ނެތިގެނެްއެވސް ނޫން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ނާރުވާއޮތީ. 

އަޅުަގނޑު ގަސްުތކޮށްފައި އޮތީ ެއއީ މިހާރަކަށްައއިްސ ކޮމިޓީއަށްޮގސްފަިއ 

ކޮމިޓީން ނިންމައިގެން އަްނނަ އެްއޗެހި ަރއްޔިތުންެގ ަމޖިލީހުގައިވެްސ ެއ 

ނީ ެއއައިމާ ވަުގތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެާއއި ދޭތެރޭަގިއ ޢަމަލުކުރައްވަ

ވާހަކަދެެކވި ެއއަށް ގޮެތއް ިނންމާލުމަށް ނިންމަނީ. އެހެންވީމާ އެ އުސޫލުްނ 

މިކަން ގެންދިއުމަށްޓަަކއި މިަކން ކުރީ. އަިދ މިދިޔަ ދުވަުހ ޖަލްސާގެ އެންެމ 

ތެރި މެންބަރަކު އިޞްލާޙަްށ ފަހު ވަގުތުަގއި އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅީމާ ޢިއްޒަތް

ާިއިުރވެސް، ެއްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި  ތެދުވެަވޑަިއގެން ވާަހކަފުޅު ަދއްަކވާހެއްދެވި

މެންބަރަކު އެކަމާ ނެތް އެކަން އެއީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުންެވްސ 

ނުޑ ހަަމ  ގެންނަވާފަާކއެއް. އެހެްނވީމާ ެއގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދަން އަުޅގަ

ރަމުން ގެްނގޮްސފައި މިވަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ވަރަްށ މަސައްކަތްކު

އަދަބުވެރިކަާމއި އެީކގަިއ މިާވހަކަ ެއގޮތަށް މި ދެންނެވީ. އެހެން ނަމަވެްސ 

ކުރިން ދެންނެވިހެން މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގއި ެއއްވެްސ 

ިއ، އިޞްލާުޙ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިއަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުާމއި ދޭތެރޭގަ

ނުގެނެސް މިއޮތްގޮތަށް ފާްސުކރަން ވޯޓަށް ދެންނެވުމާއި ޭދތެރޭގައި އެްއވެްސ 

ފަރާތަކުން ނެތް އިދިކޮޅު ޚިޔާލެއް އަިއއްސަެއއް ނެތް. އެާެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑު މިހާރު ޤަާަސްތުކުރަނީ އެގޮތަށް މިކަން ުކރިއަށް ގެންދަން 

 ކޮޅަށް ެއއްެޗްއ ވިދާޅުވެަފއިނެތީމާ.ބޭނުންވާންވީ ެއްއވެސް ފަރާތަކުން އެއާދެ 

ނުޑ  އަޅުަގނޑު އެދެނީ ހަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ފުރުޞަތު އަރުވާނަްނ އެ ޚިޔާލުފުޅުތަާކ ތަފާތު ޚިޔާލެއް 

ގެންގުެޅްއވާކަމަށްވާނަމަ އެާއ ދޭތެރޭގަިއވެސް އެްއޗެްއ ވިދާޅުވުމަށް. އެީއ، 



އެހެންަނމަވެސް، މަޖިލީހުގެ އަުޑ އަހާފައިނޫނިްއާޔ  ލަސްކުރާކަށްނޫން.

މަޖިލީހުގެ ކަމެއްނިންމުން އެއީ އަޅުަގނޑު ކުރަންބޭނުންާވގޮެތއް ނޫންކަމަށްވާީތ 

އަޅުަގނޑު ގެންނަން ޤަސްުތކުރާ ގޮތް... އާދެ، މިހާރު އެދިަވޑަިއގެންފަިއޭވ 

ވަްނ މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަދިވެސް ވާހަކަފުޅުދައްކަ 

 އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އާދެ، ައޅުަގނޑަށް ެއްއޗެއް ަދންނަވާލަން މަޖުާުބޫރުވީ. އެީއ، ރިޔާސަތުަގއި  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 އިންނަަވއިގެން މަނިކުފާނު ަކނޑަެއޅިގެން ޮދގު ހައްދަވާީތވެ.  އަްޙމަދު ޝަީފޤް 

އިަދކު ނޯންނާނެ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން އަލުން އަންަނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަގވާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެްއޗަާކއި ކުރިން ައއި ެއްއަޗކާއި އެްއވެްސ ެއއްެޗއް ތަާފތުކޮށްފައި ެއކަހަލަ 

އެްއވެސް ވާހަަކެއއް ނޯންނާނެ. ގަާވއިދުގެ މާއްދާައކީ އިްޞލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި 

ނަޑއެ ޅިގެން ދޮގު ތިަޔ ނުވާނަމަާަ ވޯޓަށްއަހާ ވާހަކަ އޮންނާނީ. އެހެންވިމާ، ކަ

ހައްދަވަނީ. މިކަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ތިޔަ ގެންދަވަނީ. 

 އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ފާހަަގޮކށްލިން. 

 

 

އާދެ، އަޅުަގނޑު ޮދގުހެދުމުގެ މާނަެއއްަގއި ެއްއވެސްނޫން އެ ވާހަކަ ދެންނެވިކީ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެކި ބޭުފޅުން މާނަކުރައްވާނީ އެކި ގޮަތށް. އާދެ، މިހާރު ދެން، ކޮންމެއަކަސް 

ނޑު މި މާއްދާާއ ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަުތ  ދެން އަޅުގަ

ނުޑ ޤަާަސްތުކުރަނީ.  ނާރުވާ މާއްދާއަށް ވޯޓަށް ދަންނަވަންކަމަށް އަޅުގަ

ެގ އެހެންވީމާ، ރީނދޫ ކަރުދާސް ެއއީ ރަްއޔިތުންެގ ާޚއްޞަާަ މަޖިލީހު

މާއްދާ ަގާވއިުދ  1ވަނަ ދެިލކޮޕީަގއި މިއޮްތގޮތަށް ގަާވއިދުެގ  2ގަާވއިދުެގ 

 ކޮމިޓީ.. އާދެ، ކުިރއަށް ގެންދަވާ.



 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑުމެން ގަާވއިދުެގ މި  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ފާސްކޮށްފައި މިވަނީ  ގަާވއިދު ކޮމިޓީްނ  3ްށގެންދިއުމުަގއި ލިޔުްނ ކުރިއަ ސުލައިާމން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ޑްރާފްޓްކޮށްފަިއވާ ަގާވއިދުގެ މާއްދާތައް ވަިކވަކިން ެސކްރެޭޓރިއަޓުން މަޖިލީހަށް 

އިްއވުމަށްފަހުގައި އިޞްލާެޙއްގެ ނޯޓިސް ލިބިފަިއާވނަމަ އިނގޭތޯ، 

ސް ލިބިލެއްވުމަށް އިޞްލާޙެްއގެ ނޯޓިސް ލިބިލައްވާނީ އިޞްލާުޙގެ ނޯޓި

ނުޑ އެްނމެ މަދުވެގެްނވެްސ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރުޞަުތދެއްވިނަމަ. އަުޅގަ

ނުޑގެ ފާރާތަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ިމ  ބޭނުން އިޞްލާޙެއްގެ ނޯިޓސް އަުޅގަ

ނޑާ ހަމަޔަްށ އަންނަން  ދުވަސް. އެ ފުރުޞަތުނުދެއްވާ މި  3އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ގެ ފުރުޞަތުނުދެްއވާ ވޯޓަްށ އެއްެސވުމަކީ ހަަމ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެްއވުމު 

ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް ެއކަން ވާްނޖެހޭނެ ގޮތެއްނޫން. އެހެންވީމާ، ތިޔަ ގެންަދވަީނ 

 ގަާވއިދާ ޚިލާފަށްކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 

 ދު. އާދެ، ރ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑުެވސް ނަަގންޖެހޭނީ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި މައްސަލަ ދެން އަޅުގަ

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއްހެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަރއްޔިތުްނެގ ޚާއްޞަ  މެންަބރުާު ޢަލީ ވަީޙދު 

 3ަގނޑުމެންނަށް ލިބުނީ ނުވަތަ ފޮނުވީ މީގެ މަޖިލީހުން މި އިޞްލާޙުތައް އަޅު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދުވަހު ކުރީއަުކއެއް ނޫން. ރައީސް ވަކި ލިޔުެމއް ލިޔުްއވަވާ ޮސއިކުަރްއާވ 



މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަާަ ތައްަގނެޑއް ޖައްސަވާ މިއަށް އިޞްލާެޙްއ 

ނޑުމެްނެގ  ފޮނުއްވާދެްއަވވާށޭ އެހެން އަޅު އާދޭސްނުކުރެްއވިޔަްސވެްސ އަޅުގަ

ލިޔުމުން އިޞްލާޙެއް އޮތްކަމަށްވާނަަމ ފޮނުވުން އެީއ  މެންބަރުންނަށް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއވާ ޙައްޤެއް. ބޭނުންނަމަ ފޮނުއްަވވާނެ. ޢިްއޒަތްތެިރ 

ރައީސް، ފަހަރެއްަގިއވެްސ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން އެ 

ންބަރު ޢަލީ މައްސަލަާއއި ބެހޭގޮތުން ބަުޙސް ހުޅުވާލުމަކީ ެއއީ ރ. ައތޮޅު މެ

ވަޙީދު ދެކޮޅު ހަދާނެކަމެއްޫނން. އެހެންނަމަވެސް، ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، 

ނޑު ެއ ދުވަހަުކ ޖަލްސާއަްށ ނާދެވޭ ުދވަހަުކ  ދަންނަވަން ޖެހެނީ އަުޅގަ

މިތަނުންވަނީ އަހަރެން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ލިޔުމެއް ފާސްކޮށްފައޮތް ނުވަތަ 

ރަންޖެހޭ އިްޙތިރާމްކުރާ ނަމޭ. މައްސަލަެއއް ފާސްކޮށްފައޮްތ އިޙްތިރާމްކު

އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިހާރު އަޅުަގނޑު ކުރީ ދުވަހު އެދުީނ 

ނުޑ  ހަމައެކަނި މާއްދާ ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި ިޢއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، ތިަޔ ގެންަދވަނީ ހަމަ ގަާވއިދާ އެްއގޮތަްށ 

ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ އެްއގޮތަށް. ފަހަރެއްަގިއވެސް ތިޔަ ގެންދަާވގޮތުްނ  މިހާރު

ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއޭ ކިޔައިގެްނ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތެްއ ނޯންނާނެ. އަދި، 

ޚާއްޞަާަކޮށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްެތިރ 

ނޑަށް ނަން ހަނދާނަށް ދަންނަ ވާލަން އުނދަގޫ. އެ ބޭފުާޅއަްށ މެންބަރު އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މުއްެދއް ވަނީ ލިބިަފއިއޭ ހުށަހެޅުަމށް ބޭނުންފުޅުނަމަ 

ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ ކީއްވެާބއޭ ހުށަނޭޅުއްވީ. ހަމައެކަނި ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއެގ 

ގޮތުން މަޖިލީހެއް ލަސްކުރުންނޫން ކޮންކަމަކަށް ބާވަޭއ އެ ބާރުއެޅުްއވޭނީ. 

ކޮންގޮތަކުން ޯކްއޗެއް ކޮްނޮގތަކުން ކިޔާ ވިާދޅުެވގެން ާބއޭ ަވޑަިއގެން މި 

ާެްއ  ހުންނަވަނީ ނޫނީ، ކޮްނކަހަލަ އުސޫލަާކއި ޝުޫޢރަކާ ޚިޔާލެ

ބޭނުންފުޅުކުރައްަވިއގެން ބާވައޭ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ތަކުގަިއ  



 ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަނީ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 

އާދެ، އެްއ މެންބަރަކު ވާހަަކފުޅުދައްަކވާއިުރގަިއ އެހެން ޭބފުޅުންނާ ދެކޮޅަްށ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އެހެން މެންބަރުންނަށް މިހެން އަމާޒުކުރަްއަވއިގެން ާވހަކަފުޅުނުދެއްކެުވްނ 

ާެދެން. އާދެ، ކުރިއަށް ގެންދަވާ.   އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެ

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ  ތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު މުލަކަ

ސުވާލެއް. މި ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގެން މި އިޞްލާޙުތައް ެއ  ސުލައިާމން ވާހަަކދެއްެކވުން:

 ބޭފުޅަކު ޭގގަިއ ހުންނަވަނިޮކށް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަމޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 

ފަރާތުން ފޮނުއްވިންތޯ. ފޮނުިވކަމުގަިއވާނަމަ ޢަލީ ވަޙީދު ެއ ވިދާުޅވީ ތެދެްއ. 

އެހެންނޫން ކަމުގަިއވާނަމަ ެއއީ އިތުރުފުެޅއް. އެ ަޙއްޤު މިތާ އޮންނަންވާނެ. 

އަޅުަގނުޑ ނަން ހަނދާން އެބަހުރި. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. 

ޅުަގނޑު ޤަބޫެލއްނުުކރަން. އެހެންނޫން، އެހެންވީމާ، އެ ވިދާުޅވާ ވިާދޅުވުން އަ 

 އެގޮތަށް ފޮނުްއވިކަުމގަިއވާނަަމ ޤަބޫލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 

ނޑުމެން ހަމަ މި މަސައްކަތްތަްއ ިމ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަުޅގަ

ކަށްވެސް މީަގިއ ކުރަނީ އަވަްސކުރަން. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަ

ހަމަ މިއީ ގެންާދގޮތްކަމަށް ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށްެވސް ޤަޫބލުކުރެްއވުން އެންެމ 

ރަނގަޅުހެން. ދެން، އެހެންނަމަވެސް އެހެން ނުކުުރްއވާ އެ ބޭފުޅުްނ 



ނޑު.. ނޑު އިނގޭތޯ. ައޅުގަ  ނުކުރުއްވާނެ. އެކަމާ ކުރާެނކަމެއްނެތް އަުޅގަ

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑަށް ހީވަނީ މަޖިލީގެ އަސްލު މަސަްއކަތެއް  ެމންަބރު އަްޙަމދު ކޮޅުމަޑުލު   މިހާރު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކުެރވޭކަްށނެތްހެން. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއ  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނަންގަަވއިގެން މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދާދި ދެންމެއަކު 

ޅުިވގޮތަށް މި މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެޮގތެއް ހައްދަވާދެްއާވ ވިދާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ އަތްޕުުޅގައި އެބައޮތް މި މަޖިލިސް ުކރިއަށް ގެންދިއުުމެގ 

ެއއޮތީ ފާސްކޮށްފަިއ.  3ބާރު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ލިޔުން 

ނޑުމެން ޢަމަލުކު ރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެާއ ެއއްގޮތަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން ިރޔާސަތަށް ިއސްކޮށްފައި އިީނ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ފުރިހަމަ ބާރާ އެުކގައި. އެހެންވީމާ، ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ 

މިކަން އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެްނދެވޭނެގޮެތއް ހައްަދވާދެްއވާ. ަހމަ، ކޮންމެ މީހަކު 

ކިަޔއިގެްނ ނަގާ މި މަޖިލިސް ލަްސކުރަންވެގެން އުޭޅކަމަްށ  ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއޭ

އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުެރވެނީ. ެއހެންވިމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިކަން ކުރިއަްށ 

 ގެންދެވޭނެ ގޮެތއް ވިހާ އަވަަހށް ހައްދަވާދެްއވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 

ނޑު ވަޒީރުްނެގ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން ނިޒާމާބެހޭ ނުކުާތއެްއގެ ގޮތުން.   ނަޝީދަށް އަޅުގަ
 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 



 އާދެ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ މެްނބަރު 

 ފީޤު އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުއްވި ުނކުތާ ރަނގަޅުހެން. ިމހާރު މިދަނީ ޝަ މުޙަްނމަދު ަނޝީދު 

ނިޒާމާ ޚިލާފަށްހެން. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ކޮމިީޓއަކުން ޮފނުއްވާ ޑްރާފްޓަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހުގައި އިޞްލާޙެއް ހުށަެހޅުއްވޭނެ. އެައކަށް ަވކި ނޯިޓސްއެއް ެދއްވާ ވަިކ 

ޖެހިވަަޑއެއް ނުެވސް ގަންނަވާނެ. އެހެން ނަމަވެސް،  މުއްދަތެއް ދެއްާވކަށް

 2005ޖުލައި  17އެގޮތަށް ކޮމިީޓގެ ޑްރާފްޓްތަްއ އައުމުގެ ތެރެާެއިން މިއޮތީ 

ގައި މަޖިލީހުން ަވކި ގޮެތއް ެއކަމަށް ނިންމަވާފައި. އެހެްނވީމާ، ޢާންމު އުސޫުލ 

ޢާންމު އުސޫލަީކ  ޚާއްޞަާަ ުއސޫލަކަށް މިއޮީތ މަޖިލީހުން ބަދަލުކުރައްވާފަިއ.

ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ފޮނުްއވާ ާމއްދާއަކަްށ މަޖިލީހުގައި އިްޞލާޙު ހުށަހެޅުއްވޭެނ 

 17ފުރުޞަތު އޮތުންކަމަށްިވޔަްސ މަޖިލީހުން މިއޮތީ އެކަްނ ނަފީކުރަްއވާ 

ަގއި ަވކި ގޮަތކަށް ނިންމަވާފައި. އޭަގއި މިއޮންނަނީ ގަވާއިުދ  2005ޖުލައި 

ފަިއވާ ަގވާއިުދގެ މާއްދާތައް ވަިކަވކިން ސެކްރެޓޭރިއަުޓްނ ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކޮށް

މަޖިލީހަށް އިއްވުމަށްފަހުގަިއ އިޞްލާޙެްއގެ ނޯޓިސް ލިބިފައިވާނަމަ ެއ 

މާއްދާއެއް ބަހުސަށް ހުޅުާވލުން. އިޞްލާޙެއްގެ ނޯޓިްސ ލިބިފައިނުވާނަމަ 

ވަންވާީނވެްސ ޑްރާފްޓްަގއިވާ ގޮތަށް ވޯޓަށް އެހުން. އެހެންވީމާ، ބަޙުާުަސށް ހުޅު

 17އިޞްލާޙެްއގެ ނޯޓިްސއޮތިްއޔާ. އެީއ، ޢާންމު އުސޫލަީކ. ެއހެންނަމަވެސް، 

ނަޑށް ހީވަނީ މާއްދާ  ޖުލައިގައި ފާްސކުރެްއވި ިނންމުމުގެ އަލީަގއި އަުޅގަ

ސެކްރެޓޭރިއަޓުން އިްއެވވުމަށް ފަހުގައި ފުރަތަމަވާނީ ވޯޓަްށ އައްަސވަންހެން. 

 ރަކު ދެން ނެތްހެން. އިޞްލާޙުގެ ފުރުޞަެތއް މިހާ

 

 

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި ދާދި   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެެކވުން:

އިހަކަށްދުވަހާ ޖެހެންދެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިދާރާ ިހންގަވަން ހުންެނިވ 



މުޙަންމަދު ނަޝީދު އެ ދެއްވި ލަފާ އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތުގެ އަޑިން 

ނޑު ކުރިއަށް ެގންދާނީ އެ ދެއްިވ ޤަ ބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ

ލަފަޔާވެސް ެއްއގޮތަށް. އަދި، އެހެން ކޮންމެހެން އޭނާ އެހެން ދެއްާްވީމަެއްއ 

ނުޑ ކުރިްނެވސް ދެންނެވިހެން މަޖިލީހުގައި ައޑު އުފުއްެލިވ  ނޫން. އަުޅގަ

ނުޑ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ އެގޮތަ ްށކަމަށްވާތީވެ ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ކުރިއަްށގެންދަން ޤަާަސްތުުކރަން އެ ވާހަކަދަންނަވާލަްނ. އާދެ، މިހާރު 

މެންބަރުން. ދެން، އެހެންވީާމ  70ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވވަަޑިއގެްނ ތިއްބެވީ 

ނޑު މިހާރު ަގވާއިދު ކޮމިޓީން   2އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދެންނެވުުމެގ ކުރިން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ އޮތްގޮތަްށ  1ށް ޑްރާފްޓްކުރައްވާަފއިވާ ވަނަ ފަހަރަ

 ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، އިދާރީ މޭޒުން މާއްދާ އިްއވާލާނެ. 

 

 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ ކޮމިޓީން ދެވަނަ ފަހަރަށް ޑްރާފްޓް ކުރަްއވާަފއިާވ [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]ވަނަ މާއްދާ ިއްއވެިވެއވެ  1ގަާވއިދުގެ 

 

 

އާދެ، މިހާރު ދެންމެ ތިޔަ އެއްެސވީ ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަާަ މަޖިލީހުގެ   ސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ވަނަ މާއްދާ. އެގޮތަށް އެ މާއްދާ ާބއްވަްނ ފެނިވަޑަިއގަންަނާވ  1ގަާވއިދުެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 70 ޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާ



 66 ވޯޓު ދެްއވީ:

 3      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 

ވަނަ މާއްދާ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރެްއވިގޮަތްށ  1ވީމާ، ގަާވއިދުގެ  ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެވުްނ:

ގެ ކުރިމައްަޗްށ ފާސްވެއްޖެ މަޖިލީހުގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން. އާދެ، ދެން މަޖިލީހު

ވަނަ މާއްދާ. ަގވާއިުދ ކޮމިޓީން އަލުްނ  2ހުށަހަޅާލަން އޮތީ ގަާވއިދުެގ 

ޑްރާފްޓްކުރެްއވި ގޮތް. އާެދ، އެ އިދާރީ މޭޒުން މިހާރު މަޖިލީހަށް 

 ދަންނަވާލާނެ. 

 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރައްވައި، މަޖިލީހަށް               .3

 13ވަނަ މާއްދާއާއި،  11ވަނަ މާއްދާއާއި،  7ވަނަ މާއްދާއާއި،  2ހުށަހަޅުއްވާ، 

ވަނަ މާއްދާއާއި އެ މާއްދާއާގުޅޭ  20ވަނަ މާއްދާއާއި އަދި  15ވަނަ މާއްދާއާއި، 

 ވަނަ މާއްދާ ހުށަހެޅުއްވުން. 51ވަނަ މާއްދާއާއި  50ޖަދުވަާަލާއި 
 

 

ގަާވއިުދ ކޮމިޓީން ދެވަނަ ފަހަރަށް ޑްރާފްޓް ކުރަްއވާަފއިާވ  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ[ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]ވަނަ މާއްދާ ިއްއވެިވެއވެ  2ގަާވއިދުގެ 

 

 

އާދެ، މި މާއްދާއަށްެވސް ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތުމާ އެކީަގއި މި މާއްދާ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަާަވާ ޢިއްޒަތްތެިރ ދެންމެ ތިޔަ އެއްސެިވގޮތަްށ ފާސްކުރަން ފެނިވަޑައިގަން 

 މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެްނ. ޝުކުރިއްާޔ.



 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 71 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 43 ވޯޓު ދެްއވީ:

 27      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 

ވާއިުދ ކޮމިޓީއަށް އަލުްނ ވަނަ މާއްދާ ގަ  2އެހެންވީމާ، ގަާވއިުދގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން މިހާުރ  ޑްރާފްޓްކުރިގޮތަްށވެސް ފާހެްއނުވި. މިހެން ދިމާވުމުން ައުޅގަ

އެއްބަްސވެފަިއާވގޮތުން އަލުން އަނެއްާކވެސް މަޖިލީހުގަިއ މި މާއްދާއާިއ 

ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ނުވަތަ ބަހުސްކުރުމަށް ހުުޅާވލެވެނީ. އެހެްނވީމާ، 

ތުގެ ބޭނުން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެްއުވން އެދެން. ދެްނ މި ފުރުޞަ

އަޅުަގނޑު ީމގެކުރިްނވެސް މިގޮތަށް ދިމާވާ ފަހަރު ދަންނަވާލަން ވާހަކަފުުޅ 

ދައްކަވަން އެދިވަަޑއިކަންަނވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް މިހާރު 

މިނެޓެއްހާއިރަްށ   5ނޯޓްކޮށްލައްވާޭށ އަދި ވާހަކަުފޅު ދެއްެކވުމުގެ ަވގުތުެވސް 

ކޮންޓްރޯލްކޮށްލެްއވުން ެއއީ ެއދޭކަމެކޭ.  އެހެންވީމަ، މިހާރު މި ބަހުސްގަިއ 

ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވަންާް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑަްށ  މިތަނަށް އަތްޕުޅު އުފުއްލަވާަލްއވަިއގެން މި ނަންތައް ނޯޓްކޮށްލަން އަޅުގަ

 އެދެން. ފުރުޞަތުދެއްވުން

 

 )ކުަޑވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
 



އާދެ، އެންމެާެފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކޮޅުަމުޑލުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފަށް.

 

ނޑު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު  ނޑު މި މާއްދާ އަުޅގަ  ` ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންަނނީ މީގައި މިހިރަ ހުރިހާ ވާހަކަތަކަކީ  މަދު ަޝރީފް މުޙަން   ކިޔާލުމުން އަުޅގަ

ނޑުެމން ޤަނޫނުއަސާސީ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ވަރަށް ކަމުދާ އަުޅގަ

އިޞްލާހުކުރަމުން އަންނައިުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާް ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ އަދި 

ގޮތްަތކެްއކަމަށް. އާދެ، ކޮންމެގޮެތއްިވޔަސް އަޅުަގނޑުމެން ިމ  ބޭނުންކުރަންވާނެ

ަގިއ  1މާއްދާގެ )ށ( ގައި ިމސާލަކަށް ބުނެފައި މިއޮްނނަނީ 

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކަށާއި ހުށަހެޅުންތަކަށް އޭެގ 

ނޑުމެން ރައީސްގެ ލަފާފުޅުވެްސ  އެްއވެސް މައްސަލަެއއްނެްތ އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ބޭނުންކުރަންވާނެ. ދެން، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަ

ހުށަހަޅާ ޚިޔާލުތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކަށް އެވެސް އަުޅަގނޑުމެން ޖެހޭނެ 

ނޑުމެން ބޭނުންކުަރން. ދެން  ަގިއ  3ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރާިއރު އަުޅގަ

ޢާންމުފަރުދުން މަޖިލީހަށް މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް 

ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކަާށިއ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޮކބައިތޯ މައްސަަލއަީކ 

ނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މައްަސލައެއްނެތް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމު ހިންގުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ހަދަނީ. އެހެންވީމަ، ޤާނޫުނ 

އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭނެ ނުހޯދާ  ހަދާއިރުގައި ރަްއޔިތުންގެ ޚިޔާލު

އަޅުަގނޑުމެނަށް ރަްއޔިތުންެގ މެދުގައި ހިންގަންވާ ޤަޫނނެއް ރަނގަޅަކަްށ 

ނުހެދޭނެ.  އެހެންވީމަ، އެީއ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ރައްޔިތުންގެ ިޚޔާުލ 

ނޑުމެްނ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު އެީއވެްސ  ހޯދުން. ދެން އަޅުގަ

ޤަނޫނު ހަދާއިރު އެ ޚިޔާުލގެ މަްއޗަްށ ޤާނޫނު ހެދޭނީ.  އަޅުަގނޑުމެން



ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ފޮނުވާ ޚިޔާލަކަށް ޤާނޫނެއްާް އިޞްލާޙެއްނުކުރެޭވެނ 

ނޑަްށ  3ޤާނޫނު ނުވެސް ހެދޭނެ. އެހެންވީމާ، ދެން  ވަނަ ކަމަަކމަށް އަޅުގަ

ިއ މިއޮތީ މި މާއްދާގެ )ނ(.  )ނ( ގައި މިއޮންނަނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުގައި ހޯދަންޖެހޭކަމަށް މަޖިލީހަށް 

ފެންނަ ފަންނީ ލަފައާއި އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ބާރާއި އެ ަމސައްކަާތއި ުގޅިގެްނ 

މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާކަމަށް ފެންނަ އެހެނިހެން ލަފައާއި ޚިޔާލާާާއި ވަޞީލަތްަތްއ 

ނޑަކަްށ ހޯދާ އޭގެ ބޭނުންހިފުމު ގެ ބާރުވެސް މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދަމުންދާއިރުގަިއ  ނުފެނޭ މީގެ އެްއވެސް މައްަސލައެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން މާއްދާެއއް އިޞްލާޙުކުާރއިުރގަިއ ދިނީޢިލްމުވެރިންެގ  ދީނީގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭނެ. އަދި އެހެނިހެން ކަންތަ އްތަުކގަިއވެްސ ލަފާ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެ ވަޞީލަތްަތއް ހޯދަންޖެހޭނެ، ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ ިކޔަަވިއގެްނ 

ނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭނެ. ސަބަބަކީ  ތިއްބެވި ޢިްއޒަތްތެރިންގެ ޚިާޔލާއި ލަފާ އަޅުގަ

ޤާނޫނު އެއީ ައޅުާުަގނޑުމެނަްށ އިރުއިރުޮކޅަާކއި ހެދޭނެ އެްއޗެއްނޫން. ޤާނޫނަީކ 

ރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުން އެއަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްެޗއް ޭއގަިއ  އަޅުަގނޑުމެން

އޮންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން އުޅެންވީ ގޮތާއި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންީވ 

ކަންތައްތަާކއި ައޅުަގނޑުމެްނ ނުކުރަންވީ ކަންަތއްތަކާ. ެއހެންވީމަ، ޤާނޫނަކީ 

ތަފާތު ޚިޔާލުގެ ، ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އެކުލެިވެގންވާނެ އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ 

ބޭފުޅުންނާއި ތަފާތު ފަންނީ ބޭފުޅުންނާއި ޝަރުޢީ ދާއިާރާާގެ ބޭފުޅުންނާިއ 

މިހެންގޮސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު މިއަށް ލިިބގެންނޫނީ ޤާނޫނެއް 

ނަޑކަށް ނުފެނޭ  އިޞްލާޙެއް ނުކުެރވޭނެ ޤާނޫެނއް ނެހެދޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މާއްދާ ާފސްނުކުރަންީވގޮތެްއ  އެްއގޮތަކަްށވެސް މި ާމއްދާަގއި  އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިއަދު މި ނިމިގެންދިޔަ ވޯްޓަގިއ  އަދި މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ނުދެއްވާ ބޭފުޅުން މިކަމާއި ާވހަކަފުޅުދެއްކީމަ ދެން އަޅުަގނޑަށް އެނގޭނެ އާނ 



ެއކަްނ ، އެއީ އެހެންެވގެންދޯއޭ އެ ވޯޓް ނުދެްއވީ އެބޭފުޅުން. އެހެންވީމަ

ނުޑ ބޭނުންވޭ. އޭެގ ފަހުގަިއ އަިދ  އަޅުަގނުޑ ފުރަތަމަ އަުޑއަާހލަން އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު އިތުރު ފުރުޞަތަަކށް އެދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑު ދެން އެދިަވޑަިއގަްނނަވާ ބޭފުޅުންނަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ، ައޅުގަ

ނުޑ  ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެހެްނނަމަވެސް އެދިަވޑަިއގަންަނވާ ވަގުތު އަުޅގަ

 9މިހާރުވެސް ދަންވާލެވިފަިއވަީނ އެދިވަަޑއިގަްނވާ ބޭފުޅުން މިހާރުވެސް 

ބޭފުޅުން އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެދެން އެަބިއ ހަމަ ވީހާވެްސ 

ނޑު ފުރުޞަތު  މިއަރުވަީނ އަވަހަށް ނިންމަވާލަދެްއވުން. ދެން އަޅުގަ

 ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމްއަށް.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ްޑރާފްޓްގަިއވާ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

 ގޮތާއި އިދިކޮޅަށް އަޅުަގނޑު މި މާއްދާގައި ވާހަކަދެްއކި މީހުންގެ  ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް 

ނަޑކީވެސް. އާދެ، އެހެންނަމަެވސް އެއީ އޭުރ  ވުން:ވާހަކަެދއްކެ  ތެރެއިން އެެކއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ވިސްނިފައިހުރި ސަބަބުތަކެއް ެއގޮތަށް ހުރުމާެއކު. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑަކީ މިއަދު މި މާއްާދ  މިހާރު މި މާއްދާ އިޞްލާޙުވެގެން އައިމަ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަްށ  ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްދިން އެެކއް. އާދެ، މިހާރު

ނުޑ  ރަނގަޅޭ ދަންނަވާނީ މި މާއްދާ ޑްރާފްޓްކުރަްއވާފައި ޮއތްގޮތް. އަުޅގަ

މިދެންނެވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓްގެ ވާހަކަ ކުރިްނ މިދެންނެވި. އާދެ، 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ދެޮކޅުހަދާ މި މާއްދާއާއި ބެޭހގޮތުން ވާަހކަދެއްކިަފއި އޮތީަމ 

ނޑު މިހާރު މި އަޅުަގނޑު ެއވާ ހަކަ މި ދަންނަވާލީ. އާދެ، ކޮންމެައކަސް އަުޅގަ

ދަންނަވަނީ މިހާރު މި މާއްދާ މިއޮތީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭގޮތަކަށޭ 

ވަރަށް ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރިގޮތަކަށޭ މިއޮތީ. އާެދ، އެެހންވީމާ ހަމައެކަނި 



ޅަށް އަޅުަގނަޑްށ މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން ކުރީގަިއވެސް މި މާއްދާ އިދިކޮ 

ވާހަކަދެްއކިފައި އޮތުމާިއއެކު މިހާރު އަޅުަގނޑަށް އިތުރު އެތައް އޭރު ނޭނޭގ 

އެތައް ކަންަތއްެކއް އެނގިފައި އޮތީމަ މިހާރު އަޅުަގނުޑ މިއަށް ވޯޓްދިީނ 

މިހެންވެގެންނޭ ހަމައެކަނި ދަންނަވާލުމުގެގޮތުން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ 

 ރައީސް.

 

ނޑު އެްނމެފުރަތަމަ  ުއތުުރބުރީ މާޮޅސްމަޑުލު   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 ދަންނަވާލާނީ ދާދި ދެންމެއަކު މި ބަހުސްގައި އެންމެފުރަތަމަ މެންަބރ ޢަލީ ވަީޙދު 

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ތ.އަތޮުޅ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިފަަދއިން މި   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގައި މި މާއްދާއަްށ ވޯޓްނުދެއްވާ ބޭފުޅުން ެއ ވޯޓް ނުދެއްެވީވ މައްސަލައި 

އަޅުަގނޑު ހިތުން އެބޭފުޅުްނެގ ކޮންމެވެސް މައްސަަލއެްއ ޮއތީމަ. އެހެންވީމަ، 

ނޑު ހީކުަރން ހަމަ ޔަޤީާީނުން މިތަނުގައި ސްޓޭޓްމަންޓެްއ  އެބޭފުޅުން އަުޅގަ

ފުރުޞަތު ފަހުވެސް  ދެއްވާނެކަމަށް. އެހެންވީމ، އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި މި

ނޑުެވސް އެދެްނ ފުރުޞަތަކަށް. ސަބަބަކަށްަވނީ ހަމަ އެގޮތަްށ  އަދި އަުޅގަ

އެބޭފުޅުން ދައްކާ ވާހަކަ ައޑުއަހާފަ އެބޭފުޅުން އެދައްަކާވ ވާހަކަފުޅު އެީއ 

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ެއއްަޗކަށްވާނަމަ ތާއީދުކުރަން، ނޫންކަމަށްވާނަމަ 

ޒަތްތެރި ރައީސް، މި ާމއްދާއަީކ ތެދުތެދަށް ދަންނަވާނަމަ ތާއީދުނުކުރަން. ޢިއް 

ކުރީގެ ޑްރާފްާޓއި މިހާރުގެ މި ޑްރާފްޓާއި މާބޮޑު ތަފާތެއްޮއތް މާއްދާއެއްނޫްނ. 

ހަމަ މިޒަމާނުގެ ތަރައްޤީާއިއ ގުިޅގެން ދެވަނަފަހަރަށް ައއުމުން ޢިބާރާތްތަްއ 

ށ(،)ނ(،)ބ( ޖަހާލުންކަހަލަ )ހ(،) 3،2،1ބަދަލުކޮށްލެއްވުުމގައި 

ޖަހާލުންކަހަލަ އޭ.ބީ.ސީ.ޑީ ައކުރުތައް ޖަހާލުންކަހަލަ މިޒަމާނުގެ މޮޑިފިކޭޝަްނ 

އެްއވެސް މައްސަަލއެއް އޮތްއެކަެމއްނޫން މިއީ. ުކރީގައި އޮތްގޮަތްށ 

ހުށަހެޅުނުނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ވޯޓް ދިނީމުސް މިހާރު މިއޮތްގޮތަށްެވްސ 



ނުޑ އަޅުަގނޑު މިހުރީ ވޯޓްދޭްނ. ޢިއްޒަތްތެ ރި ރައީސް ވީމާ އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ މި މާއްދާއާއި ބެޭހގޮތުން ދެން ގެންނާނީ ކޮްނ 

ނޑު ހިތުން ކިތަންމެ ދިގުކޮށް ވާހަކަދެއްކި ނަމަެވްސ  އިޞްލާޙެއްާބއޭ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހިތުން މިކަމަށް ދެއްކޭނީ ހަމަ އެްއވާހަަކއެއް.  ޙަޤީޤަތުގައި މިހާުރ 

ނ ޑު ދެކޭޮގތުގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންވެސް އެްނެމ މިއޮތީ އަުޅގަ

އެދެވޭެނގޮތަށް އަިދ ޤައުުމެގ ރައްޔިތުްނވެސް އެންމެ ެއދެވޭނެގޮތަށް އަިދ 

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާެވސް  އެދިަވޑަިއގަންނަވާެނގޮތަށް. ެއހެންކަމުގަިއވާނަމަ 

ްށއަރާ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އިތުަރށް ދައްކަންއޮީތ ކޮްނވާހަަކއެއްތޯ ހިތަ

އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ވާަހކަދަްއކަން އަޅުަގނޑު އެދެމުން ފުރުޞަތަކަށް އެދިގެްނ 

އަޅުަގނޑު އިށީންނަނީ. މި ވޯޓްނުދެްއވާ ބޭފުޅުން މި މާއްދާ ފާސްކުރަްނ 

ވޯޓްނުދެްއވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެސް ބޭފުޅުންކޮޅެއް ތެދުެވ 

ހުން ވާހަަކދައްކަން އެދި. ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމުން ައޅުަގނޑު ެއއަށްފަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑު ވަރަށް ހަމަ ހިތާމައާއިެއކު  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު މި ތެދުވީ ވޯޓްނުދޭ މީހެއްގެ  މެންަބރުން ައޙްަމދު ަސމީރު   ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑަްށ ހައިޞިއްޔަތުން އެ ސްޓޭ ވާހަކަެދއްެކވުން: ޓްަމންޓް ދޭކަށެއްނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑ  ޤަާަބޫލުނުކުރެވޭ ބައެއް ަކންތައްތައް ހުރުމާއެކު އެވާަހކަތައް އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށް ދަންނަވާލާނަން، އެހެންނަމަވެސް ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން  

ނޑު އުންމީދުކުރަން . އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކވެސް ިއޙުތިރާމުކުރާނެކަމަށް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުަގނޑުމެން ޑިމޮކްރަީސއެްއގެ ރީިތ ނަމޫނާއަކަށްވާްނ 

ނޑުމެނަްށ  ޑިމޮކްރަސީެއއް ހޯދަންކުރާ މި ދަތުރުގެ މަސައްަކާަތުަގިއ އަުޅގަ

ކުރިމަތިލާފައި ހުންނަ ކަންތައްތަކަށްދާއިރު ަރއްޔިތުްނގެ ތެރެއިން އެންމެ 



އޮެވއްޖިްއޔާ ހަމަާަގައިުމވެސް ެއީއ  ފަރުދެއްގެ ިޚޔާލުވެްސ ނުހިމެނޭގޮތަކަށް

މައްސަލަެއއް އަުޅަގނޑު ެއކަން ފާހަގަކުރަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން 

ވަަނ  2އެކަންތައްަތއް ަގވާއިދު ކޮިމޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރި ގަވާއިުދގެ 

ނޑު ވިސްނާފަިއވާ ގެންުގޅިފަިއާވ  މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ގުޭޅ ކަންތައްަތއް ދަންނަވާލަން. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީްސ،  ޚިޔާލާއި

ގަާވއިދުކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުރުމުގަިއ މިމާއްދާ ކުރިން ޑްރާފްޓްކުރެވިަފިއ 

އޮތްގޮތް ފާސްނުވުމުން ބަހުސްގެ ަވގުތުަގއި ވަރަްށ ފުޅާދާއިރާއެްއަގިއ 

ހަރަށް ބަހުސްކުރެވިފަިއވާ މާއްާދެއއްކަމަށާއި މި މާއްާދ ދެވަނަފަ

ޑްރާފްޓްަގއިވެްސ ބަހުސްކުެރިވފައިވާ ގޮތްތަކަްށ ބަލާއިރު ުމޅިން ފުރިހަމަކަމެއް 

ނޑަީކވެސް ެއ  ނޑަށް ފާހަގަާަކުެރވޭ. ެއއީ ައޅުގަ ގެނެވިަފއި ނުާވކަން އަުޅގަ

ބަހުސްގައި ަބިއވެރިެވ ެއވާަހކަދެއްިކ މީހެއްއެހެންކަމުން މިހާރު މި މާއްދާ 

ުލން އަނެްއކާވެްސ ޑްރާފްޓްކުާރ ކޮމިޓީއަށް އަލުން މިގޮތަށް ފާސްނުެވއްޖެނަމަ އަ

ވިސްނުމަކަށް ދާންޖެހިދާނެކަމަށް ފެންނާތީއާއި ކޮންެމޮގތެއްިވޔަސް އެކަްނ 

އެގޮތަށް ދިާމވަނީ. އެހެންވީަމ، ޑިމޮކްރަީސއެްއަގއި ރަްއިޔތުންގެ ޚިޔާލުތަާކިއ 

މަށްވުރެން އެފަދަ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބީރުކަންފަތެއްދީ އަޑުނާހާނެ އުސޫލަކަށް ޮއތު

ކޮންމެ ޚިޔާލަކާއި ހުށަހެޅުމަީކވެސް ައޑުއަހަންޖެހޭނެ އަދި ރިޢާާާޔަތްކުރަންވާެނ 

އަދި ފުރުޞަތު އޮންނަންާވނެ ކަމެއްކަމުަގއި ދެކޭ ާވހަކަ ދަންނަވަން. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު މި ފާހަގަކޮށްލީ ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ 

ރަްއޔިތުންތަކެްއ ޤާނޫނުއަސާީސ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ 

އިޞްލާޙުކުރަމުންދާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހިމަނަންވާނެަކމަށް އެފަރާތްތަކަށް 

ފެންނަ ޚިޔާލުތަށް ފޮނުވައިދިނުމަށްއެދި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ހުޅުާވިލ 

ފުރުޞަތުގައި ޢާންމު ަރއްިޔތުންގެ ގިނަަބޔަާަކު ިޚޔާުލ ފޮނުވާފަިއވާއިުރ 

ރަސީެއއް ހޯދަންކުރާ މި މަސައްކަތުގައި ނަގާލަްނވާެނ މިނިވަން ޑިމޮކް



ނުޑ ނުދެކޭތީވެ. އެހެންކަމުން ގަވާއިުދގެ  ވަަނ  2ފުރުޞަތެއްކަމުަގއި އަުޅގަ

މާއްދާ އަލުން ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ިއޞްލާޙުކުރާިއރު ޤަނޫނުއަާސީސ 

 އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ޚިޔާލެއް ހުށަހެޅުމަށް

ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ރަީއުސލްޖުމުހޫރިއްޔާއަށް ރައްޔިތުން ފޮނުވި ޚިޔާލުތަކަށް 

ާްކުރުމެއް މި މާއްާދަގއި ގެނެިވފައި ނުވާީތ ެއކަާމ  އެްއވެސް ާޖގަެއއް ރިޢާޔަތް

ނޑަްށ  ނޑު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު މި ދަން ނަވާލަނީ މިހާރު މިމާއްދާ އޮތްގޮތުން ެއ ފެންނަގޮތް އަޅުގަ

މައްސަލަތައް ކުރިމަިތވާނެކަަމށް ފެންނާތީ އަޅުަގނޑަށް ާފހަގަކޮށްލެޭވގޮުތގަިއ 

މި މާއްދާ އޮންނަންވާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭޮގތް ދަންނަވާލާނަން. 

ިމ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މި މާއްދާ މިހާރު ޑްރާފްޓްކުރެވިަފއި އޮްތގޮތުން 

މައްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައި މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުގަިއ 

ަގިއ  1އަންނަނިވި ކަންކަމަށް މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ ބުނެފައިއޮްތއިރު 

މިއޮންނަނީ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކަާށިއ 

ށަހަޅާ ޚިޔާލުތަކަށާިއ ހުށަހެޅުންތަކަށް ދޭން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހު

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުފަރުދުން  - 3ހުށަހެޅުންތަކަށް. 

 2މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ޚިޔާުލތަކަށާއި ހުށަހެޅުންތަކަށް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވަނަ ނަންބަރުަގއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ޚިޔާލުތަކަާށިއ 

ނީމަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާނީ އޭނައަށް ފެންނަ ހުށަހެޅުންތަކަށޭ ބު

ޚިޔާލުތަކާއި އޭަނގެ ދާއިާރއިްނ ރައްޔިތުން އޭނާގެ މަްއޗަށް ފޮނުވައިދީފައިހުިރ 

ާާއެުކަގިއ  ޚިޔާލުތަކާއި އެުކަގއިކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ. ހަމައެއާއި

ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ  ގައި ެއއޮތީ އަދި އިތުރު 3އިތުރު ޖާގަެއއްެގގޮުތގައި 

އެކަން ކޮށްދޭނެ މަގު ފަިހކޮށްދެއްވާަފއި. އެހެްނވީމަ، އަޅުަގނޑު އެއަްށ 

ނުޑގެ ޚިޔާލަށް އަންނަނީ  ގެ ނިޔަލަްށ  2004ޖޫން  30އިތުރުކޮށްލާފައި އަުޅގަ



ޢާންމުފަރުދުން ރައީސުލްޖުމުހުރިއްޔާއަށް ފޮނުވާފަިއާވ ޚިޔާލުތަކަށާިއ 

 ާާ ޔަތް ކުރަްނވާނޭ. ެއއީ އަޅުަގނުޑ މިހެން ހުށަހެޅުންތަކަށްވެސް ރިޢާ

މިދަންނަވާ ސަބަބެއް އެބަހުރި އޭަގއި ޢިއްޒަތްތެާެރި ަރއީސް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން 

ދެވަނަފަހަރަށް ޑްރާފްޓްކުރި ގަވާއިުދގެ ދެވަނަ މާއްދާ އޮްތގޮތުން އަންނަނިިވ 

 ަވނަ ނަންބަރުގައި އޮތްކަމަީކ މިދެންނެވިގޮތަށް  3ކަންކަމުގެ ތެރެއިން 

ތަކުރާރުކޮށް އެކަންަތއްަތކަށްާވއިރުވެސް އެއަްށ ޖާގަދީފައިނުވާީތ 

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އަިރހަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައްިޔތުންގެ ފަރާތުން 

ނޑަކީ އެ ޚިޔާލުަތްއ  ފޮނުވާފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުަތއް މީގައި ހިމެނިފައިނުވާތީ އަުޅގަ

ސާކޮށް މިތަނަށް އައި މީހެއްެގ އަމިއްލައަށް ލޮލުން ބަލައި ެއކަންތައްތައް ދިރާ

ނޑަްށ ފާހަގަާަކުރެވޭ އެމަނިކުފާނު މި މަޖިލީހަށް  ހައިސިާިއްޔަތުން އަުޅގަ

މިހާރު ފޮނުވާފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި އިިދކޮޅު ޚިޔާލުފުުޅތައްވެސް އޭަގިއ 

 ްާ އެބަހުއްާްޓޭ ަރއްޔިތުން ހުަށހަޅާފައ. އެހެންކަމަްށވަންޏާ އެ ޚިޔާލުަތއް

ރިޢާޔަތްާްުނުކރެވޭގޮަތކަށް ދާކަމަްށވަންޏާ ެއއީ ހަމަަގއިމުވެްސ އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުަގނޑުމެނަށް ކުެރވޭ ރަނގަޅު ކަމެއްނޫނޭ. އެހެންވީމ، އަޅުަގނޑަށް ިމ 

މާއްދާ ޑްރާފްޓްކޮށްފަިއ އޮްތިއރު އަދި މަޖިލީހުން ޑްރާފްޓްކުރަްއވާފައި އޮްތ 

ނާ ވާހަކަިއގެ ތެޭރަގިއ ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބު 1ކޮމިޓީގެ ފަރާތުންެވސް މީަގިއ 

އެބައިހިމެނެއޭ. މިހެން އައިނަަމ އަޅުަގނުޑގެ މައްސަަލއެއްެނތް އެކަމަކު އެަބިއ 

ނުހިމެނޭކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ އޭަގއި ހުރީާީ ހަމައެކަިނ 

ރައީސުލްޖުމޫރިއްާޔއަށް މީގަިއ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވާފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުަތުކެގ 

ޅިން ޭއަގިއހުރި ޚިޔާލުފުޅުތަކެއްނުނޭ އެާއއި އިދިކޮުޅ އެ ހުރީާީ މު

ޚިޔާލުފުޅުތަްއވެސް އެބަހުއްޭޓ ޭއގެތެރޭަގއި އެހެންކަމަށްަވންޏާ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނުޑ މިދަންނަވަނީ.   ރައީސް، ެއއަށް ރިޢާޔަްތކުރެވެންޖެހޭނެއޭ އަުޅގަ

އެ ޚިޔާަލކަްށ އެހެންވީމަ، ޑިޮމކްރަސީެއްއގަިއ ކޮންމެ ރައްޔިެތއްގެ ިޚޔާލުެވސް 



ރިޢާާާޔަތްާްކުރަންވާނޭ އަިދ އަުޑއަހަންވާނޭ. އެހެންަކމަށްވާނަމަ މިހާރު 

ހުށަހެޅިފައިހުރި ޚިޔާލުތައް މިތަނަށް މަޖިލީހަށްާް ފޮނުވާފައި އެބަހުއްޓޭ އެައްށ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުެގ  އަޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްާްނުޮކށް އެ ޚިޔާލުތަށްާް އަުޅގަ

ްއޓަކުާުން ވަންނާނެ ގޮަތކީ ެއީއ ނެތްކަމެކޭ. ދެން މެންބަރުންގެ ދޮރަކުން، ދޮރާ

ނޑު ހިތަށްއަރާ ސުވާލެއް ހަމަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  ހަމަ މިއާއެކުަގއި އަުޅގަ

 ްާ ތެރެއިން ކިތައް ބޭފުޅުންާބަވއޭ ރަްއޔިތުންގެ ޚިޔާލު ޮފނުވޭނެ މަގުތައް

އެހެްނވީާމ ތަނަވަސްކޮށްދީފައިހުރީ. އެހެންވީމަ،  މިހުރީވެްސ ހަމަ ސުވާލު 

ނޑަށް ހަމަ ސާފުނުވަނީ  ގަިއ  1ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކަށާއި ހުށަހެޅުން ތަކަށޭ 

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ފޮނުވާފައިހުރި ޚިޔާލުތަކަށް ރިޢާޔަްތ  30ބުނީމައި މިދެންނެވި 

ނުޑ ކުރާނެކަމަށް. އެހެންވީމަ، އެަކންތައްތައް ސާ ފުނުވާތީ އާއި އެީކގައި އަުޅގަ

ނުޑ ވޯޓުނުދިްނ  ނުޑ އުންމީދުކުރަން ައުޅގަ ވޯޓުނުދިނީ، އެހެްނވީމަ އަުޅގަ

ސަބަބު ސާފުވެދާނެ ކަމަށް ެއހެންވީމާ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ހަަމ 

އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވީ މިވާަހކަތައް މަޖިލީހުގެ ސަމާލުަކމަށް ދަންނަވާލަން 

 ރި ރައީްސ، ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ޢިއްޒަތްތެ

 

 އަޅުަގނުޑވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވި ނުކުތާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު އެ ފާހަގަކުރެްއވީ. ެއހެންވީމަ، އެ  ނަީސރު هللا މެންަބރު ޢަާަްބދު

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދެއް ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެވި ހުރިހާ ވާހަކަފުޅުތަަކށް އަޅުގަ

 ދަންނަވަން، ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ރައްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ދެވަނަ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު 

ާުސަިއން ިއބްރާީހމް   ޕީގެ ެއއް މަރުހަލާ ނިމި މިހާރު އެހެން މަރުހަލާއަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެލިކޮ އިލްޔާސް ޙު



ނޑު މިހާރު ބަހުސްކުރަމުން މިދާ  ވާހަކަެދއްެކވުން: މި ދަތުރުކުރަނީ. މި މަރުހަލާގައި އަުޅގަ

މާއްދާ އާމެދު ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަަކއެއް ދަންނަވާލުުމގެ ކުރިން މިއަުދ 

ހުސާއި ބެހޭގޮތުން އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮްތ ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު އެ ހިނިގ ބަ

ހަމަ ވަރަށް ކުޑަކޮށް ދަންނަާވލާފައި ކުރިއަށް ދާނަމޭ ހިތަށް އަރާތީ މި ވާަހަކ 

މި ދަންނަވާލަނީ. އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވިަފއި މިއޮތީ މިތާނގަިއ 

 ޢަމަލުކުރަމުން މިދާ ގޮތަކީ ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިއްޖިްއޔާ ެއއާމެދު ރިޔާސަތުން 

މީގައި އިޞްލާެޙއް އޮތްތޯ އައްަސވާނެކަމަށް. އެހެން ނާއްސަަވއިފިްއޔާ ެއ 

ނޑުމެންނަށް ހުޅުވިފައި އޮންނާނެ ކަމަށް ހީކޮށްގެްނ  ފުރުޞަތުާު އަޅުގަ

ނޑުެގ  އަޅުަގނޑު އިނީ. އެހެން ަނމަވެސް މިތަނުން ގެންދެިވޮގތަކީ އަުޅގަ

ން މިދަނީ މި ދެވަނަ މައްސަލަެއއް ނެތްގޮެތއް. ެދން މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމު

މަރުހަލާގައި ވަރަށް މުހިްނމު މާއްދާއަާކއި ބެހޭގޮތުްނ އެއީ ަޤާވއިދުެގ 

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮީތ  އެޖެންޑާާއއި ބެހޭގޮތުން. ިމާއއި ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ މަްއސަލަައކީ މި މާއްދާ އަކުރުަތކަށް ބަހާލެވިފަިއ ހުރިއިރު މީަގިއ 

ަބއޮތް ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީ ހޯއްދަވާނެ ވާހަކައާއި އަިދ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޔާުލފުޅު މިއަށް އެއްކުރާނެ ޮގތާއި، އަިދވެްސ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތް. ދެން މީގެން 

ދާލަން ޖެހިއްޖެ އަޅުަގނޑަށް އުނިކަމަށް މި ފެންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާުލ ހޯ

ހިނދެއްގައި އިދާރީ ކޮމިޓީން ނުވަތަ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ހަދާނީ ކިހިނެއް ބާއޭ. 

އަޅުަގނަޑކީ މީ މިމާއްދާއަްށ ވޯޓުދިން މީހެއް ނޫން. އެހެންވީމަ، ވަރަްށ 

ނުޑގެ ިމ  ޝައުޤުާުވެިރކަން ހުންނާނެ ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަުޅގަ

ފަހަރެއްަގއި މާ ބުރަދަން ނެތް ވާހަކަައކަށްެވްސ ވާހަކަކޮޅު އަުޑއަހާލަން. 

ނޑު ިމއަށް ވޯޓުނުދިން ސަބަބަކީ ހަމައެކަނި  ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ައުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީެގ މާއްދާެއްއ ޑްރާފްޓް ކުެރިވގެންދާ ވަގުުތ ރަްއޔިތުންެގ 



ނުޑ ހިމެނޭ ދާއިރާއި ން ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ އަދަދެްއގެ ބަޔަކު ުނވަތަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ސަޕޯޓްކުރާ ަބޔަކު ބޭނުންވެދާނެ އެ މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުްނ 

ނޑު އެފުރުޞަތު އަުރވަްނ. ޚިޔާލެއްކޮންމެވެސް   ހޯދާނެ  ެއހިނދުގައި އަޅުގަ

 ކޮމިޓީ އިދާރީ ުނވަތަ ކޮމިޓީ ޑްރާފްޓިންގ ާޚްއޞަކޮށް ބަލައިލުން. ކޮަބއިތޯ ގޮތަކީ

 ބޭފުޅުންކޮޅެއް  ގިނައަދަެދްއގެ ެއއްގެދާއިރާ އެ އެބޭފުޅުންގެ މެދުވެރިެވގެން

 ެއވަގުުތއެ  ބާްއަވއިގެން ެއއްެޗއް ކަހަލަ މަހާސިްނތާއެއް ބޮޑު އެްއކޮށްލާފައި

 ޚިޔާލު  މާއްދާއަކަށް އެ ހޯދާލާފައި ޚިޔާލު ބެހޭގޮތުން ބަހުސަކާއި ހިނގަމުންދާ

 ވޯޓު  ށްމިއަ އަޅުަގނޑު ނެތުނީމަ ފެންނަން މީގައި ގޮެތއް ކަހަލަ އެްއކޮށްލެވޭނެ

ނޑު ރޫޙަާަށް މާއްދާގެ މި އަނެއްހެން ނުދިނީ.  ތާއީދުކުރަން. ަވރަށް އަުޅގަ

ނޑު ހީކޮށްގެންހުރީ އަޅުަގނޑު  މާއްދާ  ކަމުގައިިވޔަސްވެސް ނުދިން ޯވޓު އަުޅގަ

ނުޑގެ  މިހާރު ދެން  ނުވި. ފާހެއް ނަމަވެސް އެހެން ދާނެކަމަށް. ފާސްވެގެން  އަޅުގަ

 މާއްދާަގއި  މި މިތަންކޮޅު އަންަނއިރު ފްޓްވެގެންޑްރާ މާއްދާ މި އަލުން އެދުމަކީ

 އެ  ޤާނޫނުއަސާސީ މިކަހަލަ ހިނދެއްގަިއވެސް ކޮންމެ އައުން. ހިމެނިގެން

 ފެށިގެން  ބާރު ރައްޔިުތންގެ އަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އެތި ބާރުގަދަ އެންމެ ޤައުމެްއގެ

 ބޭނުންވެއްޖެ  ަރއްޔިުތން އެހެންވީމަ، ޤާނޫނުއަސާސީިއން. އަންނަނީ

 ހުޅުވިަފއި  އެދޮރު ެވއްދޭގޮތަށް ޚިޔާލު ރަްއޔިތުންގެ އެއަށް  ންމެހިނދެއްގައިކޮ

ނޑު އޮތުމަކީ  ިތއްެބވި  ކޮމިޓީގައި ޤަާވއިދު އެ ގޮވާލުމެއް. ގޮާވލާ ހަމަ އަުޅގަ

ނޑު  ފުރުޞަތުގައި މި ދަންނަވާލަމުން މިވާހަކަ ބޭފުޅުންނަށް ފަންސަވީސް  އަުޅގަ

  ރިއްާޔ.ޝުކު އިށީންނާނަން، ކުރުކޮށްލާފައި

 

  އުޅުނު އަރިްސކޮށްަލން އަޅުަގނުޑވެސް ރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި ` އުތުުރބުރީ  އަިރއަތޮޅު

  މިއާއި ހަމަ ފާޅުކުރައްވައިފި. މެންބަރުން ޢިްއޒަތްތެރި ޚިޔާލުތަށް ވަރަށްގިނަ މަުޖދީ  މުަޙންަމދު މެންަބރު

  ނުކުތާ އެއް ހަމަ ބޭނުންވި ށްލަންއިތުުރކޮ އަޅުަގނުޑވެސް އެުކގައި ވާހަކަެދއްކެުވން: އިްބރާހީމް



 ެއގޮތަށް  ހާމަކުރެއްވީ. އެ ދެންމެ މެންބަރު ިޢއްަޒތްތެރި ެދކުނުބުރީގެ އަރިއަތޮޅު 

 ދެސުވާލުގެ  ުއފެދުނު ހިތުަގއި އަޅުަގނޑު ބޮޑަށް އެންމެ ތާއީުދކުރަން. އަޅުަގނޑު

 ޝަރީފް  މަދުމުޙަން މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ޮކޅުމަޑުލުގެ ސުވާލަށް އެއް ތެރެއިން

 ވަނީ  ހަވާލާދެއްވާ ވަޙީާީދު ޢަލީ މެންބަރު ޢިއްޒަތްެތރި އަތޮުޅގެ ރ. އާއި

 ކޮމިޓީައށް  ޑްާރފްޓިންގ މާއްދާ މި އެުކަގއި މިއާއި ހަމަ އަުރވާފައި. މަޝްވަރާ

 ގޮތަށް  ހުށަހެޅުއްވި އެ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނުބުރީގެ އަރިއަޮތޅު ދާއިރުަގއި

ނުޑވެސް  ްނޮގސްދިނުމަށްގެ ކޮމިޓީއަށް އިދާރީ  އެވާހަކަ  އެދޭތީ އަޅުގަ

  ޝުކުިރއްާޔ. އަރިސްކޮށްލަން،

 

ނޑު އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް، މެްނބަރު  ކޮޅުމަޑުލު   ފާސްނުވި މި ބޭނުންކުރާނީ މިފުރުޞަތުގެ އަުޅގަ

  އާއި އްދާމާ މި ޙަާަޤީޤަތުގައި ދަންނަވާލަން. ެއއްެޗއް  ބެހޭގޮތުން އާއި މާއްދާ  ަޙސަން ރަީޝދު ޙުަސއިން

 ދެކެވުުނ، ާވހަކަތައް ގިނަ ވަރަށް އިރުގައި ކުރެވުނު ބަހުސް ކުރީގައި މެދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އިޞްލާޙު މި  ކޮމިޓީން ކުރާ ޑްރާފްޓް  މި ރިޢާޔަތްކޮށް މައްޗަށް ޭއގެ ދެކެވިފައި

ނޑަށް މިއޮތީ. އަިއސްފައި ޑްރާފްޓްެވގެން  ީމގެ  ގޮުތގައި ފާހަގަކުެރވުނު އަުޅގަ

 ދެންމެ  ބޭފުޅުން ބައެއް ބަޔަކީ މުހިންމު  އެންމެ އޮތް އުނިވެފައި ޒީގޮތުންލަފް

 ފޮނުއްވި  ރައްޔިތުން ޢާންމު ނިޔަލަށް ގެ 2004 ޖޫން 30 ގޮތުން ފާހަގަކުރެްއވި

 ދެލިކޮޕީގައި  ދެވަނަ މި  ކަމަށް ކުރަންވާނެ ރިޢާަޔތް މައްޗަށް ޚިޔާލުތަކުގެ

 ނެތް އިޞްލާޙުަގއި މި ޑްރާފްޓް މި އިޞްލާޙުަގއި ފޮނުވި ފަހުން މި އޮތްއޮތުން

ނޑު އެކަމު ކަންތައް.  އެެކއް  ގައި )ށ( މީގެ ނޫންބާއޭ މިވާހަކަ އެރީ ހިތަށް އަުޅގަ

 ޚިޔާލުަތާކއި  ފޮނުއްވާ މަޖިލީހަށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މިއޮންނަނީ. ގައި

 ފޮުނވި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޢާންމުފަރުދުން މި ޚަޤީޤަތުގައި ހުށަހެޅުންތައް.

 އިޞްލާޙު  ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއީ އޮތީ ބެލެވިފައި އަޅުަގނޑަށް ޚިޔާލުތަކާމެދު

 ޢާންމު  އަދި ފެނިވަަޑއިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބޭނުންވާކަމަށް ކުރުމަށް



 އެ  ގޮތުން ބެއްެލވުމުގެ ކިހިނެއްތޯ ހުރީ ިމކަމުގައި ޚިޔާލުވެސް ފަރުދުންގެ

 ހޯއްދެވުމަށް ޚިޔާލު ޢާންމުފަރުދުންގެ އެގޮތަށް ށް،ކަމަ  ކަމެއް ކުރެއްވި މަނިކުފާނު

 ހުށަހެޅުއްވި ފޮނުއްުވމުން ފޮނުއްވި މަޖިލީހަށް މި އެމަނިކުފާނު ފަހު

ާް  މައްޗަށް ހުށަހެޅުންތަކުގެ އެ ފޮނުއްވާފަިއަވނީ ހުށަހެޅުއްވުން  ރިޢާޔަތް

 އެހެްނވީމަ، ޤަބޫލުކޮްށގެން. ހުރީ އަޅުަގނޑު ކަމަްށވެސް ކުރަްއވަިއގެން

 ޤަބޫލުކުރެވުނީ އަޅުަގނޑަށް ދެންމެ އިރުގައި ވޯޓުިދން މިތަނުަގއި އަޅުަގނޑަށް

 ފޮނުވާ  މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއޮއންނަ ަގއި )ހ( ގައި )ށ(

 މި އެމަނިކުފާނަށް ފަރުދުން ޢާންމު ބައިަގއި ުބނާ ހުށަހެޅުންތަކޭ ޚިޔާލުތަކަށާއި

ނޑު އެގޮތަށް އެ ށް.ހިމެނޭނެކަމަ ޚިޔާލުތަށްވެސް ފޮނުއްވި  ޤަބޫލުކުީރ. އަުޅގަ

 އޮތުމާއި ކަންމިހެން ޤަބޫލުކުރެވޭނެހެން. އެކަން މާނާަގއި އެ ހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

 މި ފޮނުވިގޮތަށް މި  ކޮމިޓީން  ޑްރާފްޓް  މިހާރު ތާއީދުުކރެވޭ އަޅުަގނޑަށް އެްއކޮށް

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި  ބާއްވަން. މާއްދާ  މި  އްނެތްސަބަބެ ކަންބޮޑުވާނެ އަޅުގަ

 ނޫނީ  ހުށަހެޅުން އެއްޗެހި  މަޖިލީހަށް  މި ސަބަބަކީ  ެއއީ މައްސަލާަގއި

 ެއއީ  ފާހަގަކޮށްފައި. މާއްދާ މި މަގެއް ތިން މިއޮންނަނީ ފޮނުވޭނެ ހުށަހެޅުންތައް

 ޭއގެ  ުހށަހެޅުންތައް ޚިޔާލުތަކާއި ފޮނުވާ މަޖިާިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އަދި އެމަނިކުފާނު އިތުރަށްވެސް ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ ރި ހު ފޮނުވާފައި މިހާރު މާނަޔަކީ

ނޑަށް އެކަން ފޮުނވަފާނެއޭ. ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް  އެގޮތަށް  މި ީހަވނީ އަުޅގަ

 ކަންތައް  އިޞްލާުޙކުރުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ މި ޚާއްޞަކޮށް އޮންނާނެހެން.

 ކައިީރގައި  ވަރަށް ހަމަ ބަދަލުވުންވެސް ޚިޔާލުފުޅު އެމަނިކުފާނުގެ ދިގުލާވަރަކަށް

 ޚިޔާލުތަކާއި  ހުށަހަޅާ މެންބަރު  މަޖިލީހުގެ މިއޮތީ ދެވަނަކަމަކަށް ދެން އޮވެދާެނއޭ.

ނޑުމެންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހެޅުންތައް.  އިޞްާލޙު  ޤާނޫނުއަސާސީ އަޅުގަ

ނަޑއެޅި ކުރުމަށް  ައއްަޔން  ނޫނިއްޔާމުން ބަެއއް ކުރެވިފަިއވާ އިްނޗާޖް ކަ

 މީަގއި  ޚިޔާލުތަާަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ  މިކަމުގައި ންކަމުންއެހެ ަބއެއް. ކުރެވިފަިއވާ



 އެާެއީ  ބައި މިއޮތް ތިންވަނައަށް ދެން އޮންނަްނޖެހޭނެ. ހިމެނެންޖެހޭނެގޮތައް

 ޚިޔާލުތަާކއި ފޮނުވާ މަޖިލީހަށް ޢާންމުފަރުދުން މެދުވެރިކޮށް މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ނޑުއަ އޮތުމުން މިބައި ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހެޅުންތައް.  ޖެހުނު. ހިންހަމަ  ވަަރށް ުޅގަ

 މި  އޮތްގޮތުން ޑްރާފްޓް ކުރީގައި މީ އޮތީ ހީވެފައި ކުރިން އަޅުަގނޑަށް ސަބަބަކީ

 އެހިސާބުން ޮފނުވީމަ އެއްެޗއް ފޮނުވި ފަރުދުން ޢާންމު ިނޔަލަށް ޖޫންގެ 30

 ދާނެތީ  މާނަކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ބައެއް އެގޮތަްށެވސް ބަންދުވީއޭ. އެދޮރު

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު ނަމަވެސް ކަްނބޮޑުވެފައި. ވަރަށް ހުރީ ަގނޑުއަޅު

 މެންބަރުން  އެމީހުންގެ ފަރުދުންނަށް  ޢާންމު ފަހުންވެސް ޖޫންގެ 30 މި އެބައިނގޭ

 ިޚޔާލު އެއަށް މެދުވެރިޮކށް މެންބަރުން ތަމްީސލުކުރާ އެމީހުން މެދުވެރިކޮށް

ނޑު އެހެންވީމަ، ފޮނުވިދާނެކަން.  ތަންކޮޅެއް  ތާއީުދކުރިއިރު އަށްމި އަޅުގަ

 މިހާރު އެްއޗަކީ މިއުޅޭ ދަންނަވަން ނެގިން. މައްޗަްށެވސް އަތް އަޅުަގނުޑގެ

 ޑްރާފްޓް މި ނުދެއޭ. ެގއްލިގެންެނއް އެއްެޗއް އެްއެވސް ޙަޤީޤަތުގައި މިއޮތްގޮތުން

 ފަިއ.ލައްވާ އެކުަލވާ މިއޮތީ މި ވިސްނާވަަޑއިގެންަފއޭ ބޮޑަށް ވަރަށް ކޮމިޓީން ކުރާ

 ސަބަބުން ުނލުބުމުގެ ވޯޓު 14 މެދުވެރިވީ މި ފާސްނުުވމަށް މާއްދާ މި އެހެންވީމަ،

 މިކަމަށް  ިއރުގަިއވެސް ެއކުލަވާލާ އަލުން ޑްރާފްޓް މި އުންމީދުކުރަނީ އަޅުަގނޑު

ނޑު ލިބުނުކަމާއި ތާއީދެއް  ބޮޑު ވަރަށް  މިދެންނެވިހެން  އަޅުގަ

 ގެނިޔަލަށް  2004 ޖޫން  30 ހެޅުމަށްހުށަ ޚިާޔލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 ފަރުދުން  ޢާންމު ތެރޭގައި ފުރުޞަތުގެ ލިބުނު ފަރުދުންނަށް ޢާންމު ހުށަހެޅުމަށް

 ިމވާ  ެއކެްއގައި ަގއި )ށ( މި ުހށަހެޅުންތައްވެސް ހުށަހެޅުއްވި އެމަނިކުފާނަށް

ނޑު ހިމެނޭކަމަށް ބައިގެތެޭރގައި  ފަރުދުން  ޢާންމު ދެން ޤަބޫލުކުރަމޭ. ައޅުގަ

ނޑު ައއިިޞއްޔަތުން ކީމީހެއްގެ ޚިޔާލުަތއް ފޮނުވާފައިވާ  ެއއީ  ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

 އެބަހުްއޓޭ  ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުށަހެޅުންތައް ގިނަ ވަރަށް ތެދެކޭ. ބޮޑު ވަރަށް

 ހަމަާަ ސިޓީވެސް ކޮޕީ ހަމަ އެބަހުއްޓޭ ގިނައިން ވަރަށް އޭގެތެޭރގައި ނަމަވެސް



 ހުށަހެޅުންތައް  ހުރި ހުށަހަޅާފައި އެ އޭތި ންވީމަ،އެހެ  ހުރި. ނަންބަދަލުކޮށްލާފައި

 ޭއަގއި  ބަޔަސްެއއް އެނަލެޓިކަލް ބޮޑަށް ވަރަށް މި ކުާރއިރުަގއި އެނަލައިޒް 

ނޑު ާވކަމަށް އެކުެލވިގެން  ޭއގެ  މީގެ އެހެްނވީމަ ޤަބޫލުކުރަމޭ. އަުޅގަ

 އެ  ނަމަވެސް އެބަހުްއޓޭ އޭަގއި މައްސަލަތައް ގިނަ ވަރަށް  ޒާތުަގއިެވސް

ނުޑމެން ހުށަހެޅުންތަކަށް  މާއްދާ  މި ނުކުރުމަކަށް ރިޔާއަތް އަޅުގަ

  ޝުކުރިްއޔާ. ވަރަށްބޮޑަށް ނާަޅއޭ، ބާރެއް އެްއގޮތަކަްށވެސް

  ފުރަތަމަ  އެންމެ މާއްދާ މި ކުރިން އާދެ ރަީއސް، ިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އަްޙަމދު  މެންަބރު މާލޭ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މީަގއި ވާހަކަެދއްކިން އަުޅަގނޑު ވެސްއިރު ހުށަހެޅުނު ވާހަކަެދއްެކވުން: އާޠިފް

 އާދެ، އޮންނާތީ މިގޮތަށް ހުށަހެޅުންތަކަށް ޚިޔާލުތަކަށާއި ފޮނުވާ މަޖިލީހަށް

 ފޮނުއްވާ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮތުަގއި ފެންނަ އަޅުަގނޑަށް

 ކަމަށް ކަމެއް ދާނެ ހިނގަމުން އަާަބަދު އެއީ އޮތީމަ އެހެން ޚިޔާލުތަކަށާއި

 އިރު  އެކުލަވާލެްއވި މަޖިލީސް  މި ބަދަލުގައި އޭގެ މާނަކުރެވެނީ.

ނޑުމެން  އެއީ ޚިޔާލުތަށް ހުރި ފޮނުއްާވފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަޅުގަ

 ބާްއވަން ގޮތަކަށް ނިމޭކަހަލަ އެހިސާބުން ކަމަށް  އެއްޗެއް ބަލަންޖެހޭނެ

 އެހާތަނަށް  ފަރުދުންވެސް ންމުޢާ ެއއާިއއެުކގައި ހަމަ ފެނޭ. އަޅުަގނޑަށް

ނޑުމެން އެއީ ޚިޔާލުތަށް ހުރި ފޮނުވާފައި  ނިންމަންޖެހޭ އެހިާސބުން އަުޅގަ

 ނަންބަރުން ދެވަނަ ގެ )ށ( މި ނަމަވެސް ެއހެން ދެން ބަލަން. އެްއޗެްއކަމަށް

 ޚިޔާލުތަކަށާއި  ހުށަހަޅާ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ އެބައޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 މެދުވެރިކޮށް މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ އެހެންވީމަ، އާދެ، ކަށް.ހުށަހެޅުންތަ

 ބޭނުން  މިއޮތީ ފަރުދުންނަށްވެސް ޢާންމު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށވެސް

 ގޮތަށް. ހުށަހެޅޭ ވިޔަސް  ކޮންމެާެއެްއޗެއް އިޞްާލޙެއް ޚިޔާލެއް ހުށަހެޅުމެއް

 ފަންނީ މި ބަބުނޭއެ  ގައި )ނ( މާއްދާގެ މި ޕޮއިންޓަކީ  އަެނއް އެކަންއިނގޭ

 އޮންނަނީ  މި ިއތުރަށް އޭގެ ކިޔާފައި މިހެން ބާރާއި ހޯދުމުގެ އެހީތެރިކަން ލަފަޔާއި



 ލަފަޔާއި އެހެނިހެން ފެންނަ ބޭނުންވާކަމަށް މަިޖލީހަށް ުގޅިގެން މަސައްކަާތއި އެ

 ކޮންމެ  ފެންނަ މަޖިލީހަށް އެހެންވީމަ، އެބަޮއވޭ މިހެންެވސް ވަސީލަތްތަށް ޚިޔާލާއި

 ޢާންމު  އަދި ފަރާތުންވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ތާކުްނވެސް ކޮންމެ ފައެއްލަ

 ކަމެއްކަމަށް ލިބިގެންވާ ބާރު އެއީ ހޯދޭނެގޮތް ފަރާތުންވެސް ފަރުދުންގެ

 )ށ( މާއްދާގެ މި ދަންނަވާނަމަ ތެދުތެދަށް އެހެންވީމަ، އެަބއޮވޭ. ބަޔާންކޮށްފައި

 ރަނގަޅުވާނެ  ެއންމެ ކަންނޭނގެ ްއވުންނުބޭ ުނވަތަ އެންމެ ކަންނޭނގެ އުވާލުން

ނޑުމެންނަށް އޭރުން ގޮތަކީ.  2004 އެޖެންޑާއަކީ މަޖިލީހުގެ މިބުނެވެނީ އަުޅގަ

 އެމަޖިލީހަށް އެއްކޮށް މަޖިލިސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދުވަހު ވަނަ 19 ޖުލައި

 މަސައްަކތް  ކުރުމަށް އިޞްލާޙު ޤާނޫނުއަސާސީ ފަަދއިން ލިޔުމުަގއިވާ ފޮނުވި

 ކުރުުމަގއި  މަަސއްކަތް ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި ދެން ރުމޭ.ކު

 މި  އެބައޮތް ުބނެފައި އިތުރަށް ޭއގެ ލަފައާއި ފަންނީ ފެންނަ ހޯދަންޖެހޭކަމަށް

 ލަފަޔާއި  އެހެނިހެން ފެންނަ  ބޭނުންވާކަމަށް މަޖިލީހަށް ގުިޅގެން މަސައްކަތާއި

 ލަފާގެގޮތުަގއި  ަވންޏާ ބަލާލާކަމަށް ގޮތުަގއި ލަފާގެ  އަޅުަގނޑުމެން ދެން

 ޢާންމުފަރުދުން  ައދި ޚިޔާލުތަްއވެސް ހުރި ފޮނުްއާވފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހުރިހާއެއްޗަކަްށވެސް  ޚިޔާލުެވސް ހުރި ފޮނުއްވާފައި

 ޢިްއޒަތްތެރި  އަތޮޅުގެ ތ. ދެން އެަބއޮޭވ. މީގައި ދީފައި  ބާރު ކަމުގެ ވިސްނިދާނެ

 މަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ އެވިދާޅުވިހެން ޙަސަން ރަޝީދު  ޙުސައިން މެންބަރު

 ޢާންމު އަދި ޚިޔާލުވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވެއްޖިއްޔާ  ދާގޮތް ދިގުލަިއގެން

ނޑަށް  ދާނެކަމަށް ބަދަލުވަމުން އެގޮތަށް ހަމަ ޚިޔާލުވެސް ފަރުދުންގެ  އަޅުގަ

ނޑުމެން ހިނގައްޖިްއާޔއޭ ިއގެންދިގުލަ މަސައްަކތް އެހެންވީމަ ފެންނަނީ.  އަުޅގަ

 ެއއް  އޭގެ ެއބައޮވޭ. ބޮޑަށް ވަރަށް ބިރުވެސް ކަމުގެ  ހިނގައިދާނެ ބުނާއިރު

 ހުދު ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ފާސްކުރި އަހަރުން 17 މަޝްއޫރު މި ހެއްކަކީ

 ފަހުންއައިސް ޙިލާަފށް ނަމޫނާޔާވެސް ހުށަހެޅުއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ



 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ހަމަ އެެއއްިޗއްސަކީ އާދެ، ދިޔައީ. ވެގެންފާސް މާއްދަތަށް

 ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅަގނޑު މާއްދާތަްއކަން ޯވޓުދެއްވި އެގޮްތގޮތަށް މެންބަރުންވެސް

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފަސޭހައިން ވަރަށް ވެދާނެގޮތެއް ހަމަާަ މީގަިއވެސް

 ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ބޭފުޅުންނަކީ ވާނުދެއް  ވޯޓު ޚިޔާލުަތކަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ފުރޮޅިގެން މިކަން ގޮތްގޮތަށް އެކަހަލަ ވޭ. މެންބަރުންކަމަށްވެސް

ނޑަށް  ހިނގައިދާނެކަމަށް  ގޮތަކީ  ރައްކާތެރި އެންމެ އެހެންވީމަ ފެންނަނީ. އަުޅގަ

 މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ބަަޔކީ އަނެއް ބޭއްވުން. )ނ( ާއއި )ހ( ދޭއްގެ

 މެންބަރުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެެވސް ވާންވީ. އެްއޗެހިކަމަށް ހުށަހަޅިއްވާ

 މިތިއްބެީވ. މިތާނގައި މެންބަރުން ރައްޔިތުންެގވެސް ޢާންމު މިތިއްބެވީ މިތާނގައި

 ކޮްނމެ  ޚިޔާލުވެސް މެދުވެރިކޮށް މެންބަރުން ފަރާތަކަށްވެސް  ކޮންމެ އެއިން

ނޑަށްއަޅު ެއހެންވީމަ ހުށަހެޅުްއވޭނެ. އެްއޗެްއވެސް  )ށ( މާއްދާގެ މި ފެންނަނީ ގަ

  ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިްއޔާ އުނިކޮށްލަން.

 

 ވާހަކަދައްަކވަން ބޭފުޅުންަވރު 8 ބޭފުޅުން 7 އަދި މިހާރުވެސް އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ދެން  އެބައޮތް. އެދިަވޑަިއގެންފައި  ގަސްތުކުރަނީ  މި  މިހާރު އަޅުގަ

 ނަންފުޅު ބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ތެރޭަގއި މިނެޓު 5 އަށްއޮތްކުރި

 ކަމަށް. ހަމަޖައްސަންާް ނޯންނަގޮތަށް ފުރުޞަތު ދެން  ފަހުން އޭގެ ނޯޓްކޮށްފައި

 ދަންނަވާލީ. މި ެއހެން ވާތީ ަވގުތަކަށް ފާލުކުރެްއވުމުގެ ޚިޔާލު ހަމައެކަނި މީ ދެން

ނޑު ދެން އާދެ،  އިބްރާޙީމް މެންބަރު މާލޭ  މިއަރުވަނީ ތުފުރުޞަ އަޅުގަ

  އިސްމާޢީލް.

 

ނޑު ރަީއސް، ިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްބާރޙީމް  މެންަބރު މާލޭ   ވަރަާަށް ުއޅުނު ދަންނަވަން އަުޅގަ

 އެހެްނވީމަ ވިދާޅުވެއްޖެ މިހާރު މެންބަރުން އެެހން ޢިްއޒަތްތެރި ވާހަކަ ގިނަ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިްސމާޢީލް



 ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅުަގނޑު ދެން ނެތިން. ކުރާކަށް ތަކުރާރު ކޮންމެހެން ނޑުއަޅުގަ 

 ކުީރގަިއެވސް  މީގެ މެދު އާއި މާއްދާ މި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި ބޭނުން

 ވިދާޅުވަމުން  މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި ދިޔައިރު ވާހަކަަދއްކަމުން  އަޅުަގނޑުމެން

ނަޑކަށް ވާހަކަަތއް ގެންދެވި މާ ބޮޑު އާ  މިދަނީ. ިއވެމުން ވެސްއަނެއްކާ  ގާްތގަ

ވާހަކަތަެކއް އޭރު ނުދެްއޭކ ވާހަކަތަެކއް ނާދެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަްށ 

ލަފާކުރެވޭ ގޮތުަގއި މި ާމްއދާ އަނެްއކާވެްސ ފާސްނުެވ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަްށ 

ދާން މިޖެހުނު، ގަވާއިދު ކޮިމޓީއަށް ދާން މިޖެހުނު އެއް ސަބަބެއް ކަމަްށޭވ 

އި މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކާއި ފާޅުުކރެއްވި ޚިޔާލުތަަކްށ މަޖިލީހުގަ

އެކަީށގެންވާ ވަރަށް ަގވާއިުދ ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތްކުެރވި ެއ ކަންކަން އަލުން 

ފޮނުއްވި ޑްރާފްްޓގައި ހިމެނިފައި ނެތުން. އެއީ ސަބަބަަކށް ވެދާނެ ކަމަްށ 

ނުޑ އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭތީ ަގވާއިދު ކޮމިީޓގެ މެންބަ ރުންނަށް އަޅުގަ

ދަންނަވާލާ ހިތްވޭ މާއްދާތަްއ ޑްރާފްޓް ކުރެްއވުމުަގއި ގަާވއިދު ކޮމިީޓެގ 

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލަށްވުރެ މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާަފއިވާ ޚިޔާލުތަކަށް ދެްނ 

ބުރަދަން ދެއްވުން އިތުރު ުކރައްވާށޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ދެން ައޅުަގނުޑ 

އަނެއް ވާަހކައަކީ މި ޑްރާފްޓްެވގެން އަުލން އަންނަ މާއްދާ ދަންނަވާލަން އޮތް 

ތަކުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެަފއި ެއއީ ެމންބަރުންނަށް ވޯޓު 

ދެއްވުން ދަތި ގޮތަކަށް ުނވަަތ ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ގޮަތކަްށ ޑްރާފްޓްކުރެވިފަިއ 

ގެ ކުރީގައި އިޞްލާެޙްއެގ އޮތް މާއްދާއެއް ކަމަށްވަންާޏ ވޯޓާ ހަމައަށް އައުމު

ސިފާގައި މި ހުށަހަޅުއްވާ އެ ސަބަބު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފާޅުކޮށް ދެއްާވ 

ނޑު އިލްތިމާްސ  އެ އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯއްދަވާށޭ. އަުޅގަ

ދަންނަވަން ބޭނުމޭ ސަބަބު ބަޔާން ނުކުރަްއވާ އިޞްލާޙެއް ހުށަނާޅުއްވާ ދެްނ 

ރާފްޓްަގއި އޮްތޮގތަށްވެސް ވޯޓު ނުެދއްވާ ެއހެން ޢިއްޒަތްތެރި އަނެއްކާ ޑް

ނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަްތ  މެންބަރުން ޢަމަލު ނުކުރައްވާށޭ. އޭރުން އަޅުގަ



ނިންމަން ވަރަށް ދަތިވެއޭ. ެއހެންވީމާ، އެ ވާހަކަތަްއ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަްނ 

ނޑު އުންމީދު ުކރަން ލަސްތަކެއްނުެވ  ބޭނުންވީ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވިދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ  މިކަން އަޅުގަ

 ރައީސް.

 

 އަޅުަގނަޑކީެވސް މި މާއްދާއަްށ ވޯޓުދިން މީހެއް. އަދި މިހާރު ބަޙުސަށް  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު ފަިއޞަލް 

ނޑުެވސް ވަ  ނަސީމް ވާހަކަެދއްެކވުން: ރަށް ބޮޑަށް ިވސްނައިފިން މީަގއި ރަނަގޅު އެހެްނ ހުޅުވުމުން އަުޅގަ

ނޑަކަާަށް ަހމަ ވިސްވިސްާނ  ގޮތެއް އޮތްތޯ. އެހެން ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑ  އެްއގޮތަކަްށވެސް މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނުހޯދުނު. ދެން އަޅުގަ

ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި ރީނދޫ ކަރުދާސް ރަތް ކަރުދާހަކަްށ 

ައއުމުން ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަން.  ބަދަލުވެގެން

ބުުރވެސް ޖަހާފާނެ އަހަރު ދުވެސް ހަމަ  10އެހެން ނޫންކަމަށްވަންޏާ މި 

 އެކަމަށް ނަގާފާނެ. އެހެންވީާމ، ހަމައެކަނި އެ ވާހަކަ ހުށަހަާޅލަން ޝުކުރިއްޔާ.

 

 އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ މި މާއްދާ ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

ނޑު ވޯޓުދިން ސަބަބު ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑު ވިސްނީ  ޙުަސއިން ުމޙަްނމަދު   ފާސްވޭތޯ އަުޅގަ

ފުރަތަމަ މި ޑްރާފްޓް މިތަނަށް އައިްސގެން ެއއަށް އިޞްާލޙުތައް ހުށަހަޅުއްާވ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަ ފަހަރު ަގވާއިުދ ޮކމިޓީން އިޞްލާުޙ ބަޙުސްކުރުމަށް ފަހުގައި ެދވަ

ކުރަްއވާފައި ފޮނުްއވީމާ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ިމ 

ގަާވއިދުަގއި މި މާއްދާ މިއޮތް ގޮތަށް ހިމެނިގެން ވާނެކަމަށް. ދެވަނަ ސަބަބަކީ 

އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަްތ މި ކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ހަދަން. 

މަސްުދވަހު ބަޙުސް ކުރިއަްސ  1ނޑުމެން މިއަދު ބަުޙސް ކުރިއަށް އަޅުގަ 

އެންމެ ފުރިހަމަ ގަވާއިދެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުހެދޭނެ. ހަމަ ޔަޤީން. 



ނޑުމެން   17އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރުވެްސ މިއޮތީ އެކަން ފެންނަން. ައޅުގަ

އްކަތް ކުރަމުްނ އަހަރުން ހެދި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރަން ޖެހިގެން މަސަ

މިދަނީ. މިހާރު މިތިބީ ގަާވއިދެއް ނުހެދިފައި. ދެން އަނެއްކާ މި މައްދާ 

މިއިބާރާތް ކުރެވިފަިއވާ ގޮަތށް ބަލާއިރުގައި އާޚިުރގައި މިކަން މިއޮންނަނީ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަުތަގއި. ިމ ދެންނެވީ މީަގއި މި ބުަނނީ މިވެނި ެއވެނި 

ނެއޭ. ޭއެގ މާނައަކީ ެއގޮތަްށ އެކަްނ ކުރުމެްއ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަން ޖެހޭ 

ނޫން. ކޮންމެ ގޮތެއްގަިއވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާަތއް ްޑރާފްޓްކޮށް ނިމޭނީ 

ނޑު މި މާއްދާ  މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ހެދުމުގެ  ފާސްވޭތޯ ވޯޓުދިން އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ިމ ގަާވއިދު

ނޑުމެން މި ޙަޤީޤީ މަސައްކަތް އާދެ،  މަސައްކަތް ައވަސްކޮށް ައޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ މަސައްކަތައް ައވަްސ މަގެއް ފެނޭތޯ 

ނޑުމެންގެ ވިސްނުްނ  ބެލުމުގެ ބޭނުމުގައި. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިވަގުތު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޙަޤީީޤ  އެންމެ ބޮޑަށް ބަހައްޓަންީވ ކަމަކީ މިއީ ހެން. ައުޅގަ

މަސައްކަތާ ހަމައަށް އެނުބރުންހެން. އެގޮތަށް ވިސްާނފައި. އެހެންވީާމ، 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ.  އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން ެވެގން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުެވސް  ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ެމންަބރު 

ހިތަށް އަރަނީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހިސާބަށް އާދެވުމުގެ ކުރިން މި  ާޔމީން ވާހަަކދެއްެކވުން:هللا ޢަބްދު

ހިނގާދިޔަ އޮޅުންތަުކަގއި ކޮްނމެސް ކަހަލަ ޚިޔާލެއް އެބަ ެގންގުޅެންޖެހޭ 

ކާ ދޭތެރޭަގއި. މިއަންނަ ކަންނޭނގެއޭ މިހާރު ައއިސްަފއި ހުރި އިޞްލާޙުތަ

ނޑުމެން އެންމެ ބޭނުންވަނީ  އިޞްލާޙުތަކަށް ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

ރަނގަޅު އިޞްލާޙުަތކެއް އަިއސްގެން ނަމަވެސް ރަނަގޅު ަގވާއިެދއް 



ފާސްކުރުން. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކޮންމެސް ޮގތަކަށް އިންތިޒާމް 

އިޞްލާޙުތައް ައއީމަ ކުީރގަިއ ގެންދެވި  ކުރަްއވަން އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ 

އުސޫލުން އެ ިއޞްލާޙުތަކަާަްށ ނޫނިއްޔާ ޑްރާފްޓް ކުަރއްވާ ކޮމިޓީން މި 

ގެންނަވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ެއްއވެސް އިޞްލާެޙއް އޮްތކަމަށް ވަންޏާ މުއްދަތެއް 

ދެއްވާފައި އެކަން މެންބަރުންނަށް ކޮންމެސް ގޮތަކަށް އިޢުލާުނވެގެންދާން، އެއީ 

ޅުަގނޑު އެދޭއެދުމެއް. އެއީ ކުރިއަށް އޮތް ތަުނގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ އަ

މަސައްކަތް ފަސޭހަވާނެ ކަމަްށ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ެދން 

އަޅުަގނުޑެގވެސް ޚިޔާުލގައި ިމހާރު ފާސްކުރެވިފައި މިއޮތް ޮގތަކީ ރަނގަޅު 

ޅިފައި ނެތްކަމަށް ގޮތެއް. ދެން ދަންނަވަން މިއުޭޅ ވާހަކަައކީ އިޞްލާެޙއް ހުށަހެ

ވަންޏާ ހަމަ ޑްރާފްޓަށް ވޯޓަށް އައްަސވަިއގެން ެއކަން ގެންަދވައިފި 

ނޑަށް ހީަވނީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަަސއްކަތް އެަތއް  ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ގުނަެއއް ހަލުިވވެގެންދާނެ ކަްނ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާެމއް 

ނޑުމެން އަ ެނއްާކވެސް މަސަްއކަތް ކުރަންީވ ކަންނޭނގެ ހަމަޖެހޭތޯ އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑު ޮއޅުމެއް ކަންނޭނގެ މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ވަގުުތކޮޅު އަަރއިގެން 

ނޑު ިމހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން  މި ދިޔައީ. ދެން އަުޅގަ

ންމެ ގެންނަވާފައި ިމއޮތް އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދެ

ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިން ދެވަނަ 

މާއްދާގެ )ށ( ގެ އެްއވަނަ ަނންބަރު އެއީ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙު 

ކުރަމުން ދާއިރު އިޞްލާޙުތައް އަންނާނެ ވަސީލަތްތައް ކަމަށް ބަޔާންކުރާ 

ރުގައި މިއޮންނަނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާއްދާ. މީގައި އެްއވަނަ ނަންބަ

މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކާ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ވާހަކަފުުޅގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހާމަވެގެން ހިނަގއްޖެ މީގެ ތެޭރގައި ިޚޔާލުފުޅު 

ހޫރިއްޔާއަށް ކުރަްއވާފައި ެއއޮތީ އަިމއްލަ ފަރުދުންގެ ތެރެއިންވެސް ަރއީުސލްޖުމް



ހުށަހެޅިފައި މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައި ހުާުރި ޚިޔާލުތައް މަޖިލީހަށް ގެންނެވޭނެ 

ކޮންމެސް ކަހަލަ އެވެިނއުެއއް އޮތުން ކަންނޭނގެ. ކޮންމެސް ކަހަލަ ޗެނަލެއް 

އޮތުން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ެއ މަޤްޞަދުގައި އެހެން އޮންަނ ކަމަށްވަންޏާ 

ނޑަށް އެންމެ ދަތިވި ސަބަަބކީ މި މާއްދާ އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ  އަުޅގަ

ކިޔަިއގެން ެއްއގޮތަކަްށވެސް ެއކަން މޭރުން ނުވިކަން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ދިވެހި ބަހުން މިއަށްވުރެ ސާފުކޮށް ލިޔެވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހިތަށް އަރާ. 

ނަ އެހެން ޚާއްޞަކޮށް ދަންނަވާަލންވެސް ޖެހެނީ ދެވަނަ މާއްދާާއއި ތިންވަ

މާއްދާ. ދެވަނަ އަކުާރއި ތިންަވނަ އަކުރު މީަގއި މިގޮތަށް އޮީތމަ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ ަވކި އިންސްޓިޓިއުޝަެނއް. ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ފެންނަ ޚިޔާލުތަކާއި ހުށަހަޅާ ޚިޔާލުތަކާ ެއގޮތަށް ބަލައިފި ކަަމށްވަންޏާ އެއީ 

ޔާލާ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް. އެކަމަކު ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެންނަ ޚި

ޢާންމު ފަރުދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުަވިއގެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ވަސީލަތައް ކަމަށް މެދުވެރިެވެގން މަޖިލީހަށް އަންނަ ޚިޔާލުތައް އަންނަ ައއުން 

ވަުރވާ އަޅުަގނަޑކަށް އެހާ ރަނގަަޅަކށް މި މާއްދާއަކުން މި ނަންބަރަކުން ކަ

ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެއިން ަކވަުރ ވާކަމަށްވަންޏާ އަދި އެ މަޤްޞަދު ކަމަށްވަންޏާ 

ނޑަެއޅިެގން މިއޮތީ އެވާހަކަ  އެންމެ ފުރަތަމަ ގަވާއިުދގެ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި ކަ

އެހާ ތަފްސީލުކޮށް ލިޔެވިަފއި، އޮށްވާ އެ އުިނވެފައި މި މަޤްޞަދަކަށްވަނީ 

އި ހަމަ އެވެސް ހިމަނައިގެން ލިުޔން ކަމުގަިއވަންޏާ މިވަނީ އެްއވަނަ ނަންބަރުގަ 

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ ދިވެހި ބަހުން މިއަށްވުރެ ސާފުކޮށް އެ  ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑވެސް ީމގައި ހަމަ ޤަބޫލުކުރަނީ ދެންމެ  ހިމަނާލައިގެން ލިޔެވޭެނއޭ. އަުޅގަ

ޅަށް. ހއ.އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދެއްކެިވ ވާހަކަފު

އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަްތުކރާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމަށް 

އެކުަލވާލުމަށް މަސައްކަތްކުާރިއރު ވީހާ ގިނަ އަމިއްލަ ފަރުުދންގެ ޚިޔާލުތައް 



ލިބެނޭ ގޮތްތަކެއް އޮންނަންވާެނ. އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

ގެ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް އަިމއްލަ މެންބަރުން، ޢިއްޒަތްތެރި ޚާްއޞަ މަޖިލީހު

ފަރާތްތަކުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައި 

ހުރި ޢާންމު ފަރުދުންގެ ޚިޔާލުތައް ެއއަށް ރިޢާޔަތްކުެރވޭ ގޮްތތަކެއް 

ހުންނަންވާނެ. އެއަށް އޮންނަްނވާނެ އިދިކޮޅު ިޚޔާލުެވސް، ާތޢާރުޒުވާ 

ސް ފުށުއަރާ ިޚޔާލުެވސް. އެހެން ނަމަވެސް އެ ބަަލއިނުލާ ދޫކޮށްލުމަކީ ޚިޔާލުވެ

ނޑަށް  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެއީ ރަނގަޅުކަެމއް ނޫންހެން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވޯޓު ދިނުމުގައި ޙަޤީޤަުތގަިއެވސް ދަތިވި ސަބަބަކީ ައޅުަގނޑަށް މި އެްއވަނަ 

އޮތްގޮތުްނ އެ އެހާ  ނަންބަރު އޮތްގޮތުން، )ށ( ެގ އެްއވަނަ ނަންބަރު

ރަނގަޅަށް އޮން ބޯްޑވާކަެމއް ނޫނީ ކަވަރުވާ ކަމެއް ައޅުަގނޑުގެ ކޮށި 

ވިސްނުމަކަށް ހަމަ ނުވިސްނޭ. އެހެންވީމާ، މަޤްޞަދު އޮތީ ާޢންމު ފަރުދުން 

ނޑުމެން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަަހޅާފައި ހުރި ޚިޔާލުތަްއވެސް ައޅުގަ

ައށްވުރެ ތަފްޞީލުކޮށް ެއއްވަނަ ނަންބަރު ރިޢާޔަތްކުރާ ކަމަށްވަންޏާ މި

ލިޔެިވއްޖެއްޔާ މި ައޅުަގނޑުެމން ފާސްކޮށްލަން އަޅުަގނޑަށް ހަމަގައިމުވެސް 

 ވޯޓުދޭން ފަސޭހަވާނެ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނަޑކީ ޑްރާފްޓިން ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ މެްނބަރު   ގ ކޮމިޓީގައި މި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

މާއްދާއާމެދު ބަޙުސްކުރި އިުރގައި ަބއިވެިރވި މީހެއް. ޑްާރފްޓިންގ ކޮމިޓީަގިއ  އަްޙމަދު ާނޝިދު ާވހަކަެދއްކެުވން:

މި މާއްދާއާމެދު ވާހަކަދެެކުވނު އިރުަގއި ެއއްވަނަ ނަްނބަރުގައި ިމވާގޮތަްށ 

ށަހެޅުންތަކާ، ިމގޮތަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާ ިޚޔާލުތަާކއި ހު

ލިޔެވިފައި މިވަނީ ވަރަށް ގިަނ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވާހަކަދެކެވި މިއީ އެންެމ 

ޖޫްނ  30ރަނގަޅު ގޮތް ކަުމގައި ގިނަ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގނެގެން. 

ގެ ނިޔަލަށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޢާންމު ފަރުދުން ފޮނުއްވާފަިއާވ  2004



މީގައި އެކުެލވިގެްނވާ ގޮތަށް ކަމަށް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުުޅ  ޚިޔާލުތައްެވސް

ބަހައްޓަިއގެން. އަދި ޭއގެ ަފހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ޢާންމު ފަރުދުން 

ފޮނުއްވާ ޚިޔާލުފުޅުަތއްވެސް އެމަނިކުފާނަށް އެމަނިކުފާނުެގ މި ރައްޔިތުންެގ 

ެމންބަރުންނާއި އަދި  16ވާ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް އެމަނިކުފާނު ޢައްޔަނުކޮށްފައި 

ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެތީވޭ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކާ އެގޮތަްށ 

ލިޔެފައި ދެން އޭގެ ފަހަތުގައި އެ އޮތް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ 

ާކިއާި އެބަިއގައި ެއއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ހުށަހެޅުންތާކައި ޚިޔާލުތަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ އަދި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް 

އެ މަނިކުފާނަށް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، ވަރަްށ 

ޢާންމު ގެ ނިޔަލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  2004ޖޫން  3ރަނގަޅަށް 

ފަރުދުން ފޮނުއްވާފައިވާ ޚިާޔލުތައް މީގައި ެއކުލެިވގެން މިއޮތީ ޑްރާފްޓިންގ 

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މި މާއްދާ ފާސްކޮށްފައި. ދެން މިހެން ވެދާނެ ކަމަށްވެްސ 

ބައެއް ބޭފުޅުން މަޖިލީހުެގ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީަގއި ވާހަކަފުޅު ދެެކވުނު. 

ޞްލާޙެއް އެްއޗެއް ހުަށހަޅާނެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިކަހަލަ އި

ނެތިފައި ކުއްިލއަާަކަށް ވޯޓަްށ އަހާއިުރގައި ކޮންމެސް ވަަރކަށް ޑްރާފްޓިންގ 

ކޮމިޓީން މިކަމާބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލު ގެްނގުޅުނު ގޮްތ މެންބަރުންނަށް 

އޮޅުންފިލުވާލަ ދޭނަމަ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާެއއް ލިބިދާނެހެން. ދެން 

މާއްދާަގއި މިއޮންަނނީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތިންވަނަ 

މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު ފަރުދުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާ މިއީ މި 

މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓާ މެދުގައި އެންމެ ޢާންމު މެންބަރުން އެންމެ 

ްނ އެ ބޭފުޅުންނަްށ ކަންބޮޑުިވ ަވޑަިއގަންނެިވ މާއްދާ. ެއއީ ޢާންމު ފަރުދު

ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާ އަދި ޢާންމު ފަރުދުންގެ ޚިޔާލު މީަގއި ެއކުނުލެވޭނެ ގޮތަކަްށ 



މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙ ކުރުމުގަިއ މިކަން ނިމިގެން ިހނގައިދާނެތީެވ މި 

ބައިލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުަރތަމަ މަޖިލިސްގެ ފްލޯރގައި ާވހަކަދެކެވިފަިއވާީތޭވ 

އިންނަނީ މީގައި ަކވަރ ކުރެވިަފއި. ދެން މިއީ ޑްރާފްޓިންގ  މި މާއްދާ މި

ނޑަށް ފެންނާތީ، މި ފުރުޞަތުަގިއ  ކޮމިޓީގަިއ ޚިޔާލު ބެހެއްިޓ ގޮްތކަމަށް އަުޅގަ

މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން ވެގެން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިއްޔާ ެދްއިވ 

 ފުރުޞަތަށް.

 

 ވަބަަރކާތޫ. އާެދ، މި هللا . ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ ވަރަޙްމަތު` މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ެމންަބރު 

 މާއްދާގައި މަޖިލީޙަށް އިޞްލާުޙތައް ހުށަހެޅުމުގެ ވަސީލަތްަތްއ ކަމުގައި  މުޙަްނމަދު ޙުަސއިން 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވަސީލަތްަތކާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލާއިރު އަުޅަގނޑު ޑްރާފްޓިްނގ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅަާަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަ

އަޅުަގނުޑގެ ކުރިން ދެންމެ ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވި ނިލަންދެައތޮޅު ދެއްކުނުބުީރެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް އަޙްމަދު ނާޝިދު ެއ ވިދާުޅވި ފަދައިްނ 

ގޮތް ތަންކޮެޅްއ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން މިކަން މާނަކުރައްވާަފއި ޮއތް

ނޑު ފަދަ  ތަފްޞީލުކޮށް ވިދާޅުވެ ދެްއުވމުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބުނު ނަމަ އަޅުގަ

ބައެއް މެންބަރުންނަށް ެއަކން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ޮއޅުންފިލީހޭ. އާދެ، 

އަޅުަގނޑަްށވެސް ތަރުޖަމާ ކުރެވެނީ ލިޔެވިަފއި އޮންނަ އިާބރާތެއް ފާސްކޮށްފަިއ 

ނިގެންވާ ލަްފޒުތަކުން ދޭހަވާނެ އިބާރާތެއް އެކަިނ، ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އޭގަިއ ހިމެ

ނޑަށް މާނަކުރެވުީނ  ދޭހަވާނެ މާނައެއް ެއކަނި. ޚިާޔލަކީ ތަފާތު އެްއޗެއް. އަުޅގަ

ވަކި ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޚިޔާލުތަކެއް އެހެން ބުނެވުނީމާ، އޭަގިއ 

ރާ އެފަރާތަކުްނ އޮންނަނީ އެފަރާތަކުން އޯންުކރާ ނުވަތަ އެފަރާތަކުން މިލްކުކު

އެފަރާތަކުން ތަސްނީފް ކޮްށފައިވާ ިޚޔާލުތަކެޭކ ނުވަަތ ހުށަހެޅުން ތަކެކޭ. 

އެފަރާތުން މެދުވެރިކޮށް އަިއސްފައިވާ ިޚޔާލުތަްއ ފަހަރެއްަގއި ޭއަގއި ނުހިމެިނ 



ހިނގައިދާނެއޭ. އެހެން ނަމަވެސް ދެންމެ ވާހަކަދެްއކެވި ޢިްއޒަތްތެިރ 

އި މި ޢިބާރާތްކުރެއްވި ޑްރާފްްޓ ކުރެއްވި ކޮމިޓީްނ މެންބަރުންގެ ވާހަކަކޮުޅގަ

ެގ  2004ޖޫން  30ވިސްނާަވޑަިއގެންފަިއވަނީ ވަިކ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮްށ 

ނިޔަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުތަްއވެްސ އޭގައި ޝާމިްލާވ 

މަށްވަނީ ނަމަ ގޮތަށްކަން އޮޅުމެއް ނެތި ހާމަވެގެން ހިނގައްޖެ. އާެދ، އެހެން ކަ

އަޅުަގނުޑގެ މަޤްޞަުދވެްސ ޙާޞިލްވީ. އާދެ، ވަރަްށ ގިނަ ިޢއްޒަތްތެިރ 

ރައްޔިތުން ޤާނޫނުައސާީސ އިޞްލާޙުކުރުުމގަިއ ެއ ބޭބޭފުޅުންނަށް ެއ 

ރައްޔިތުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ޚިޔާލުފުޅުތައް ވަރަށް މިނިވަންކަމާ އެީކގަިއ 

އްވި ިޚޔާލުތަކަީކ މަދު އަަދދެއްގެ ިޚޔާލުތަކެްއ ވަނީ ހުށަހަޅުްއވާފައި. އެ ހުަށހެޅު

ނޫން. އެ ހުށަހެޅުއްވި ޚިާޔލުތަކަކީ ވަރަށް ހަނި ދާއިރާއެްއގެ ޚިޔާލުތަެކްއ 

ނޫން. ވަރަށް ގިނަ އަދަެދއްގެ ވަރަށް ފުޅާދާއިރާެއްއެގ ޚިޔާލުތަކެްއވަނީ 

ން ކުރެްއިވ ހުށަހެޅިފައި. ވަސީލަެތއްގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކުެރވިފަިއ އޮތީ ަސރުކާރު

އިޢުލާނަކާ ގުިޅގެން އޭރު ައންގަވާެލއްވި ގޮތެްއގެ މަތިން ހުށަހެޅި ފަރާތެއް. 

އެކަމަކު އެފަރާތުން ރައްިޔތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް އެ ޚިޔާލުތަްއ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ ހަމަ އެ ހުރި ގޮތަށް ަގނޑުކޮށް. މި ދެންނެވީ ޚިޔާލުަތްއ 

ބަދަލެއް އުިނއިތުރެއް ނެތި. އެހެންވީމާ، ެއީއ  ލިބުނު ގޮތަށް ެއްއވެސް ކަހަލަ 

ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު. ވަކި މީހަކަށް ފެިނގެން ަވކި މީހަކު ހުށަހެިޅ 

ނޑަށް ލަފާކުރެވޭ، ައޅުަގނޑު ބަލައިގަންނަނީ،  ޚިޔާލެއް ނޫން ކަމަށް އަޅުގަ

 ހަމައަށް ރައްޔިތުްނގެ  2004ޖޫން  30އަޅުަގނޑު މާނަކުރަނީ. އެހެންވީމާ، 

ތެރެއިން ގިނަ ަބޔަކު ެއ މީހުންނަށް ފެނުނުގޮތް އެމީހުންނަށް ފެންނަ 

ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ހިނދު އެ ޚިޔާލުތައް މިތަނަށް އާދެ، މި ޢިއްޒަތްތެިރ 

މަޖިލީހަށް އައުމުގެ ވަރަށް ަތނަވަސް ދޮރެއް ހުުޅވިފައި ޮއންނަންވާނެ ކަމަށާިއ 

ނޑުމެންގެ އޮންނަންވާނެ ކަމަްށ  ބަލައިގަތުމުެގ ވަރަށް ފުން ޝުޢޫރެއް އަުޅގަ



އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭތީެވ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން މި މާއްދާއާމެދު އަލުން 

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަާވއިރު މި ނުކުތާއަށް ބައްލަވާލަ ދެްއވުން އެދޭ ވާހަަކ 

 ވަބަރަކާތު. هللا ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ަވްއސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު
 

ނޑު މިހާރު މި ކުރެވެމުންދާ ބަހުސްގައި  ކަތޮޅު މެްނބަރު މުލަ  `. އާދެ، އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ދެތިން ނުކުތާއެއް ދަންނަވާލަން އަުޅަގނޑު  އަްޙމަދު ޝަީފޤް 

މިތެދުވީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީަގއި މި މައްދާއަށް ފުރަތަމަ ކުރެވުނު   ވާހަކަެދއްެކވުން:

މި މަޖިލީހުން އިިވގެންދިޔަ ައޑު ައޅުަގނުޑ އެހިން ބަހުސްގަިއވެސް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ނޫނޭ. މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރަކަށް ނުވާހިނދު މި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަްއޔިތަުކވެސް ތަމްސީލުކުރާނެ 

ހިނދު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި މަޖިލީހުގައި އިންނެވި 

ކުރަްއވަންޖެހޭކަމެއް އެހެން ފަރާތަކުން ކުރެްއވުމަކީ ެއއީ މި މަޖިލީހަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ހޮްއވަވާަފއި ތިއްެބވި މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަަރއިގަތުމޭ. ެއކަމެއް އެގޮަތކަށް ނުކުރެވޭނެ. ޤާނޫނީ 

ވެސް ހައިިސއްޔަެތއް ނޯންނާނެ އެކަމަކަށެއް. އެހެންވީމާ، އެއް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވކި ގޮަތކަށް މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޙައްޤަކަށް 

އަރާަވޑަިއގެން އެ ހޯއްަދވާފަިއވާ ޚިޔާލުތަަކކީ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ 

 އެްއޗެްއކަމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ. 

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅގައި ބޭުނންކުރެއްވި ަބއެްއ    އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ 

ބަސްބަސް ހަމަގައިމުެވސް ެއީއ ރަނގަޅު ރީތި ބަހަކަށްނުވޭ. އެހެންވީމާ، ދެްނ 

ވާހަކަދަްއކަާވއިރު އެގޮތަށް ެއކަހަލަާަ ބަސްބަސް ނުގެންނަވަން ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 އެދެން. 

 



ނުޑގެ ޝުޢޫރުހުރިގޮތް އެއީ އިނގޭތޯ. ދެން އޮތީ ރު މުލަކަތޮޅު މެްނބަ  ދެން، މިކަމުގައި އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ރަްއޔިތުން އަްޙމަދު ޝަީފޤް 

ފޮނުވާފައިވާ ިޚޔާލުފުޅުތައް ިމހާރު ފެންނަން އެބަހުރި. އެ އެްއޗެހި ކިޔަމުްނ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އޭގައި ހުރި ކަންތައްތައް ހުރިގޮތް ތ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މިދަނީ. 

ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން ހާމަކޮށްދެއްވައިފި ެއއީ ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް. 

ނޑުމެނަްށ  އަދި ޭއަގއި ބޭނުންކުެރވޭނެ އެްއޗެހި އެބަހުރި. އެ ެއއްެޗހި އަުޅގަ

ހިމެނިޔަސް. އެހެންވީމާ، މި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކޮންމެހެން މި ގަވާއިުދގައި ނު

ގަާވއިދުަގއި އެ ހިމަނަން ބާރުއަޅާ ވާހަކަދަްއކާ ދެއްކުަމކީ ައނެއްކާެވސް ކުީރެގ 

އަހަރުން ފާސްކުރި ޤާނޫނުއަސާީސައށް ކަންތައްކޮށްަފިއ  17ޤާނޫނުއަސާސީ 

އޮތްގޮތަށް ހަމަ ހީލަތާއި މަކަރުން އަޅުަގނޑުމެން ރައްިޔތުންނަށް ލިބެންވާ 

ނިުގޅަިއގަނެނުދީ ހިފަހައްޓަން ރާވާ ހީާީލަތްތެރި ރޭވުމެކޭ.  ޙައްޤުތައް

 ޝުކުރިއްާޔ. 
 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މި މާއްދާާއއި ބެހޭގޮތުން ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 ފުރަތަމަ މަސްތަކެއްގެ ކުރިން ވާހަކަދަްއކަމުންވެސް އަޅުަގނޑު މެންަބރު ައޙްަމދު 

ދަންނަވާލިން އަޅުަގނުޑެގ ނަޒަރުގައި ވީހާެވސް ޝާމިލްގޮތެްއގައޭ ިމ  ން:ޝަޙީދު ވާހަަކދެއްެކވު

ބަހުސްކުރެވެންޖެހޭނީ ވީހާވެްސ ފުޅާދާއިރާއެްއގައި ވީާހވެްސ ގިނަ ދޮރުތަކެއް 

ނޑު ދެކޭގޮުތަގިއ  ހުޅުވިގެންނޭ މި މަސަްއކަތްކުރެވެންޖެހޭނީ. އަުޅގަ

ދިވެިހ ފަރުދަކު ހާމަކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސ އިޞްލާޙުކުރާއިުރގައި

އެްއވެސް ޝުޢޫރަކީ އެ ބޭުރނުކުރެވޭނެ ޝުޢޫރެއްނޫން ޭއގެ ބޭނުމެއް ހިފޭނެ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއާދޭތެޭރަގއި ވިސްނާފައި ގޮތްަތކެއް ނިންމާއިރު އެއީ ހަމަ 

ވަރަށް މުހިންމު ފައިދާއެއް ެއއިން ކޮންމެ ކަމެްއގަިއވެސް ުކރަންމުންދާނެ. ދެން 

ޖޫންެގ  30ނުޑ ވިސްނާާލއިރުަގިއ މިހާރު ހިނގާފައިއޮްތކަމެްއ މިއީ އަޅުގަ 

ނިޔަލަށް ރައްޔިތުންގެ ބަަޔކު ޚިޔާލުތަކެއް ފާުޅކޮށް ފޮނުވާ އެަވީނ 



ނޑުެމްނ  ނޑައެިޅގެން އަުޅގަ މަޖިލީހަށްވެސް ލިބިފައި. އެހެންވީމާ، މިއަށް އެބަކަ

ޔިތުން ހާމަކުރާ ކޮންމެ އިޙުތިރާމުކުރާކަން އެބަ މީަގއި ހާމަކުރަންޖެހޭ. ރައް

ޝުޢޫރަކާއިމެދު ައޅުަގނޑުެމން އިޙުތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ. މިހާރު ބަޔަުކ 

ނޑުމެން ިއޙުތިރާމުކުރާކަން މި  ފޮނުވާފައިާވ ެއއްަޗކަށްވާީތެވ އެކަން އަުޅގަ

މާއްދާއިން އެަބ އެނގެންޖެހޭ. ދެން އަނެްއކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެން މި ވާހަަކ 

ހާރާއި ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ައއިސްފައި އެބަހުިރ. ކުރިން ދެއްކިއިާރއި މި

އެކަންެވސް މިއަކުން މުިޅން ފާހަގަވެފަެއއްނެތް. މިހެން މިދެންނެވީ 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިކުރާ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މިއޮތް ޑިމޮކްރަީސ 

ރަްއޔިތުންެގ ހަރުދަނާކުރުން ނުވަތަ ....ަތޢާރަފްކުރުން. އަދި ެއއާެއްއކޮށް 

ޙައްޤުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން. މިކަންކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް އެއީ ވަަރްށ 

މުހިންމު އެއްޗެއް. އަޅުަގނުޑމެންގެ ވިސްނުންވެސް އެހެން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. 

މިހާރު މި ޢިބާރާތްކޮށްފައި މިއޮންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަ އެަބއާޭދ 

ބައާދޭ. ދެން އަންނަނީ ފަރުދުންގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމަ. މެންބަރުންގެ ވާހަކަ އެ

މިއިން ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ެއބަމަދުވޭ. އެ އުނިވާ ބަޔަކީ ަފރުދުންގެ މެދުގަިއ 

ނޑު  އެކުަލވާލެވޭ ެއކި ޖަމާޢަތްތައް. ސިވިލްސަރގެ ޖަމާޢަތްތައް. އަުޅގަ

މަވެްސ މިދަންނަވީ ކޮންމެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ވާަހކަެއއްނޫން. އެހެންނަ

ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ޙިމާަޔތްކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްާލޙުކުރެވެމުންދާއިުރ 

ވަކި ފަރުދުންނާިއ މިހެން މެންބަރުންނާ ޑީލްކުރުމުގެ ބަދަުލަގއި އެއް ިޚޔާލެްއެގ 

ފަރުދުންތަކެއް އެުކވެގެން ކުާރކަންތައް ބަލަިއގަތުމުގަިއވެސް ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް. 

ލަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވޭނެ ފުރުޞަތާއި ނުވަތަ ކުެރޭވ އެކަމަކީ އެ ޚިޔާ

 ްާ އިހުތިރާމުވެސް އިތުުރވެގެންާދނެކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިހާުރ އެ އޮތްގޮތަށް

އަޅުަގނަޑކަށް ޔަޤީނެއްނޫން މުޖުތަމަޢުގައި މިހާރު އުފެދެމުންދާ އަދި ކުރިއަްށ 

އުފެދެމުންދާނެ އެކި ސިިވްލ އޮތްތާނަގއި އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ވަރަށް ހަލުވިކޮށް 



ސޮސައިޓީ ޖަމާޢަތްތަކުން ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ސީދާ މަޖިލީހާއި ހަމައަށް 

ގެނެވޭެނގޮތެއް އޮްތކަމެއް. ަރއީސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މެންބަރު މެދުވެރިކޮށް 

އައުމަކީ އޭގެ އެންމެ ހަމަޖެހޭގޮތެއްނޫން. ޑިމޮކްރެސީެއްއަގިއ 

ވަަރށް ބޮޑަށް އިޙުތިރާމުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް  ސިވިލްސޮަސއިޓީއަށް

މަތީމަޤާމެއްވެސް ދެވެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ މަޤާމެއް ދެވިފައިނެތްކަމަށް 

ނޑަށް މިއަށް ވޯޓު ނުެދުވނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭތީ ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑުެވސް މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ   ައޅުގަ

ނުޑވެސް  މެންަބރު ޢަްބދުއްލަޠީފްާް   ހިފީ މިހާރު މި ކުރެވެމުންދާ ބަހުސްގައި އަުޅގަ

ބައިވެިރވުމަށްޓަަކއި. އާެދ، ޝައްެކއްނެތް ރ. އަޮތޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަަނ  2ަދއިން ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގެ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވިފަ

ނޑުމެނަްށ ފަހުން ޑްރާފްޓް  ނަންބަރުގައި އެވަީނވެސް ހަަމ ރަނގަޅަށް އަުޅގަ

ކޮމިޓީން މި އިޞްލާޙު ގެނެިވފައި މިއޮތީ އަކުރުތަަކކަށް ަބހާލެވިފައި މިއޮީތ. 

 4،  3،  2،  1މިސާލަކަށް، އޭ ، ބީ ، ސީ ، ޑީ .  ހ ، ށ ، ނ . 

ނޑުމެންނަށް މިޒަމާނުގެ ތަޙުޒީބާ އެްއގޮތަށް ޑްރާފްްޓ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އަ ުޅގަ

ކޮމިޓީން އަލުން ިއޞްލާޙުކުަރއްވާަފއި މިވަނީ. ދެން އަުޅަގނޑު ދަންނަވަްނ 

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ށ. އަތޮޅު މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އޮތް ވާހަކަައކީ އަުޅގަ

ޅޭ ކުަޑުކަޑ މުޙަންމަދު ޙުސައިން އެ ވިދާޅުވިފަަދއިން މީގަިއ އެބައު

މައްސަލަެއއް. އަދި އެހެންެވސް މެންބަރުންވެސް ވިދާޅުވާފަދައިން. އާެދ، 

ނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ބައެއް ބޭފުޅުން ދެކިވަޑަިއގަންނަވަީނޭއ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްާލޙުކުރެްއވުމަށްޓަަކިއ 

ިރ މެންބަރުންނަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ފޮނުއްާވއެއްނޫްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެ



ފޮނުއްވާފަިއވާ ލިޔުންތަާކއި ައދި އަޅުަގނޑުމެންގެ ިޢއްޒަތްެތރި ރައްޔިތުންނަްށ 

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުުޅްއވާލަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ 

ފަރުދުންނަށް އެ ގެ ނިޔަލަށް ޢާންމު  30ޖޫން  2004ފުރުޞަތުގައި އާދެ، 

ހުޅުއްވާަލއްވާަފއިވާ ހުުޅްއވާލެްއވުމުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުްނ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށްަޓަކއި ފޮނުއްވާފަިއާވ 

އިޞްލާޙުތަކާިއ ހުށަހެޅުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާްނވާނޭކަަމށް އެޖެންޑާަގިއ 

ީއ މައްސަަލއެއްކަމަްށ ބައެްއ މެންބަރުން ނުހިމަނާފައިވާތީ އެ ަމއްަސލަ އެ

ނޑުމެން ިމ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީްނ  ދެކިވަަޑިއގަންނަވަނީއޭ. އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަ

މި ހަމަޖެހިފައި އޮތްގޮތުންެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހުރިހާ މާނަތަކެއްނެގޭ. 

ނޑު ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގެ މިހާރު މި ގެނެވިފަ އިާވ އެހެންކަމަށްވުމާެއކު އަުޅގަ

ވަނަ ނަންބަރެއް  4ަވނަ ނަންބަރުގެ އިތުރަށް  3އިޞްލާޙުގެ )ށ( ގެ 

ނޑު ަގސްތުކުރަން. ކޮންމެއަކަސް މި ގަސްތުކުރަނީ  އިތުރުކޮށްލަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ މި ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާތީ. ކޮންމެއަކަްސ  މިހާރު އަޅުގަ

ކުރެޭވކަށްނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު މިކަންތައް ފާސް

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކަާަށްވެްސ ފެންނަ ރަނގަޅު އިޞްލާެޙްއ 

ހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއޮތީ މިއަދު ލާޒިްމވެަފއި. އެހެްނވީމާ، 

ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ  4ނަންބަރު  ގައި ބަޔާންކުރުމަށް އަޅުގަ

ޔާ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއް

ެގ ނިޔަލަށް ޢާންމު  30ޖޫން  2004ފޮނުއްވާފަިއވާ ލިުޔއްވުންަތކަާށއި އަދި 

ފަރުދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުްއވާަފއިާވ ޚިޔާލުތަާކިއ 

ހުށަހެޅުންތަކަށްވެސް މި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރައްވަްނވާެނއޭ. ެއއީ ނަންބަރު 

މާއްާދެގ  2ައޅުަގނޑު ހިތުން މި ޑްާރފްޓްގެ  4ހެންވީމާ، މި ނަންބަރު . އ4ެ

ނޑު ހިތުން ަވރަށް ރަނގަޅަށް ިމ  4)ށ( ށް މި  އިތުރުކޮށްލެްއވުމުން އަުޅގަ



 ކަންތައް ރަނގަޅަށް ހަމަޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ުޝކުރިއްޔާ.

 

ނޑުމެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މިނިޓު ވާްނ  1:30ން ޖަލްސާ ހިނގަމުންދާތާ އާދެ، މިހާރު އަުޅގަ

މިނިޓު މަދުވެފައި އޮތްކަމުަގިއވިޔަްސ.  5މިއުޅެނީ. އާދެ، ފެށުނުއިރު 

އެހެންވީމާ، ދެން އިތުުރ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ބަދަލުަގއި 

 30މިނިޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮެޅއް މި ވަުގތު ގެންނާނީ.  30އަޅުަގނޑުމެން 

ގުުތކޮޅަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަދައްކަން ފުރުޞަުތ މިނިޓުގެ ހުސްވަ

އަރުވަން މިއޮތީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ޙަމްޒާއަށް. އާދެ، އޭާނއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި 

 ާލނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  މިނިޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް ހުއްޓާ 30ވަގުތު މި ޖަލްސާ 
  

 ]ށް 11.00ން  10.30އިންޓަވަލް [

 

ނޑުމެން ޖަލްާސ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެގެން އަުޅގަ

ކުރިއަްށގެންދަން ފައްޓާނަން. ޖަލްސާ ނިންމާލިއިރުވެސް ދަންނަވާފަިއާވ 

ޑު ފުުރޞަތު މިއަރުވަީނ ފަދައިން މިހާރު އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނ

 ނިާިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާއަށް. 

 

 هللا` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަްޙމަތު ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ 

ާަާވއިދުގެ  މެންަބރު ައޙްަމދު ަޙމްޒާ  ާަވާ 2ވަބަރަކާތު. އާެދ، ގަ  އިދު ކޮމިޓީއިން ވަނަ މާއްާދއަށް ގަ

ނުޑ  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަލުން ޑްރާފްޓް ފޮނުވާފަިއވާއިރު އަޅުަގނޑު ފާހަގަޮކށްލަން އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދަގިއ  2ފާހަގަކޮށްލާ ދެކަމެްއ އެަބވޭ. އޭެގ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކަމަީކ 

ގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލިްސ  2004ޖުލަިއ  19ބުނެފައި މިވަނީ 

އެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ލިޔުމުގަިއވާ ފަދައިން ޤާނޫނުއަސާީސ އެްއކޮށް 



ވަަނ   2އިޞްލާޙުކުރުމޭ. އާދެ، އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހިފައިމިވާ މަސައްކަތަކީ 

މާއްދާގައި މިބުނެފަިއވާ ކަންތައްތައް ކުރާެނގޮތް )ހ( އާިއ )ށ( އާއި )ނ( 

ޑުމެން ރިޢާޔަްތ ގަިއ މިބުނެފައިވަނީ. އެ ަމާަސައްކަްތ ކުރުމުަގއި އަުޅަގނ

ކުރަންޖެހޭނީ )ށ( ގައި މިާވ ކަންތައްތަކާއި އަދި )ނ( ގައި މިވާ ލަފައާިއ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ނޑުމެން ހޯދުން މިއޮތީ. އަޅުގަ އިރުޝާދު އަުޅގަ

)ހ( ގަިއ މި ބަޔާންކުަރްއވާފައި ނުވަަތ ރިފަރެންސް ދެްއާވފައިވާ ިލއުމުަގިއ 

ިއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ މަާަސަްއކަތް މި މަޖިލީހާއި ވަނީ ވަރަށް ޢާންމުކޮށް ރަ 

ވަނަ  2ހަވާލުކުރަްއވާފައޭ. އެހެންީވއިުރ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭުނންވަނީ މި 

މާއްދާގެ )ހ( އަށް އިޞްލާެޙއް އަންނަންޖެހެއޭ، ޭއގެ ތެރޭގައި މެންބަރުންެގ 

ކުރަްއވާފައި ޮއްތ ވާހަކަ އަންނަންޖެހެއޭ. ހަމައެަކނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަާވލު

ނޑަްށ  މަާަސައްކަތް އެކަނި އެޖެންޑާެއއްގެ ގޮުތގައި އޮތުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިބަލަނީ އަބަދުވެްސ  ފެންނަކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ގަިއ  2004ޖުލައި  19ތަރުޖަމާއަށް މިހާރު މީގައި މި ބުނެފައި މިއޮންނަނީ 

ންނަ ލިޔުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މިއޮންނަނީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފައި އޮ

ބުނެފައ. އެ ލިއުުމގަިއވާ ަކންތައްތައް ައޅުަގނޑުމެން ުކރަންވާނެއޭ. އާެދ، 

އެހެން ބުނާރުގައި އެ ިސީޓއަކީ ވަރަށް ޢާންމު ސިޓީއެއް. ޭއގެ އިތުރުްނ 

ފެބްރުއަީރގައި އެބަޮއޭވ  14ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްަވއި 

ޔާ ފޮނުްއވާފައި އޮންނަ ލިޔުްއވުެމއް. އެލިއުުމގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ނުޑ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ކަންތައްތަެކއް ެއބައޮވޭ. އަުޅގަ

ހިތައްއަރަނީ ތަރުޖަމާވެގެން ދާއިރު މިއީބާއޭ އެޖެންާޑގަިއ ހިމެނިގެން ދާނެ 

ްއގެ ފުރުޞަތު އާެދ ކަންތައްތަކަީކ. އެހެންީވއިރުާު އޭގެ އިތުރުން އެ ތަރުޖަމާއެ 

މިތަނުގައި ވަރަށް ގިނަ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވާަހކަފުޅު ދަްއކަަވިއ 

ނޑުމެންނަށް މިއަށްވުރެ ސާފުކޮށް ލިޔެިވ ބަޔާންވާންވާެނޭއ  ވިދާޅުެވއްޖެ އަުޅގަ



ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(  2މިކަންތައްތައް. އެހެންީވއިރު އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި 

މަނަންވާނެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާއި އަދި ޢާންމު ގައި އެޖެންާޑގައި ހި

ނޑު ދަންނަވާނީ މި މަސައްކަތް ނުވަަތ  ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ދެވޭެނގޮެތއް އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާަގއި ހިމަނަންވާނެއޭ. އެހެންވީމަ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

އިވާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި ބުނެފަ 2ވާހަކަދެްއކެމުން މިދަނީ 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ  މަސައްކަތްކުރާެނގޮތް އެއީ )ށ( )ނ(. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

)ހ( އަށްވެސް ިއޞްލާޙެއް އަންނަންޖެހޭނެ. އެހެން އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލީ 

ނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުން ދާއިުރގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ  ގަާަާވއިދު ކޮމިޓީަގއި އަުޅގަ

ތްތެރި މަޖިލީހުގައި ފާޅުކުރެވިފައިުނާވ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ިމ ޢިއްޒަ

ޚިޔާލު އެ ޑްރާފްޓިން ޮކމިޓީގައި ނުހިމަނުްއވާގޮތަށް. އެހެންނަމަވެްސ 

ނުޑ  އަޅުަގނަޑކީެވސް ެއ ޑްރާފްިޓން ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ މީހަކަށްވާތީެވ އަުޅގަ

މިދަންނަވާލަނީ މި ޚިޔާލުއެއީ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލެކޭ އެޖެންޑާަގއި އެަބިއ 

ނުޑ ތަކުރާުރކޮށް އަިދެވސް ދަންނަވާލަން.  އަންނަންޖެހޭނެ. އެހެން އަުޅގަ

ަގިއ  2004ޖުލައި  19އަޅުަގނުޑ މިދަންނަވާލި ބޭނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ފޮނުއްވާފައި އޮންނަނީ ވަަރށް ޢާންމު ލިއުމެއް. އެިލއުމުަގއި އެލިއުްނ 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ  އަޅުަގނޑުމެން ތަރުޖަމާކުަރން ދެން އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ޮފނުއްވާފަިއ އޮތް އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ 

ނޑުމެްނ  ހުށަހެޅުއްވުންތައް. އެހެންވީަމ، މީގެ އިތުރުން އެްއޗެްއ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާީނ  އިތުރުވާހަކަަތކެްއ ޭއގަިއ ހިމަނަން ބޭނުންވާކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަ

ަގނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރަން ޖެޭހނެއޭ. އެހެންވީަމ، ވަނަާަ ާމއްދާގެ )ހ( އަޅު  2

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(  އޮްނނަން ޖެހޭނެކަމަށް  2އެއަްށވުރެ ސާފުކޮށް 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ ެއާވހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ 

 ރައީސް. 



 

ާަވާއިުދގެ މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ   ވަނަ  2ދެވަނަ ދެިލކޮޕީގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސ. ގަ

 މާއްދާއަށް ތިންވަނަ ޑްރާފްެޓްއ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ވަނީ ފާސްނުވެފައި. މެންަބރު ޢަލީ މުޙަްނމަދު 

އެހެންކަމާއި ެއއްކޮށް ައޅުަގނޑުެވސް ދެކޭގޮުތަގއި މިފުރުޞަތަކީ އެ މާއްާދ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފާުޅކުރުމަށް މަނިކުފާނު ދެއްިވ  ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުުމގެ ކުރިން ޚިޔާލު

ފުރުޞަތު. މިފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނުޑވެސް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޕޮއިންޓެްއ 

ނޑުމެން އެ ހެދޭ  ދަންނަވާލަން. ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދޭއިރުގައި އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެންމެބޮުޑ ބައެއް އެަބޔަކަށް ހިމެނިފައިވާ ނޫނީ އެންެމ 

ރާ ބަޔަކީ ަރއްޔިތުން. އެހެންކަާމއިެއކު ައޅުަގނުޑ ގިނަބަެއއް އޭެގ ބޭނުންކު

ދެކޭގޮުތގައި ޤާނޫނުއަާސސީ ތައްޔާރުކުރުުމގައި އެކުަލވާލުމުގައި ަރއްޔިތުްނެގ 

ޚިޔާލު ވަރަށް ފުޅާދާއިރާެއއްަގއި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހިމެނިފައި އޮންނަންޖެހޭނީ. 

ބޭނުންވިޔަސް  އެއީ ކޮންމެ ރައްޔިެތއްގެ ޙިާިއްސާ ޭއގެތެރޭަގއި ހިމަނަން

ހިމެނޭގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންކަމާއި އެްއކޮްށ މިހާރު މިއަދު 

ވަނަ މާއްދާާެ ހުށަހެޅިފައި މިއޮތްގޮތުން އަޅުަގނުޑ  2ބަހުސްކުރަމުންދާ މި 

ބަލައިލި ބަލައިލުމުަގއިާި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުީރގަިއ ފޮނުވާފައި ިމާވ 

މާއްާދއިން ކުޑަތަންކޮެޅްއ  ވަނ2ަގަާަާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިޮކޕީގަިއވާ 

އުނިވާކަމަްށ ފެންނާތީ އަުޅަގނޑަށް އެ މާއްާދއަށް މިއަުދ ވޯުޓ ނުދެވުނީ. 

ޙަާަޤީޤަތުގަިއވެސް ރައްޔިތުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތައް ެއ 

ވަނަާަ މާއްާދެގ )ށ( ގެ ދަށުން  2ޚިޔާލުތައްާް ހިމެނުމާއި އަދި އެބައި މި 

ރުތަކުގެ ތެރޭގައި ތަފްސީލުކޮށް ހިމަނެންޖެހޭނެކަމަށް މިއަންނަ ނަންބަ

އަޅުަގނޑަާަށް ފެންނާތީ އެވާަހކަ މިދަންނަވާލީ. އާެދ، ރަްއިޔތުންގެ ޚިޔާލުތަުކެގ 

ވާހަކަދަްއކާއިރު ައޅުަގނުޑ ހަމަ ބޭނުންވޭ ވީހާވެްސ ފުޅާދާއިރާއެްއަގިއ 

ރެވެންހުރި ހުރިހާ ވީހާވެސް ގިނަ ޚިޔާލުތަެކއް ހުށަހެޅިގެން އެއިން އެ ބޭނުންކު 



ޚިޔާލުތައް ބޭނުންކުރަން. މިހެން ދެންނެވިކަމުގައިވީނަަމެވސް އަޅުަގނޑަްށ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަްށެވސް ވަކި މުއްދަތެްއ  އިނގޭ އަުޅގަ

ނޑަައޅަންޖެހޭކަން. ހަމައެހެންކަމާއިެއއްކޮށް މި ޚިޔާލުތަކަށްެވްސ  އެބަ ކަ

ެތއް ދޭންޖެހޭ އެ ޚިޔާލުތަކަށް ޑެޑްަލއިނެްއ ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ މުއްދަ

އަންނަންޖެހޭ. އެހެންނޫނީވިއްޔާ ދުވަހަުކވެސް ނުނިމޭ މަސައްކަތަކަްށ 

މިމަސައްކަތް ހިނގައިދާނެކަަމށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ. އެއީ ވަރަށް ގިަނ 

މިހާރު ޢަާަމަލުކުރެވެމުން މިދާ ޤާނޫނުއަސާސީއަްށވެސް ވަަރށް ގިނަ ބޭފުޅުން 

މިސާލު ޖައްސަވަމުން އެބަ ގެންދަވާ. އެ ނެގި ދުވަހާިއ ބެހޭގޮތުން. އެހާ އެބަ 

ދިގު މުއްދަތެްއގައި އެހާގިނަ ދުވަހެއް ހޭދަކޮށްގެން ހެދި ާޤނޫނުއަސާސީ މިހާރު 

ނޑުމެްނ  އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެންނަވަމުން މިދަނީ. އެހެންވީމ، މިހާރު އަުޅގަ

ސާސީައކީ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާީނ ތައްޔާރުކުރަމުން މިދާ ތައްޔާުރކުރާ ޤާނޫނުއަ

އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ ކޮންމެ ރައްޔިތެްއގެވެސް ޙިްއސާ އޭގެތެރޭަގިއ 

ހިމެނިގެން އެމީހުންގެ ޚިޔާލުތަކަށްވެްސ ތަންދީެގން ހިމެނިފައިާވ 

ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ތައްޔާުރކުރުމަށް އެކުލަވާލުމަށް. އެހެންކަމާއެކު ިމ 

ެގ ތިންވަނަ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު މި ޮޕއިންްޓ ވަނަާަ މާއްދާ  2ގަާވއިދުެގ 

 އިތުރުކޮށްލުމަށް މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ، ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ ަގވާއިދު  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 ން ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަްނ. ވަރަށް ގިނަ ކޮމިޓީގެ މެންބަރެްއގެ ހަާައިިސއްޔަތު މެންަބރު ައޙްަމދު ޒާހިރު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގަާަާވއިދު ކޮމިީޓގެ ބަހެއް ައއްަސވަްނ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވިދާުޅވުމުން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަްއ 

ފުުޅ އެދުނުއިރު ގަާަާވއިދު ކޮމިީޓެގ އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ެއ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން

ކުރަްއވާފަެއއް ނެތް. ނުވަަތ އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނެތް. އެހެންވުމާެއީކ 



އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތަށް މި ެއދުނީ. ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ާޢންމުގޮތެއްަގއި ަޖވާުބ 

ކޮމިޓީއިން މި ބާވަތުެގ ކަންތައްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ ވަަޑިއގަންނަާވ 

މި މަޖިލީހުގައި ހާޒިރުެވވަަޑއިެގްނ  ދެބޭފުޅުންކުރެ އެއް ބޭފުޅަކުެވސް މިއަދު

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ތިބި ވަރަްށ  ނޑު ީހކުރީ އަުޅގަ ނެތް. ދެން އަޅުގަ

ސީނިޔަރ ބޭފުޅުން އެކަމާ ކޮންމެވެސް ޖަވާބެއް ދެްއވާނެކަމަްށ. އެކަމަކު އެއިްނ 

ބޭފުޅަކުވެސް އަޅުްއަވއެއް ނުލެއްވި ނުލެްއވީމަ އަުޅަގނޑު ހިތައްއެިރ 

ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރާމޭ. އެކަމަކުާު ޭއގެުކރިން ދ. އަތޮޅުެގ  އަޅުަގނޑު މި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާިޝދު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ިމކަމަށް އަލިައޅުްއާވ 

ާަވާއިދު ކޮމިޓީަގިއ  ނޑުމެން ގަ ލައްަވއިފި. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅގަ

ފާތު ޚިޔާލުތައް ކަންތައްތައް މިނިންމަނީ ވަރަށް ހޫނު ބަހުސަކަށް ފަހުގައި. ތަ

އާދޭ. ރަްއޔިތުން ޚާއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފޮނުވާ ހުރިހާ 

ޚިޔާލުފުޅުތައް އިންކޯޕަރޭްޓޮކށްގެން ޑްރާފްޓެއް ތަްއާޔރުކުރުމަކީ އެީއ 

ނުވާނެކަމެއް. ެއއްެވސް އިްނސާނަކަށް ކުޅަދާނަ ކަމެއްނޫން. ވަރަށް ތަފާތު 

އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކޮށްަފިއ ބައެއް ފަހަރަށް ޚިޔާލުތައް އައިސްަފއިހުރޭ. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސްޓޭންްޑ ދޫކޮށްލާފައި އެއްބަްސުވމަކަށް މިއަންނަީނ 

ކޮންމެވެސް ފަޅިައކުންވެްސ އެއްބައި ދޫކޮށްލީމަ ެއަކހަލަ ޑްރާފްޓެއް މި 

 ލިބިވަޑަިއގަންަނވަނީ. ވީމާ، ަވރަށް އުނދަގޫކަމަކަްށވާނީ މި މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ 

ހުރިހާ ވާހަކައަާކއި އެްއގޮތަށް ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީއިން ޑްރާފްެޓްއ 

ތައްޔާރުކޮށްަފއި ފޮނުްއވުން. އަޅުަގނޑަށް ީހވާގޮުތަގއި މުސްތަޤްބަލުގަިއެވްސ 

ނަޑށް ވިސްނޭގޮތުަގިއވެއްިޖއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ  އެކަމެއް ނުކުެރވޭ. އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ކޮންމެވެްސ  މިއަދު މިހުސްތަނެއް އައިްސގެން މިއުޅެނީ

ސަބަބަކާއިހުރެެވސް އޮޅުެމއްެގ ތެރޭގައި ނަަމވެސް ބަެއއްަކހަލަ ކަންތައްަތްއ 

ނުޑމެން ބަލާފައި މިއޮންނަނީ ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީއިން  ކުރެވިފައި ވާގޮތުން. އަުޅގަ



ފަިއ ގިނަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުާޅއި ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން ޑްރާފްެޓއް ތަްއޔާރުކޮށް

މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީމަ ދެން ެއ ޑްރާފްޓާއި މަޖިލީހުެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން 

ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައި ނުަގންނަވާކަމަށްވަންޏާ އެބޭފުޅުްނ އެ ިއޞްލާޙަްށ 

ފޮނުއްވާނެކަމަށް. ިއޞްލާޙު ލިއުްއވާފައި ފޮނުްއވީމަ އެ އިޞްލާޙަށް ތާއީުދ 

ނޑަްށ ލިބިއްޖިއްޔާ އިތުރު ބަހުަސކާނުލަ އި ވޯޓަކަށް ދާނެކަަމށް. އަުޅގަ

ހީވާގޮުތގަިއިވއްޔާ އެ ފައްތަުރގައި އެ މަސައްކަތް ދިޔަނަަމހީ މިހާރު މިނުކުތް 

މައްސަލަތަްއވެސް ނުނުކުތީްސ ކަންނޭނގެ. ކޮންމެައކަްސ މުސްތަޤުބަލުގަިއ 

އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް މަޖިލީހުގަިއ މި ދެކެވުނު 

ގަިއ ރިޢާާޔައތްކުރަްއވަިއ ެއގޮތަްށ ކަންތައްަތއް ވާހަކަތަކު 

ނޑު ހިތައްއަރާ ޑްރާްފްޓ  ކުރިއަްށގެންދަވާނެކަމަށް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ގަާވއިދު ކޮމިޓީއިން ޑްރާފްޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަހުގަިއ ކިހިނެއްާބވަޭއވާީނ 

ކަާމިއ ޑްރާފްޓަށް ވާހަކަދެއްެކވުމުެގ ކުރިން ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީއިން އެ

ހަވާލުވވަަޑއިގެން ހުންނަ ކޮްނމެވެސް ބޭފުޅަކު އެކަންަތއް ިދޔަގޮާތއި ބެހޭގޮތުްނ 

އެްއޗެއް ވިދާޅުވަން ފުރުޞަެތއް ދެއްިވއްޔާ. އެހެންނަމަ ހަމަގައިުމވެސް މިއަދު 

މި މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުަތްއ 

ަކންނޭނގޭ. އެހެންނޫނިއްާޔ ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެިރ ދައްކަން  ނުޖެހުނީސް 

މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީގެ ޑްރާފްްޓގައި އޮޅުންތަެކއް 

ހުންނަކަން ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ކަމަށްވަންޏާ ކިއު ފަޅާލާފަ ޑްރާފްޓިން 

ބޭފުޅަުކ ކޮމިޓީގަިއ ެއވާހަކަ ަދއްަކވަްނ ބެނުންފުޅުވާ ބޭފުޅަކު ހުެރއްޖިއްޔާ އެ

ނޑު މިއިޝާރާްތ ކުރަނީ މަޖިލީހުގެ  ފުރުޞަތު ދެއްވުން ރަނގަޅުަކމަށް. އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  ބަހުސް ތަންކޮޅެއް  ނައިބު ރައީސަށް. އޭރުްނ އަޅުގަ

ކުރުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެހެން. ތ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ާދގެ ތަރުޖަމާއާިއ ބެހޭގޮތުން މިއަުދ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ވާހަކަފުުޅގައި މި މާއް



އޭނާ އެދެްއކެވި ވާހަކައަާަށް އަޅުަގނޑަާަށް ާތއީާީދުކުރެޭވ. އޭނާ އެދެއްެކިވ 

ނޑުާުމެން  ާުގަ ާަިއ ޑްރާފްޓް ެއކުލަވާލުުމގަިއ އަޅު ވާހަކަފުޅަކީ ޙަޤީޤަުތގަ

 2ގެންގުާުޅުނު ިޚޔާލު. ެއްއވަނަ މާއްދާގައި މިބުނަނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ގައި މިބުނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ  1މާއްދަގެ )ށ( ވަނަާަ 

ޚިޔާލުތަކަށާއި ހުށަހެޅުންތަަކށް ރިޢާޔަތްކުރާ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެން 

ނުޑމެން މާނަކޮށްފައި އޮތީ ަމޖިލީހުން ޚާއްޞަ  ބަލާގޮތުަގއިިވއްާޔ އަުޅގަ

ތުންގެ ފަރާތުްނ  ާަމަޖިލީހުން ޢިއުލާންކޮށްގެން އެއްެވސް ޚިޔާލެއް ރަްއޔި

ލިބިފައެއްނެތޭ. ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ޚިޔާލުތައް ލިބިފައިވަނީ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކުެރއްވި އިޢުލާނަކާއި ުގޅިގެްނ އެޚިޔާލުފުޅުތަްއ 

ގޮސްފަިއވަނީ ރައީްސއޮފީހަށް. ވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިތުްނެގ 

ިއ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ަމޖިލީހަށް ޚިޔާލުތައް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާއިުރގަ

ފޮނުއްވާއިުރަގއި މިފޮނުއްވަީނ އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު ޚިޔާލުތަކާިއ 

ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަްށ ފޮނުއްވާފައިހުރި ހުިރހާ ޚިޔާލުފުޅުތައް. 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލާފައި މިަވނީ އެ މި މަޖިލީހުން ޕެކޭޖެއްގެ ގޮތުަގއޭ. ެއީއ 

ނޑުމެން މާނަކޮށްަފއި އޮްތގޮތް. ދެން  އިންކޯޕަރޭޓްެވގެނޭ އަންނާނީ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑަށް ހިވަނީ ޢިާިބާރާތްކޮށްގެްނ  އެގޮތަށް ނުާވކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  އަންނާނެކަހަލަ ގޮތަކަށް ގެންނަވަންކަންނޭގެ ޖެހޭނީ. ދެން އަޅުގަ

ންތަުކގެ ވާހަކަ ރައްޔިތުްނެގ ބަލާފައި މިއޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރު

ޚިޔާލުފާޅުކުރުންތަކާއި ބެޭހގޮުތން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ިދުގކޮށް ބަހުސްކުރިން. 

ދ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުަގިއ ވިދާޅުވި ފަދައިްނ 

ނާޝިދުގެ ވާހަކަފުުޅަގިއ  ވިދާުޅވި ފަދައިްނ ވަރަށް ދިުގކޮށް 

ސްުކރެވިއްޖެ. އަޅުަގނޑުާުމެްނ ބަލާފައި މިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަހު

އެމާއްދާައކާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކޮށްާް ނުނިމޭކަމަށްވަންޏާ މެންބަރުން 



މެދުވެރިެވގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔަލުފާޅުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެއަށްފަުހަގިއ 

ނޑު ހިތަށްއެރި ކު ރިްނ އެފުރުޞަތު ެގއްލޭނެ. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީއަށް ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްފަިއ 

ނުވާތީވެ ކަންތައް އޮްތގޮްތ އޮޅުން ފިުލވައި ދިނުުމެގ ގޮތުން މިވާަހކަ 

 ދަންނަވާލާނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ.

 

 އާދެ، މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 ބަހުސްކުރަމުން މިދަނީ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއިން  އެންމެ ފަހުން މިތަނަށް    ޙަސަން ޢަާަފީފް 

ވަނަ މާއްާދ  2ފޮނުއްވާފަިއވާ ޑްރާފްޓް. ެއއީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުާުެގ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރުަގއި މި މާއްދާ ފާސްނުވުމުން ދެން މި މާއްދާ އަލުން ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ދާއި

ޑްރާފްޓްކުރާނެ ގޮތްތަެކއް ނޫނީ ޚިޔާލުތަކެއް މެންބަރުންގެ ފަރާތުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(  2ދިނުމަށްޓަކައި. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި މާއްދާގެ ެއއީ 

ވަނަ ުދވަުހ  2004ޖުލައި  19ފުރަތަމަ މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ އެޖެންާޑއަކީ 

އެއްކޮށް މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ލިޔުމަކުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީސް

ޤާނޫނުއަސާސީ އިސްލާޙުކުރުުމގެ މަސައްކަްތކުރުމެވެ. އާެދ، އެޖެންޑާ މިހެން 

އޮތުމުން ބައެއްފަހަރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެވެނީ ކަންޭނގެ. 

ޢާންމުގޮތެއްަގއި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގެ ވަރަށްގިނަ ައިއޓަމްތަކެއް ޮއވޭ. 

ންނަމަވެސް  މި މާއްދާގެ ބުނާގޮތުން މިއޮންނަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ އެހެ

ނޑުމެން  މަސައްކަތެއް ެއއީ ޤާނޫނުއަާސސީ އިސްލާޙުކުރުން. ޙަޤީޤަުތަގއި އަުޅގަ

މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަީކ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ އެޖެންާޑައކީ ޤާނޫނުއަސާީސ 

ތް ކުިރއަށްގެންދާނެ ގޮތެްއ އިޞްލާޙުކުރުން. ދެން ިއްޞލާޙުކުރުމުގެ މަސަްއކަ

ނޑަައޅަނީ. އާދެ، ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއްސ  އަޅުަގނޑުމެން މި ަގވާއިުދގަިއ މި ކަ

މި ގަާވއިދުގެާެ މާއްދާަތއް ަގވާއިދު ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކޮށް މަޖިލީހަށް  ހުށަހެޅި 



އެއާމެދު ބަހުސްކުެރވި އަިދ އެއަށް އިޞްލާހު އައިްސ އިޞްލާޙުތަކާމެުދ 

ފާސްނުާވ މާއްދާތަކެއް އަނެްއާކވެސް މެންބަރުންގެ  ބަހުސްކުރެވި

ޚިޔާލުތަކާިއއެކު ގަާވއިދު ކޮިމޓީއަށް ދިޔުމުން ގަާވއިދުާު ކޮމިޓީގައި ިތއްބަާވ 

މެންބަރުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޚިާޔލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޭެގ ތެރެއިން އެންމެ ގިަނ 

ނުޑމެން މި ގަާވއިުދ މެންބަރުން ދެއްވާފަިއވާ ޚިޔާުލތަކާއި  ެއއްގޮތަްށ އަޅު  ގަ

ކޮމިޓީގައި އަނެްއކާެވސް މާްއދާއެއް ޑްރާފްްޓކުރެވޭތޯ މިަމސައްކަތް ކުރަނީ. 

އާދެ، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކެއް އޭގައި ހިމަނައިެގްނ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއވެސް މާއްދާއެއް ޑްރާފްެޓއް ނުކުރެޭވނެ. އެއީ ތަފާތު 

. އޭެގ ތެރޭގައި އެބަހުރޭ ތަޢާރުޟުވާ ޚިޔާލުތަްއވެްސ. ޚިޔާލުތަކެއް މިހުންނަނީ

އެހެންވީމާ، މާއްާދއެއް ްޑރާފްޓްކުރާއިރުަގއި އެއީ ިއދިކޮޅު ދެގޮތަކަްށ 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ހަމަަޔޤީނުންވެސް މާއްދާ ޑްރާްފޓެއް ނުކުރެވޭނެ. 

ނޑު އެބަ ބަލަންޖެހޭ އެންމެ ގިނަ މެންބަރުން މަޖިލީހު ގައި އެހެންވީމ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި  ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފަިއވާ ގޮތްތަކަީކ ކޮބައިތޯ ބަަލއި ެއގޮތަށް ައޅުގަ

މާއްދާތައް ޑްރާފްޓްކުެރވޭތޯ މަސައްކަތްކޮށް އެގޮުތގެ މަތިން އަޅުަގނޑުމެްނ 

ޑްރާފްޓްކޮށްފަިއވާ މާއްދާތަކެްއ މިހާރު އައިސްފައި މިއޮތީ އިޞްލާޙުތަެކްއ 

ާވ އިޞްލާޙުތަކެްއގެ ގޮތުަގއި. އާދެ، ޢިްއޒަތްތެިރ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައި 

ރައީސް ަބއެއް ބޭފުޅުްނ ވާހަަކފުޅު ދެއްެކވިއިުރަގއި އެންމެބޮޑަށް ފާހަގަކުެރްއިވ 

ގެ ިނޔަލަށް ޢާންމުން   2004ޖޫން  30މައްސަލައަކީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޮފނުވާފަިއވާ އިޞްލާޙުަތއް ނޫނީ ޚިޔާލުތައް، 

ނޫން އޮންނަނީ ޚިޔާލުތައް މީގައި ހިމެނިފަާައި ނުވާކަމަށް ވިދާުޅާވ އިޞްލާޙެއް 

ނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވގޮތުަގއި އެބައި ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް މީގަިއ  ވިދާޅުވުން. އަުޅގަ

ގެ )ށ( ގަިއ  1ވަނަ ާމއްދާގެ  2ހިމެނިފައި އެބައޮތް. ެއީއ 

ޅުންތައް ޭއގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާއި ހުަށހެ



އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖާގަދެވިފައި ެއއޮތީ އެކަމަްށ. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޢާްނމުންގެ ފަރާތުން ލިބިވަޑައިގެްނފައިވާ ޚިޔާލުތަާކިއ 

ހުށަހެޅުންތައް އެއީ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މިތަނަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތަުކގަިއ 

ނޑުމެން ނޫނީ ހުށަހެޅުންތަކުގައި އެ ަބއި ހިމެނިފައި އޮންނާނެކަމަށް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ. އަދި އޭގެ އިތުރަށް އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވ 

ގޮތުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކުރީދުވަހު ވިދާުޅވެަފިއ 

ންފައި އޮތީ. އެބައޮތް އެ ހުރިހާ ޚިޔާލުަތކާިއ ލިޔުންތަކެްއ މިތަނައް ލިިބަވޑަިއގެ

ނޑުމެންނަށް ނިންމޭކަށްވެސް ނެތް.  އެހެންވީމަ، އެ ނުލިބޭކަެމއްަކމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ލިބިފައި އޮްއވާ އަނެްއކާ އެ އެްއޗެހި މީަގިއ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހިމަނަން ޖެހޭނޭ ބުނަން ވާހަކަފުޅު ދައްކަާވއިރު ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިތާނގަިއ 

ިރކަމަށް އެނގިަވޑައިުނގަންނަވަނީ ކަންނޭނގެ އެބޭފުޅުންނަށް. އެ ލިޔުންތައް ހު

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ބޭފުޅަަކށްވެސް އެ ލިޔުންަތއް ެބއްެލވުމުގެ ފުރުޞަާަުތ 

ނޑަށް ހީަވނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގަިއ އެ ލިޔުންތައް  އެބައޮތް. އަުޅގަ

ށަހަޅާ ާް. އާދެ، އެބަހުރިހެން. އާދެ، ދެން މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހު

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އެ ޑްރާފްޓްުކާރ  އެ ޚިޔާލުތަާކއި ހުށަހެޅުންތަކަކީ އަުޅގަ

ސީގެ ޑްރާފްެޓްއ އެކުލަވާލުމަށްފަހު ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާ

މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑައިަގތުމަށްފަހު ދެން މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްާވ 

ހުން އެބައޮތް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިޞްލާޙުތައް ެއއީ. އަދި އޭގެ ފަ

މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުން ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަާކއި ހުށަހެޅުންތައް. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންގެ ޢާންމު ރަްއޔިތުން އެބޭފުޅުްނ  އަބަދުވެސް ިމއޮންނަނީ ައޅުގަ

ބޭނުންވާ ޚިޔާލުތައް އަުޅަގނޑުމެން މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް މަޖިލީހަށް 

. އަދި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށްގެންަދވާއިުރ ހުށަހެޅޭގޮތަށް

އެ އިޞްލާޙުތަްއވެސް އޭަގއި ހިމެނޭގޮތަށް އެ ފުރުޞަތުވެސް މިޮއީތ 



ހުޅުވާލެވިަފއި. އާދެ، މިހެންަކމުން މި މާއްދާ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ައޅުަގނޑަްށ 

ހެންނަމަވެްސ ޤާބޫލުކުރެވޭގޮުތަގއި މިއޮީތ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް. ެދން އެ

މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަކުރެވޭތޯ ދެން އަދިވެސް މިޖެހެނީ މަސައްކަތްކުރަން. މިއަުދ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެްއވާ ޚިޔާލުަތކާިއއެުކ އަެނއްާކވެސް މި ާމއްާދ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ހުރިހާ  ގަާވއިދު ކޮމިީޓއަށް ދިުއމުން ދެން އަޅުގަ

ވޭ ގޮތަކަށް ނޫނިއްޔާ މިތާ ތިއްބެވި ގިަނ މެންބަރުންނަށްވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުރެއް 

ބޭފުޅުންނަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރެވޭޮގތަކަށް މި ޑްރާފްޓް ކުެރވިެގން އަންނާނެކަމަށް. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާއަްށ ހާިޒރުވެަވޑަާަިއގެން ިތއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަދަަދީކ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާޅޮްސމަޑުލު ދެކުނުބުރީ . ދެން އަުޅަގނޑު މި 67

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްާް ޢަފީފްއަށް. 

 

ނުޑވެސް މިހާރު މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ  ާެރި ރައީސް. އަުޅގަ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެ

 އް ހުށަހެޅިފައިވާ މާއްދާާއއި ބެހޭޮގތުން ކޮންމެވެސް ެއއްޗެ  މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޢަފީފް 

ދަާަންނަވާލަންކަމަށް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އާެދ، ެއގޮތުން ގަާވއިދު ކޮމިޓީްނ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ތިްނކަމެްއގެ  މި މާއްދާ އަލުން ޑްރާފްޓް ުކރެއްިވއިރު އަުޅަގނޑުމެން މަިއގަ

މައްޗަށް ބަލައިލިން. ޭއގެ ެތރެއިން ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިހާރުވެސް ޑްރާފްްޓ 

ތްގޮތަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކަާށިއ ކުރެވިފައި އޮ

ހުށަހެޅުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން. ދެން ދެވަނަ ކަމަަކށް ފާހަގަކޮށްފަިއ 

މިއޮންނަނީ ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުތަކަށް ރިޔާޢަތްކުރުން. ތިންވަނަ ކަމަކަްށ 

ހުށެހެޭޅނެ ގޮތް. ދެން  މިއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތައް

ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅާ އެ 



މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތައް މިަތނުގައި ޤާނޫނަކަށް ުނވަތަ ގަާވއިދަކަށް ެވގެން 

އެންމެފަހުން ދާނީ. ދެން މަޖިލީހުގައި ދެެކވުނު ވާހަކަަތކާިއމެދު ޑްރާފްޓްކުާރ 

ނޑުމެްނ ވަރަށް ފުންކޮށް ކޮމިޓީގައި ނޫނީ  ގަާވއިުދ ކޮމިޓީގައި އަުޅގަ

ބަހުސްކޮށް، މަޝްވަރާކުރިން. އެއްެވސް ޙާލެއްަގއި ެއީއ އެކަލަ އެްއވެްސ 

ނުޑމެންނަށް ފެންނަ  ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް ޫނނީ ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ްސ ފެނުންތަކެއްގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށްފައި ޑްރާފްޓްކޮށްަފއި އޮްތ ޑްރާފްޓެާެއްވެ 

ނޫން އެއީ. މަޖިލީހުގައި ެދކެވުނު ހުރިހާ ވާހަކަތަކާމެުދ ވަރަށް ފުންކޮްށ 

ބަހުާުސްކުރުމަށްފަހު އެކަލަާވލާފައި އޮތް ޑްރާފްޓެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ތިންކަމަށް، މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި ވާހަަކ 

ރިހާ މެންބަރުންވެްސ ދެކެވުނުއިުރވެްސ، މި ތިންކަންތަކުގެ ަމއްޗަށް ހު

ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި. އެހެްނވީމާ، މިއިން އެްއވެސް ކަމަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަަކްށ 

އޮތްކަމަކަާަށް އެްއވެްސ މެންބަރަކު ޚިޔާލުފާޅުާުކުރަްއވާފަެއއް ނެތް. 

ާޭގެ މާނައަކީ ިމ މާއްދާގައި ހިމެނުމަށް ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް ތިްނ  އެހެންވީމާ، އޭ

ހަމަ އެގޮުތގައި ހިނގާނޭ. ދެން މެންބަރުން އެންމެ ބޮޑަށް  ކަންތައްތަްއވެސް

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނީ  ެގ  2004ޖޫން  30ފާހަގަކުރެްއވި އެއްކަަމކަށް ައޅުގަ

ނިޔަލަށް ޢާންމު ފަރުދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ 

ނޑު ދަންަނވާީނ  ޚިޔާލުތައް ަގާވއިދުަގއި ހިމެނިފައިނެތީމަ އެވާހަކަ. އަުޅގަ

އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ބަލާއިުރ އެ ިޚޔާލުތަކަީކ ސީދާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

އޮފީހުން ކުރެްއވި އިޢުލާނަާކ ގުިޅގެން ޢާންމު ފަރުދުން އެމަނިކުފާނަްށ 

ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި ހުށަހެޅުންތަކޭ. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުންތަްއ 

ުދގަިއ، އެ ހުށަހެުޅންތަކަށް ރިޢާޔަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުެގ ަގވާއި

ނޑުމެން ލިޔުނުކަމުގަިއވިޔަސް ުއސޫލެއްގެ ގޮތުްނ  ކުރަްއވާނެކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ރިޢާޔަތްކުެރވޭނެ ެއއްޗެހިތަެކްއ  ބަލާއިރު އެ އެްއޗިއްަސކީ ައޅުގަ



ނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަނާޅުްއވާހާާާ ހިނދެއްަގއި. 

އެހެންކަމުން ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލައިލަނީާީ އެ ޚިޔާލުތަްއ 

ނުޑ ހަނދާންވާގޮތުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ިލބިފައިވޭތޯ. އާދެ، އަުޅގަ

އަދި މިތަނުގަިއ ބަެއއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުެރވި ގޮތުަގިއ 

ަޑގަންނަާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާޫނނުއަސާސީއަްށ ގެންނަްނ ފެނިވަ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުއްވިއިރު އެަމނިކުފާނު ޢާންމު  އިޞްލާޙުތައް އަުޅގަ

ފަރުދުން ފޮނުއްވާފައިހުރި ޚިޔާލުފުޅުތައްެވސް ެއއާެއކު މަޖިލީހަށް 

ފޮނުއްވާފަިއވަނީ. އަދި މަޖިލީހުގެ އިދާރާަގއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުްނ 

އްލެވޭގޮަތްއ، މުރާޖިޢާކުރެއްޭވ ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ އެ ޚިޔާލުތައް ބެ

ނޑުމެންނަށް ވިދާޅުވެެދއްިވ.  ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަެވސް ރައީސް އަުޅގަ

އެހެންކަމުން އެ ޚިޔާލުތަކަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްނުޮކށް، އެ ޚިޔާލުތަްއ 

ެކއް ދޫކޮށްލެއްިވކަމަށް އެެދއްެކވި ާވހަކަތަކަކީ އެްއވެސް ޙަޤީޤަެތްއ އޮތް ވާހަކަތަ

ނޑު ނުެދކެން. ދެން އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ޚިޔާލުތަކެއް ހުިރ  ކަމަށް އަުޅގަ

ކަމުގަިއިވއަސް އަދި ސިީޓތަކެއް ހުރިކަމުަގިއވިއަްސ، އަޅުަގނޑުމެްނެގ 

މެންބަރުންގެ ހީވާގި މަސަްއކަތާއި މުރާލިކަމެއް އެކުެލިވގެންާވ ގޮތެްއގެ މައްަޗްށ 

ބަރުން ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ެއ އެކަން ބިނާވެގެންދާނީ. ެއީއ މެން

ސިޓީފުޅުތަްއވެސް ބެއްެލޭވގޮަތއް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ައޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު 

ނޑުމެްނގެ މަސައްކަތް މިހާރު މަސައްކަތަކަްށ  ލިބިފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ްށ މިއޮތީ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތެއް ުނޮކށް އެމަސަްއކަތަ

ނުޑ  ފުރުޞަތެއް ނެތް ވާހަކަ ެދްއކުމަކީ ެއއީ ރަނަގޅު ކަމެްއަކމުގައި އަުޅގަ

ނުދެކެން. ދެން މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި ދެނެމެ ވާހަަކފުޅު ދެއްެކވި ބަެއްއ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ތެރެާެއިން އަުޅގަ

ރު އަޙްމަދު ޒާހިރާއި އަދި ތ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަ



އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙަސަން ޢަފީފް އެ ދެއްކެިވ ފާހަކަފުޅުތަކަށް 

އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ތާއީދުކުެރވޭތީ މި ފުރުޞަތުގައި މިވާހަކަ ދަންނަވާލާފަިއ 

 އަޅުަގނޑު އިށީންނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނުޑވެސް ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދި  ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު   ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަތަށް ައއިސްފައި ިމއޮްތ ރީނދޫ  ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު   ދަންނަވާލީ މިހާރު އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާއާއި ބެޭހގޮތުން އެްއޗެއް ދަންނަވާަލްނ  2ކަރުދާހުގައި މިއޮތް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ބޭނުންވެގެން. ައޅު ަގނޑަށް ިމ ރީނދޫކަރުދާހުގެ އެއްަބއި ލިބުމާއެކު އަުޅގަ

ނުޑމެންނާއި ހަމައަށް  ވަނަ ެދލިކޮޕީ ައއިސްފަިއ  2ބަލައިލިން ކުރީަގއި އަުޅގަ

ވަނަ ދެިލކޮޕީ  ައއިސްފައި އޮތްއިުރަގއި ާމއްދާގެ )ށ( ާއިއ  2އޮތްގޮތް. 

ނުޑވެސް މި މަޖިލީހު ގައި ހާޒިުރެވ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކި ދުަވހު އަޅުގަ

އިނިން. ެއވާހަކަތަުކގެ އަލީަގއި ދެންމެ ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ހާމަކުރެއްވި ފަދައިން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ެދކުވުނު ވާހަކަތަުކެގ 

ތެރެާެއިން އަދި ދެކެވޭ ވާަހަކތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ްޑރާފްޓަކަށް ވަންނާނީ 

ނަޑއެިޅގެން ިއދިކޮޅު ޚިޔާލުތަްއ އޭގެ ތެރެއިން ބައެ  އް ޚިާޔލު އެއީ ކަ

ނޑުެވސް ޤަބޫލުުކރަން.  2މިގޮތުން  ހުރިާިކަމަށްވަންޏާ ނުވަންނާނެކަން އަުޅގަ

ނުޑވެްސ ފެނުނީ  ވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި )ށ( ޑްރާްފޓްކުރެވިަފއި އޮްތއިރުަގއި އަުޅގަ

ނުޑ މި ވާހަކަ ދައްކަނީ  3 ޕީއާއި އަދި ވަަނ ދެލިކޮ 3ބަެއއް. މިހާރު އަުޅގަ

ބަާަެއްއ  3ވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި )ށ( އޮްތއިރުަގއި  2ރީނދޫކަރުދާހުގެ )ށ( ާއއި 

ފާހަގަކުރެވޭ ެއއީ ެއއް ބަޔަަކށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ ހުށަހެޅުންތަކާިއ 

ޚިޔާލުތައް ދެވަނަ ބަަޔކަށް ަމޖިލީހުގެ މެންބަާަރުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި 

ންވަަނ ބައެއްގެ ގޮތުަގއި މިޮއތީ ޤާނޫނުއަސާސީ ޚިޔާލުތައް. އަދި ތި

ގެ ނިޔަލަްށ  30ޖޫން  2004އިޞްލާހުކުރުމުަގއި ޚިޔާލު  ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން 



ޢާންމު ފަރުދުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ޚިޔާލުަތކަށާިއ  

މަްއޗަްށ ހުށަހެޅުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. މިގޮތަށް ތިން ނުުކތާއެްއގެ 

ކުރީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނާިއ ހަމައަށް އަިއސްފައި އޮތް ެދލިކޮޕީ ައއިސްފަިއ 

 3އޮތީ. ދެން މިފަހަރު ރީނދޫކަރުދާހުގެ ދެލިކޮޕީ ލިޔުުނިއރުވެސް ހަމަ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  -1ނުކުތާަގއި މިއޮތީ  3ނުކުތާއެއް އެަބއޮތް. އެ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  -2ލުތަކަށް. މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިާިޔާ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮްށ    -3ޚިޔާލުތަކަށާއި ހުށަހެޅުންތަކަށް. 

ޢާންމު ފަރުދުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިާިޔާލުަތކަށާިއ ހުށަހެޅުންތަކަށް. 

ނުކުާތގެ މަްއޗަށް ކުީރގަިއެވްސ  3އަޅުަގނޑަާަށް ެވގެން މިއުޭޅ ގޮތަކީ 

ނުކުތާގެ މަްއޗަށް ޑްރާފްޓްުކރެވިފައި އޮްތއިުރ  3ަފއި ފަހުންވެސް ޑްރާފްޓްކުރެވި

ވަނަ ނުކުތާ ބަދަލުވެފައި އޮތީަމ  3ނުކުތާ އޮތްގޮތަށް އޮވެފައި  2ފުރަތަމަ 

މީގައި އޮޅުމެްއ ައޅުަގނޑަްށ އަރަިއގެން ިމއުޅެނީ. މިާހރު މި ޢިއްޒަތްތެިރ 

ފުޅުން އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުަތްއ މަޖިލީހުގައި ޑްރާފްޓިންގ ކޮިމޓީގަިއ ތިއްެބވި ބޭ

ހާމަކޮށްދެއްވައިފި. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑަާަށް ވާގޮަތކީ ފުރަތަަމ 

ގެ ނިޔަލަްށ ޢާންމު ފަރުދުން  30ޖޫން  2004ޑްރާފްޓްަގއި މިއޮތް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ފޮނުވާފަިއވާ ޚިޔާލުަތކާިއ ހުށަހެޅުންތައް ީމެގ 

މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު  ބަދަލުގައި މިހާރު އައިސްފައި

ފަރުދުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކަށާއި ހުށަހެޅުންތަކަށް. އެހެންވީމަ، 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށްއެރީ މި މިއޮތީ އެކަތި އަނެކައްާޗ ބަދަލުވެފައިބާވަޭއ. 

ރުން އެއީ އެކަމަކު އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީެގ މެންބަ

ވަނަ މާްއދާ އެްއވަނަ ަބިއ  1މިގޮތެއް ނޫންކަމަށާިއ ހަމަ މި ބޭފުޅުން 

 30ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާއި ހުށަހެުޅންތައް  މިއީ 

ޖޫން ގެ ނިޔަލަށް ޢާންމު ފަރުދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަރިހަްށ 



ށް ވިދާުޅވެފަިއވާތީ މިހާރު އެބަ ސާފުވޭ. ފޮނުވާފައިވާ ޚިޔާލުަތއް އެކުެލވޭ ގޮތަ

ނޑުެވސް ހިތަށްއަރަނީ ޑްރާފްޓްުކރުމުގައި މިކަހަަލ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އޮޅުމެއް ނާރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ތަންކޮޅެްއ ސާފުކޮށް އޮތްނަމަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސްނަިއގަންނަން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެއޭ. އެހެންވީަމ، 

ފއި އޮތްއިުރގައި ކުީރގައި އޮތް ޑްާރފްޓާއި މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓްކުރެވިާަ

ފްލޯރގައި  ދެެކވުނު ވާހަކަަތކާއި ގުޅިގެން އަލުން އަނބުާރ ޑްރާފްޓްގައި ިމ 

އުނިވި ސަާަބަެބއް ނޭނގުނީމަ އެކަމުގެ ޮއޅުމެއް އަާރފައިވާތީ ެއވާަހަކ 

ނެ ގޮތަކަށް ދަންނަވާލީ އަދި އަލުން ޑްރާފްޓްކުރެޭވއިރު މިކަހަލަ އޮޅުމެއް ނާރާ

ނޑު ުއންމީދުކުރާތީ އެވާަހކަ ދަންނަވާލީ. ުޝކުރިްއާޔ  އަންނާނެކަމަށް އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

އާދެ، މިހާތަާަނަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ އާދެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެދިވަަޑިއގެްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނީ. ދެން މިހާރު ދެވަނަ ފަހަރަްށ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަުރވާ ނިމު

މެންބަުރންނަށް އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާދެ،  4އެދިަވޑަިއގެންނެވި 

އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 ވަޙީދު.

 

ނޑުގެ ވާަހކަިއގެ ވަރަށް އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   އަުޅގަ

ާީދު   ބޮޑުބައެއް މިހާރު ވަނީ އަުޅަގނޑަށް  އެހެން ބޭފުާުޅުން ިވދާޅުވި  މެންަބރު ޢަލީ ވަޙީ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އުޅުީނ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ވިދާޅުވުމުން ސާފުވެަފއި. ެއންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

މެންނަްށ ގަާވއިދު ކޮމިޓީގެ ޮކންމެވެސް މެންބަރަކު އަޅުަގނޑު

ކޮންމެވެްސވަރެްއގެ ޚިޔާލުޮކޅެްއ ދެއްވާނަމަ ހާދަ ރަނގަޅޭ ދަންނަވާލަން. އެަބިއ 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ކޮންެމހެން އެކަާަމަިއގެން  މިހާރުވަނީ ފުރިހަމަވެފައި ައޅުގަ



ކުރިއަށްދިއުުމގެ ބޭނުމެއްނެތް. ދެން ހަމައެއާިއއެކު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަްނ 

ތެިރ  މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު އެ ނެންެގިވ ބޭނުންވީ ހއ.ގެ ިޢއްޒަތް

މައްސަލަ އެަބއި މި ަގވާއިުދެގ  މި މާއްާދގަިއ ހިމެނިފައިނުވާ ކަުމގަިއވާނަަމ 

ވިސްނާލަންޖެހެއޭ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހެން ބޭފުޅުންެގ 

ނުޑ  ވާހަކަފުޅުން އެކަން މިހާރު ހިމެނިފައިވާކަމަށް ވިދާުޅވާތީ އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި ެއއީ މައްސަަލއެއްނޫން. ދެން ތިްނވަާަނައަށް ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެން މި ކުރިމަތިލަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ައޅުގަ

ހެދުމަށްކަމަށްވާތީވެ ނުކުމެގެްނ އުޅޭ މަްއސަލަެއއްހެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ިމ 

ނުއަސާސީ ހަދައި ނޫނީ މާއްދާގައި މިއުޅެނީ. ޤާނޫނުައސާސީ ހިމަނައި ޤާނޫ

އިޞްލާޙުކުާރއިރުަގއި ލިޔަންީވ ޢިބާރާތް ނުވަތަ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަްނީވ 

އެްއޗެއް އެ ބުނަން ކަންނޭނގެ މިއުޅެނީ. އެހެންވެ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ 

މިއުޅެނީ އދ.ގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް 

ަހލަ ގޮތަކަށްހެން ގެންނެީވ. އެއީ ހުށަހެޅުމެްއ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެކަާަ

ކަމުގަިއވާނަމަ އަޅުަގނުޑ ާތއީދުކުރާނަން. މަޖިލީހުގެ ެއއްވެްސ މެންބަރަކު 

މަޖިލީހުގައި އޭރަކު ަބހުސްކުރެވޭ ޤާނޫނުއަާސީސގެ މާއްދާައކަްށ 

ބަހުސްކުރެވެންދާއިރު މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގަންނަަވއިިފއްޔާ ވާހަކަައީކ 

ަގއި ދަންނަވަާައިފި ކަމަށްވެއްޖެނަމަ ތަންކޮޅެއް ކުރީ ޒަމާނެއްަގިއ އިދާރާ

މެދުތެރޭގައި އޮތް މިނިވަން ބަހުސްކަހަލަ އޯޕަން ތަނެއްގައި ބަހުސްކޮށް ޢާންމު 

ރައްޔިތުންެގ ޚިޔާލާިއ އަދި ޖަމާޢަތްތަކާއި އެ ކްލަބުތަކުްނ އައިސްަފއި ޮއްތ 

ރުކާުރެގ ބެލުމުގެ ދަށުން އަދި ޕާޓީތަކުންވެސް އަިއސްފައި މިއޮތީ. ސަ

ޚާއްޞަކޮށް ބެލުމުގެ ދަށުން އިންތިޒާމުކުރެވޭ ތަންކޮެޅްއ އަމާން އޮމާންކޮށް 

އޮންނަ ކަހަލަ ތަނެްއަގއި ވާހަކަދަްއކާލުމުގެ ފުރުޞަުތ އޮންނަ ކަާަހަަލ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސަަވއި ދެއްުވން. ދެން އަޅުގަ



އި އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ހިމަނަންޖެހެއޭ ބަެއއް އެހެން މި ޤާނޫނުއަސާސީގަ 

ނުޑ ބޭނުމެއްނޫން ކޮންމެހެން ހުރިހާ  ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި ފަދައިން ެދން އަުޅގަ

ާުެވްސ  ބޭފުާުޅުންގެ ނަންތަކެއް ގެްނނާކަށް. ދިވެހި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ޚިޔާލު

ތުން ކޮންެމ ވީވަަރކުން އެންކަރޭޖްކުރަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުން. އެގޮ

ފަރުދަކު ޚިޔާލެއް ދެްއވި ނަަމވެސް ޭއގެތެެރއަށް ވިސްނާ ިފކުރުކުރަްއވާ އެއަްށ 

ވައްދާެލވޭތޯ ބެލުން. އަދި ެއފަދައިން ކްލަބް،ޖަމާޢަތް، ޖަމްޢިއްޔާ ޕާޓީ ފަަދ 

ތަންތަނުންވެސް ޚިޔާލެއް ެދްއވައިފިކަމަްށވާނަމަ އެބަިއވެްސ ހިމެނޭތޯ ބަލަން 

މައެާއިއއެކު ރަށް ކުރިއަުރވާ ކޮމިޓީތަކާއި ައވަްށ މަސައްކަތްކުރުން. ހަ

ކުރިއަުރވާ ކޮމިޓީތަާަކާއި ައދި އަތޮޅު ކުރިއަރުވާ ކޮިމޓީތަކާއި މިހުރިހާ 

ތަނަކުންވެސް މިއިން އެްއެވސް ތަނަކުން މަޢާފުކުރައްާވ މިއިން އެއްވެްސ 

 ތަނަކުން އިޞްލާޙެއް ުނވަަތ އުސޫލެއް ުނވަތަ ޚިޔާލެްއ ފޮނުއްވައިފިނަމަ 

އެބަިއވެސް ހިމެނިގެން ކުިރއަށް ގެންެދވޭނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ހަމަޖެހިފައި 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. ައޅުަގނުޑ   އޮތުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި މިއީ ކަންނޭނގެ ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަދެްއކުމުަގއި މި ގެންުގޅުްއިވ 

ނޑު މިތަންކޮޅު މިހެން މިގެނަީއ ޕޮއިންޓްތަކަކީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަ އީސް އަުޅގަ

ފަހަރެއްގަިއވެސް ަވކި ަފރާތަކަށް ބުރަވެ ެއއްެޗްއ ދަންނަވާކަށްނޫން 

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ފެށުމުގަިއވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަހުރި 

މަޖިލީހުން ބަލާފައި ރާއްޖެިއން ބޭރުގެ ބައެއް ިޢއްޒަތްެތރިން މިސާލަކަށް 

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ވަރަށް އިސް ބޭފުޅެއް ކަމުގަިއވާ ޝިބްީލ  ދަންނަވާނަމަ

ޢަޒީޒް ކަހަލަ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރު އަދި ެއބޭފުޅުންގެ ޚިޔާާލިއ 

ނޑުމެން ބަާަލައިގެންފަިއ.  ނިންމެވުން އަދި ތަރުޖަމާ ކުރެއްވުން މިވެސް އަުޅގަ

ނުޑާު މެން ރައްޔިތުންެގ އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ  ޚިޔާލު ދިވެހި މުވާޠިާިނުން ެއބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ިޚޔާލު ައޅުގަ



ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެއޭ. ދެން ތަރުޖަމާކުރުމުގައި އެއްބަަޔކު އަނެއްބަަޔކަްށ 

ނުޑ  ނޑުމެްނ ރަނގަޅުވާނީ ނުދެްއކިްއޔާ ެއހެންވެ އަުޅގަ ފުށުއަރާ ވާހަކަ އަުޅގަ

 ކާ އިށީންނާން. ޝުކުރިއްާޔ. އެވާހަކަ ނުަދއް

 

  2ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް `.  އާދެ، މަޖިލީހުގެ އެޖެންާޑގެ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ޙުަސއިން 

ވަނަ ދެލިކޮޕީާއއި ބެޭހގޮތުން ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަމުން ދިޔަިއުރ  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ާުގެ ިވސްނުން އޭުރ ގެ ންގުޅުނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަޅުަގނޑު

މި މަޖިލިސް ހުޅުއްވަިއދެއްވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާުނ ފޮނުއްވާފަިއާވ 

ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ އިތުރަށް އެަމނިކުފާނު ދެން އެހެން އެއްެވސް ޚިޔާލެއް މި 

ނޑުގެ ވާހަކަތައް ބިނާކޮށްފައި އޮތީ.  މަޖިލީހަށް ނުފޮނުއްވާ ގޮތަށް އާދެ އަުޅގަ

ދެން މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފްވެސް ވިދާޅުވެފަިއވާ ގޮުތެގ 

ނޑަާަށް ލިބިފައި ހުިރ  މަތިނ. އާދެ، ކޮންމެައކަްސ އެީއ ހަމަ އަުޅގަ

ތަޖުރިބާތަކެއްގެ އަީލގައި އަޅުަގނުޑ އޭރު ފާުޅކޮށްަފއިާވ ޚިޔާލުތަެކްއ 

ނޑު ެއ ޚިޔާލުތައް ތަންކޮެޅއް ަމއްޗަްށ ގެންދެވުނުކަމަްށ  ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

ނޑަށް ޢިްއޒަތްތެިރ  ހީފުޅުވެގެން ކޮންމެއަކަްސ    އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ އިުޙތިރާމު ކުޑަކުެރވޭގޮތަްށ ވާަހކަފުޅުދެއްެކވިކަުމެގ 

ނޑާ ދިމާލަށް ދިއްކުރައްވާފަިއ. އާދެ، އަދިވެްސ  އިނގިލިފުުޅވެްސވަނީ އަުޅގަ

ރަވެވެނީ ހަމަ އެގޮތަށް އިނގޭޯތ. އެހެންނަމަެވްސ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ބޮޑަްށ ބު

އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ދެލިކޮީޕއަށް މިދެންނެވީ އިޞްލާަޙްށ 

އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރީ އޭރު ްޑރާފްޓްގެ ދެލިކޮޕީަގއި އޮންނަނީ މި މާއްދާގެ )ހ( 

ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުގައި 

ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސުލް

މެންބަރުން ހުށަާަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުަތއް ހިމަނަންާވނެއޭ. އާެދ، އެހެްނ 



ނޑައެޅިގެން ެއބަޖެހޭ އެމަނިކުފާނު ފޮނުއްވާ ކޮންމެ ޚިޔާލެާެްއ  އޮތީމަ ހަމަ ކަ

ރުމުަގއި ހިމަނަން. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސ އިޞްލާޙުކު

މިހާރު މިއޮތީ ކުޑަތަންކޮޅެއް ދޫކޮށް. އާދެ، ެއކަން ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވ ޚިޔާލުފުޅުތަކަކަށްެވސް ރިޢާަޔތް ކުރެވެންވާެނއޭ. 

އަޅުަގނޑުމެން އެއާމެދު ިވސްނައި ެއއާއިމެުދވެސް ޮކންމެވެސް ގޮެތްއ 

އްފަރާތްޮކށްލަންވާ ޚިޔާލުފުެޅއްިވއްާޔ ެއއްފަރާތްެވްސ އަޅުަގނޑުމެން އެ

ނޑުމެންނަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއީއ  ކޮށްލެވިދާނެ އޭރަށްާް އަުޅގަ

ނޑު މި ޑްރާފްޓަށް މިދެންނެވީ މި އިޞްލާޙަށް ތާއިދުކޮށް  އެއްސަބަެބއް އަުޅގަ

ާި  1ވޯޓުދިނުން. ދެން އަނެއް ސަބަބަކީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  އެްއަގއި

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާއި ހުަށހެޅުންތަކަށް. އާދެ، ރަ

މިކަންކަމަށްވެސް ރިޢާޔަްތުކރެވެންވާނެ އޮތުމުން ޢިއްަޒތްތެރި ވަރަށްގިަނ 

ނޑުމެންނަށް އެނގުނު ފަދައިްނ  މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުންެވސް އަުޅގަ

ތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަޅުަގނޑަްށވެސް ޤަބޫުލކުެރވިފަިއއޮތީ ޢިްއޒަތް

ގެ ިނޔަލަށް ޢާންމު ފަރުދުން ފޮނުއްވާފަިއާވ  2004ޖޫން  30އަރިހަށް 

ހުށަހެޅުއްވުންތައް އެމަނިކުފާނު މިތަނަށް މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާ ެދއްަވއިފިނަަމ 

އެީއވެސް ހަމަ މި މާއްދާ ހުރަސްނާޅާ ކަމެއްކަުމގައި. އާދެ، ދެން މިހާރު 

ޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އޭގެފަހުން ޢިއް 

އެނިގއްޖެ އެމަނިކުފާނުވަނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އެ ހުށަހެޅުންތަްއ 

ފޮނުއްވައިެދްއވާފައިކަމަށް. އެހެންވީމާ، އިތުރަށް ދެން ކޮންެމހެން މި މާއްދާގަިއ 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެާެންވީމާ ނޑަށް ހަމަ ، އެވާހަކަ ގެންނާކަށް އަުޅގަ އަޅުގަ

ބުރަވެވެނީ އިތުރު ހަމަ އެއްވެސް ިއޞްލާޙެއް ނުގެެނސް ހަމަ މިހާރު 

މިއޮތްގޮތަށް މި މާއްދާ ައލުން ޑްރާފްޓްކޮށްގެން ގެްނނަވާއިުރގަިއވެްސ، 

ނޑު ދެންެވސް ހަމަ ވޯޓުދޭނަންކަމަށް.  އެހެންއޮތްކަމުަގއި ވީނަމަެވްސ އަުޅގަ



މެންބަރުން މިއަދު ފާޅުކުރައްވާަފިއާވ  އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ ގިނަ

ޚިޔާލުފުޅުތަކަކީ ހަމަ ވަރަށް ަރނގަޅު ޚިޔާލުފުޅުތަެކއް. އާދެ، އެހެންވީމާ އަލުްނ 

މިއޮތީ ކޮންމެގޮތެްއގައ ާިނަމަވެސް ޑްރާފްޓާ ހަމައަށް ކޮމިޓީއާހަމައަށް ިމ 

ްނގެ މި ދާގޮތަށ. އެހެންވީމާ، މިއަށްުވރެވެސް ފުރިހަމަވެގެން ދެން އަޅުަގނޑުމެ

ނުޑެގ އެބައޮތް. އާެދ،  މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް އަންނާނެކަމުގެ އުންމީދު އަާަުޅގަ

ހަމައެކަނި މި ވާހަކަަތއް ދަްނނަވާލުމުގެ ގޮތުން އަުޅަގނުޑ މި ފުރުޞަތަކަށް 

އެދި ދެންނެވީ. މި މާއްދާ ޑްާރފްޓްކުރުމުގައި ަގވާއިދު ކޮމިޓީން ވިސްނަވާަފިއާވ 

ުޑމެންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ވިސްނުންފުޅުތައް ައޅުަގނ

މެންބަރު އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު ބަާޔންކޮށްދެއްަވއިފި. އަިދ 

އެނޫނަސް ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފުވެސް 

ބަޔާންކޮށްދެްއވައިފި. އާެދ، އެކަމަށްަޓކައި އެބޭފުޅުންނަށްވެްސ 

 ވަނ. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝުކުރުދަންނަ

 

 `.  ޝުކުރިްއޔާ  ޢިްއޒަތްތެރި  ރައީސް.  އާެދ،  އަޅުަގނޑަށް  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

ނޑު  ެއވާހަކަ  ކުރިން  މުޙަްނމަދު ަޝރީފް   އެންމެފުރަތަމަ  ދެއްވި ފުރުޞަތަކަށް  އަުޅގަ

ނުޑމެންނަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ށް މިތަނުގައި މިކަމަށް ތާއީދުނުކުރެއްިވ ދަންނަވާފައިވާނެ. އަުޅގަ

ނޑަށްވެްސ  ބޭފުޅުން ދައްަކވާ ވާހަކަފުުޅ އަުޑިއވިގެން ޭއގެ ފަހުަގޭއ އަުޅގަ

ނޑަްށ  ފުރުޞަތެއް ލިބެން ބޭނުންވަީނ. އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅގަ

މި ފުރުޞަތު ދެއްވިކަމަށްަޓކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރދަންނަވަން. އާދެ، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ާޒހިރު ޙަޤީޤަތުގަިއ 

ނޑު މި މަްއސަލައިަގއި ދަްއކަންހުރި ވާހަަކ. އާދެ،  ޖޫްނ  30އެދެއްެކވީ އަުޅގަ

ގެ ނިޔަލަށް ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަްނ  2004

މާއި ގުިޅގެން ރަްއޔިތުްނ ފެންނަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާންކުރެްއވު



ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުރިކަމަްށ 

ކުރީަގއި ފާއިުތވެގެން ދިަޔ ޖަލްސާއެްއގައި ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެާެ ރައީްސެގ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮުތަގިއ  ފަރާތްޕުޅުންވަނީ ވިދާޅުވެަފއި. އާދެ، އަުޅގަ

ވަާަރަށް ގިނަ އިޞްާލޙުތަކެއް. އެ ހުރިހާ އިޞްލާުޙތަކެއް މިހާރު ހުރީ   އެއީ

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަިޖލީހަށް މިހާރު ފޮނުއްވާފައި. ހަމައެއާެއކުަގިއ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ާޤނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަން ފެނިވަޑަިއގަންަނާވ 

ނޑުމެންނަށްަވީނ މާއްދާ ހިމެނޭ މާއްދާތަކެއްވެސް އަުޅގަ 31އިޞްލާޙު 

ނޑަށް މިހާރު އެބައިނޭގ  ފޮނުއްވައިެދްއވާފައި. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން މި މާއްދާ މި  ވަނަ މާއްދާ މިހެން އޮތުމަކުން  2ކަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތްަތާަކަށް އެްއވެސް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެކަމަށް. ސަބަބަކީ 

ލުފުޅުތަކެއް އެހެރީ މަޖިލީހަށް އެމަނިކުފާނު މިހާރު ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ ޚިޔާ

ފޮނުއްވާފައި އަދި މީަގއި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި ޚިޔާލުަތކާ 

ހުށަހެޅުންތަކޭ ބުނީމާ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ެއއީ ަރއްޔިތުން ހުށަހަޅަިއ 

ހުށަހެޅުންތައްހެންހީވަނީ އެހެރީ މިހާރު ފޮނުވާފައި. އެހެންވީމާ، އަިދ 

މާއްދާ އެވަީނ  31ފާނުގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް އެއޮތީ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެމަނިކު

ފޮނުވާފައިހެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުެރވޭޮގތުގައި މިކަުމަގިއ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެްއވެްސ މައްސަލެއް އޮތްހެނެްއ ހިއެއްނުވޭ. އާދެ، 

ޟިލް ޙަސަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތ. އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާ

ނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި މާބޮުޑ  ޢަފީފް ދެންމެ އެވިދާޅުވިަފދައިން އަުޅގަ

އޮޅުމެއްނެތް. އެހެްނވީމާ، މި މާއްދާ މިހެން އޮތުމަކުން ކުރީގައި އެވާހަކަފުުޅ 

ދެއްކެިވ ބޭފުޅުން ެއވިދާުޅވި ކަންަތއްތައް ކަވަުރކުެރވިގެންދޭ މިކަުމެގ 

ދާ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ާފސްކުރުން މިއީ ހަަމ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، މި ާމއް

އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު. އެހެންަނމަވެސް އެހެނިހެން ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުތަކާއެްއކޮްށ 



ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް ގޮްސެގން އަދި މިކަމަށް ރިޢާޔަްތކުރިކަމުަގއިިވއަްސ 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިީއ މާބޮޑު އެއްޗެހިތަެކއް މިއަކަށް އިތުެރްއ 

 ކުރެވޭނެހެން. ޝުކުރިްއޔާ. ނު

 

 هللا. `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ހައިރާންވެ  އަންތަރީްސވޭ  ސުބުޙާނައް އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 މިހާރު ކުރިއަށް މިގެންދާ މަޝްވަރާކުރުންތަުކގެ އަީލަގއި ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވި  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިޚްލާޞްތެރި އެިދވަަޑއިގަތުން ރީނދޫ  ބައެއް ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ކަރުދާސްނިމި ރަތްކުލަ ކަރުދާހަށްވެގެން އަންަނއިރުވެސް ަޢމަލުކުރައްވާެނގޮތަާކިއ 

 2ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާވަނީ ައޑުިއވިފައި. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ަގާވއިދުގެ 

ނޑަްށ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ޢިބާރާތް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނޭކަމަށް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކަ އަިރސްކޮށްލަން. މިހެން މިދެންނެވީ މިހާރު 

ަގއި މި މަޖިލިސް އެްއކުރަްއަވިއ  2004ޖުލައި  19ޢިބާރާތްކުރެވިފަިއވާ ގޮތުން 

މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ލިުޔން ފިޔަަވއި އެހެން ލިޔުމަަކށް ތަންނުދޭތީ. ެއ 

ށް ފޮނުއްވި ލިޔުުމގަިއވާ ފަދަިއން ޤާނޫނުއަސާީސ ލިޔުމުގަިއވަނީ މަޖިލީހަ

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަަސއްކަްތކުރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ބައެއް ބޭފުޅުްނ 

ތަރުޖަމާކުރެއްވި ގޮތުން އަިދ އެރުވި ލަފާފުޅުގައި ރައްިޔތުން ފޮނުވާފައިާވ 

ފޮނުްއިވ ޚިޔާލާއި މަްޝވަރާާއއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލުަގއި 

ފޮނުވުން ބަލަންޖެހޭނެ ޢިބާރާތެއް ހިމަނަންޖެހޭނޭކަމަށް އަރިްސކުރިކުރުްނ 

އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިގޮުތން ދ. އަތޮޅުެގ 

 2ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްލަޠީފް މުޙަންމަދު މި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

އިތުުރކުރެްއވުަމށް ހުށަހެޅުއްވި. މި  4 ކަށް 3،2،1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ 

އިޞްލާޙު ިއއްވުމުްނ އަޅުަގނުޑގެ ިވްސނުމަށް މިދެންނެވި 

ތަރުޖަމާކުރެވިގެންދިޔަ. މި ަނޒުރުން ވިސްނާލަން މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ( ެވްސ 



ާަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ިމމޭރުމުން ވިސްނަާވ  ތަންދެނީ )ހ( ގައި ެއވާގޮތަ

ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާެވސްވަނީ މަޝްވަާރ ފ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަ

އަރިސްކޮށްފަިއ. މިހެންވެ ކޮިމޓީގެ ބަހުސަށް މި މާއްދާ ިދޔުން މި ނުކުތާައްށ 

ފުރިހަމަ ކުެރވޭނޭގޮެތއް ލިޔުމުްނ  3 2 1ވިސްނަިއ ަގާވއިދުގެ )ށ( ަގިއ ެއވާ 

އްޒަތްތެިރ ޢިބާރާތްކުރަންޖެހޭނޭކަމަށް ވިސްނޭތީ މިވާހަކަ އަރިސްުކރަން. ޢި

ރައީސް، މިހެން މިދަންނަވާލީ މި މާއްދާގެ )ށ(، )ނ( ެވސްވަނީ )ހ( އަްށ 

އަމާޒުކޮށްަފއި. ނިކަން ވިްސނަވާބައްަލވައި )ނ( ގައި ިޢބާރާތްކުރައްވާަފއިަވީނ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަސަްއކަތް ަމޖިލީހުން ކުރުމުގަިއ 

ންނަ ފަންނީ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ބާރާިއ ހޯދަންޖެހޭކަމަށް މަޖިލީހަށް ފެ 

އެ މަސަްއކަތާގުިޅގެން މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާކަމަށް ފެންނަ އެހެނިހެން ލަފަޔާިއ 

ޚިޔާލާ ވަސީލަތްތައް ހޯދަިއ އޭގެ ބޭނުންހިފުމުގެ ބާރުވެސް މަޖިލީހަށްލިބޭ 

އިރުވެސް )ހ( އަޅުަގނޑު ދެބަހެއްާްނޫން. މިހެންމިދެންނެވީ މި ބާރު ލިބިގެންދާ

ގަިއ ެއާވގޮތަށްނޫން ގޮތަކަްށ ތަންނުދޭތީ. ފަށަމުންވެސް ބުނެފައި މިަވީނ 

ބުރެކެޓެްއގެ ތެރޭގައި )ހ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަސައްަކތް ބާރުދީފައި. ހަމަ 

މިގޮތަށް )ށ( ށް ބެލީމަވެސް ފެންނަނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއާވ 

ންވީމާ، އިތުރަކަށް ަރއްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ައިދ މަސައްކަުތގެ ވާހަކަ. އެހެ

މެންބަރުންގެ ފަރާތުން މިކަމަށް ެވއްދޭނެ ެއއްެވސް ޚިާޔލަކާ މަޝްވަާރެއްއ 

ތަނެއްނުދޭ. މި ސަބަބަށް ވިސްނައި އދ.ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ެއ 

ރގަިއ އެރުްއވި ލަފަޔަށް އަޅުަގނުޑވާނީ ތާއީދުކޮށް މި މަޖިލީހުގައި މި ފްލޯ

ޚިޔާލު އަރިސްކޮށް މަްޝަވރާއަރުވާަފއި. މިހެންވެ އަިދވެސް ެއާެއްފަހަުރ 

އަރިއަތޮުޅ ދެކުނުބުރީެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަެހޅުއްިވ ޚިޔާލަށް ެއ 

އެއީ ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ ކަމެއްަކމަށް އަޅުަގނުޑ  ދެއްވި މަްޝވަރާ

މިވާހަކަދައްކާލުަމީކ ދިއުުމގެކުރިން  ޤަބޫލުކުރާތީ މި މާއްދާ ަގވާިއދު ކޮމިޓީއަށް



ނޑަށް ޤަޫބލުކުރެވޭތީ މިވާހަަކ  ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

 އަރިސްކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އާދެ، މިހާރު ވާހަކަދައްކަން އެދިަވޑަިއގަތް ހުރިހާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފުރުޞަތު އަރުވާ ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނ ހަމަޖައްސާފައިާވ 

ވަނަ ާމއްދާ އަނެއްާކވެސް ަގވާއިުދގެ ޑްާރފްޓްކުރާ ކޮމިޓީައްށ  2ގޮތުގެ މަތިން 

ނޑުމެްނގެ އެޖެންާޑަގއިވާ ކަންތައްތަާކއެުކަގިއ  ގެންދެވޭނެ. ދެން މިހާރު އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދ  7ރިއަށްދާން ފަށައިގަންނާނަން. އާދެ، މިހާރު މިއޮތީ ގަވާއިުދގެ ކު

ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރަްއވާފަިއގޮތް  ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 ަވނަ މާއްދާ މިހާރު އިދާރީ މޭޒުން ދަންނަވާލާނެ.  7މެންބަރުންގެ އަރިހަށް މި 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑު ނިޒާމީ ނުކުތާއެކޭ ދަންަނާވލާ ހިތެއްނެތް. ތުުރބުރީ މެންަބރު ތިލަދުންމަތީ އު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ދޭތެރެ މެދުން މިކަންކުރެވޭނީ އެހެންބުނެގެން ކަންނޭނގެ.  އަްޙމަދު ަސމީރް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ީނ އަޅުަގނޑު ހިތަްއއަރަނީ ިއދާރީ މޭޒުން މިހާރު ދަންނަވާލަން ތިއުޅެ

ނޑުެގ އަުތަގިއ  7ގަާވއިދުެގ  ވަނަ ާމއްދާެގ ކޮން ޑްރާފްެޓއް ާބވައޭ. ައޅުގަ

ޑްރާފްާްޓް ލަފުުޒގެ ދެމާނައެާެއް އެބައުޅޭ. ެއހެންވީމާ، މިކަން  2އެބައޮތް 

ސާފުކޮށްދެއްވާަފއި އަނެްއކާވެސް ވޯޓަށް ައްއސަވާ ދެްއވާށޭ. 

ނުކުމެދާނެ.  އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ ހަމަ އެ މައްސަލަ އަނެއްާކވެސް

 އެހެންވީމާ، ެއކަން ސާފުކޮށްަލން އެދޭވާހަކަ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނުޑ ދަންނަވާަލން މިއުޅެނީ މިހާރު މިއަުދ ތިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ



ވާ ޑްރާފްޓް. މެންބަރުން ވަޑަިއގެންއިރު ެމންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުމަތީަގއި ޭބއްވިަފއި

ސަބަބަކީ ެއވެްސ ހަމަ ެއއްެވސް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރެއްެގ ފަރާތުން އިދާރާއަްށ 

އެކަން އިޝާރާތެްއ ކޮށްަލއްާވ ެއކަމަށް ެއއްެޗއް ވިދާޅުވެަފއެއްުނވޭ. 

ޙަޤީޤަތުގައި މި މާއްާދގެ )ނ( އޮތީ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާައކުްނ 

ވަހަށް ހަދަން. އެހެންވީމާ، ދު 10ުދވަސް އޮތްތަން  14ފާސްވެފައި 

އެބަދަލުނުގެނެވި އިޞްލާޙު ލިޔެވިފައި މެންބަރުންގެ ައރިހަށް ފޮނުވިފަިއ 

ނޑު ހަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށް އެަކން ރަނގަޅުކުރަްނ  އޮތްއިރު އޮތީ. އަުޅގަ

ނޑު ނިްނމާފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުމަްއޗަްށ  ނިންމީ ހަމަ އަޅުގަ

ރުވާނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ދެންނެވޭނީ މިއަދު ޢިއްޒަތްެތިރ ފޮނުވާފައި މިހާ

މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ފޮނުވާފަިއވާ ެއއޮތްގޮތަށް އެާވހަކަ ދެންނެވޭނީ. 

 އެހެންވީމާ، މިހާރު އިދާރީ މޭުޒން އެދަންނަވާލަނީ. 
 

 

ކޮިމޓީން އަލުން ޑްރާފްޓް  ވަނަ މާއްދާ ގަާވއިދު 7ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]ކުރެްއވި ގޮތް އިްއެވވިެއވެ 

 

 

އާދެ، ަގާވއިދުގެ މި ާމއްދާއަްށވެސް އިޞްލާެޙްއ ހުށަހެޅިފައެއްނުވޭ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 7އެހެންވީމަ، މި ާމއްދާ ދެންމެ ތިޔަ އަުޑއެއްެސވި ގޮތަށް އާދެ ަގާވއިދުެގ 

ން ޑްރާފްޓްކުރެއްވި ގޮތަށް ފާސްކުރަްނ ވަނަ މާއްދާ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަލު

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެެދން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 



 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 67 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 65 ވޯޓު ދެްއވީ:

 01      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 

ވަނަ މާއްދާ ަގވާއިދު ޮކމިޓީން އަލުންާް  7ވީމާާާ، ަގާވއިދުގެ  ކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ޑްރާފްޓްކުރެްއިވގޮތަށް މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާްސވީ. އާދެ، ދެން ިމ 

ވަނަ މާއްދާ ަގވާއިުދ ކޮމިޓީން އަލުން  11ދަންނަވާލަނީ ގަވާއިުދގެ 

 . ޑްރާފްޓްކުރެްއިވގޮތް އިދާރީ މޭޒުން  ދަންނަވާލަން

 

 

 

ވަނަ މާއްދާ ަގވާިއދު ކޮމިޓީން އަލުްނ  11ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]ޑްރާފްޓް ކުރެްއވި ގޮތް އިްއެވިވއެވެ 

 

 

އާދެ، މި މާއްދާއާއިމެދުވެްސ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެްއނުވޭ. އެހެންވީމަ،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަވނަ މާއްދާ ގަވާިއުދ  11ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، ަގވާއިުދގެ  އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް

ކޮމިޓީން އަލުން ޑްރާފްޓްކުެރއްވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނާވ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:



 66 ގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުން

 61 ވޯޓު ދެްއވީ:

 04      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

  

ވަނަ ާމއްދާ ަގާވއިދު ކޮމިޓީން އަލުްނ ޑްރާފްޓްކުރެްއިވ  11ވީމާ، ގަާވއިދުެގ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގޮތަށް މަޖިލީސްގެ އަޣުލަިބްއޔަތުން ފާސްވީ. އާދެ، ދެްނ މިދަންނަވާލަނީ 

 ވަނަ މާއްދާ.  13ގަާވއިދުގެ 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑު ދަންނަވާލަން ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ  އަިރއަތޮޅު އުާުތުުރބުރީ މެންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 މިހާރު ތި ގެންދަވާ ގޮތުން މިއަދުވެސް ަބއެއް ރީނދޫ ކަރުާދސް  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް އައިއިުރގަިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މޭޒުމަތީަގއި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބެހެއްޓިފައިހުރި. އެހެންނަމަެވސް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާނެ ފުރުޞަތެއް ނުދެްއާވ 

މިހާރުވެސް މުރާޖިޢާކުރުމަށް ގެންދެވިފަިއވާ ގެންިދއުްނތައް ރީނދޫކޮޕީއަްށ 

ިއ ޮއްތ ބަދަލުވެގެން އަންނައިރު ަވގުތުކޮޅެއް ނުލިބި ިމގޮތަށް ލިޔެަފއި ފޮނުވާފަ

ނޑުމެްނެގ  ހުށަހެޅުމެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރިއަްށގެންދިއުމަީކ އަޅުގަ

އަސްލުތަކާ އުސޫލުތަާކއި ޚިލާފުވެގެންދާނެ ކަމަކަްށވާީތ މިކަން ހަމަ 

އަރިސްކޮށްލުމުގެ ނިޔަުތގަިއ މިވާހަކަ ޔައުމިއްާޔކޮށްލުމަށްވެސް ބޭނުންވާީތ 

 މިވާހަކަ އަރިްސކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއެގ ގޮތުން ނެންެގިވ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުންާެ:

މައްސަލަ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެްއގެ ގޮތުން މިަވގުތު ބަލައިގަެނވޭކަށްނެްއ. 



ނުޑ ކުިރއަށް ގެންދާނަން. އާދެ، މިާހރު އިދާރީ މޭޒުްނ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ ަގާަވާއިދު ކޮމިޓީްނ  13ދަންނަވާލަނީ ގަވާިއދުގެ  މިހާރު މި

އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރަްއވާފަިއވާގޮތް. އާދެ، މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ވާހަކަފުޅު. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ނިޒާމާބެހޭ  މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް 

ނުކުތާއެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަ ުކރެއްވީމާ އެ ބަލަިއގަނެޭވކަށް ނެތްކަމަށް ރައީސް  ްސމާއީލް ާވހަކަެދއްކެުވން:އި

ވިދާޅުާވއިރު އަޅުަގނޑު ހިުތން އޭގެ ހުއްޖަެތއް ނުވަތަ ސަބަބެއް ވިދާުޅެވ 

ނޑަށް ިވސްނުނު ގޮތުަގިއ  ދެއްވަްނވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އަުޅގަ

އުތުރުބުީރގެ ޢިއްަޒތްާްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުީވ އުސޫލެއްގެ ގޮތުްނ އަރިއަތޮޅު 

ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް. މިއަދު ލިބިފައި އޮތް ެއއްަޗކަށް އިޞްލާޙެްއ 

ހުށަހެޅިފައި ނެތޭ ވިދާޅުެވ ވޯޓަށް ެއއްެސވުން ެއީއ އަދި އުސޫަލކަްށ 

ނަޑކަށް ނު ފެނޭ. އެހެންވީމާ ެއއަްށ ބަލައިގަެނވޭނެ ގޮެތއް ކަމަަކށް އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ޖަވާެބއް ދެްއާވ ތި ނިންމެވުން ނިންމެވި ގޮތެއް ޢިްއޒަތްތެިރ 

މަޖިލީހަށް ހާމަކޮށްދެއްވުން ެއއީ ކޮންމެހެން ކުރައްވަންޖެޭހނެ ކަމަށް ފެންނާތީ 

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 

 

ނޑު ކު   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  ޑަކޮށް ބަލައިލާނަން އިނގޭތޯ. އާދެ، އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



އާދެ، ައޅުަގނޑު އެހެން ަދންނަވާލި ސަބަބަކީ މިއަދު ލިބިވަޑަިއގެންެނވި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެްއޗެއް މީގެ ތެރޭަގއި ހަމައެކަނި މިއަދު ހެނދުނު އެ މޭޒުކޮޅުމަތީަގއި ބޭްއިވ 

ިއ އެހެން ެއްއވެސް ބައެއް ނޯންނާނެ. ވަނަ ާމއްދާގެ އެބައި ފިޔަވަ 7

 15ވަނަ މާއްދާ،  13ތިބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުަގއި މިހާރު ކުރިމަށްޗަށް މިއޮތް 

ވަނަ މާއްދާ. ެއޭގ  50ވަަނ މާއްދާ ާއއި ގުޭޅ ޖަދްވަލް  20ވަނަ މާއްދާ އަދި 

ވަނަ މާއްދާ އެއީ މީގެ ކުރީ ދެދުވަހުވެްސ  51ވަނަ މާއްދާ އާިއ  50ތެރެއިން 

ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުަގއި ޮއންނާނެ އެއްެޗއް. ދެން އޭެގ ކުރީގެ އެްއޗިހިތަކަީކ ތިޔަ

އެއަްށވުރެެވސް ކުރިން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަިއވާ ެއއްެޗއް. 

ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަންތަކާ ދޭތެރޭަގއި ސަމާލުކަްނ 

ާަާވއިުދެގ ގެންގުުޅްއވާވަުރ ައޅުަގނޑު އެހެން ސީދާ ނުދަންނަ ވާ ެދންނެވީ ގަ

އެއްމާއްާދ ފާސްވެަފއި ޮއްއވާ އެ ފާސްިވގޮަތއްވެްސ ބަދަލު ނުގެނެާެވި ާމއްދާ 

މެންބަރުންގެ އަރިހުަގއި މިހާދުވަްސވީ އިުރވެސް ެއއްވެްސ މެންބަރަކު އެކަްނ 

އަޅުަގނަޑކަށް ނުވަތަ ިއދާރާއަކަށް އަްނަގވަެއއް ނުލައްަވއޭ. ހަމަ 

ހަމަ ސީދާ އަޅުަގނޑު އެކަން ފާހަަގކޮށްފައި އިދާާރއަްށ  އިދާރާއަކުްނވެސް ނޫން

ދަންނަވައިގެން އެބަދަލު ގެެނސްފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ އަރިހަށް މިއަުދ 

މޭޒުކޮޅުމަްއޗަށް އެްއޗިހި ެގންގޮސްފައި އެހުރީ. އެހެންީވމާ، މިކަންތަކުގަިއ 

އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިބެޭވގޮތް ވަރަށް ރީތިކޮށް މިއިން

ނޑު އެ ނިޒާމާބެހޭ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް އަދަުބެވރިކަމާއެކު އެދެން. އަުޅގަ

ނުކުތާއެއް ބަލައިުނގަނެވުީނ އެސަބަބާހުރެކަން. ތެދުފުޅެއްމެ، ނިޒާމާބެޭހ 

ނުކުތާއެއް މެންބަރަކު ގެންަނވައިފިނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން ބުނަން 

 އެގޮތުްނ އަޅުަގނޑު ކުިރއަށް މިގެންަދނީ މިހާރު.  އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ،

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 



ނޑު އިޝާރާތްކުިރން. އަދި  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދުެވސް އަުޅގަ

ާްމަދު މަުޖދީ ިއބްރާީހމް   ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުމެއްވެސް ހުށަހެޅިން. ފެންމަތި ނުވެ ދިޔައީ މި ނިޒާމު މުޙަން

ކުރިއަށް ގެންދެވީތީ މި މަޖިލީހުގައި މީގެ ކުރީގަިއވެސް ތާރީޚުތަެކްއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑއަުޅއްަވއި ފުރުޞަތު ަދނީ ދެއްވަމުން. މިއަދު ފުރުަޞތު ނުދެއްވައި ަވކި  ކަ

ގޮތެއްނިންމާ ަވކި ނިޒާމަކަށް ބަދަލުވެލައްަވިއގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިކަން ެއީއ 

މާވި އެންމެ ޮބުޑ އެްއސަބަބު. އެހެންވީމާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިކަން ދި

ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގައި ަދއްކަންޖެހޭ ވާހަކަަތކާ ރަްއިޔތުންގެ ދިފާއުަގިއ 

ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާ ަރއްކާތެރިކަމަށްޓަަކއި ރަްއޔިުތންގެ ޙައްޤުތަެކއް 

މާއަށް އިހާނެތިކަމެްއ ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މި އުފުއްލަވާ ބޮޑު ޒިން

ކުރެވޭނެކަމެށް ރިޔާސަތުްނެވސް އަދި އެްއވެސް ެމންބަރަކު ކުރުމަކީ 

ނޑެއް ނުެދކެން. މިހެން މިދަންނަވާލީ މީެގ  ކޮށްގެްނވާނެކަމެއް ކަމަކަށް ައޅުގަ

ކުރީގެ މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުަގއި މިވެނި ތާރީޚަކުން މިވެނި ތާރީޚަކަށް 

ށް އަންަގވަމުން ދާއިރު މި ރީނދޫ ކަރުދާސް އިޞްލާޙްތައް ފޮނުއްވުމަ

އައުމުންެވސް އެފުރުޞަތު ދެއްވާނެކަމަށް ައޅުަގނޑު ދިަޔއީ ޤަބޫލުކުރަމުން. 

ހަމަ މިއާއެުކގަިއ މިއަުދ ފާސްނުވެ ދިަޔ ބަެއްއ މާއްދާތަުކގަިއވެްސ 

ނޑު ދެކެްނ.  ފާސްނުވެދިޔަ ސަބަެބއްކަމުަގއި ވާނީ ެއއީކަުމގަާަިއ ައޅުގަ

ނިޒާމުގެ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ައދިވެސް އެއްފަހަުރ  މިހެންވެ މި

 ތަކުރާރު ކޮށްލަން. ޝުކުރިްއާޔ. 

އާދެ، ރ.އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށްވެސް ފުރުޞަުތ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތެިރ އަރުވާނަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު އަރިއަޮތޅު އުތުުރބުރީގެ ޢިއްޒަތް

މެންބަރު މުޙަންާްމަދު މަޖުދީ އިބުރާހީމަށް ދަންނަވަންޖެހޭ ތި ފާހަގަ ކުރެްއިވ 

ނޑަށް ހީވަނީ ޖަލްސާ ފެށުނުއިރު ވަރަށް ދިގުކޮށް މިތާނގަިއ  ނުކުތާ އަޅުގަ

ނޑު މިގެންާދ  ވާހަކަދެްއކި ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު އަޅުގަ



ގެ މަްއޗަށް ބުރަވެގެން މިެގންދަނީ. އަދި އެީއ ގޮތައް ގެންދަން ވިދާުޅެވގެން އޭ

ޖުލައި ގައި ައޅުަގނޑުެމން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ފާސް ކުރުމެއް އޮތީ. ެއ  17

ޖުލަިއގެ ކުރިން ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހުގައި  މި  17

ވަނަ މާއްދާ ނޫން ހުރިހާ މާއްދާއެްއވެްސ  51ވަނަ މައްާދއާއި  50

އިވަނީ. އެހެްނވީމާ އެހިސާބުންވެސް ތިޔައިން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފޮނުވިފަ

އެކަމަށް ިއޝާރާތް ކޮށްެލއްިވނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ އިޞްލާޙް އޮތީީހ 

ނޑު އެދެނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ދާގޮތަްއ  ބަލައިގަެނވިފައި. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

 ކުރިއަށް ގެންދަން. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ މިވަުގތު  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ ެމންަބރު 

ރިޔާސަތުން ތިޔަ ގެންދަާވގޮތް ތިަޔއީ ިނޒާމާބެހޭ ނުކުތާއްެގ ގޮުތްނ  ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ާްނޫނޭ. އެއީ އއ.އަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެން ބަރު ހުއްޓުވާެލވޭނެ މައްސަލަެއއް

ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅުމުން. އޭގެ ކުރިްނ  13މަޖުދީ އެ މައްސަލަ ނެންގެީވ 

ވަނަ މާއްދާެވސް ފާސްވެ  ނިމުނު އިރުވެްސ  11ވަނަ މާއްދާ އާއި  7

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގިއ  މަނިކުފާނު އިށީންދެވަަޑއިގެްނ އިންނެވީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ާަތުން ތިޔަ ގެން ދަވަނީ މިއަުދގެ ވާހަކަދެްއކުުމެގ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަ

ނޑުމެންގެ އެންމެންގެ ަހމަ ޔަޤީނުންވެސް  ޝުޢޫާޫރުތަކާ ޚިޔާލުތަކާ، ައޅުގަ

އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތް ޤަބޫލުކުެރވޭ އުސޫލާ ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތިން. އެހެންވީާމ 

ނިޒާމާ ބެހޭ އުސޫލުން މިަކން ހުއްޓުޭވކަމަކަށް ނުފެންނާތީ މަނިކުފާނަށް 

 ގެންިދޔުމަށް ހިއްވަުރ ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ.  ކުރިއަށް

 

 



އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ، ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން އެޖެންާޑގެން ކުރިއަށްދާްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ ޢިޢްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިދާރީ މޭޒުން  13ގަާަާވއިދުގެ 

 ދަންނަވާލާނަން. 

 

 

ވަނަ މާއްދާ ަގވާިއދު ކޮމިޓީން އަލުްނ  13ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ [ މޭޒުން އިްއވުން: އިާދރީ

 ]ޑްރާފްޓް ކުރެްއވި ގޮތް އިްއެވިވއެވެ 

 

 

ވަނަ މާއްދާ ގަާަާވއިދު ކޮމިޓީްނ  13އާދެ، ދެންމެ ތިޔަ ެއއްެސވީ ގަާަާވއިދުެގ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތް. އާދެ، ައޅުަގނޑަށް ދަންނަވަްނޖެހެނީ މިއަށްވެސް އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރެްއިވގޮ

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތުމާއެކީަގއި މި މާއްދާ މިހާރު މިއޮތްގޮތަްއ 

 ފާސްކުރަން ފެނިވަޑަިއގަްނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަށް ވޯޓު ދެްއވަން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 68 ންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެ 

 66 ވޯޓު ދެްއވީ:

 1      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 

ވަނަ މާއްދާ ގަާވއިދު ކޮމިޓީްނ އަލުން ޑްރާފްްޓ  13ވީމާ ަގވާއިުދގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:



ކުރެްއވިގޮތަށް މަޖިލިްސގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާްސވި. ދެން މިހާރު މި 

އްދާ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން އަލުން ވަނަ މާ 15ދަންނަވާލަނީ ގަާވއިދުގެ 

 ޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއވާ ގޮތް. ާއދެ، އިދާރީ މޭޒުން މާއްދާ ދަންނަވާލާނެ. 

 

 

ވަނަ މާއްދާ ަގވާިއދު ކޮމިޓީން އަލުްނ  15ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]ޑްރާފްޓް ކުރެްއވި ގޮތް އިްއެވިވއެވެ 

 

 

ވަަނ މާއްދާ ަގވާއިދު ކޮމިޓީްނ އަލުން ޑްރާފްްޓ  15އާދެ، ގަާވއިދުގެ  އްކެުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ  

 ްާ ކުރެްއވިގޮތް ދެންމެ ތިޔަ އެއްެސވީ. މި މާއްދާއަށްވެސް އިޞްލާުޙ

ހުށަހެޅިފައި ނެތުމާއިއެުކގަިއ މިހާރު މިމާއްދާ ދެންމެ ތިޔަ އެްއސެވި ގޮަތއް 

ރި މެންބަރުން ވޯޓް ދެްއވުން އެިދ ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ޢިއްޒަތްާްތެ

 ދަންނަވަން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 67 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 62 ވޯޓު ދެްއވީ:

 4      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 



 ވަނަ މާއްދާ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އަލުން 15ވީމާ، ަގވާއިުދގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޑްރާފްޓްކުރެްއިވގޮތައް މަޖިިލސްގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާްސވެއްޖެ. އާދެ، ދެްނ 

 މަޖިލިސްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަނީ....

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑު ވަރަްށ ކުޑަުކޑަ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު އާޠިފް   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްާްތެރި ަރއީސް، އާދެ އަުޅގަ

ނޑު ހަނދާންާވގޮތުން ޑްރާފްޓްަގިއ  އްެކވުން:ވާހަކަދެ  ޕޮއިންޓެއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. އަުޅގަ

މާއްދާއެއް އޮންނައިރު ކޮންމެފަހަރަކު އެ މާއްދާ ނުކިޔާ ގޮަތަކށް އަޅުަގނޑުމެްނ 

ާަްއ  މީގެކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ަވގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން. ެއގޮތަ

ނޑު ވަނީ. އެއްބަްސވެ އެގޮ ަތއް ޢަމަލުކުަރއްވަްނވެސް ފެއްެޓވި ހަނދާން އަުޅގަ

އެހެންވީމާ ކުިރއަށްެވސް މިހިރީ ވަރަށް ިދގުކޮށް ކިޔަންޖެހޭ ކަހަލަ މާއްދާތަެކްއ 

ކަމަށް ވަތީ އިދާރީ މޭޒުން ޮކންމެހެން އެ މާއްދާތައް ނުިއްއވަާވ މި ޢިބާރާތް 

އީ އަވަްސވާނެ ގޮތެއް ކަމަްށ ހުރިގޮތް ބަލާފައި އަޅުަގނޑުެމން ވޯޓް ދިނުން އެ

ނޑިވަޅުަގއި އަދި ހަމަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވޭ.  ފެނޭ. ދެން މިދަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކަރުދާްސތައް ކުލަބަދަލުވަމުން ައއިްސ ރީނދޫ ރަާަތަށް 

ބަދަލުވާ ދުވަހުެވސް އަުޅަގނޑުމެން އަނެްއާކވެސް ިމތަނުން މާއްދާއެްއ 

ނެްއކާެވސް ބަހުސްކޮށްފައި އަެންއކާވެސް ޑްރާފްްޓ ފާސްނުވެސްޖިއްޔާ އަ

ކޮމިޓީއަށް ގެްނގޮއްަސއި މިަކން ރިޕީޓް ކުރަމުން ދެންދާނީ ކިތައްފަހަރުތޯ. 

އެހެންވީމާ މިސާލަކަށް ަދންނަވާނަމަ ރީނދޫ ރަތަށް ބަދަލުވާ ދުވަުހ 

އަޅުަގނޑުމެން ނަގާނީ ސިްނޕަލް މެޖޯރރިޓީއަކުން ވޯޓެކޭ. މިކަހަލަގޮތަކަްށ 

ށް އަކުެރއް އިތުރުކޮްތގެން )ޅ( އް ނަމަެވްސ  3ނަމަވެސް، ނުވަތަ ިލއުން 

ނޑުމެން ހިމަނައިގެން މަސަްއކަތް ކޮންމެެވްސ  ހަދައިގެން ެއވާހަކަ އަުޅގަ

ނުޑ  ދުވަހަކުން ނިންމޭނެގޮތަކަށް މިކަން ބައްޓަންވެގެން ދިއުން. އެއީ އަުޅގަ



މީ ނުކުތާެއްއެގ އެދޭގޮެތއްކަމުެގ ވާހަކަދަްނނަވާލަން. ދެން ނިޒާ

ނޑު މި ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ  ސިފައިަގއިނަމަވެްސ، އަުޅގަ

 ރައީސް. 

 

 

ނޑު ހަނދާންވާގޮުތގައި މި މާއްދާ ޑްރާފްޓްގައި އޮްތގޮތަްށ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން: އާދެ، އަދި އަުޅގަ

ދެން މިހާރު  ދަންނަވާނުލާ އެްއވެސްފަހަަރކު ވޯޓަްށ ދަންނަވާފަެއއްުނވޭ.

ވަނަ  20ވަނަ މާއްދާ އާއި ގުޅޭ ޖަދުވަލް ެއ މާއްދާ  20ކުރިމަތީގައި މިއޮތް 

މާއްދާވެސް ވަނީ މި ޖަދުވަލާއި އެްއކޮށް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފާސްނުކޮްށ 

ވަނަ މާއްދާ ާއއި އެުކގައި މިވާހަކަ މަޖިލީހަށް  20ބާއްވާަފއި. އެހެންވީާމ، 

ރު އެގޮތަްށ އިދާރީ ޭމޒުން ތިޔަ ޢިްއޒަތްެތިރ ދަންނަވާލާނީ. އެހެންވީމާ، މިހާ

 މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. 

 

 

ވަނަ މާއްދާ ަގވާިއދު ކޮމިޓީން އަލުްނ  20ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ [ އިާދރީ މޭޒުން އިްއވުން:

 ]ވަނަ މާއްދާގެ ޖަދުވަލު އިްއެވވިެއވެ  20ޑްރާފްޓް ކުރެްއވި ގޮާތއި 

 

 

 

 އާދެ، ވިދާުޅވޭ.  ކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ވަނަ މާއްާދގެ ވިާދޅުވީއިުރަގއި  10އަމީންޢާއްމު ދެންމެ ވިދާޅުވީިއރުގައި  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން 



 މި ނަފީގެ ބަސް އިތުރުކުރެްއިވ މި ލަފްޒުގައި. އެހެންވީމާ، ަމޖިލީހުގެ  ރަޝީދު ޙަސަން 

ރޑުން ެއކަން ރަނގަޅުުކރެއްވުން ކޮންމެހެންޖެހޭނެކަމަށް ދެކޭތީ އެވާހަަކ ރި ވާހަކަެދއްެކވުން: ކޯ

ދަންނަވާލީ. އެ ޖުމުލަ ވިާދޅުވީ މިގޮތަށް. "މަޖިލީހުގަިއ ވާހަކަދެްއކެމުންދާ 

މައްސަލަެއއްެގ ބަހުސްގެ ަވގުތު ނިމުނީކަމަށް ރިޔާސަުތން އެންގުމަށްފަުހ 

ން މެނުވީ އެ މައްސަލަ އާއިމެުދ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތު

އިތުރުވާހަަކއެްއ ނުދެއްކުން". ެއގޮތަށް ވިާދޅުެވވުނީ. އަސްުލގަިއ މި 

ކަރުދާހުގަިއވެސް އޮތީ ވާަހކަދެއްކުން. ވާހަަކއެއްެދއްކުން ެއޮގތަށް. އެހެންވީމާ، 

ނުޑ  ރޑަށްަޓކާިއ ެއކަން ިއޞްލާޙުކޮށްދެއްވުމަށް ދަންަނަވންވެގެން އަުޅގަ ރިކޯ

 ބެހޭ ނުކުތާ މިނެގީ. ވަަރށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ނިޒާމާ

 

 

އާދެ، ވަރަށްރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް އެ ވިދާުޅވީ. ހަޤީޤަތުަގއި ޖަލްސާއެްއަގިއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރުން މަނާކަންތައްތައް ބަޔާންކުރާ އެްއޗެްއގައި ނުދެއްކުެމްއނޫން އޮންނަންވާނީ 

ަތށް ކަރުދާހުގައި އޮީތވެސް. ަހމައެކަނި ވިާދޅުވުުނ ދެއްކުން އޮންނަްނވާނީ. ެއގޮ

ނޑުމެން ޔައުާުމިްއޔާއިްނެވްސ  ކުށެއް ެއއީ. އެހެންވީމާ، އެކަން އަުޅގަ

ވަނަ ޖަލްސާއަްށ  23ވަނަ މާއްދާ މަޖިލީހުގެ  20ރަނގަޅުކުރާނަން. އާެދ، 

ވަނަ ދުވަހު ހުށަހެޅިފައިވަނީ. މި ޖަދުވަލަށް ބައެްއ  5މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 

އިޞްލާޙު ގެނެވުނު. ގެެނުވނު އިޞްލާޙުވެސް ފާސްނުވީ. އެާެހެންވީމާ، 

އެދުވަހު އޮތީ މި ަގވާއިދު ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމާފައި. މިހާރު ަގވާއިުދ 

ކޮމިޓީއަށް ގޮއްާސ މިހާރު މިއޮތީ. އެާެހެްނވީމާ، މިހާރު ެދންމެ ތި އެއްެސިވ 

އިއޮތް ަޖދުވަލު ފާސްކުރަން ވަނަ މާއްދާ ާއއި އެ މާއްދާަގއި ެއކުގަ  20ގޮތަށް 

 ފެނިވަޑައިަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުްނއެދެން. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [



 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 68 ހާޒިރުވެވަަޑއިެގން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަަދދު:         

 56 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

 

އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާހެއްނުވޭ. މިހެން ދިމާވީމާ،   ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަެނއްާކެވސް މިއޮންނަ ގޮތަކީ މި މާްއދާ އާއިމެދު އަލުްނ 

އަނެއްާކިއވެސް ޚިޔާލުކުރަންެޖހެނީ. ޚިޔާލުކޮށްފައި ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ގެންދަްނ 

ނޑުމެން މިހާރު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ަވގުުތ މިޖެހެނީ. އެހެންވީ މާ، އަޅުގަ

 5މިހުޅުވާލަނީ. އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ މިހާރު ދެން މިއަދު މިއޮތީ އެންމެ 

ނުޑ ހިތުން  5މިނެޓްއިރޭ. އެ  މިނެޓްއިުރގެ ތެރޭަގއި ވާހަކަފުޅުދެްއކޭީނ އަުޅގަ

ްސ މިެނޓް ތެރޭަގއިވެ 5ވަރަށް މަދުބޭފުޅުންނަށް. އެހެންވީމާ، އެ 

ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ވާހަކަފުޅުދަްއކަން އެދިވަަޑއިަނާވ 

މިނެޓް ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްލަދެއްުވންއެދެން. އޭރުްނ  5ބޭފުޅުން އެ 

އަޅުަގނުޑ އެބޭފުޅުންނަށް ދެން އަންނަދުވަހަކު އަުޅަގނޑު ފުރުޞަުތ 

ގެ އަރިހުަގިއ މިވާހަކަ މިހެން އަރުވާނަން. އެހެންވީމާ، ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުން

 ދަންނަވާލާނަން.

  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



ނޑު ހިތީ ދެން ދުވަހަކުންނޭ މި މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު ލިބޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، ފުރުޞަތު ލިބިފައިމިއޮތީ. އަޅުަގނޑު  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ދިވެސް ރިޕީްޓކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ ކުރިން އަުޅަގނުޑ ދެންނެވި ވާހަކަ. އަ 

މިހާރު ދެ މާއްދާއެްއ ފާސްުނވެިވ މިދިޔައީ. ައޅުަގނޑުމެްނ ކަރުދާހުގެ ކުލަ 

ކޮންކުލަައކަށްކަމެއް ބަދަލުާވނީކީ ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބަދަލުާވ 

ނުޑމެން ބަހުސްކޮށްފައި  ކުލައަކަްށ ބަދަލުެވގެން ައއުުމން އަނެްއކާިއވެސް އަުޅގަ

ހަމައެކަށީގެްނވާކަމެއް. ފަހަރުގައި ާމއްދާެއއް ފާސްނުވެިދއުން. އެހެންވީާމ، 

ނޑުމެން އެްއެޗއް އަނުބރާ މިހެންގެނަްސ  ކިތަްއވަނަ ފަހަރަށްތޯ އަުޅގަ

ބަހުސްކުރާނީ. މިކަން ގޮތަކަށް ނިންމުމަށްޓަކައި އަޅުަގނޑު މިހާރު މި 

ށް )ޅ( އިތުރުކުރަން. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  3ހުށަހަޅަނީ ލިއުން 

ނޑުެމންނަށް އައުމަށްފަހު  3ބުނެވިދާނެ މި )ޅ( ގައި  ވަނަ ޑްރާފްޓް އަުޅގަ

ދެން އެ ޑްރާފްޓާއިމެދު ބަހުސްކޮށްފައި ވޯޓަށްަނގާފައި ެއ މާއްދާ ފާސްވާީނ 

ސިންޕަލް މެޖޯރރިޓީ އަކުންނޭ. މިކަހަލަގޮތަކަށް އެ މާއްދާގެ އަކުެރްއ 

ނޑު ހުށަހަޅަން.   އިތުރުކޮށްލަން އަުޅގަ

 

ނޑަށް ހަމަ ތިޔަނަންަގވާ މައްސަަލއަްށ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަ

ނުޑ  ވާހަކަދަްއކާނެ ފުރުޞަތުވެްސ އަޅުަގނޑު އަރުވާނަން. މިހާރު އަޅުގަ

 އެދެނީ މާއްދާ އާއި ބެޭހގޮތުން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް. 

 

ނޑު ދަންނަވާނި އެްއެޗއްނެތް. ޝުކުރިއްޔާ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު   އާދެ، މާއްދާ ާއއިމެދު އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.    އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 

 އާދެ، ައއްސަލާމްޢަލައިކުމް. ަޙާަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑު މި ާމއްދާއަށް  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 



 އްނުދެން. އެހެންނަމަވެްސ، މި މާއްދާ ފާސްނުވީތީ އެކަާމ އަޅުަގނޑު ވޯޓެ ޙުަސއިން ަރޝީދު ހަަޞން 

އެބަހިތާމަކުރަން. އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރީ މި މާއްދާ ފާސްވާނެކަމަށް. މިހަމަ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ  ނޑު އަުޅގަ ހަޤީޤަތުގައިެވސް މިވާހަކަ ދަންނަވަންޖެހޭގޮތް. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު ޯވޓު ނުދިނީ ކީްއެވގެންކަން ެއްއވެްސ ކިބައިން މި މާއްދާ އަށް އަ  ޅުގަ

ބޭފުޅަކު ނޭއްސެވިނަމަެވސް އަޅުަގނޑު ެއވާހަކަ ދަންނަާވލާނަން. އެއީ، މި 

ވަނަ މާއްާދ  15ވަނަ މާއްދާ އާިއ  12މާއްދާގެ ޖަދުވަލުަގއި މިއޮްނނަ 

ނޑު ޤަބޫލުނުކުރާތީ.  ވަނަ މާްއދާގައި މިއޮންނަީނ  12މިގޮތަށް އޮންނަން އަޅުގަ

ޖިލީހުގެ ރައީސް ޖަލްސާަގއި ވާަހކަދައްކަމުންދަނިކޮށް ޖަލްސާއިން ބޭރަްށ މަ

ނަޑށް އެއްބަްސެވވެން  ނޑު ދަންަނާވނީ މި ހަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ ނުކުތުން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ހަމަގައިުމެވސް ނެތްކަމެކޭ. މަޖިލިސްގެ ރައީްސ 

ނުޑ. ވާހަކަދަްއކަވަިނކޮށް ޖަލްސާިއން ބޭރަށް ނިކުންނަން ޖެހި ދާނޭ އަުޅގަ

ނޑަށް އޮންނަކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަމޭ.  އަނެއްކާ އެކަުމގެ ޙައްޤު އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގޭ މި  ވަނަ މާއްާދަގއި މިބުނަނީ ކުރުން  20އަދި އަުޅގަ

ނޑު ޭބނުމެއްނޫނޭ އެީއ،  އެކަީށގެންނުވާ ކަންތައްަތއްަކން. އެކަމު އަުޅގަ

. އެހެންވީަމއޭ އަުޅަގނޑަށް އެމާއްާދއަްށ އެކަީށގެންނުވާ ކަމަކަްށވެސް ވާކަެށއް

ވަަނ ނަންބަރުގައި މިއޮންނަނީ ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަިއ  15ވޯޓު ނުދިނީ. ދެން 

ވާހަކަދެްއކުމަށްފަހު ަވގުތުން އެ މެންބަރަކު ޖަލްސާ ޫދކޮްށދިއުން. ހަޤީޤަތުަގއި 

ީނ މިގޮތަށްވެސް އަމަލުކުރަންޖެހިދާނެ. މީގެކުރިން މިގޮތަށް އަޅުަގނޑު ވާ

ޢަމަލުވެސްކޮށްފައި. އެހެްނވީމާ، މިގޮތަށް މި ޖަދުވަލުގައި ޮއއްވާ މި މާއްދާއަްށ 

ނޑު ވޯޓު ނުދިނީ.  ާަކަށް ވޯެޓއް ނުދެވޭނެ. އެހެންވިމާ، އަުޅގަ އަޅުަގނޑަ

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ޖަލްސާ ނިންމެވުންާް.   .4



 

ންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އެރުވުުމގެ ަވގުތެްއ އާދެ، ދެން މިއަދު އިތުރު މެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން:

އަޅުަގނޑު ހިތުންނެތް. ދެން އެދިވަަޑއިނަވާ ހުރިހާބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތަްއ 

ނޑު ދަންނަވާލާނަން ެއ  މިހާރުވަނީ އަޅުަގނޑު އަަތށްލިބިފައި. އަުޅގަ

ނޑު މިގޮތަށް މި ތަރުތީުބން އެ ޢިްއޒަތްތެރި  ނަންފުޅުތައް. ދެން ދުވަހަކު ައޅުގަ

ންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުންގެންދާނަން. އެީއ، ކޮޅުމަޑުުލެގ މެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝަރީފް، ހުވަދުައތޮޅު އުތުރުބުީރެގ 

ޖާބިރު، މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަބުދު

މެންބަރު ޔޫސުފް ނައީމް،  މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު، ފެލިދެއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި

މުލަކަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް، އަިރއަތޮޅު ދެކުނުބުީރގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީްމ، އަްއޑުއަތޮުޅެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޠާހިރު، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް، ފާދިއްޕޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ މެންބަރު 

ޙުސައިން އިބްރާހީމް، މާލޭެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް އިސްމާއީލު، 

ނަސީރު. އާދެ، هللا ތިލަދުއްމަތީ ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަބުދު

ވާނެ ފަދައިން ޢިއްޒަތްތެިރ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑައިނަ 

ވަނަ މާއްާދ  51ވަނަ މާއްދާ އާިއ  50މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑައިނަވާަފއިއެަބވޭ 

މާއްދާއަށް ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަްނ  2މި 

ނޑު އެދެން މާދަމާ ހޯމަދުވަސް ނިމުމުގެކުރިން  ބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވާނަމަ، އަުޅގަ

ާިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުން. ދެން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ލިއުމަކުން އި ދާރާއަށް އެ އި

ވަނަ މާއްދާ ާއިއ  52މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިނަވާނެފަދައިން ަގވާއިުދގެ 

ވަނަ މާއްދާ އަދި މިއަުދ  61ވަނަ މާއްދާ ާއއި،  55ވަނަ މާއްދާ އާިއ،  53

ދު ކޮމިޓީައްށ ަވނަ މާއްދާވެސް މިހާރުވަނީ ގަާވއި 2ގޮތެއް ނުނިއްމުނުާު 

ނޑުމެްނ  ހުށަހަޅަންޖެހިފައި. ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާެއއް މިރޭެވސް އަުޅގަ



ބާއްވާނަން. އެ ޖަލްސާއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހުރިހާ މާއްދާ ނިންމާލެވޭނެ 

ކަމަކަށެއް ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ހިއެއްނުވޭ. މިއަދު އެންމެފަހުން މި ގޮތެއް 

ކަންތައް އަދި އެއީ އަިދ ވަކިން އިތުރަްށ  ވަނަ މާއްާދގެ  20ނުނިމުނު 

މާއްާދ  5އޮތްކަމެއް. އެހެންވީމާ، ަގާވިއދު ކޮމިޓީން މިހާރު ކުރިމަތިވެފަިއވާ 

އާއިމެދު ގޮތެއް ހަމަޖެހި ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެފޮނުވާ އަދި މެންބަރުްނ 

ނުޑ  ާި އަުޅގަ ދެން އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްޓަަކއި

ާވ  7މިގަސްދުކުރަނީ ދެން މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮަގްސޓު މަހުގެ 

އާދިއްތަދުވަހު ޭބއްވުމަށް. އާދެ، މާދަންނޫން އަނެއްުދވަހު ޖަލްސާެއްއ 

ބާއްަވއިގެން އެއަށް ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާނެ ގަާވއިދު ހުރިހާ މާއްދާތައް ފޮނުވި އަދި އެއަށް އި

ނުޑ އެހެންހެދީ.  ނޑަށް ނުފެންނާތީ އަުޅގަ ފުރުޞަތު އެރުވޭެނކަމަށް ައޅުގަ

ވާ އާިދއްަތ  7އެހެންވީމާ، ދެން ޖަލްސާއެްއ އޮންނާނީ އޮގަސްޓް މަހުެގ 

ނޑު ކުިރމަތީގައިހުރި މިހާުރ  ނޑު މައްަސއްަކތް ކުރާނަން އަުޅގަ ދުވަހު. އަުޅގަ

ހުރިހާ މާއްދާއެއްެވސް ގަާވއިދު ކޮމިޓީްނ  އަޅުަގނޑަށް ގެންެދވެންހުރި

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ނިންމާލެވޭތޯ. އެހެންވީމާ، ަގވާއިދު ޮކމިޓީގެ ޖަލްސާއެްއ 

ގައި ބޭްއވުމަށްަވނީ ހަމޖެހިފައި. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  8:30މިރޭ 

ވަމުން އަރިހުންވެސް އެ ޖަލްސާއަްށ ވަޑަިއގަތުމަށް އެދޭވާހަަކެވސް ދަންނަ

 މިއަދުގެ މި ޖަލްސާ ނިންމާލާނީ. 

 

 ޖަލްސާ ނިމުނީ . العالوين رب هلل والحود

 

 


