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 އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން  .1

 

 على والسالم والصألة هلل الحود، الرحين الرحون هللا بسن :ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން

 ޖަލްސާ ފެށްޓުނީ.  .وااله وهن وصحبه آله وعلى هللا رسول
 5 

މިރޭގެ ވަނަ ޖަލްސާ.  3އާދެ، މިރޭ މިއީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސްގެ 

ނޑަެއޅިފަިއވަނީ  ކުރީ ރޭގެ ޖަލްސާގަިއވެްސ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާަގއިެވސް ކަ

ރަްއޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ނަްނބަރު. އެއީ، އަޅުަގނޑުމެން ގެންދިޔަ 

ގަާވއިދު އެކުަލވާލެްއވުމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދަވާނެ ގޮތަާކ 

 10އެ މަސައްކަުތގަިއ . ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއަވއި ގޮެތއް ނިންމެވުމަށްބެެެހޭގޮތުން 

ނޑުމެންނަށް ވަނީ ރޭގެ ޖަލް ަވކި ހިސާބަކަށް ސާ ނިންމާލެވުނުއިުރ، އަުޅގަ

މުހިންމު އުސޫލުތަކާ ބެހޭގޮތުން އެއީ ގަާވއިދުަގއި ހިމަނަންޖެހޭ އާދެވިފަިއ. 

އަދި ރޭގަިއ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް. މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރުމަްށފަހު، 

މެންބަރުންގެ އަދަދުވެްސވަނީ މިީޓއެްއގައި ހިމެނޭނެ ކޮއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނަޑއެޅިފައި. އެީއ،   15މެންބަރުން އެކުލަވާލަްއވާެނ  55މެންބަރުން.  55ކަ

ނޑުމެންނަށް އެއްބަްސެވވިަފއި. ގޮތަކާމެދުަގިއވެސް ވަނީ  ހެންވީމާ، އެއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި އޮތީ،   މެްނބަރުންގެ ކޮމިޓީ 55އެ މިހާރު އަޅުގަ

އެޖެންާޑގެ ެދވަނަ ނަންބަރުގަިއ ތިޔަ ބޭފުޅުްނގެ ކުިރފުޅުމަތީގައި ހޮވުން. 

ހިމަނާލެވިފައިހުއްޓާ، ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ. ބައެއް އިތުރު ކަންތައްތަްއ 

 20މި މަޖިލީހުން މިދެންނެވި ކޮމިޓީއާ ބެހޭގޮތުން ނަމަވެސް އެކަންތައްަތކަކީ 

މީގައި މިހިރަ  އެހެްނވީމާ،ކަންތައްތަްއ. ނިންމާލަން ބޭނުންވާ ބައެްއ 

އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ އެކަންތައްަތއް ައޅުަގނޑު ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ތަރުތީބުން 

ރިހަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދާނަން. އަދި ތިަޔ ބޭފުޅުން ނިންމަވާ ގޮަތކަްށ އަ

 ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އެކަންތައް 

 25 
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ނޑުދެން އެހެންވީމާ،   ފުރުޞަތު  މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުްނނަށް މިހާރު ައޅުގަ

ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް މިއަރުވަނީ 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް މިހެން ދަންނަވާފައި ނިންމެވުމަށް.  އަުޅގަ

ރޭގެ ޖަލްސާ ިނމިގެންދިޔައިރު، ، ދަންނަވަންއިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީ 

 30އްބެވިކަްނ ބައެއް ބޭފުޅުން ތިވާހަކަދަްއކަވަން އެިދވަަޑއިެގން ތިއްބެވި 

ދެން އެބޭފުޅުންެވސް މި ޖަލްސާގަިއ އަޅުަގނުޑ ހަނދާން އެބަހުރި. 

ބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވާނަމަ، އެބޭފުޅުން  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން

ނޑު އެޭދކަމެއް. އިޝާރާތްކޮށްލެްއވުން އެއީ  އަދި އެޭބފުޅުން އެގޮތުްނ ައޅުގަ

ން ދިނުމަށް އިްސކަ އެބޭފުޅުންނަށް އެކަމަށް އެިދވަަޑއިގެންފިނަަމ، 

 35މިހާރު ދެން އަޅުަގނޑު ެއދެނީ ގަސްުތކޮށްފައިޭވ. އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއިޮއތް މައްސަލައިގެން ކުރިއަްށ ވަޑަިއގަތުމަށް، 

ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުަކން ދެއްވުމަށް. އާދެ، ެއއީ ކޮމިޓީަގއި 

އެހެންވީމާ، ން. ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ނިންމެވު

ނޑު ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އެކަމަށް އަުޅގަ

 40 

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު:  ދެވަނަ އެޖެންޑާގެ  .5

އެކުލަވާލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުން 

 

 45މިވަނީ މާޅޮސްމަުޑލު އުތުރުބުރީގެ  އެދިަވޑަިއެގންފައިއާދެ، މިހާރު  ހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނުޑ ޢަލީ ވަޙީދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 ޢަލީ ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އަލްފާޟިލް 

 

ނުޑ ފުރުޞަތުގެ ޢިްއަޒތްތެރި ރައައްސަލާމުޢަލަިއކުމް.  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   އީސް. އަުޅގަ

 50 ކޮމިޓީ ބަހުސްކުރަމުން ެގންދިޔަ ރޭވެސް އަުޅަގނޑުމެން  ބޭނުންކޮށްލީ މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 



 3 

ނޑު ހިތަށްއަަރނީ މައްސަަލއާ ބެހޭޮގތުން ހޮވުމުގެ  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ ކޮމިޓީން އަޅުގަ

، ނަންފުޅުތަކެއް ދަންނަވާލިއްޔާ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ބޭފުުޅންގެ 

ވެސް ފަސޭހަވާނެ. އެހެންވީމާ، ރިޔާސަތަށްވެސް އަދި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް

ބޭފުޅެއްގެ ނަން ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލާނަން.  55އަޅުަގނޑު ގަސްތުކުރާ 

 55ދެން އަދި އެހެން ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ހުންނަ ގޮތުން، ެއހެން ބޭފުޅުންގެ 

. އެހެންނަމަވެސް ކަށީގެންވާ ކަމެއްޚިޔާލުތައް ތަފާތުވުމަކީެވސް ހަމަ އެ

ހަމަ ހުރިހާ ދާއިރާއެްއވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މިހުށަހަޅާލަނީ އަޅުަގނޑު 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެާދއިރާތަުކގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިްނ ވިސްނަިއގެން.  އަުޅގަ

ކަށޭެނ ހެދުމަށް އެންމެ އެ ދެން މިވަރުކަމަކަށް، ޚާްއޞަކޮށް ަގވާއިދު

 60 :ެއގޮުތންބަެއއް ބޭފުޅުން.  ބޭފުޅުންކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ީހކުރެވޭ

 

 ހއ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  .1

 هللاހދ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .5

 ށ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ލުބުނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން  .3

 65 ނ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  .4

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީރ. އަތޮޅު  .5

 ބ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް .6

 ޅ. އަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް .7

 ކ. އަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .8

 70 ހީމްއއ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އިބްރާ .9

 އދ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ .11

 ވ. އަތޮޅު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު .11

 މ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަނީސާ އަޙްމަދު  .15

 ފ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޙްމަދު އަންވަރު  .13

 75 ދ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު  .14

 ޒަތްތެރި މެންަބރު ޙަސަން ޢަފީފް ތ. އަތޮޅު ޢިއް .15
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 ލ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން .16

 ގއ. އަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާޠިމަތު ޝީރީން  .17

 ގދ. އަތޮޅު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢިއްޒަތު ޞިދްޤީ .18

 80 ފާރޫޤް ޙަސަންهللا ޏ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަބްދު .19

 ޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްސ. އަތޮ .51

 މާލޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމް .51

 ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޑރ. ޙަސަން ސަޢީދު .55

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު  .53

 85 ބާސް އިބްރާީހމްަޢއް ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް .54

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިުބރައީސް އަްލއުސްތާޛު ޝާހީްނ ޙަމީދު  .55

 

ނޑު ހުށަހަޅާލާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ  ވަރަށް ނަންފުޅަކީ.  55ައޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 90 

ތިލަދުންމަތީ  ޝުކުރިއްާޔ. ދެން ވާހަކަެަަދއްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވަނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 . އަޙްމަދު ނިޒާމް.އުތުރުބުރީގެ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާމް

 

 އަުޅަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދި ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 95 ނގަމުންދިޔައިުރގަިއ، އެކި ބޭފުޅުން އެކި ރޭގެ ޖަލްސާ ހި ދަންނަވާލީ  މެންަބރު ައޙްަމދު ނިާޒމް 

އަޮތޅުތަކުން ކިހިނެއްާބއޭ ރެްޕރެޒެންޓޭޝަން ޚިޔާލުކުެރްއވީ، ގޮތަށް  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

ނަޑއަޅާނީ.  ނުޑެވސް ގަސްުތކުރީ މިދެންނެވީ. ެއގޮތުން ކަ އަުޅގަ

ބޭފުޅެްއގެ ނަން ހުށަހެޅުން ެއއީ،  55ކޮންމެވެސް އެްއ ބޭފުޅަކު 

ށް. ދެން ހަމަ ނަވާލުމަ ރަނގަޅުގޮެތއް ވާޭނކަމަށް ފެންނާތީވެ، ެއވާހަކަ ދަން

 100ޅުއްވުާމ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެމިގޮތަށް، ރ. އަތޮޅުގެ 

ނޑު މި އެބޭފުޅާއަްށ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާނީ ގުިޅގެން އަުޅގަ

މެްނބަރުން، އެއީ  55ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތުން. ތާއީދުކުރުމުގެ 
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ށް އަޅުަގނުޑވެްސ މެންބަރުން ކަމަ 55ިތއްބަވަން ފެްނނަ އެކޮމިޓީަގއި 

މި ފުރުޞަތުގަިއ ޢަލީ ވަޙީދަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ގަބޫލުކުެރވޭތީ، 

 105 ޝުކުރިއްޔާ.ދަންނަވާލާނަން. 

 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝުކުރިއްާޔ، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މިފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ނިޒާމް.  ހައްދުންމަތީގެ އާދެ، ދެން އަުޅގަ

 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސަިއން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 110 

 އަުޅަގނޑުެވސް ފުރުޞަތަކަށް އެިދ ދަންނަވާލީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

  ހުށަހެޅުއްވި  ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  އުތުރުބުރީމާޅޮސްމަޑުލު  ޢަބްުދއްަރޝީދު ުޙަސއިން 

ހއ. ެގ އެހެންނަމަވެސް ޭއގެކުރިްނ ތާއީދުކުރުމަށް. ނަންފުޅުތަކަށް  ެދއްކެވުްނ:ވާހަކަ 

ިމހާރު މިވަނީ  އަލްާފޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާމްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑަްށ މިލުބުނު ތާއީދުކުރަްއވާފައި.   115އެހެންީވމާ، ދެން އަޅުގަ

ނޑު ދަންތަށްޓަކައި ުޝކުރުދަންނަވަމުން ފުރުޞަ ނަވާލަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ރޭ މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބޭނުންވަނީ  އަުޅގަ

މަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރޭ ވާހަކަދެެކވުން ދިޔައިރު، 

ނިންމަވާފައިާވ ގޮތަށް މެންބަުރން ހޮވާނެ ގޮތަކާ ދޭތެޭރގަިއ ހުށަހެޅިފައިވާ 

 120ކަމަކަްށވެދާނެ ކަމަކަްށ އެކަން ކުރުމަށް ދަތިޅުން، އެއީ އިދާރީގޮތުްނ ހުށަހެ

ންތަކެއް ހުށަހެޅުން އެއީ ބުއްދިވެިރކަމެްއކަމަށް ފެންނާތީ، ނަފެންނާތީ، 

ރޭގަިއ މި ތާީއދުކުރީ. އަޅުަގނޑު އެފަދަ ލިސްޓެއް ހުށަހެޅުއްވީމާ، ެއއަށް 

ށް ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރައަޅުަގނޑު މިދެންނެވި ގޮަތށް 

ން. އާދެ، އަޅުަގނޑަށް ިވސްނޭގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑު އިޙްތިރާމްކުރަމު

 125ވަރަްށވެްސ އެކަށީގެްނާވ އަޅުަގނޑަށް މި ނޯޓްކޮށްލެވުނުއިރު، 

ބޭފުޅުންވެސް މި  ހުރިހާބޭފުޅުންކޮޅެްއގެ ލިސްޓެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެއޮތީ. 

ނުޑ ެއކަށީގެްނވޭމެ. އެހެންޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ  ނަމަވެްސ އަުޅގަ

ވަަރށް ބޮޑަށް ގައި ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް މިދަންނަވާލީ މިކަމު
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މަޖިލީހުން ގައި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ، މަޖިލީހުޚިޔާލުފުޅުކުރަްއަވއި، 

 130 ހުރިހާ ދާއިރާއެއްވެސް ިހމެނޭ ގޮތަށް  ގޮތުގެމަތިން،ނިންމެވި 

ނޑަށް ފެންނާތީ، ހިމެނިފަ އަޅުަގނޑު ެއ އިއޮތް ލިސްޓެއްކަމަްށ އަުޅގަ

ނުޑ ިވްސނާގޮތުަގއި ށް ާތއީދުކުރަން. ލިސްޓަށް ވަރަށް ޮބޑަ މި އަުޅގަ

އެކުަލވާ  މި ދެންނެީވ ަގާވއިދު ގ،ްޑރާފްޓިންމި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

ކޮމިޓީ އެކުަލވާލުމަށްފަހުގައި ެއކަން ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމްތަްއ މިހާރު ވަނީ 

 135ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިންތިޒާމްތަްއ 

ކުރިން އަުޅަގނޑުމެން ހަދާގޮތަށް، އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ރަްއވާފައި. ކު

ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަަސއްަކތްތައް ކުރުމުެގ ބުރަ މިހާރު އުފުލާކަްށ 

ނުޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާއާއި 

ޑްރާފްްޓ ޢިލްމުވެރިކަމާއި ތަނަވަސް ިޚާޔލުފުޅުތައް ދެއްވީމާ އޭގެ އަލީަގއި، 

 140ކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ހަމަ ވަުގތުން ހިނގަމުން ދާގޮތަށް ަވނީ އިންތިޒާމް 

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކުެުރެވިފަިއ.  އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނުޑ ުއއްމީދުކުރަމުން  ވަރަށްބޮޑަށް ފަސޭހަފުޅު ާވނެކަމަށްވެސް އަުޅގަ

ޝުކުުރެވރިވާ ވާހަކަ އަޅުަގނޑަްށ ދެްއވި ފުރުަޞތަށް ވަރަށްބޮޑަށް 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 145 

ލ.އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަލްފާޟިލް  ޝުކުރިއްާޔ. ވާހަކަ ެދއްކެުވން: ޔާސަތުންރި

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ،  ޢަބްދުއްރީޝަދު ޙުސައިން. ދެން އަޅުގަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރަށް. 

 

 150 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ ެއއްެޗއް ާސފުކޮށްލުމަށްޓަކައި.  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 އެހެންނަމަވެސް ޭއގެކުރިން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮޅެއް ތެުދެވ  މެންަބރު ައޙްަމދު ޒާހިރު 

ަތކަށްވެްސ ތާއީދުވެސް ކުރަްއަވއި، ހުރިާހކަމެއް ނިމިއްޖެކަންނޭނގެ. ެއއްގޮ ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ، މިމަޖިލީހުގެ  ވަގުތު ބޭކާެާރުކޮށް އިތުރު 

ނޑަށް  ބަޙުޘަކަށް ދާންެވގެން، ހުުޅވާލުމެއްނޫން. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ
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 155ހަމަ  އަދިވެްސ ސާފުކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ، ެއއްެޗއް އޮތީމާ ދަންނަވާލަން 

ރު، ާވހަކަ ދެކެވުީނ ބޭނުންވަނީ. ރޭަގއި ޖަލްސާަގއި ވާހަަކ ދެކެވުުނއި

ނޑަށް  ނިމުނުއިރު ހަމަގައިމުވެސް  ވިްސނުނީ، ކޮންމެ  އަޅުގަ

. ދެން ވާހަކަފުޅު ގެންދެިވގޮތުން އަތޮޅަކުްނވެސް މެންބަރަކު ހޮއްަވާވގޮތަށް

އަޅުަގނޑަށް ވިސްނުނީ، އެައތޮޅަކުން ހޮއްަވވާނެ މެންބަރެއް ނިންމަވާީނ 

 160ޕްރޮޕޯޝަނަލް  ޙަޤީޤަތުގައި އެވިާދޅުވާއެއަތޮަޅކުންނޭ. 

 ވިޔަސް،ކަށް ައދި އެހެން ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނަ ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނަށްވިަޔސް،

އޭގެ ރޫޙާ ެއއްގޮްތވާނީ މި ކޮންސެޕްޓަށް ދާކަމަށްވަންޏާ، އެޖަމާޢަތަކަށް 

ނޫނީ، އެބަޔަކަށް ދޫކޮށްލެްއވުން ކަންނޭނގެ އެބޭފުޅުން ހޮއްވަވާީނ 

ނަޑށް ގޮުތން، ެއގޮތަށް އިދާރީ ސް އިނގޭވެެެކޮންބޭފުޅެއްކަމެްއ. އަުޅގަ

 165ހޮވަންެވގެން ދަތި މައްސަލަތަކެއް ހުންނާނެކަން. އެކަން އިނޭގ 

ހުެުށަހެޅުން ހުށަހެޅުނުއިރުވެސް. އަޅުަގނޑަެަށް ެއަކން އިނގޭ 

ނޑު އަްތމައްޗަށް އަތް ހިއްއެހެންވެގެން އަ ަލއެއް ނުެލވުނު އެައކަށް ުޅގަ

ސްފައި. ެއކަމަކު އަުޅަގނުޑ ތާއީދުކުރާކަެށއް. މިހާރު މިއޮީތ އެބަިއ ައއިެި

ދެކޭގޮުތގައި ިވއްޔާ ީމގެ ެއންމެ ރީތި މީގެ އެންމެ ޫރޙާ އެްއގޮތަްށ 

 170ދާނެގޮތަކަށްވާީނ، އެއަޮތޅެްއގެ ބޭފުޅުންނަށް އެއަތޮޅެްއގެ މެންބަރަކު ހޮވަން 

ދޫކޮށްލެއްވުން ކަެަންނޭނގެ. އޭރުކަންނޭނގެ ދާނީ އެހެންނަމެވެސް މިހާރު 

ޅުަގނޑުެގ މައްސަަލއެްއ ނެތް. މިވާހަަކ މި ހުށަހެޅުމާމެދު އަ

ނޑަްށ  ނުޑ ސުވާލުކޮށްެްލީ. ނަމަެވްސ އަުޅގަ ދަންނަވާލަންވެގެން އަުޅގަ

ހީވަނީ، ައޅުަގނޑަށް ފުުރޞަތު ލިބުނުއިރު ަވގުުތ ފާއިތުެވއްޖެ 

 175ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވު ހުށަހެޅުއްުވމަކީ، ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ. 

ނުޑ ހަމަ ތާއީދު ހުށަހެޅުމެއް. އޭަގއި  މައްސަލަެއއް ނެތްކަންނޭނގެ. އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުަގނޑަށް ިވސްނުނުގޮުތަގއި މިތަނުން 

ނޑަށް ިވސްނުނީ، ެއގޮަތށޭ ގެންދަވާނީ.  ނުކުމެގެން ދިޔައިުރވެްސ، ައޅުގަ

އޭރުން ވާެނގޮތަީކ، އެބޭފުޅުން އިދާރާަގއި ނަަމވެްސ ކޮންމެވެްސ 

 180ން  ވިދާުޅވުުމން، ސްކްރެޓޭރިއޭޓުން ނަން ހުށަހަޅުއްވަިއ ސެކްރެޓޭރިއޭޓު
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މިހާރު ބޭފުޅުން ދެއްވި ލިސްޓަކީ މިއޮިތއްޔޭ، ވިދާުޅުވމާއެކީ ޯވޓަާކ 

ހުން ވޯޓެއް ދެއްވުމުްނ ނިންމާކަހަލަ ލީހަމައަށް ދާކަމަށްވަންޏާ، މިމަޖިެި

ނޑަށް ހީވީ. ޝުކުރިްއާޔ އިއްޒަތްތެރި  ގޮތަކަށް   އޮންނާނެކަމަށް އަޅުގަ

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 185 

ޝުކުރިއްާޔ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިްލ  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ ރިޔާސަތުން

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާޅުިވ ވާހަކަފުޅަީކ އަޙްމަދު ޒާހިރު. 

ނޑުމެންގެ ޖަލްސާ ނި މިގެން ހަމަވަރަށް ތެދު ވާހަކަފުޅެއް. ރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުވެްސ ހީކުީރ އިދިޔަ ރު، މިތާނގަިއ ވަރަށްޮބޑަށް ެއ ޚިޔާލު އޮތް. އަުޅގަ

 190މިރޭ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަރިަހށް މައްސަލަ ހުޅުވާލުމާެއީކގަިއ، ހަމަ 

ެއީއ އެޚިޔާލުތަްއ ެއގޮތަށް އަންނާނެކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެހެނެއްނޫން. 

އް ނާންނާނެކަމަކަށްވެްސ ރޭގަިއވެސް އެްއގޮތަކަްށވެްސ މިގޮތަށް ލިސްޓެ

ވާހަކަެއއް ނުދެއްކުނު. ެއގޮތަްށވެސް ބަެއއްބޭފުޅުން ދައްަކވާފައި އޮތީ. ހަމަ 

އެހެންމެ ބައެއްބޭފުޅުންގެ ޚިާޔލުފުޅުގައި ހުރީ ކޮންމެ އަތޮޅަކުން މެންބަރެއް 

 195އެއަތޮަޅކުން ހުށަހަޅުއްާވގޮތަަކށް. ދެން މިރޭ އެގޮތަށް ނައިސް މިހެން 

ކުިރއަށްމިދަނީ. އަދިވެސް ެއގޮތަށް ކުިރއަްށ  ގެންދަން  އައިމާ މިގޮތަށް

ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވާނަމަ، ހަމައެގޮތަށް ޚިޔާލުފާޅު ކުރަްއަވއިގެން ެއގޮތަށް 

ނޑަށް  ނޑަްށ ހީވަނީ، އަުޅގަ ގެންދެވުން އެއީ ެއއްގޮަތކަްށވެސް އަުޅގަ

ގެ ދަތިކަމެއް ނޫންހެން. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި  އެހެެެރަ ނަންފުޅުތަކު

 200ތެރޭގައި ެއއަތޮެޅއްގެ މެންބަރަެަކު އިޢުތިރާޒުކުރާ ނަންފުޅެއް އޮތިްއާޔ 

ވަކިން އެނަންފުޅެްއ ހުށަހަޅުއްަވއިލަްއަވއިފިްއޔާ، އެބޭފުޅަާކ 

ބެހޭގޮތުންވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ މިތާނގައި ވާހަކަ ދަްއެްކާާލ އެގޮތުްނވެސް 

ނޑަްށ ހީވަނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ ވަރަްށ ނިންމާލެވިދާނެ. އަުޅގަ

ފަސޭހައިން މީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަން މިރޭ ފެންނަމުން މިދާގޮތުން، 

ނޑަށް ީހަވނީ އަދިވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ެއބައެނގޭ.   205އަުޅގަ

އެފުރުޞަތު އެބައޮްތ. ހަމަ އެބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅު ބޭފުޅަުކ، އެބޭފުޅުްނގެ 
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އޮތް. ޝުުކރިއްޔާ. އާެދ، އަތޮޅުން ހުށަހަޅުއްވާެލއްވުުމެގ ފުރުޞަތު އެބަ

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާލޭގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  ދެން އަެަޅުގަ

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާޠިފަށް. 
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 ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ތިންވަަނގޮެތއް މިހާރު މި  ައޙްަމދު  މެންަބރު މާލޭ

 55އެއީ ކޮްނމެ އަތޮޅަކުން މެންބަރުން ހޮއްވަާވއިރު ، ހުށަހަޅާލަނީ. އާދެ ން:ވާހަަކދެއްެކވު އާޠިފް

މެންބަރުންގެ ލިސްޓެއް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގަެިިއ، މިސާލަކަށް 

ހއ.ން ހުށަހެޅޭ ނަމަކަށް ތާއީދު ލިބޭތޯ އެންމެންފުރަތަެަމަ ހއ.

 215ށަެހޅުއްވުމަށްފަހު ބައްލަވާފަިއ ދެން ށ. ނަްނތަކެއް ުނވަތަ ނަމެއް ހު

ވަެަމުން ގެންދަވާނީ. މަޖިލީހުން އެނަން ތާއީދު ލިބޭތޯ ބައްލަ

 ހުށަހަޅުއްާވގޮތަކަށް. ައޅުަގނުޑ މިގޮތަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ޝުކުރިއްާޔ. މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާޠިފް.  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ ރިޔާސަތުން

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ  މާޅޮސްމަޑު  220 ގެ ުލ ދެކުނުބުރީއާދެ، ދެން އަުޅގަ

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާއިޒަށް.ޢިއްޒަތްތެރި 

 

ނުޑ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

 ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަާވލީ، މިރޭ އެންމެފުރަތަމަ މިހުށަހެޅި ތާއީދު  މެންަބރު ޢަލީ ފާއިޒު 

ނޑަށް އެަނންތައް ިއވުނު  އްެކވުން:ދެ ވާހަކަ  225ލިބުނުގޮތް އެީއ، އެންމެ ފަޭސހަކޮށް އަދި އަުޅގަ

 ގޮތަށް ބަލާއިރު، ވަރަށް ހަމަހަމަކޮށް ހުރިހާ ދާއިރާއެއް އޭަގިއ ހިމެނިގެން،

ވަރަށް ެއކަށީގެްނވާ ނަންފުުޅތަކެއް އޭަގއި ހިމެނިގެން ޮގސްފައި އޮްތ 

ލިބުނީކަމަށް. އަޅުަގނުޑވެސް  ލިސްޓެއް ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މި ތާއީދު

 ،ްެ ނޑުމެން ވާަހަކދެއްކިގޮތަށް އެކަން ޤަބޫލުކުރާތީ، އެއީ ރޭގައި އަުޅގަ

 230އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެ އަތޮޅަކުން އަޅުަގނޑުމެން ވާހަަކ ދައްކައިގެްނ 

ނޑަށް ވާހަކަ ދެްއކު ބޭފުޅަކު ނަގަން. ބައެއްބޭ ނު ބޭފުޅުންގެ ފުުޅން އަޅުގަ

އޮޅުްނފިލިގޮތުަގއި ިވެިްއޔާ، ަބއެްއ ދާއިރާަގިއ  ފަރާތުން އަޅުަގނޑަށް
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ބައެއް ދާރިާއގައި މަްއސަލައެއް ނެިތ އެގޮުތގައި ކުަޑކޮށް އުނދަޫގެވދާނެ. 

ނޑަށް ބޮޑަށް ބުަރވެވެނީ، މިރޭ ހުށަހެޅި  ދިޔަނަމަވެސް. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ެް ތާއީދު ލިބިފައި މިއޮތްގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ތާއީދަށް ާތއީދުކުުރމުގެ   235ގޮތުން

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަެތއް ހޯދީ. 

 

މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާއިޒު. ޝުކުރިއްާޔ. ބ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ ރިޔާސަތުން

އާދެ، ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ، އަރިއަޮތޅު އުތުރުބުީރެގ 

 240 އިބްރާހީމަށް.މުޙަންމަދު މަޖުދީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

 

 ` ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ. ދާދި ދެންމެ  މެްނބަރު  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީެީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެމންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު  ިއބްރާީހމް  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ

ނޑު ަވރަށް ޤަބޫލުކުރާ ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި، އެހާމަުކރި ހާމަކުރު ވާހަކަ ެދއްކެވެްނ: މަކީ، އަޅުގަ

 245ގޮތެއް. އެހުށަހެޅުމަކީ، ވަރަްށ ބޭނުންތެރިވެސް ގޮތެއްކަުމަގއި  އަހަރެން 

ދެކެން. ރައްޔިތުންގެ މޭރުންތަކަށް، ރައްޔިތުްނގެ ބޭނުންތަކަށް ވަރަށްގިަނ 

ހާމަކޮށްެްދެްއވި ފަރާެތއްކަމުަގިއވެސް އަޑުތަެކއް އެިކއެިކ ގޮްތގޮުތން، 

ހަމަމިމޭރުމުން، އަމިއްލަ އެދުންތަކަށް ނޭދޭ ފާހަަގކުރަން.  އަޅުަގނޑު

ޚިޔާލެއް ހާެާމަކޮށްދެްއވަެަިއ، އަރިސްކޮށް ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިން ގޮތެްއ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރިކަމެްއ.  .ނިންމުން ހެވޭ އެދެމުން  250އެއީ އަޅުގަ

ނޑު  ޝުެުކުރިްއޔާ. އ.އ ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ދެން އަޅު ގަ

 މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ، ހުަވދުއަތޮޅު އުތުރުބުީރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު 

 އަލްފާޟިލް ޢަދްނާނު ޙަލީމަށް.

 

ނުޑވެސް ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ، ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅު   ހުވަުދއަޮތޅު އުުތބުީރގެ  255 ގަ

 ތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޒާހިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްޒަތް  ާނނު ޙަލީމް ޢަދްމެންަބރު 

ނޑަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލަށް ާތއީދުޮކށްލުމުގެގޮތުން. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ވުރެ ކުރީަގއި، އަރިއަޮތުޅ އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 
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އެހުށަހެޅުއްވުމަްށ ތާއީދުުކރައްވާަފއިވާީތ، އަޅުަގނުޑ ަވގުުތ 

 260ލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ިއތުރު ވާހަކައެއް ނުދަްއކާ، މަޑުކޮށްލާނަން. ސަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 
 

ޝުކުރިއްާޔ ހުވަުދއަތޮޅު ުއތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޢަދްނާން ޙަލީމް. 

 265 

ދައްަކވަން އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނގެ ތެރެއިން ިމވަގުތު ވާަހކަފުޅު

ނޑު ދަންނަވާލާނަން މިހާރު  ބޭފުޅަކު އެދިވަަޑިއގެންފައި ނެތުމާއެކު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ީހވާގޮުތގައި މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގައި ދެޮގތެއް އެބައޮްތ. 

ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހޮުވމާ ދޭތެރޭގަވެސް ވިސްނާަލންޖެހޭ ދެގޮތެއް 

 270އި ަވޒީުރންގެ މަޖިލީހުގެ އެބައޮތް. އެއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ރޭގެ ޖަލްސާގަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް ޙަމްދޫން ޙަމީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ 

ޚިޔާލުފުޅެއް. އާދެ މިރޭ ެއ ޚިޔާލުފުޅު އާެވގެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު ެވސް ގެންނަާވ 

ރުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އެޚިޔާލުފުޅަށް އަރިއަޮތޅު ުއތު

 275މަޖްދީ އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރަްއވައި ިޚޔާލުފުޅެއް އެއީ. އިންިތޚާބުކުރެވިފަިއވާ 

ދާއިރާތަކުެގ ބޭފުޅުން އެާދިއރާތަކުން މިކޮމިޓީއަށް މެންަބރެއްގެ ނަންފުޅު 

ކިެއިކ ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ގޮތް. ދެން އަނެއް ގޮތަކީ މަޖިލީހުން، މަޖިލީހުގެ އެ

މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވައި އެގޮތަްށ ނިންމެވުން. 

އެހެންވީމާ މިކަމުަގއި ޚިޔާލުފުޅު ތަފާތުކޮށް އުޅޭީތވެ ަވކިގޮެތްއ 

ނޑުމެންނަްށ   280ނިންމާލުމަށްޓަކައި ހަމަ މިއިން ކޮންގޮަތކަށްތޯ ދާނީވެސް އަުޅގަ

މިކަމުގެ އިތުުރ  މިތަނުގައި ނިންމާލެވިދާެނ މިހާރު. އެހެންވީމާ

ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ނެތުމާެއކީަގިއ އާދެ މިހެން ދަންނަވާއިރު ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑަްށ އެަބ  މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ އެދިަވޑަިއގަންނަވާތަން އަުޅގަ

ފެނޭ. އެހެންވީމާ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ޚިޔާލުފުުޅ ފާޅުކުރައްވަްނ 
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ނުޑ އެދެން. އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ ޚިޔާލުފާ  285ޅުކުރެްއވުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެއއްަބސްެވވޭ ގޮތަކަްށ  އެއަށްފަހު މިކަމާ ދޭތެރޭގަެވސް އަުޅގަ

ނިންމާލެވުނީމާ އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިކަން ކުރިއަްށ ގެންދެވިދާނެ. 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ލްފާޟިލް ޙަމްދޫން ޙަމީދު.ރު އަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 290 

ނޑު ިމވަގަތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅު  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ   ގަ

ނޑު ހުށަހެޅި ގޮތް އަނބުރާގޮތުން   މެންަބރު ަޙމްދޫން ޙަީމދު  ގެންަނވާހަކަ ދަންނަވަންވެގެން  އަުޅގަ

ނުޑވެްސ އެދެނީ ައވަހަށް މިފުރުޞަތު ނެގީއަޅުަގނުޑ   ވާހަކަެދއްެކވުން: . އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑަތުކޮށްލެްއވުން. އެހެންވީމާ ރ.އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި  މި މަރްޙަލާ ކަ

ނޑަށްެވސް   295މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ައޅުގަ

ނޑުގެ ހުށަހެޅުން  ފެނޭ. އެކަމަށް އަޅުަގނޑު ތާީއދުކުރަން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ގެންނަން. އައްސަލާމްއަަލއިކުމް.ަގނޑު އަނބުރާ އަޅު

   

ޝުކުރިއްޔާ ަވޒީރުންގެ މަިޖލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 300ޙަމްދޫން ޙަމީދު. އާދެ ދެން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިވަަޑިއގެންފައި މިވަީނ 

ންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު. އަޅުަގނުޑ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެ

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރަށް ފުރުޞަތު ދެން. 

 

ނޑު ގޮތެްއ  ްމހޫިރއްޔާގެ ރަީއސުލްޖު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަަރށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައުޅގަ

 305 ޅާކަށް. އިނގޭތޯ. އަިދ ޚިޔާލެްއވެސްނުކުރަްނ ގޮެތްއ ހުށަހަހުށައެއްނާޅަން   މެންަބރު ައޙްަމދު ޒާހިރު

އަުޅަގނޑަށް ވިސްނުނުގޮުތަގވިްއާޔ އެއްމެފަހުން  އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ބޭއްވުނު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދަްއކަަވއި ނިންމެީވ ވަކި ގޮތަކަށޭ. 

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ވާަހކަދައްަކވަން ފެށިގެން ދިޔަީއ ވަިކގޮތަކަށޭ. 

ނުޑ އެހެންވީމާ އެުނކުތާ ސާ ނޑު ދެންނެީވ. އަުޅގަ ފުކޮްށދެއްވާތޯ އަުޅގަ
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 310އެްއވެސް ގޮެތއް ހުށަެއއްނާަޅން އިނގޭތޯ. ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ ެދއްިވ 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންެގ އަޙްމަދު ޒާހިރު. އާދެ ޢިްއަޒތް ތެރި މެންބަރުން މިހާރު އަޅުގަ

 315ކުރިމަތީގައި އިތުރުގޮތްތަެކއް އޮތްކަމަކަށް ައޅުަގނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ. ެއއީ 

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލުކުރެިވގެްނ  ވަިކގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފައި އޮްތ ކަމަށް އަުޅގަ

ގެންދެވުުނގޮތަކީ އެހުށަހެޅުްއވި ފަރާތުން އެ ޚިޔާުލފުޅު އަނބުރާ 

އިފި. ދެން ޭއގެަފހުން މިރޭ އެކަން އޮީތ ކިހިނެއްތޯ ގެންދަވަ 

ސާފުކޮށްލައްވަން އެދިަވޑަިއެގން ވާހަފުޅުދެއްެކވި ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

 320ވިދާޅުވަނީ ަވކިގޮަތކަށް އެ މެންބަރު ހުށަނާޅުއްވާކަމަށް. އެހެންވީމާ މިހާރު 

ހުށަހެޅިފައި.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި މިއޮތީ ކޮމިޓީެއއްެގ ނަންފުޅުތައް

އެ ކޮމިޓީ އެއީ މަޖިލީހަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކޮމިޓީެއއްތޯ އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނުޑ ދެެކނީ. އެހެންވީާމ  ފާސްކުރާ ހިސާބަށް ގޮށްަސ އޮތްކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ެއ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުްނގެ ނަންފުުޅތައް ލިސްޓް 

 325ށް ފޮނުވާލަން ކުޑަަވގުތުޮކޅެްއ ތައްޔާރުކޮށްލާފައި ިތޔަބޭފުުޅންގެ އަރިހަ

މިނަގަނީ. އަދި ިމވަގުުތވެްސ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު މިކަމާ ދޭތެރޭ 

ނުޑ  އެްއޗެއް ވިދާުޅވަންޏާ ހަމަ ވިދާޅުވަްނ ހަމަ އެބައޮތް ާވހަކަ އަުޅގަ

هللا ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ުފވައްމުލަުކގެ މެންބަރު އަލްާފޟިލް ޢަބްދު

 ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ފާރޫޤު ޙަސަނަށް އަޅުގަ

 330 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ހަމަ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު  އަޅުގަ

ނޑުގެ ހިތަށްއެރީ. އާދަވެގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވެސް  ާފރޫޤު ަޙސަންهللا ޢަބްދު  އަޅުގަ

ގޮތް އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނ އަނެއްކާ ކުީރގެ ކަންތައްަތއް ހިނގާ  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

މާބަލައިގަންނަން ފަސޭހަގޮތަަކށް ނުވެކަންނޭނގެ އެދަނީ. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެންނަށް ތަރުހީބުދެވޭނެހެން.   335އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ގޮތަށް އަުޅގަ
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އެހެންވީމާ އާަދެވގެންވެްސ މިކަހަލަ ކޮމިޓީތަުކގައި ހަާދގޮަތށް ރިޔާސަތުެގ 

ންފުޅުތައް ިއއްަވވާލަްއވާފައި އިތުރު ތަފާތު ފަރާތުން ކޮމިޓީގެ ނަ

ނަންފުޅުތަކެއްވެސް ހުށަހެޅިަފއެއް ނެތް. އެހެްނވީމާ ކޮމިޓީއަށް ވޯޓަްށ 

އައްަސަވއިދެްއވުން ކީއްޯތއޭ. އޭރުން ތަންކޮޅެއް ަވގުތު ކުުރވެދާނެއޭ. ތަފާތު 

ނޑުމެންނަށް އެކި ނަންތަ  340ާކ ނަންތަކެއް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ނަމަވެސް އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި ވަކިްނ ވޯޓަްށ އެހުމުގެ ގޮތުން ލިސްެޓއް ހަދަންޖެހިދާނެ. 

ނަޑށް ހީވަނީ ދެން މިހާރު ލިސްޓް  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ލިބެމުންކަންނޭނގެ އެހެރަދަނީވެސް. ކޮންމެހެން ލިސްޓެއް ބޭނުމެއްނޫނޭ 

ދެން. އެގޮތަށް ރިޔާސަތުން ނަންފުޅުތައް އިއްަވވާލަްއވާަފިއ 

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑު  345މެންނަށް ވޯޓަްށ އަްއސަވާަލއްވަިނކޮށް ައޅުގަ

  ކުރިއަށްދެވިދާެނއޭ ޝުކުިރއްޔާ.

 

هللا ޝުކުރިއްޔާ ުފވައްމުލަުކގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފާރޫޤު ޙަސަން. އާދެ އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ރިޔާސަތުން އެ ނަންފުޅުތަްއ 

 350ލެވޭނެ. އެ ިއްއވާލެޭވިއރު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަމަ ތިޔަބޭފުޅުންެގ އިްއވާ

އަތްޕުޅުަގއި އެ ލިސްޓް ޮއންނަވަކުރެވޭތޯ މަަސއްކަްތކުަރމުން މިދަނީ. 

އެހެންވީމާ މާގިނަ ވަގުތުތަެކްއ އެކަމަކަށް ނުދާނެކަމަށް ދަންނަވަން. އާދެ 

ން ެއދިވަަޑއިގެންފަިއ އަދި އެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަ

ވޭ. އެއީ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ މަޙްމޫދު 

 355  ޤީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އަޅުަގނޑު ޮޑކްޓަރ މަޙްމޫދު ޝަޢު ޤީ.ޢުޝަ

 

ނުޑވެްސ ދަންނަވާލަން އުޅުނީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަ ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ   ުޅގަ

 އްވީމާ އެއްެމރަނގަޅުވާެނކަމަށްރިޔާސަތުން ނަންފުޅުތަްއ އިްއވާލެ   ޤީަމޙްޫމދު ޝަޢުމެންަބރު 

ނޑުމެން އެއްމެންެވސް ބޭނުންވަނީ ވީާހވެްސ އަޅުަގނޑަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން: ފެނޭ. އަުޅގަ

 360 އަވަހަކަށް މި ކޮމިޓީ އެކުަލވާލެވޭގޮތް މެދުވެިރވުން. ޝުކުިރްއޔާ.
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ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ ތިޔަބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންަދވަްނ   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން

ނޑު ހަމަ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ އަވަްސަކމާއި ހަލުވިކަން ެއއީ ައޅުގަ

އުފަލާއެީކގައި ފާހަަގކުރަން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ބައިން 

 365ންެދވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަްނ ހަމަ އެޙަރަކާތްތެރިކަމުގަިއ، އެހަލުވިކަުމގައި ގެ

ނުޑ މިހާހިސާބުން ދަންނަވާލާނަން.  އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ. އާދެ އަުޅގަ

މެންބަރުން. އާދެ  88މަޖިލީހުގައި މިހާރު ޙާޟިރުވެވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ 

ދެން އަޅުަގނޑު ިރޔާސަުތން މިދަންނަވާލަނީ. އާދެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ންމު ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އިްއވަވާލަެދއްވާެނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާ

 370މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބޭފުޅުްނގެ ނަންފުޅުތަްއ. މިހާރު އެ 

  ދަންނަވާލަނީ.

 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ެއކުލަވާލެްއވުުމގެ  މޭޒުން އިްއވުން: އިާދރީ

ގެ ކޮމިީޓ. ހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރުން 55މަސައްކަތްކުެރއްވުމަށް ހުށަހަުޅއްވާ 

 375މެންބަރު ރ.އަތޮޅުެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. ާތއީދުކުެރއްިވ މެންބަރު 

 ތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ނިޒާމް.ހއ.އަ

 

 . ހއ. މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު 1 

 هللا . ހދ. މެންބަދު އަޙްމަދު ޢަބްދ5ު

 380 . ށ. މެންބަރު ލުބުނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިނ3ް

 ރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤު. ނ.މެންބ4ަ

 . ރ.މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކ5ީ

 . ބ.މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަފީފު 6

 . ޅ.މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 7

 385 . ކ.މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފ8ް

 . އއ.މެންބަރު ޢަލީ އިބްރާހީމް 9

 . އދ.މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ 11
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 ނިޒާުރ  . ވ.މެންބަރު މޫސ11ާ

 . މ.މެންބަރު އަނީސާ އަްޙމަދު 15

 390 . ފ.މެންބަރު އަޙްމަދު އަްނވަރު 13

 . ދ.މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު 14

 . ތ.މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފ15ު

 . ލ.މެންބަރު ޢަބްދުއްރަީޝދު ޙުސައިން 16

 . ގއ.މެންބަރު ފާތިމަތު ޝީރީން 17

 395 . ގދ.މެންބަރު އަޙްމަދު ޢިއްޒަތު ޞިދުޤީ 18

 ފާރޫޤު ޙަސަންهللا .މެންބަރު ޢަބްދު. ޏ19

 . ސ.މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފ51ް

 . މާލޭ މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމ51ް

 . ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޙަސަން ސަޢީދު 55

 400 . ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރ53ު

 އިްބރާހީމް . ަރއްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ރައީސް ޢައްބާސް 54

 . ަރއްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސް ޝާހީްނ ޙަމީދު 55

 

ނޑު ތިޔަބޭފުޅުްނގެ އަިރހުން މިއެދެނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ އެހެންވީމާ މިހާރު ައޅުގަ

 405ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ެއކުލަވާލެްއވުުމގެ 

ހުން އެކަށަައޅުްއވާ ކޮމިޓީަގިއ ދެންމެ ތިޔަ މަސައްކަތްކުެރއްވުމަްށ މަޖިލީ

ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ެއކުލެވޭ ކޮމިީޓއެްއގެ ގޮތުަގއި ކޮމިީޓ  55އެއްެސވި 

 ބޭއްވުމަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުމަށް. 

 

 410 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
 

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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 415ވޯޓަށް ދެންެނވުނީ ރަްއޔިުތންގެ  އާދެ މިދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. އާދެ 

މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީގަިއ  55ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދު އެކުލަވާލެްއވުމަށް ހޮއްވަވާ 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ބޭފުޅުްނގެ ނަންފުޅުތައް. އާެދ އެބޭފުުޅން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަށް އެ ކޮމިީޓ 

 އެކުަލވާލެްއވުމަށް.

 

 420 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 
 88 ރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒި 

 85 ވޯޓު ދެްއވީ: 

 6 ވޯޓު ނުދެްއވާ: 

_____________________________________________________________ 425 

  

އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިްލ ޢަލީ ވަޙީދު  އެހެންވީމާ ރ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ހުށަހަޅުއްވަ

ބޭފުޅުން ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ  55އަޙްމަދު ނިޒާމް ތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ 

 430ކޮމިޓީ ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ެއކުލަވާލެްއވުމަްށ 

ސްވެއްޖެ. ހޮވުނު ކޮމިޓީ ކަމުަގިއ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަުތން ފާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 އާދެ ރޭެގ ޖަލްސާަގއި ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާުލފާޅުކުރަްއވާފައި

 435 ވުމާއެީކަގއި މި ގަާވއިުދ ހަދާ ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް ކުިރއަށް

ގެންދިއުމަށްޓަަކއި މަޖިލީހުން ބޭނުންވާނެ ބައެއް ލަފާ އެބަހުރި. 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކު ރެވުނު. އާެދ ޢިއްޒަތްތެިރ އޭެޭގެތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ ތެެރއިން ައޅުގަ

ނޑަެއޅުންވެސް ެއީއ  ފާހަގަކުރެވުނު ކޮމިީޓގެ ކޯރަްމ ހަމަވާނެ އަދަދެއް ކަ

 440މަޖިލީހުން ކޮށްލެއްވުން ރަނގަޅު ކަެމއް. އާދެ ކޮމިީޓގެ ޤާނޫނީ އަދަދު 

ޖިލީހުން ނިންމަވާލަދެއްވުމަީކ ވަރަްށ ރަނގަުޅވާެނ ހަމަވާނެ އަދަދެއް މި މަ
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ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަރިހަްށ  ކަމެއްކަުމގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލަނީ ކުރިއަށް އޮތް ވަގުުތކޮުޅގެ ތެރޭގައި ޚިޔާލުފުުޅ 

ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ކޮމިޓީެގ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވާނެ މައްސަލަ 

 445 ލަދެއްވުމަށް. ނިންމަވާ

 

އާދެ މާޅޮސްމަޑުލު ެދކުނުބުރީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް އަޙްމަދު 

ތަސްމީން ޢަލީ އަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަްޙމަދު ތަސްމީން 

  ޢަލީ.

 450 

 ދު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

ނޑައެޅުމާ   މެންަބރު ައޙްަމދު ތަްސމީން  އެކުލަވާލުމަށް ހޮވުނު ކޮމިޓީެގ ޤާނޫނީ އަދަދު ނުވަތަ ކޯރަމް ކަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ ޢާންމުކޮްށ   ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން: ބެހޭގޮތުން ތިދެއްވި ފުރުޞަތުގަިއ އަޅުގަ

ލީހުގެ މިފަދަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އަިދ މީގެކުރިން ާޚއްޞަ މަޖި

 455ކޮމިޓީތަކުަގއި ކޮމިޓީގެ ދެަބއިކުޅަ ެއއްބައި މެންބަރުން އެއީ ޤާނޫނީ 

ނޑަށް ވިސްޭނގޮުތގައި އެއަްށވުރެ  އަދަދުކަމުަގއި ހަމަޖެހިފައި ޮއތަސް އަުޅގަ

އެ އަދަދު ދައްކުރުން އެއީ ޮކމިޓީގެ މަސައްކަތްަތއް ހަލުވިޮކށް ގެންދިއުމަްށ 

ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމު ަގއި އަުޅގަ

އެއް ކަމުަގިއ  9މިގޮތުން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ޤާނޫނީ އަދަދަކީ 

 460ހަމަޖެއްސުން. އެއީ ގާތްަގނޑަކަށް ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ 

މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅެ އެއްަބއި. އެހެްނވީމާ ެއކަން ހުށަހަޅާލަން 

 ކަށް އެުދނީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަ

 

ޝުކުރިއްޔާ މާޮޅސަމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 465އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ. ާއދެ ދެން އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މިއަރުވަީނ 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް

 



 19 

 އާދެ، މިކަހަލަ ކަންކަމުގަިއ ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އުސޫލުތަކަށް  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

ނުޑ ދެންނެވީ  އިްބރާހީމް ަޝރީފް    55ބަލާލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

 470ބައި މެންބަރުން އެީއ އަޣްލަބިއްޔަތު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަެއއް ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިނގޭތޯ. ެއއީ އަޣްލަބިއްޔަތު ދެބައިކުަޅެއއްބަިއ މެންބަރުންނަކީ. 

. އެހެން މެންބަރުން ވާންވާނީ ޤާނޫނީ އަދަދުކަމަށޭ 13އަޣްލަބިއްޔަތު ނުވަތަ 

އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނާފައި. ެއއީ ސަަބބަކަށްވަނީ ޤާނޫނީ 

ތުރަށް އަދި ެއބައޮވޭ ޖަލްާސގެ ކޯރަްމެވސް. މިސާލަކަށް އަދަދުގެ އި

 475ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮންނަގޮުތން ޖަލްސާގައި ކިތަންމެ ގިނަ މެންބަރުން 

ހާޟިރުވިޔަސް މުޅި މަޖިީލހުގެ ދެބައިުކޅަެއއްބައި އަްޣލަބިއްޔަތު ެއއީ 

ކޯރަމަކަށްވެފައި މިއޮންނަނީ. އެއާ ޚިލާފަށް އަޅުަގނޑުމެްނ މި ނިންމަން 

މިއުޅެނީ ޖަލްސާއެއް ޭބއްޭވނީ ކިތައް މެންބަރުން ހާޟިރުވެގެންތޯ. ިމ 

މަެައްސަލަ ފުރަތަމަ އެބަޖެހޭ ޙައްލުވާން. ޖަލްސާއެއް ބޭްއވޭނީ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މުޅި ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތުމުން   480ކިހާވަރަކަށްތޯ. އަުޅގަ

ކަމަށް ބެލެވޭނީ ޖަލްސާއެއް ޭބއްވޭނޭ. ދެން ޮއތީ ޖަލްސާއިން ކަމެއް ފާްސވީ 

ނުޑ ދެންނެވިން  ކިހާ މެންބަރުންނެއް ހާޟިރުވެގެންތޯ. އަުޅގަ

ހާޟިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތޭ. އެއީ އެންމެ 

އިންސާފުވެިރގޮތަކީ. އޭރުްނ އެންމެ ދަށްވެގެން ިމކޮމިޓީން ކަމެއް 

 485ތަށް. އެއަްށވުެރ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވީމާ އެގޮ  7ފާސްވީކަމަށް ބެލެވޭނީ 

ދަށްވީމާ މިކަން މާ ރަނަގޅުކަމަކަށްވާެނކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. 

އެންމެ ދަށް ޙާލަތުގައި ކޮމިީޓގެ ހަތަރުބައިކުަޅއެއްަބއިއާ ާގތްކުރާ އަދަދެއް 

ވޯޓު ނުދެއްވަނީސް ކަމެއް ާފސްވުން. އެހެންވީމާ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ ނުވަތަ 

ކީވެްސ އަޣްލަބިްއޔަތު. ޖަްލސާއިން ކަެމއް ޖަލްސާއެއް ޭބއްވޭެނ އަދަދަ 

 490ފާސްކުރެވޭނެ އަދަދަީކވެްސ އެަވގުތު ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިގެންިތއްބެިވ 

ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަުތކަމުގައި ހަމަޖައްސަން. ެއއީަކމަށް ކޯރަމަކީ 

ބޭފުޅުން ހާޟިރުވެއްޖެނަަމ  13އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ. އޭރުްނ މިވާގޮތަީކ 

ްއވޭނެ. މަދުވެގެން ހާޟިރުވި ބޭފުޅުންގެ ދެބައިކުަޅއެއްަބިއ ޖަލްސާއެއް ބޭ
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ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވީމާ ކަމެއް ފާސްވާނީ. އެ ހުށަހެުޅން ރިޔާސަތަށް 

 495ސާފުވެަވޑަިއގަންނަވާެނކަމަށް ހީކުރަން. ދެން ކުރީދުވަހު، މިފުރުޞަތުގަިއ 

ނޑު ހުށަހަޅަން ކޮށް ނޑު ފުރުޞަތަކަްށ ނޭދޭނެތީ އަޅުގަ ފައިހުރި ދެން އަޅުގަ

ބައެއް ޚިޔާލުަތއްެވސް ދަންނަވާލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަކަމަކީ މިގަާވއިދުަގއި 

ނަޑއެޅިފަިއ އޮންނަންވާނެ.  އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުން ޢަމަލުކުރަންވީގޮެތއް ކަ

އޭގެތެޭރގަިއ، މެންބަރުން ޖަލްސާގަިއ ބަޙުޘްކުރަްއާވއިރު މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތާިއ 

 500ެނގޮތެްއެގމަތީން ވާހަކަދެއްެކވުމާއި ިރާޔސަތުން ހުރިހާ ޢިއްޒަތަށް ައއިބުނުވާ

ބޭފުޅުންނަށްވެސް ެއއްވަަރކަްށ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ފުުރޞަތު ދެއްވަމުން 

ގެންދެވުމާއި އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއެްއަގިއ ބަޙުޘްކުރެވޭއިުރ 

ާއ އެމައްސަަލއާ ެއއްކޮޅަށް ވާަހކަ ދައްަކވާ ފަރާތްތަކާ އަިދ އެމައްސަލަ

ދެކޮޅަށް ވާހަކަަދއްަކވާ ފަާރތްތަކަށްވެސް ހަމަހަމަ ގޮތެްއގައި ފުރުޞަުތ 

 505ދެވޭނެގޮެތއް ހަމަޖެހުމާއި، މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ 

ގޮތުންކަމަކާމެދު އެކަީށގެންާވ މިންވަރަކަށް ބަޙުޘްކުރެުވމުން، އެބަޙުޘް 

ހަމަޖެއްސުމާ މިކަހަލަ ހުއްޓާލާ، ޯވޓުލާން ހަމައިނީ ކޮންކަހަލަ ގޮަތކަށްތޯ 

ނޑަްށ ފެނޭ.  ބައެއް ކަންތައްަތއް މިަގާވއިުދގަިއ އޮންނަންވާެނކަމަށް އަުޅގަ

މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

 510ރިޔާސަތަށް ސީދާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަެދއްެކވުމާއި މެންބަރުން ނަން 

ކު އަނެއް ބޭފުަޅކަށް އެބޭުފޅުންގެ ޤަދަރާިއ މުޚާތަބުނުކުރައްވާ އެއް ބޭފުޅަ 

ޢިއްޒަތަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްިހތާ އިޙްތިރާމްކުރަްއަވއިގެްނ ވާހަކަަދއްަކވާނެ 

ނޑު އެޭދކަމެއް.  އުސޫލަކަށް ަގވާއިުދގަިއ ހަމަޖެހިފައިއޮތުމަކީވެްސ އަުޅގަ

ޅުން މިހެން ދަންނަވަންޖެހުނީ މިޖަލްސާ ހިނގަމުން ދިޔައިރުވެސް ބައެއް ބޭފު

ެަކަށް   515އަނެއް ބޭފުޅެްއގެ ޢިއްޒަތަްށ، ކަރާމަތަށް، އަެަބުރަށް ހުތުރުވާނެގޮތަ

ވާހަކަފުޅު ގެންެދވޭކަހަލަ ރާެގއް ހުރިކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ާފހަގަކުރެވިަފއިވާީތ. 

ނޑައެޅިަފއި  މިހެންވީމާ މިވާހަކަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ގަާވއިދުަގިއ ކަ

ނަށް އިޙްތިރާމް ކުރަންވާނެ. އޮންނަންވާނެ. ރިޔާސަތުންެވސް މެންބަރު

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވަްނވާނެ. ހަމައެފަަދއިން މެންބަރުން 
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 520ވާހަކަދެްއކެވުުމގަިއވެސް މިދެންނެވި ހަރުދަނާ އުސޫލު މަޖިލީހުގަިއ 

ނޑައެޅިަފއި ޮއންނަންވާނެކަމަށް  ގެންގުުޅްއވަންވާނެކަުމގައި ަގވާއިުދވެސް ކަ

ރަށް ކުރީރޭގައި ބަޙުޘްުކރެއްވި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އޭެގިއތު

ގަާވއިދުަގއި ހިމެނިފައި އޮްނނަންޖެހޭ ގިނަގުނަ ވާހަކަަތއް ދައްަކވާފަިއ 

ނުޑގެ ވާހަަކެވސް މިހިސާބުން  އޮތުމާއެކީ މިނުކުތާ ފާހަގަކުުރމަށްފަހު އަޅުގަ

 525 ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

ޑުއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް އިބްރާހީމް ޝުކުރިއްާޔ، އައް  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ޝަރީފް. އާދެ، އަުޅގަ

ކުރިމަތީގަިއއޮތް އެޖެންާޑެގ ހަމަ މިކަންތައްތައް މިެގންދަނީ ވީހާވެސް 

 530ްއވި އެްއކަމެއް ނިންމުމަށްފަހުގައި އަނެއްކަަމކަށް ދެވޭތޯ. ދެންމެ ތިޔަ ފާޅުކުރެ

ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުެރއްވުުމގެ ފުރުޞަތުވެސް އެަބއޮތް. ެއކަމަކު ދެން އަލުން 

ތެދުވެަވޑައިުނގަންނަވަން ޤަސްދުކުރަްއވާފައި ތިޔަ ހުރިހާ ވާހަކައެްއ 

ނޑު އެްއޗެއް ނުދަންނަވާ އިނީ. ތިޔަ ފާޅުކުރެްއިވ  ވިދާޅުވާތީ ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޯުޓކޮށް ކޮމިީޓގެ މަަސއްކަތަށް ެއ ޚިޔާލުފުޅުތަްއ  ޚިޔާލުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ކުރިމަތީަގއިއޮީތ   535ގެންދާނެ ވާހަކަދަންނަވަން. އާދެ، އަުޅގަ

މިކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ނުވަތަ ކޯރަމް، އެ މައްަސލަ ނިންމެވުން. 

ނޑު ައއްުޑއަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑަށް އެނޭގނެކަމަށް ހީފުޅުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވި. އާދެ، ެއ  ޚިޔާޅުފުޅު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ނޯުޓވެސް ކުރެިވއްޖެ. މިހާރު އެހެން މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު 

 540މާޮޅސްމަޑުލު އުތުރުބުީރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވާނަން. އެއީ 

 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު.

 

ނޑު ފުރުޞަތުގެ . ޢިއްަޒތްތެޢަލަިއކުމްއައްސަލާމް މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ބޭނުންކޮށްލީ ދާދި ދެންމެއަކު ބ. އަތޮޅުގެ ދު ޙީ ޢަލީ ވަ މެންަބރު
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 545ވަރަކަްށ  9ތަސްމީން ޢަލީ ވިދާޅުވިފަދަިއން ކޮމިޓީ ަގވާއިދު އެކުަލވާާލއިރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގަާވއިދު ހެދުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް މެންބަރުން ތިއްބަވައިފިްއާޔ 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވަރަށް ރަނަގޅު ގޮތެއް. މިހެން  ގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

މިދެންނެވީ މިހާރަކަށްއައިްސެވސް އަދި ތަންކޮޅެއް ކުރިންެވސް ކިތަންމެ ގިނަ 

އަދަދަކަށް މެންބަރުން ކޮމިީޓތަކަށް ހޮވުނުނަމަވެސް އެހުިރހާ ބޭފުޅުންނެއް 

 550ެނއް ކޮމިީޓގެ މަސަްއަކތް ކުރިއަކަށް ުނގެންދެވޭ. ޙަީޤޤަތުގައި މިހާރު ވަަޑއިގެ

އަޅުަގނޑުމެން މި ޑްރާފްޓްުކރެވެނީ މަޖިލީހަށް ގެންނަންޖެހޭ ގަވާއިުދގެ 

ބޭފުޅުން ޑްރާފްްޓކުެރއްިވޔަސް އަދި  9ދެލިކޮޕީއެކޭ ދެންނެވޭނީ. ެއ 

ލީހަށް އެނބުރި އެއަްށވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޑްރާފްޓްކުރެއްިވޔަްސވެސް މަޖި

އަންނާނެ. އައިްސގެން އަދި މަޖިލީހުން އަދި އެގަާވއިދުެގ މައްޗަށް ބަލާ، 

ނޑުމެން މިތަނުގައި ޔަޤީނުންވެސް ައދި ބަޙުޘްތަކެއް   555މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ކުރާނެ. އެއޮީތވެސް އަެނއްާކވެސް ވަރަށް ިދގު ދެމިގެންދާނެ ގޮތެއްކަމަްށ 

ޔާލުފުޅު ހުރި ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭ. އެހެންވީމާ ޚި

ޑްރާފްޓް ގެނައުމުން އެބޭފުުޅންގެ ޚިޔާލުތަކާިއގެން އަެންއކާވެސް ކުިރއަށް 

ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެިވފައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑު މާދިުގ 

 560ވާހަކަެއއް ދައްާކކަށެއް ނެތީމު. ދެންމެ ތިޔަ އެޖެންޑާގައި އަދިވެސް ބަެއްއ 

ނަންބަރުތައްވެްސ އެބަހުރި. އެހިސާަބކަށް ދިޔުމުން  ތަފާތު

އެހިސާބަކާބެހޭގޮތުން ވާަހކަދައްކަން ބޭނުންވިްއާޔ އިޝާރާތެއް 

ނޑު ބ. އަތޮުޅގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު  ދަންނަވާލާނަން. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

 އެހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކދަންނަވާލަން. 

 565 

ޝުކުރިއްާޔ، ރ. އަޮތޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާިޟލް ޢަލީ ވަހީދު.  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

މުލަކަޮތުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި އާދެ، ދެން އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މިއަރުވަނީ 

 މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އަނީސާ އަޙްމަދު.

 

 570 ްއޔިތުންގެ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނުޑވެސް މިތެުދވީ ރަ މެްނބަރު  މުލަކަތޮޅު



 23 

 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ އެކުަލވާލުމުގެ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާނެ  އަނީސާ އަްޙމަދު 

ނޑަށް ފެންނަ އެއްޗެްއ ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަދަދަކާބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށް ބ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  ނޑުގޮެތްއގައި އަުޅގަ މައިގަ

ނުޑ ެއކަމަކު އަލްފާޟިލް ތަސް މީން ޢަލީ ހުށަހެޅުއްިވގޮތް ކަމުދޭ. އަުޅގަ

ނޑު   575އަދަދަށް ހަމަކުޑަކޮށް ިޚޔާުލ ތަފާތުވާތީ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގަިއ ތަފާތު އަދަދުތައް ކޯރަމްގެ ގޮތުަގއި 

ހުށަހަޅައިގެންނެްއ މިވާހަކަ އަނެއްާކ ދިުގކުރުމުގެ ގޮަތުކންނެއް ނޫން. 

ނޑަށް ފެންނަނީ އެހެންނަ މެންބަރުން އެީއ ކޯރަމް ހަމަވާ  11މަވެސް އަުޅގަ

ޖުްމލަ މެންބަރުންގެ  41އަދަދުކަމަށް ބެއްެލވުން ރަނަގޅުވާނެކަމަށް. އެީއ %

 580އަދަދު. ދެން އައްުޑއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް 

އްޔަުތ އޮެވގެން ނޫނީ ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާަހކަފުޅުަގއި މި ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބި

ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވީަކމަށް ބެލުން އެީއ ަރނގަޅުކަމެްއކަމަށް 

ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ވާަހަކ ވިދާޅުވި. އޭނާ ވިާދުޅވާގޮުތަގއި އެއީ 

އަޣްލަބިއްޔަތުނެތި ނިންމާ ނިންމުމެއް، ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމެއް އެއީ 

ނޑު ހިތުން އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމަކަށް ނުވެދާނެކަމަ  585ށްވާތީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި އުފައްާދ ކޮމިޓީއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ަހމަ ޑްރާފްޓިންގ 

ކޮމިޓީއެއް. މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި ވަރަށްފުާޅ ދާއިރާެއއްަގިއ 

ނޑު އުސޫލުތަާކބެހޭގޮތުން ޚިޔާލު  އެަގވާއިުދަގއި ހިމެނޭނެ މައިގަ

ން އެިޚޔާލުތަުކގެ އަލީަގއި މި ކޮމިޓީން ބަދަލުކުރެވިގެްނ، ޚިޔާލުފާޅުުކރެވިގެ

ނޑަށް ީހަވނީ އެ ކޮމިޓީެގ   590ގަާވއިދެއް އެކުަލވާލާނީ. ެއހެންވީމާ އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ އަދަދު މާގިަނ ނުވިޔަްސވެސް ކޮމިޓީން އެ ޑްރާފްޓިްނގ 

ކޮމިޓީއަކަްށވާތީ ރ. އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ 

ކުރެްއވީެހން. މިކޮމިޓީން އަނެއްާކެވސް މިކުރަްއވާ ވަޙީދުވެްސ އެފާހަގަ 

މަސައްކަތް ގެންނަވާނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް. ގެންނެވީމާ މި މަޖިލީހުން 

ނޑަށް ެފންނަގޮތުަގއި މި   595ގަާވއިދު ނިންމަވާނީ ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެިރ  މެންބަރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް ހުށަހެޅުްއވި ލ. އަތޮޅުގެ 55
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މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ފާހަގަކުރެްއވިހެން، އެމަނިކުފާނަށް 

ތަޖުރިބާކުރެވިފައިހުރި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓތަކުގެ ކޯރަމް 

ހަމަނުވެގެން މަސައްކަތްަތްއ ހުއްޓުން އަރަިއގެން އެަކން ނުކުރެއްިވގެން 

ނޑު އެ  600ދެނީ މިަގވާއިދު ވަރަށް ައވަހަށް އުޅުްއވާކަން. އެހެންވީމާ ައުޅގަ

އެކުަލވާލެިވގެން މި މަޖިލިެީހަށް އައުން. އެހެންވީމާ ކޯަރމް ހަމަނުވެގެން 

ނޑަށް  ކޮމިޓީ ނުބޭްއވިގެން ިމކަން ދިގުލަިއގެންދިޔުން ބޭނުންނުާވތީ އަުޅގަ

ތާއީދުކުރެވެނީ ބ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ތަސްމީން 

 . ޝުކުރިއްޔާ.9އަދަދު  ޢަލީ ހުށަހެޅި
 605 

ޝުކުރިއްާޔ، މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އަނީސާ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އަޙްމަދު. ދެން އަޅުަގނޑު ިމ ފުރުޞަތުއަރުވަނީ 

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން.

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު ބޭނުންކުރީ ހުށަހެޅުމެއްގެ  ެމންަބރު  ހައްުދންމަތީ

 610 ގޮެަތަކަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަަހޅާކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ ބ. އަތޮުޅގެ  ޢަބްުދއްަރޝީދު ުޙަސއިން 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްިވގޮތާއި އަެަްއޑުއަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ންބަރު އެހުށަހެޅުއްިވގޮތާިއ ދެގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުުމގަިއވެސް ީމގަިއ މެ

ނޑަްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޞްލަޙަތުހުރިގޮތެްއގައި ގެންެދވިދާނެގޮެތއް އަުޅގަ

ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށްޓަކާ. ެއއީ މިކަހަލަ ކޮމިޓީަތުކގައި މަަސއްކަްތ 

 615ރަށް މުހިންމުކަމެއް. އެހެންވީާމ ވީހާވެސް ބާރަކަށް ގެންިދޔުމަކީ އެއީ ވަ

ތިންބައިކުޅަ ެއއްބަިއގެ ކޯަރމަކުން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތ ހިނގާގޮތަކަށް، 

ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ގެންދެޭވގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވަން. 

އެއީ ބ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ހުށަހެޅުއްވި 

ްއގެ އަދަދު. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށްޓަކަިއ އެ 9އެ 

 620 13އެަގވާއިުދގެ ާމއްދާެއއް ނިމެންވާނީ ދެބަިއކުޅަެއއްަބއިެގ ކޯަރމް، އާދެ، 

ބޭފުޅުންގެ ކޯރަމަކުްނކަމަށް ނިމެންވާނީ. ެއއީ އޭރުން އެމަސައްކަތްަތއް 

ޓީތަކުަގއި ހިނގަމުންދާނެ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން މިހާރުވެސް ބައެްއ ކޮމި
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ޢަމަލުކުރާގޮތެއް އެއީ. ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތް ވަކިހިސާބަަކށް ގެންޮގސްފަިއ 

އެކަމަކު ދެބަިއކުަޅއެއްަބއިެގ ކޯރަމަކުން ނިމިގެން، އެވަުރގެ ޤާނޫނީ 

ނޑުމެން އޭރުން އެމާްއދާ މަޖިލީހަށް   625އަދަދަކުން ނިމިގެން އަުޅގަ

މާ އިބްރާީހމް ޝަރީފްވެްސ ގެނައުމަށްޓަަކއި މަަސއްކަތްުކރެވެނީ. އެހެންވީ

ކުރިން ހިނގަމުންދިޔަގޮުތެގ މައްޗަށް ބުރަެވަވޑަިއގެްނ ވާހަކަދެްއކެވީމާ 

ނޑު ހިތަށްއެރީ މިނުކުތާ  އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުގަ

ދަންނަވާލާނަމޭ. މިއީވެސް އޮތް ފުރުޞަތެކޭ. މަސައްކަތް ައވަހަްށ 

 630އެއްަބިއގެ އަދަދަކުން. ެއއީ މަސައްކަްތ ގެންދިއުމަށްޓަަކއި ތިންބައިުކޅަ

ހިނގާނެ. އެކަމަކު މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށްޓަެަކައި އެިނމެންވާނީ މިވަރު 

ނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވިދާނޭ،  ކޯރަމަކުން. މިކަހަލަ ގޮތެްއވެސް އަުޅގަ

ބޭފުޅުްނ  9އަޅުަގނޑުމެން މިގޮތަްށ ގެްނދަން ބޭނުންފުޅުކަމަށްވަންޏާ. އެއީ 

ބޭފުޅުްނގެ ކޮމިީޓއެްއގެ އަޣްލަބިއްަޔތުން ނިމިގެން  55ން ތިއްބަަވއިގެ

 635އަންނަެައިރު އެއީ މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށް ފަހަރުގައި ތަންކޮޅެއް އުނަދގޫ 

 7ބޭފުޅުން ތިއްބެިވޔަސް  13ތަންކޮޅެއް ކުޑަ އަދަދެކޭ ހީވޭ. އެއީ 

ބޭފުޅުންގެ ގޮެތއް ނިންމަަވއިގެން އެނިމޭނީ. އެހެންީވމާ އަޅުަގނޑަށް 

ދެގޮތުގެ ތެރެއިން ދެގޮތަްށެވސް ޢަމަލުކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ މިވާހަކަ މި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ސަމާުލކަމަށް ގެނައީ. ުޝކުރިްއޔާ.

 640 

ޝުކުރިއްާޔ، ހައްދުންމަތީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ަގނޑު މި ުފރުޞަތުއަރުވަީނ ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން. ާއދެ، ދެން ައޅު

 ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙަންމަދު.

 

ނުޑެވސް ފުރުޞަތަކަށް  މެްނބަރު  ފާދިއްޮޕޅު  645ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަ

 ދަންނަވާލީ 

 ކޯަރމާބެހޭގޮތުން ބ. ، މިގަާވއިދުހަދާ ކޮމިޓީގެ ކޯަރމުގެ އަދަދާބެހޭގޮތުން އަްޙމަދު ުމޙަްނމަދު 
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އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ތަސްމީން ދެއްކެވި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް ެއވާހަކަފުޅަށް ރ. 

 650އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުަރއްަވއިފި. ދެން ކޮްނމެވެސް ކޯރަްމެގ 

ނުޑވެސް އެހާކުަޑކުޑަ ދަށް އަދަދަކަށް މި ނިންމާލަންޖެހޭ މަ އްސަލައަކީ އަުޅގަ

ނޑަީކވެސް ުކރީކޮމިޓީތަކުަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް  ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ކޮމިޓީތަކުަގއި ަބއިވެިރވާ މީެހއް. ކޯރަމް ހަމަނުެވގެން ަވރަށްގިނަ ފަހަރު 

އޭގެތެރޭަގިއ ގާތްަގނޑަކަްށ ބައްދަލުވުންތައް ނުޭބއްިވ ދާންޖެހޭ. 

 655ދެބައިކުަޅއެއްަބއި އޮންަނއިރުަގއި އެދެަބއިކުަޅއެއްަބިއގެ ދެބަިއކުޅަެއއްބަިއވެްސ 

ހަމަނުވޭ ބައެއް ދުވަްސވެްސ އެބަދޭ. ގާތްަގނަޑކަށް ބަެއއްފަހަރު ފަހަރަށް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލްސާތައް، ބައްދަލުވުންތައް ހަމަ ޖަްއސަޖައްސަިއގެން 

ދުވަސްވަންދެންެވސް ނުބޭއްިވގެން ދާންޖެހޭ. އެހެންވުމުެގ  ތިންހަތަރު

ސަބަބުން އަންނަ ބަެއއްެގ ަވުގތުތައް ެގއްިލގެންދަނީ. ދެން ެއހެންވީމާ ކޯރަމް 

 660މިހާރު މިއޮތީ ތިންބައިކުޅަެއްއބަޔަށްވުރެ ެއްއވޯޓު ނުވަތަ އެއް މެންބަރަކު 

ކީ އަޅުަގނުޑވެްސ ގިނަާވގޮތަކަށް މިއޮންނަނީ. ދެން އެހެންވީމާ އެ އަދަދަ

ވަރަށް ތާއީދުކުެރވޭ އަދަދެއް. އެހެންވީމާ ެއގޮތުގެ މަތީން މިކަން ނިންމުމަށް 

 ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ަވއްސަާލމް ޢަލައިކުމް.

 

 665ޝުކުރިއްާޔ، ފާދިއްޕޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

މާލެއަތޮުޅގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރުޞަތުއަރުވަނީ މުޙަންމަދު. ދެން މި ފު

 އަލްފާޟިލް ދޮންއާދަމްފުޅު. 

 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 670 އަްއޑުއަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް  ދޮންާއދަމްުފޅު 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެްއގެ ތެރެއިން  55ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެއީ  ކަެދއްެކވުން:ވާހަ

މެންބަރުން ހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް  13އަޅުަގނޑަްށވެސް ިވސްނޭގޮުތގައި 

 13އަޅުަގނުޑގެ ުބއްދިާއއި ޟަީމރު ޤަބޫލުކުރޭ. އަދި ޭއގެ ިއތުރަށް އެ 
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މެންބަރުންގެ  7ލަބިއްޔަުތ ލިބޭގޮތަކަްށ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުަޅއެއްަބިއ އަޣް

ނޑު   675އަޣްލަބިއްޔަަތކުން ކަންތަްއތައް ފާސްކުރެްއވުން. ެއއީ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާގޮތް. ދެން ކޯރަްމ ހަމަނުވުމުގެ ވާހަކަ މިހާަވރަށް މިތާނގައި 

ނޑު ވަރަްށ  މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދައްކަމުން ގެންދާތީ ައޅުގަ

ނޑު ދެކެނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެވެސް ވަޒީފާކަމަށް، ލަދުވެސް ގަނޭ . ެއއީ އަުޅގަ

އެބޭފުޅުންގެ ވާޖިބެްއކަމަށް. އެކަމަކު މަސްދެމަސް ތިންަމސް ވިިދވިދިގެން 

 680ޖަލްސާތައް ބާްއވަމުންދާއިރު ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ޖަލްސާ ނުބޭއްވޭ ވާހަކަ. 

ހެންަނމަވެސް ދެން މި އަޅުަގނޑު ވަރަށް ައޑުއަހާހިްތނުވާ ވާހަަކއެއް ެއއީ. އެ

 ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނުޑގެ ިޚޔާލު ފާޅުކޮށްލީ. ޝުކުިރއްޔާ.

  

ޝުކުރިއްާޔ، މާލެއަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 685ވަޒީރުްނގެ ދޮންއާދަމްފުޅު. އާދެ، ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރަވނީ 

 ރު ޑޮކްޓަރ މަޙްމޫދު ޝަޢުޤީއަށް.މެންބަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުީނ    ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

 އަްއޑުއަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ަމޙްޫމދު ޝަޢުޤީ  މެންަބރު

 690އިްނ  51ގޮތުން. އަުޅަގނޑަށްެވސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި  ތާއީދުކުރުމުގެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބޭފުޅަކު ވީާމ ނުވަތަ ސާދާ  1ސައްތަ ނުވަަތ ދެބައިުކޅަ ެއްއބަޔާއި އިތުރު 

ނޑަށް  އަޣްލަބިއްޔަުތގެ އުސޫލު ެއއީ ރަނަގޅު ުއސޫލެްއކަމަށް އަުޅގަ

ނީ. ފެންނާތީ އެއަށް ތާއީުދކުރުމުެގ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތަކަށް އެދު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 695 

ޝުކުރިއްާޔ، ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޮޑކްޓަރ މަޙްމޫދު  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ހުވަދުައތޮޅު އުތުރުބުރީ ޝަޢުޤީ. އާދެ، ދެން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ 

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަދްނާން ޙަލީމް.
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 700 ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ ، ޝުކުރިއްޔާ   ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ 

 އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ދްާނން ޙަލީމް ޢަމެންަބރު 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިޚޔާލަށް ތާީއދުކުރުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަދައްަކން. އަދި ޭއެގ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ދަންނަވާލަންހުރި ބަެއއް ވާަހކަތައް އިތުރަންވެސް އަޅު  ގަ

ނޑަށްވުރެ ކުރިން މާލެއަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެިރ  ދަންނަވާލަންވެގެން. އަުޅގަ

 705މެންބަރު ދޮންއާދަންފުޅު، އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ތާއީދުކުރަްއވާ އެދެްއކެިވ 

ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން އިބްރާހީމް 

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ހަމައެާއއެުކގަިއ އަޅުަގނުޑ ޝަރީފަ ށްވެސް އަުޅގަ

ތަކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ ކޯރަމް ހަމަނުވާ ާވހަކައަކީ ެއއީ 

ނޑުމެން  އަޅުަގނުޑވެސް ައޑުއަހާހިްތވާ ވާހަަކއެއްނޫނޭ. އެީއ އަޅުގަ

 710އެންމެންވެސް މިތިބީ ވަރަށް ވަުރގަދަ މަސައްކަަތކަށް ވަރަށް ވަުރގަަދ 

ކާއެުކ ނުކުމެ. މި މަަސއްކަތް ވަރަށް ައވަސް މުއްަދތެއްެގ ތެރޭަގިއ ޢަޒުމަ

ކޮށްނިންމާލަން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ، މަޖިލީހުގެ ތެރޭ ހޮވޭ ކޮމިޓީތަކަށް 

ކޯރަމްހަމަވާވަރަށް ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮތުަގއިިވްއާޔ 

ނެކަމަކަްށ ވަަޑއިގަންަނވާނެ. ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު ޢުޒުރުވެިރެވވަަޑއިގަްނނަވާ

 715އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލެއް ުނކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ޞިއްޙީ ޙާލުކޮޅެއްދިާމާވ 

ގޮތަކުން ފަހަރެއްަގއި ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިނުގެންެނވި ނުވަތަ ކޮމިޓީއަްށ 

ވަަޑއިނުގެންެނވޭ ކަހަލަ ގޮތެްއ ދިމާވެދާނެ. އެހެންވީމާ އެކަހަލަ ވަގުތެްއަގއި 

މިޓީގެ ބައްދަލުވުްނތައް ނުބޭއްިވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖަލްސާ ނުވަތަ ކޮ

ދިޔުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އުޫސލެއްގެ ގޮތުްނ 

 720މެންބަރުންގެ  13އަޅުަގނޑަށް ާތއީދުކުރެވެނީ ޝަރީފް އެވިދާުޅވިހެން 

ކޮމިޓީއަކުން ޖަލްާސ ކުިރައށް ގެންދަން. އަދި ހާޒިުރެވވަަޑއިގަންަނވާ، 

ގަންަނވާ ބޭފުޅުންގެ ދެބަިއކުޅަ އެްއބަޔަށްވުރެ ގިނަ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރވެަވޑައި 

އަދަދެއް، އަޣްލަބިއްޔަތުލިޭބ އަދަދަކީ އެއީ ކަންަތްއތައް ފާސްކުރާ 

ވޯޓުެއއީ ކޮމިޓީން ކަެމއް ފާސްކުރަްނ  7އަދަދުކަމުަގއި. މަދުެވގެން 

ނޑު   725ބޭނުންވާ އަދަދުކަމުަގއި ދެންނެވުން. އަދިވެސް ެއއްަފހަރު އަޅުގަ
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ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލަށް ތާއީުދކުރާވާަހކަ ދަންނަވަން.  އިބްރާހީމް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ޝުކުރިއްާޔ، ހުވަދުއަޮތޅު ުއތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 730ޙަލީމް. އާދެ، ދެން މި ފުރުޞަތު އަުރވަނީ ފުވައްމުަލުކ އަދްނާން 

 ފާރޫޤް ޙަސަން.هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުީނ އައްުޑއަތޮުޅގެ  މެްނބަރު  ފުވަްއމުލަކު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ާފރޫޤް ަޙސަން هللا ޢަބްދު

ނޑު ދެޭކގޮތުަގިއވެސް ތާއީދުކުރަން. އަ ވާހަކަެދއްެކވުން:  735މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީެއްއގެ  55ުޅގަ

ދެބައިކުަޅއެއްަބއި ހާޒިރުނުވާަކމަށްވަންޏާ ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަީކ 

ނޑު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ  ރަނގަޅު ކަމެއްނޫން. އަެނއްކާ އަުޅގަ

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީުދކުިރ އެްއ ސަބަބަީކ ކޮމިީޓގެ ޖަލްސާެއއް 

ންދެވޭނެގޮތް ހުށަހެުޅއްވުާމއެކު އޭނާ އަދި ހުށަހަޅުއްވާފައި އެަބއޮޭވ ކުރިއަްށގެ

 740މެންބަރުން  13މިސާލަކަށް  55އެޖަލްސާއިން ހާޒިުރީވ 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ޑްރާފްޓެްއ  13ހާޒިރުވިކަމަްށވަންޏާ، އެ 

ފާސްކުރެވޭނީ ކިާހވަރެްއގެ ައޣްލަބިއްޔަތެއް ލިބިގެްނކަންެވސް. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނުޑ ބ. އަޮތޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ރައީ ސް، އަުޅގަ

އިޙްތިރާމްކުރަން. އެހެންނަމަެވސް ބ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

 745 9ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުުމގައި އެނުކުތާ ގެންނަވާަފއެއް ނުވޭ. ހަމައެކަނި 

ދާުޅީވ. އެހެންވީމާ މެންބަރުން ތިއްބަވަިއގެން ަޖލްސާކުރެްއވޭ ވާހަކަ ވި

މެންބަރުން އެއްބަްސވެަވޑަިއގަންަނވަިއގެން ކަމެްއ  9އެއިން ދޭހަވާ ގޮތުަގއި 

މެންބަރުން ހާޒިރުވެަވޑަިއގަންނަާވ  9ނުވަތަ ކިހިނެއްކަެމއް ެއ 

ބައްދަލުވުމަކުން ޑްރާފްަޓކާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް ނިންމާނީ، ހުށަހަޅުއްވާަފއެއްުނވޭ. 

 750ފުޅު ދެއްކެވީ ަހއްދުންމަތީެގ ޢިއްޒަތްތެރި ދެން މި ނުކުތާގައި ވާހަކަ 

މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން. ޢަބްދުއްރަޝީުދެގ ވާހަކަފުުޅގަިއ 



 30 

ނޑުމެންނަްށ  ނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރުވެސް އަުޅގަ ވިދާޅުިވ ގޮަތކީ އަުޅގަ

ތަންކޮޅެއް މީހުން ހަމަނުވާތީ، ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ވަރަށް ގިަނ 

ެކްއ ފާޅުކޮށްފައި އަނެއްާކވެްސ އަދަދު ހަމަވާ ޖަލްސާތަކެއްަގއި ޚިޔާލުތަ

ނޑުމެން އެ ފާސްކުރާ ޮގތެއް ގެްނގުޅޭީތ   755ޖަލްސާއަކަށް ގެްނގޮްސގެން ައޅުގަ

އެކަހަލަ ގޮތަކަްށކަންނޭނގެ އެމަނިކުފާނު އެ ވިސްނުންފުޅު ގެންގުުޅްއވީ. 

ނަޑށް ހީވަނީ އަނެއްާކެވސް އަލުން  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޏާ ހައްތަާހެވސް އުނދަގޫހެންވާނީ. އެހެންވީމާ މިގޮތުން ނިއުޅާކަމަށްވަން

ބަލާއިރު ސ.އަތޮުޅގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުްނ 

ނޑަށް ފެްނނާތީ އެވާހަަކ   760އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުއްުވމެއްކަމަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަންވެގެން. ުޝކުރިްއޔާ.

 

هللا ރިއްާޔ، ުފވައްމުލަުކގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުޝުކު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ފާރޫޤް ޙަސަން. އާދެ، ެދން އަޅުަގނޑު މި ފުުރޞަތު އަރުވަީނ 

 765هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ފަތުޙު

  ޖަމީލަށް.

 

 އާދެ، ކަންދިމާވިޮގތުން ޖަލްސާެގ ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 އެންމެކުރީ، ވޭތުވެދިޔަ ިމނެޓްކޮޅުަގއި ައޅުަގނޑަށް ނީނދެވުނުކަމާ  هللا ފަތުޙު މެންަބރު

 770ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ ހިތާމަކުރަން. އަދި މަޢާފަށްއެދެން.  ޖަމީލް ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަށް ވަރަށް އަދިހަމައެާއއެީކގައި މަޖިލީހުަގއި ފުރަތަމަ ހޮވުނު ކޮމިޓީ

އެކަީށގެންވާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންކޮޅެއް ހޮވުުނކަމަށްޓަކައި އުފާކުާރ 

ނުޑ މުބާރިކުބާދީ  ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އެހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ހިތުން މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމެއްަގއިެވްސ  ދަންނަވަން. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ޝަ  775ރަފެއް. ފަޚުރެއް. އެހެންެވ ބައިވެިރވުމަކީ އަުޅގަ

އެންމެ ފުރަތަމަ މިހޮވުނު ކޮމިޓީައކީ ަގާވިއދުއެކުލަވާލުުމގެ 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ  ކޮމިޓީކަމަށްާވއިރުަގއި އަުޅަގނޑު ހިތުން އެއީެވސް އަުޅގަ
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 އެޖެންާޑގެ މި ައިއޓަމްގައި ިމއޮތީވަރަށް ބޮުޑ އުފަލެއް. އާެދ، ދެން 

ކަދެއްެކވުން. ައޅުަގނޑު ފުަރތަމަ ވަދެފައި ކޮމިޓީގެ ކޯރަމާބެހޭގޮތުން ވާހަ 

ނޑު ހިތަށްއެރީ ައޅުަގނޑުެމން މި ދައްކަނީ   780އަުޑއަހާލި އަޑުއަހާލުމުން އަުޅގަ

ކޯރަމުގެ ވާހަކަ އެކަނިާބވައޭ. އާދެ، ކޯރަމްކަމަށް ައޅުަގނަޑށް ވިސްނިފަިއ 

އޮންނަނީ އެޖަލްސާ، އެަޖލްސާއެއް ގޮތުަގއި ުނވަތަ ބައްދަލުވުްނ 

ވުމެްއގޮުތގައި ޭބްއވޭނީ ވަިކ އަދަެދއް ހަމަެވގެންކަަމށް. އެހެންވީާމ ބައްދަލު

އެގޮތުން ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެބަހުރި. ދެން އެއާެއކީަގިއ 

 785އަޅުަގނޑަށް އިިވގެންދިޔަ އެޯކރަމް ހަމަވުމުގެ މައްސަލަިއގެ އިތުރަށް ކަމެްއ 

ނޑުެމންނާ ހަމައަށް ފާސްވުން ނުވަަތ ކަމެްއ ެއޮކމިޓީން ނިމިގެން އަ ުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް، ބޮޑުަޖލްސާއަށް ގެންނެވުމަށްޓަަކއި ކިތައް ބޭފުޅުްނ 

ވޯޓުދެްއވަިއގެންތޯ ުނވަަތ އެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވަިއގެންތޯ ކަމެްއ 

ކަންތައް ހަމަ އެކުެއކީަގއި.  5ފާސްވިކަމަށް ބެލެވޭނީ. އެހެންވީމާ މިދަނީ 

ނުޑ ހިތު  790ން ވަރަށް ރަނަގޅު ގޮތެްއ މި ކުރިއަްށ އެީއވެސް އަުޅގަ

ނޑު ކުަޑކޮށް އަުޑައހާލުމަށްފަހުގައި  ގެންދެވުމުަގއި. އެހެްނވީމާ ދެންމެ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑަްށވެސް ވަރަށް ބޮަޑށް ތާއީދުކުރެވޭ ައއްުޑއަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި 

 5މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް. ެއއީ، ިމގޮތުން ބަާލއިރުަގއި އެ 

ބަިއވެސް ޝާމިލުކުެރވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ  5ބަޔަށްވެސް އެޑްރެްސކުރެވޭ 

 795ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް. ެދން ކޮންމެ ގޮތަކުންެވސް ަގާވިއދުގެ މާއްދާތައް 

ނިންމުމަކީ، ފާސްކުރުމަކީ ހަމައެންމެ ފަހުން އައިްސ މި މަޖިލީހުގެ 

އްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަކަށްވާނެތީ އަޅުަގނޑު ހިަތށްއަރަނީ ދެން އެ އެ 

ތޯ، މިއަށްވުރެ  11ތޯ،  9ޯތ،  7އެއްބަްސެވވަަޑއިގަތުުމގައި ެއ އުޅޭ 

ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ެއ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންާމ އެކޮމިޓީގެ 

 800މެންބަރުންނަށް ދިނުމާއެކީަގިއ އެްއވެސް ގޮެަތަކަށް ެއްއވެސް ކޮަޅކަށް 

ނޑުމެން އެހެން ފަހަރު ފަހަރުވެސް ނުނިމިއްޖެކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

 އެްއގޮތެއް ުނވަަތ ދެގޮތެްއވެސް ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން ގެންާދޮގތަށް

ފަހަރެއްގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވުމަށްޓަކައި ައތުވެދާނެކަންނޭނގެ. 
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ނޑު  ެއއްގޮަތކަށްވެސް އުންމީދެއް ނުކުރަން އެކަހަލަ އެހެންނޫނަސް އަޅުގަ

ނޑު   805ހީކުރަނީ އެްނމެ ޓެކްސްޓެްއ، ސިޗުއޭޝަެނއް ދިމާވާެނކަމަަކށް. އަުޅގަ

އެންމެ ެއއްެޗއްކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައއީާމ އެންމެފަހުން 

ނިންމުން އެއީ ައޅުަގނޑު ހިތުން ހަމަ ޚާއްަޞ ަމޖިލީހުގައި ހުރިހާ  ނިންމާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އޭގައި ޝާމިލުވެަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވާ 

ނޑުެވސް ައއްުޑއަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެިރ ނިންމެވުމެކޭ. އެހެންވީ މާ ައޅުގަ

 810މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރެްއވި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނުޑވެްސ 

 ބައިވެިރވާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ުޛ ޝުކުރިއްާޔ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ޖަމީލް. هللا ފަތުޙު

 815 

 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅުަގިއ 

އިޝާރާތްކޮށްލަްއަވއިފި، އަުޅަގނޑުމެންގެ މި އެޖެންޑާގައި މިއޮތީ ކޮމިޓީގެ 

 820ކޯރަމްގެ މައްސަލަ ނިންމުންކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެން މި އެޖެންޑާ 

ނޑުމެން ޚިޔާލު ހަމަޖެއްސިއިރު އެގޮ ތަށް ެއކަން ލިޔެފައިވަނީ، އަުޅގަ

ގެންގުޅެަފއިއޮތީ ކޮމިީޓގެ ޖަލްސާއެއް ބޭްއވޭނީ ކިަތއް މެންބަރުން 

ތިއްބަަވއިގެްނކަން. ެއއީ މަޖިީލހުން ނިންމަވާކަމަކަށް ހައްަދާވފައި، ކޮމިޓީން 

 ކަމެއް ނިންމާނީ ކިހިނެއްތޯ ނިންމެވުން އެއީ ކޮމިީޓއަށް ދޫކޮށްލަންކަމަށް

ނޑުމެން އެހެން ހެދީ. ނަމަވެސް ސަބަބަކީ،   825ޚިޔާލުކުރެވިަފއިއޮތީމާ އަުޅގަ

އެންމެފަހު ނިންމެވުން ނިންމަން ކޮމިޓީން ގެންނަވާ ެއއްެޗއް ނިންމަވާނީ 

މަޖިލީހުންކަމަށްވާތީ، މަޖިލީހުގައި ހަމަ އެއާބެޭހގޮތުން ވާހަކަދެްއކިގެްނ 

ފައި ައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނީ ނިމިގެންދާނީ. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ޚިޔާލުކޮށް

އަދަދު އެކަނި ުނވަތަ ކޯރަމްެގ މައްސަލަ ހަމައެކަނި ިލޔެފަިއ މިވަނީ. ދެން 
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 830މަޖިލީހުން މިހާރު މި ނިންމަވާ ގޮތަށް ކޯރަމްެގ އަދަާދިއ އަދި ކަެމއް 

ފާސްވާނެ އަދަދާއި ނިންމެވުމަކީވެސް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއް. ެއގޮތަްށ 

ނޑުމެން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހުރަހެއް ނާޅަން.  ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އަުޅގަ

އެގޮތަށް ކުރިއަށް ެގންދެވިދާނެ. ދެން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަްނ 

އެދިަވޑަިއގެންފަިއވަނީ ައއްުޑއަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިްލ 

ނޑުމެން ގެްނގުޭޅ އުސޫލުން އެްއ   835އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ނަމަެވސް އަުޅގަ

ވަނަ  5ފަހަރަްށ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވަޑއިގެން  5ަގއި މައްސަލަެއއް

ފަހަރުކަމަށްވާތީ އެހެން ވާހަަކފުޅުނުދައްކަވާ އެހެން ބޭފުޅަަކށް ފުރުޞަތު 

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަރުވާނަން މިހާރު. ެއއީ 

 އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޠާރިޤް.

 840 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑުމެން  ބުރީ މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުނު   ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ކުރިއަށްއޮތް މަަސއްކަތަށް ދިޔުމަށްޓަކައި މިހާރު މިކުރާ މަސައްކަތަީކ  ުމޙަންަމދު ޠާިރޤް  މެންަބރު

ޖިލީހުގެ ޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް. އެހެްނވީމާ މަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގަާވއިދު ހެދުމުގެ މަސައްަކތް ވީހާވެސް ފަސޭހަގޮެތްއގައި އަވަހަްށ 

 845ނިންމުމަށްޓަކައި ވީހާެވސް ަމދުމެންބަރުންކޮޅެއް ހިމެނޭ ކޯަރމަކުން ކޮމިޓީގެ 

ނުޑ  ބައްދަލުވުންތައް ޭބްއވިގެްނ ަގވާއިދު ހެދޭނެގޮެތއްވުަމކީ އަުޅގަ

 9. ެއއީ ސަބަބަކީ، ދެކޭގޮުތގައި މިމަަސއްކަތް އަވަްސވާނެ ކަމެއް

މެންބަރުންގެ ކޯރަމެއް ހަމަވެގެން ކޮމިޓީަތއް ބޭްއވުުނކަމުގަިއވިަޔސް 

އެކޮމިޓީން ތަްއޔާރުކުަރްއވާ ަގވާއިދަީކ ައޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ 

ެެއް. އެހެންވީާމ އެހާހިސާބުން   850ކުރިފުޅުމައްޗަށް އަނބުރާ އަންނާނެ ގަވާއިދެ

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެ ގަވާއިދާބެހޭގޮތުްނ  އަނެއްާކވެސް ައޅުަގނޑުމެން

މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލުބަދަލުކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ެއއޮތީ ހުޅުވިަފއި. ޙަޤީޤަތުަގިއ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތް އަދިއޮތީ ފަހަތަށް. އެހެންވީމާ ކުރިއަށް މިހާރު 

ނަޑްށ މިއޮތް ަގވާއިދު ހެދުމުެގ މަސައްކަތް އެންމެ ައވަްސވާނެކަމަށް  އަުޅގަ
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 855މެންބަރުންގެ ކޯރަމަކުން  9ފެންނަނީ ހަމަ ތަސްމީން ހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް 

 ގަާވއިދު ހެދުމުގެ ކޮމިޓީ ކުިރައށް ގެންދެވޭނެގޮެތްއވުން. ޝުުކރިއްޔާ.

 

ޝުކުރިއްާޔ، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިްލ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މުޙަންމަ ދު ޠާރިޤް. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

 860 ޝާހިދަށް.هللا ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ގެފެލިދެއަތޮޅު

 

ނޑުގެ ކުރިްނ ދާދިދެންމެއަކު  މެްނބަރު  ފެލިދެއަޮތޅު  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 ރިޤް އިޝާރާތްކޮށްެލއްވި ފަދައިްނ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި މެންބަރު، ޠާ ާޝހިދު هللا ޢަބްދު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގަިއމިވާ މަސަްއކަތަކީ ޙަޤީޤަުތަގއި ރަްއޔިތުންެގ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 865ޚާއްޞަ މަޖިލީހާ ހަވާލުވެފަިއވާ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށްޓަަކިއ 

ށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަެތއް. ވީހާވެސް އަަވސްގޮެތއްަގއި ިމކަން ކުރިއަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި   55ގެންދެވޭތޯ ބެލުން ެއއީ އޮތްަކމެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ  9މެންބަރުން އޮތްކޮމިޓީއެްއގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ 

ނޑު ދެކެނީ އެއީ ކޮމިޓީަގއި  ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިގެންދާިދޔުން އަުޅގަ

 870ންޖަހާ ގޮންޖެހުމެއްކަމުގައި. ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް މިމަޖިލީހު

ނޑުމެން ވަރަށް ފުރިހަމަ  ނޑު ޤަބޫލުކުާރހިތް އޮތީ އަޅުގަ އާދެ، އަުޅގަ

ބޭފުޅުން  85މެންބަރުން ތިއްބެވި ތަނަކުްނ  88އަޣްލަބިއްޔަަތކުން އާދެ، 

މެންބަރުން ހޮވިގެން ކޮމިީޓެއއް ބާްއވާއިުރ  55ތާއީދުކުރަްއަވއިގެން 

ވަޑަިއގަންނަވާެނކަމަށް. ކޮމިޓީން ބޭފުޅުން  55އެކޮމިޓީއަށް 

 875ބޭފުޅުންެގ ހާޒިރުަގއިކަމަށް.  55ކޮންމެކަމެއްެވސް ފާްސވެގެްނދާނީ 

އެހެންނަމަވެސް މަސަްއކަްތ ހަލުވިކުރުމުެގ ގޮތުްނ، ކޮމިޓީއަށް ޖަހާ 

ނޑުމެން މި ދަންނަވަީނ  ބޭފުޅުން  9ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

 9ރިއަށް ގެންަދވާށޭ. ޭއެގ މާނައަކީ ހާޒިރުެވވަަޑއިގަތަސް މަަސއްަކތް ކު

ބޭފުޅުންނަށް  55ބޭފުޅުންނާ ހަމައިން ދޮރުތަޅުލެވޭނެ ވާހަަކެއއްނޫން. 

 880ޖާގައޮންނާނެ. އެހުރިހާ ބޭފުޅުން ބައިވެިރެވވަަޑއިގަތުުމގެ ފުރުޞަުތ 
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އޮންނާނެ. އެބޭފުޅުްނގެ ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަތުމާެއީކގަިއ މި ގަާވއިދު 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްާވ ދެއްވާށޭ. ެއއީ  ތައްޔާރުކޮށްެދއްވާަފއި އަުޅގަ

ނޑު  އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާ ދެންނެވުމަކީ. އަދި ހަމައެާއެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ދަންނަވާލާހިތްވޭ ވާހަަކއެއް. އެއީ ތަކުރާުރކޮށް ައޅުގަ

 885އަުޑއިވެމުން މިދަނީ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާ. ކޮމިޓީ ބާއްވަން ުއޅެ، 

ނޫނީއަދަދު ހަމަނުވެގެން ނުބޭއްވެމުންދާ ވާަހކަ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެްނ ޤާ

ދަންނަވަމާތޯ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު، ަގވާއިދު ައޅުަގނޑުެމންނާ ހަމައަށް 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ފޮނުއްވާއިރު ާހޒިރީ ރިޕޯޓުެވސް ފޮނުއްވާދެްއވާށޭ. އަުޅގަ

ާހޒިރީެގ ރިޕޯޓަކާއެީކަގއި އެދެން ކޮމިީޓގެ ގަާވއިދު މިޮކޅަށް ފޮނުއްާވއިރު 

 890 މިކޮޅަށް ފޮނުއްވާެދއްވުން. ުޝކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

هللا ޝުކުރިއްާޔ، ފެލިދެއަޮތޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް ޢަބްދު ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ  ޝާހިދު. އާދެ މިހާރަކަށްައއިސް، އަދި އަުޅގަ

އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ މި ފެށްޓުނީ. އެހެންނަމަވެސް  މަސައްކަތް

ނުޑމެންގެ އަްޚ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ   895މިހާރަކަށްއައިސް އަުޅގަ

ކޮމިޓީތަކުގެ ރިޕޯޓުތަްއވެސް ހަމަދުވަހުން ދުވަހަށް، އެކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގެ 

ާވ ޔައުމިްއޔާާއއި ހާޒިުރެވވަަޑއިެގންނެވި ބޭފުޅުންނާއި، ާހޒިރުެވވަަޑއިނުގަންނަ 

ބޭފުޅުންނާއި އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ޖަލްސާ ނުބޭްއވުނުަކމަށްވިޔަސް ހަަމ 

ދުވަހުން ދުވަހަށް މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަމުން ގެންދަވާ. 

 900އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑުމެންެވސް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ަމސައްކަތްކުރާީނ 

އްކަްތ ނިންމަވާފައި އެގޮތަށް އެކަން ގެންދެވޭޯތ. ކޮންމެހެން މަސަ

ރިޕޯޓެއްގޮތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ދުވަހުން ދުވަހަްށވެސް ކޮމިީޓގެ 

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮްތ އެނިގވަަޑިއގަންނަާވގޮތަްށ ގެންދެވޭޯތ 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލާނަން. އާެދ، ދެން އަޅުަގނޑު މި ފުުރޞަތު އަރުވަނީ 

 905 ރަީޝދަށް.  ލްފާޟިލް ރިޔާޟްއަކޮޅުމަޑުލު ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު 

 



 36 

 އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޚިޔާަލކީ ވަަރށްވެސް ތަފާުތ  ެމންަބރު  ކޮޅުމަޑުލު

ނޑުމެންނަށް އެނެގމުން މިދަނީ.  ރަީޝދު  ރިޔާޟް  އެްއޗެއް. ެއކަން މިހާރުވެްސ އަުޅގަ

ޑުމެން މި ހޮވާލި ކޮންމެއަކަސް ވަރަށް ބޮުޑ މަޖިލީހަކުން އަޅުގަނ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ  55އަދަދަކީެވސް،   910ބޭފުޅުންެގ ކޮމިޓީއަީކވެސް ކުޑަ އަދަެދކޭ އަުޅގަ

ނޑަށް މީގެން ިވސްނޭ ެއއްަޗކީ މި   55ނުދަންނަވާނަން. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ބޭފުޅުންގެ ތެރޭަގއި މިކަމަްށ އުޒުުރވެިރވާ ބޭފުޅުންވެްސ ތިއްބެވީާބއޭ، 

ބޭފުޅުން ތިވާހަކަަދއްަކވަނީ. އެީއ އެހާބޮޑަށް އަދަދުމަދުކުރެއްުވމަށް ތި

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭކަމެއް. މި ގަވާއިދު 

 915ހަރުދަނާކުރެވިގެން ނޫނިއްާޔއެއް އަޅުަގނަޑކަްށ ހިއެއްނުޭވ 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ރަނަގޅު ޤާނޫނެއް ހެދިދާނެހެނެއް. އެހެންވީާމ 

ބައުފެޭދ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ެއސުވާލު ޮކންމެވެސްވަރަކަށް އެ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަހާލުން ބުއްދިވެރިހެން ހޮވިފައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުްނ 

އަރިހުަގއި އެކަން ޤަބޫލުކުަރއްވާތޯ އެބޭފުޅުން. އެހެންވީާމ އަޅުަގނޑަށް 

 920ހީކުރެވޭ ގޮތުަގއި ަބއެްއ ބޭފުޅުން މިތަނަކަށް ވަަޑެއއްނުގަންނަވާނެ. 

ގެ، ހޮވިފައި ިތއްބެވި ބޭފުުޅން ކަންނޭނގެ އެހެންވީމާ އެބޭފުޅުންކަންނޭނ

ބޮޑަށް މި ވާހަަކ މި ދަްއކަވަީނވެސް އަދަދު މަދުކުަރން. އެހެންވީމާ 

އަޅުަގނޑަށް ވަރަށްބޮޑަްށ ތާއީދުކުރެވޭ ޢަބްުދއްަރޝީދު ޙުސައިން 

ނޑަށް  13ހުށަހެޅުއްވި އަދަދު. ެއއީ ކޯަރމް އަދަދަކީ  ކަމަށް. ދެްނ އަުޅގަ

 925 7ނޭނެގ، އަްއޑުއަތޮުޅ މެންބަރު ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވީ ހީވަނީ ޝަރީފް ކަން

ކަމަށް ކޯރަމް އަދަދަކީ. ދެން ޢަބްދުއްރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ފާސްކުެރޭވ 

ނޑަްށ  13އަދަދަކީ  ކަމަށް. އެއީ އަޅުަގނުޑގެ ކުށަކަށް ުނވާަނމަ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ ެއގޮތަށް ކަްނނޭނގެ ހުށަހެޅުއްވީ. ދެްނ ކޮންމެއަކަްސ 

ނުޑ އަޅު ަގނޑު ޢަބްދުއްރަޝީުދ ހުށަހެއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަ

 930ކަމަށް އިނގޭތޯ.  9ކަމަށް.  7ތާއީދުކުރަން. ެއއީ ކޯރަމްެގ އަދަދަކީ 

ސޮރީ އިނގޭތޯ. ކުރިން   ކަެަމަށް. 9ޢަބްދުއްރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވީ 

ކަމަްށ  9އަޅުަގނުޑ ދެންނެވި އަދަދަީކ ގޯސް އަދަދެއް. އެހެންީވމާ 
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ކަމަށް.  9ރަޝީދު ވިދާުޅވީ. ދެން އެ ކޯރަމްގެ އަދަދަީކ ޢަބްދުއް

އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަން އެ އަދަދު. ދެން ކަމެއް ފާސްކުރެވޭ އަދަދަީކ 

 935ކަމަށް. ެއއީ ޢަބްދުއްރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމެްއކަމަށްވަނީނަމަ  13

އްވި އަޅުަގނޑު ެއއަށް ތާއީދުުކރަން. އެއީ ޢަބްދުއްރަޝީދު ހުށަހެޅު

ނޑު ެއކަން ހުށަހަޅަން. އެ ބޭނުމުަގިއ  ހުށަހެޅުއްވުމަކަށްނުވާނަމަ، ައޅުގަ

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް ެއދުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ، ަރއީްސ 

 އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ދެްއީވތީ.

 940 

ރިޔާޟް  ޝުކުރިއްާޔ، ޮކޅުމަޑުލު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ރަޝީދު. އާދެ، މިހާރު ާވހަކަދެއްކުމަށް އެދިވަަޑިއގެްނ ތިއްބެީވ މި 

ވާހަކަދެެކވެމުންދާ މައްސަލަިއގަިއ މީގެ ކުރިން ވާަހކަދައްަކވާފައި ިތއްެބިވ 

ބޭފުަޅކީ ައްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  1ބޭފުޅުން.  5

 945ޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުުބރީ ޢިއްޒަތްތެިރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އަނެއް ޭބފުޅަކީ މާ

ނޑު ފުރުޞަުތ  މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ. ވީމާ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަންެޖހޭ ސަބަބަކީ،  އާދެ، ކުރިން އަުރވާނިްއޭޔ އަުޅގަ

އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މިދޭތެރެއިން ވަގުުތކޮޅެްއ 

އްވި ވާހަކަދަްއކަވަން ބޭނުްނފުޅުނޫންކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޝާރާްތުކރެ

 950އެހެންވީމާ ތަންކޮޅެއް ފަސްކޮްށލާފައި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ފުރުޞަތު  މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީއަށް އަޅުގަ

 އަރުވަން.

 

ނުޑ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   ވާހަކައެްއ  5. އަޅުގަ

 955 ވާހަަކއަކީ އަޅުަގނޑަށް ިމ  1ދަންނަވާލަންވެގެން ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ.  މެންަބރު ައޙްަމދު ތަްސމީން 

ނޑަށް ވިސްނިފައިއޮތީ ކޯރަމްެގ  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ އެޖެންޑާއަށް ބަލާިލއިުރ އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމުެގ މައްސަލަކަމަށް. ހުށަހެޅިފައިއޮްތ މައްސަލައަީކ ޤާނޫ ނީ އަދަދު ކަ

މައްސަލަކަން. ދެން މިހާރު އެކަން ރިޔާސަތުްނވެސް ާސފުކޮށްދެއްަވއިފި. 
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ދެން އެހެންނަމަވެސް ރިޔާސަުތން ފުރުޞަތުވެސް ދެްއވައިފި އެނޫންގޮތަކަްށ 

 960ހުށަހެޅުމަށްވެސް. ދެން އަނެްއކާ ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާަހކަފުޅުދެއްެކވި އިުރަގިއ 

އް ާފސްކުރުމުގެ އަދަދުވެސް ީމގައި ހިމެނުމުެގ ޖަލްސާގެ ކަންތައްތަ 

މުހިންމުކަމަށްވެސް ވާހަކަފުޅުދައްކަަވއިފި. އެހެންވީމާ އަޅުަގނުޑވެްސ 

ނޑުެވސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ  ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނނޭ ކަމެއް ފާސްކުރަންވާނީ. ެއީއ 

 965ވެސް ތާއީދުކުެރޭވގޮތޭ. އެހެންވީމާ އެބައި ހިމަނައިގެން މި އަޅުަގނޑަށް 

ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަވާކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑު އެގޮތަށް ހުށަަހޅާ އެބަިއވެްސ 

 ހިމަނަން އޭގައި. 

 

ނޑުެވސް ދަންެްނަވާލަން ބޭނުންވީ ،ދެން ، ދެވަނަ ނުކުތާއެްއ އަޅުގަ

 970ނަބޭފުުޅން މިކޮމިޓީއަށް އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުާރޮގތުގައި ހަމަވާހާ ގި

ނުޑވެސް އެންމެޮބޑަށް އެދޭގޮތޭ.  ހާޒިރުެވވަަޑއިގަތުން ެއއީ ަހމަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ، ހަމަ ވަރަށްެްގިނަ ފަހަރަށް، އެހެންނަމަވެސް

ހަމަ ވަަރށް ގިނަ ބޭފުޅުްނ ، ތަޖުރިބާގަިއވެސް އެިކއެކި ސަބަެަބުތަކާހުރެ

ނޑު ދެން ހާޒިރުެވވަަޑއިނުގެންނެވޭ ޮގތެއްވެސް  މެދުވެިރވާތީ. ައޅުގަ

 975މާކަންތައް ބޮޑުެުާވކަެަމެްއެވސް ނޫން އެއީކީ. އަުޅަގނޑުމެންގެ އެކަނި 

ތަޖުރިބާއެއްެވސް ނޫން. ދުނިޔޭގައި ހަމަ ަވރަށްގިނަ މިކަހަލަ 

 ،ޕާލިމެންްޓރީ ކޮމިޓީތަކުގަިއވެސް ކޯރަްމގެ މައްސަލައަކީ ، ކޮމިޓީތަކުަގިއވެސް

އޮންނަގޮތުަގއި ހަމަ މައްސަލައެއް. ދެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިަފއި 

ނަޑއެޅިފައި ހުންނަ ، އެހެންވީމަ ކަންނޭނގެ ވަރަށްިގނަ ތަންތަނުގައި ކޯރަމް ކަ

ނޑަެއޅިފައި އެބަހުރޭ. ، އިރުަގއި  980ވަރަްށކުޑަ ައދަދަކަށްވެސް ކަ

ރިޔާސަތާެއއްކޮށް އިތުރު ެދމެންބަރުން ހިމެނޭގޮތަށްވެސް ހަމަ ބޮޑެތި 

އެިކއެކި ކޮިމޓީތަކުގެ ކޯރަމް ހަމަޖެހިފައި ހުރޭ. އެހެންވީމާ  ޑިމޮކްރަސީތަުކގެ

ެަކާދައަށް ބެލިަކމުގަިއވިޔަސް ، އެއީ  މާައއިބުކަމެޭކ އަޅުަގނޑަްށ ، އާދަ
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ެއވާހަަކވެްސ ދަންނަވާލާނަމޭ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ.  ، ނުވިސްނޭތީ

 985 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

ރިއްޔާ މާޅޮސްަމޑުލުެު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޝުކު ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ. އޭނާގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިތުރުކުރެްއވިެި ބަިއ   

، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިއްޖެ. ައޅުަގނޑު އެއަްށ ތާއީދުކުރަްއވާ

ނޑު އިންތިޒާުރކުރަ ނޑު ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅަށް ައުޅގަ  990ން. މިހާރު އަޅުގަ

އަްއުޑއަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ، ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

ނުޑ ކުރިްނ  އައްުޑއަޮތޅުގެ މެންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަުޅގަ

 995 ނަވާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ދަންނަވާފައި އޮންެްނާނީ އެްއޗެއް ނުދަން އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ެއްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ޖެހިއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ، ވާހަކަތައް މިދާގޮތުން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން  މިޮހވީ 55 ވަރަށް މާތް ، މެންބަރުންެގ ކޮމިޓީެއްއ އަުޅގަ

ން މަޤްޞަދެއްގަިއ. ެއއީ ވީާހެވސް ގިނަ އަދަެަދެްއގެ ބޭފުުޅންގެ ބަިއވެރިވު

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  މިކޮމިޓީގައި ޮއވެގެން މަަސއްަކތްކުރަން  ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ ދެންނެވިން   1000ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ުކރީދުވަހުގަިއވެސް އަުޅގަ

، ވާހަކަދެްއކުމުަގއި ގޮތްަތކެްއ ހުށަހެޅިން. އޭގައި އަުޅަގނޑު ދެންނެވިން

ގެންޮގސް ހަލުވިކުރަން ކޮމިޓީ ބޮޑުވުމަީކ ކޮމިިޓެގ މަސައްކަތް ކުިރއަށް 

، އުނދަޫގވާނެކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިީލހުން ނިންމެވީ

ވީހާވެްސ ގިނަ އަދަދެްއގެ މެްނބަރުން ގިނަ އަޮތޅުތައް ތަމްީސލުވެ ޝާމިލުާވ 

 1005ގޮތެްއގެމަތިން ޮއވެގެން ކަްނތައް ގެންދިޔުަމކީ މުހިންމު އަދި ބޭނުންތެރި 

ެއކަން ޤަބޫލުކޮށް އަުޅަގނޑު ައޅުަގނުޑގެ ، ތްތެރި ރަީއސްކަމެއްކަމަށް. ޢިްއޒަ

ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނައީ. މިރޭ އިވެމުން މިދަނީ އެހެން އަެޑއް. ފެންނަނީ 

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސްއޫލިއްޔަތާ  ، އެހެން މަންޒަރެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ަމތިކުރި ވާޖިުބއަދާކުރުމުަގއި ައޅު ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުން އަުޅގަ ގަ
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ނޑުމެން   1010އެކަީށގެންާވގޮތެްއަގއި ފުރުޞަތު ނުދެވޭނޭކަމުގެ ވާަހކަ އަުޅގަ

އަމިއްލައަށް މިދަްއކަނީ. މިީއ ވަރަށް ލަދުހުތުރު ވާހަކައެްއ މި ޢިއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީހުގައި ދައްކަން. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް މަޖިލީހުން ކޮމިޓީ އޮެވގެން 

ވެސް އޮންނާނީ ެއކަމެއް އެމަޖިލީހުގެ ނުވަަތ ކަމެއް ނިންމިކަމުގެ ރީތިނަން

އެކޮމިޓީެއްއގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ނިމިގެން. މިއީ މިކަން ކުރަން ޖެހޭނެ އެންމެ 

ނޑުމެން މިކޮމިޓީއަށް މީހުން ހަމަނުވެގެން ކަންތައްތަްއ   1015ރީތިގޮތް. އަުޅގަ

ްއ މިއަށްވުރެ ކުޑަ ކޮމިީޓއެ، ނުނިންމިގެން ނުވަތަ ައވަސްުކރަން ބޭނުންނަމަ

ހޮވާނީ. މިހާބޮޑު ކޮމިޓީއެއް ހޮވީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތން ވީހާވެސްފުާޅ 

ދާއިރާެއއްަގއި މިަގވާއިދު ހެދުމުގެ މަރުހަލާގައިވެްސ ތަމްސީލުކުރަން 

މިމަޖިލީހުން ބޭނުންފުޅުވާތީކަން އަޅުަގނޑު ެދކެން. ެއހެންކަމަށްވީއިުރ 

 1020މީހުން ހަމައެއް ، ނެއޭ ތިމަންމެންނަށް ހާޒިރެްއ ނުެވވޭ، މިމަޖިލީހުގައި

ބުނުމުން ރައްޔިތުން ައޅުަގނޑުމެްނނާ ހަވާލުކުރި ، ނުވެވޭެނއޭ

މަސްއޫލިއްޔަތުަތކައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރަގަސް ދިނުމަށް ޖާގަދެވޭކަހަލަ 

ނޑަކަށް  ނޑަށް ފެނެއޭ. އަޅުގަ ރާގެްއގައި ވާހަކަ އަމާުޒވަމުްނދާކަމަށް އަޅުގަ

ގައި މެންބަރުން ހަމަނުވެގެން ެއްއވެސް އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުފެނޭ ކޮމިޓީ

 1025ޖަލްސާއެއް ނުބޭްއިވގެން ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ނުދާވާހަަކ 

މިމަޖިލީހުގައި ދައްކާކަްށވެްސ. އެއީ މިމަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ގިނަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ އަމިއްލައަށް ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވަިއގެްނ 

ތުން ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ޯވޓު ހޯދައިގެން ވަރަށްބުރަ މަސައްކަ

މިމަޖިލިސްއަށް އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުން. ވަރަށް މާތް 

 1030މަޤްޞަދެއްގައި އިންތިޚާބުެވަވޑަިއގަތީ. ެއއީ ރައްޔިތުން މިވަގުތަށް ބޭނުންާވ 

 ނުއަާސސީީވހާވެސް ައވަހަކަށް...ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ

 

ސަަލއެއް ދިމާވުމާ ގުިޅގެން އަްއޑުައތޮޅު މެންބަރު ސިސްޓަމަށް މައް މައިކް[

ނޑުްއވާލަްއވަން   ]ޖެހުނީ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ވާހަކަފުުޅ މެދުކަ

 1035 
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 މާފުކުރައްވާ އިނގޭތޯ މިސިްސޓަމްގައި ގޯހެއް މިތަންވަުޅަގއި އުޅެނީ. :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 

 މެންަބރުން ހުށަހެޅުއްވި  55ކޮންމެއަކަސް ، ީވމާއަޅުަގނުޑ ދެންނެވީ އެހެން އައްުޑއަޮތޅުގެ މެންަބރު 

 އިރު ލ. އަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ކޯރަްމގެ ދަތިތައް ހުރީމައޭ  ގެ އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

 1040 55، މިހާ ގިނަ އަދަދަކަްށ މެންބަރުން މި ހަމަޖައްސަވަނީެވސް. އެހެންވީމާ :ުވންވާހަކަފުޅު ކުިރއަްށގެްނދެ

ނޑުމެން ފާސްކުރުމަށްފަހުމެންބަރުން އަޅު  5ދެން މިދައްކާ ވާހަަކއަކީ ، ގަ

ބޭފުޅުން  7، މީހުންވެސް ހަމައެއްނުވާނެޭއ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ބޭފުޅުން އެީއ  13ނިންމަވައިގެން މަޖިލީހަށް އަުއމަކީ ގިނަ އަދަދެއް ނޫން. 

އެއަދަދު ދެބައިކުަޅއެއްަބއިގެ އަދަދަްށުވރެ އެންމެ ބޭފުޅަކު އިތުރު އަދަދެއް. 

ނޑުމެންނަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ނަޑކަށް ހީއެއްުނވޭ އަުޅގަ  1045ހަމަކުރާކަށް އަުޅގަ

، މަސްއޫލިއްޔަާތއި ވާޖިބުތަކަށް ސަމާލުކަންދޭ ަބއެްއކަމަށްވަންޏާ

ނޑަށް ީހވަނީ ވަރަށް  އުނދަގޫކަމަކަށް ވާނެހެްނނެއް. އަުޅގަ

ތެރި މެންބަރުން އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކީ ރާއްޖޭެގ ޚާއްޞަ މަޖިލިސްގެ ޢިއްަޒތް

މިޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަްތވީހާޥެސް ، ބޭނުންފުޅުވަނީ

 1050ހަލުވިކޮށް ގެންދެވުންހެން. ެއބޭފުޅުން އެގޮްތ ބޭނުންފުޅިއްާޔމުން ހަމަޔަޤީން 

ނޑަަކށް ހިއެއްނުވޭ  ، އެބޭފުޅުން ހާޒިރުެވވަަޑިއަގންނަވާނެކަން. އަުޅގަ

ގެން ޖަލްސާެއއް ނުބޭްއިވދާނެ ކަމަކަށެއް. އެްއގޮތަކަްށވެސް ކޯރަމް ހަަމނުވެ

ތަކުރާރުކޮްށ ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތެއް ނުވޭ އެކަހަލަގޮެތއް. އެހެންީވމާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދަދު ހަމަނުކުރެއްވުމަްށ އެއަްށވުރެމަދުން 

 1055އަުޅަގނޑު ވަރަށް އިޚްތިރާމާެއުކ ތިޔަ ބޭފުޅުން ، ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަކީ 

ނޑު ޭބނުންވަނީ. މީެގ އަރި ހުަގއި އެޭދ ވާހަަކެއއްކަމުަގއި ދަންނަވާލުން އަުޅގަ

ނޑު ކޯަރމްގެ  7ވާހަކަ ނުަދއްކާ ބޭފުޅުްނ ހޮވިއިުރގައި  ކުރީަގއިވެްސ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން  55ބޭފުޅުްނ ހޮވި ނަމަ ވަރަށް ރަނގަުޅ.  5ބޭފުޅުން ނުވަތަ 

 51ްއވޭނެޭއ ދެން ތިބި ބޭފުޅުން ހަމަވިއަސް ޖަލްާސއެއް ބޭ 5ހޮވާފައި ދެން 

 1060މީހުންނެއް ޢާންމުކޮށް ހާޒިރެއްނުވާނެއޭ ިކޔާފައި މިވާހަކަ ިމގޮތަށް ދެއްކުމަީކ 
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ވަރަށް ައއިބުހުތުރު ވާހަަކއަކަްށވާ ވާަހކަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދަންނަވާލީ 

 އަޅުަގނޑު. ުޝކުރިްއޔާ.

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް  ޝުކުރިއްާޔ. އަްއޑުއަޮތޅުގެ :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 1065މަޖިލީހުގައި ތަފާތު ޚިޔާލުގެ ބޭފުޅުން ތިްއބަވާނެ. ހުރިހާ ، ޝަރީފް. އާދެ

ނޑުމެން އިޙްިތރާމްކުރަން. ދެން  ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަުފޅުތަކަށްެވސް އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މިއަުރވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު ެދކުނުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެިރ 

 ންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާޢިޒަށް.މެ

 

 1070 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަނެއް މެްނބަރު ތަސްމީން އެހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް ތާއީދުކޮށް  މެންަބރު ޢަލީ ފާޢިޒު

، ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުުމގެ ޭބނުމުގައި. އާދެބާރުލާ އަދިހަމަ އެވާހަަކއަށް  :ވާހަކަެދއްެކވުން

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ގޮަތކަްށ އަދި ކޮމިޓީަގއި ވާހަކަ ަދްއކާ ނިންމައިގެން 

އަދި ކަމެްއ ފާސްކޮްށގެން ައއިކަމުަގއި ވިަޔސް އެހިސާަބކުން ެއކަންއަިދ 

ނޑުމެން އެންމެންވެސް އެބަ އެބަްސވަ  1075ން. އެއޮތީ ނިމިފައިނޫންކަމަށް ައޅުގަ

މީގައި ބޭނުްނވެގެން ިމއުޅެނީ ގަާވއިދު އަަވސްކޮށް އެކަން ުކރިއަށްގެންެދވޭނެ 

ގޮތެއް ހަލުިވކުރަން. އެހެންީވމާ އެކަން އަވަހަށް ނިންމާލަިއގެން މިހިސާބަށް 

ނޑުމެން އަދި ފާްސކުަރން އެބަ ފަހުން  އާދެވުމަށްފަހުަގއި ެއކަން ައޅުގަ

ނޑު ަޤބޫލުކު ޭބފުޅުންގެ ތެރެއިން  55ރާ ހިތްވަނީ މި ވާހަކަދަްއކަން. އަުޅގަ

 1080އޭގެ ހަރަތުބަިއކުޅަ ެއއްބައި ތިއްބެިވކަމުަގއި ވިަޔސްވެސް އެއީހަމަ އެކަމަްށ 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް  އެކަީށގެންވާ ރަނގަޅު ބޭފުުޅންކޮޅެއް ތިެބގެންނޭ އަުޅގަ

އެގެނެސްެދއްވަނީ. އޭގެފަުހަގއި މުޅި މަޖިލީހުން އެކަމަށް ވާހަކަދައްަކއި 

އެއާދޭތެޭރގައި ގޮތް ނިންމެވުމަށް ފުރުޞަތު އޮތުމާއެކު މިކަން އެހާދިގުކޮްށ 

 ނުގޮސްވާނެ ގޮތެްއވާނެނަމައޭ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާތީ އެވާަހކަ ދަންނަވާލީ.

  1085 
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. މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާޢިޒްޝުކުރިއްާޔ. ބ. އަެަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ތޮޅު ދެކުނުބުރީެގ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަތީފް ނިލަންދެއަ

 މުޙަންމަދަށް.

 

 1090 އަޅުަގނޑުމެންގެ ، ޝަްއކެއްނެތް ، ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 އަދަދެއް  3މިޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ޭރގެ ޖަލްސާަގިއ  މެންަބރު ޢަްބދުއްލަތީފް 

. 15އަދި އަެނއް އަދަދަކީ ، 17ައނެއް އަދަދަކީ ، 55ހުށަހެޅުނު. އެއްއަދަދީ  :ވާހަކަެދއްެކވުން ޙަްނމަދުމު

ެމންބަރުން ތިބެގެން ޑްރާފްޓް ޮކމިޓީގެ ކަންތަްއ  55އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތަގއި 

ހަމަޖެއްސުމަށް ވާހަކަދެއްެކވީ ލ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

 1095ޝީދު ޙުސައިން. ެދންމެ އަޅުަގނޑުމެންެގ ސ.އަޮތޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ޢަބްދުއްރަ

އަލްފާޟިލް ، މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވިފަދަިއން

ނޑުމެން ، ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ވިދާޅުވީ  މިމައްސަލަައީކ އަޅުގަ

ން ވަރަށްފުންކޮށް ވިސްނަންޖެޭހ މައްސަލައެކޭ. އެހެންވީާމ އަޅުަގނޑުމެ

ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން މެންބަރަކު ހޮވައިގެން މިމައްސަލަ ްޑރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް 

 1100ހުރިހާ އަތޮޅެްއގެ ުނވަތަ ހުރިހާ ތަނެއްގެ ، ފޮނުވަިއގެން މިނިންމަންޖެހެނީ 

ހުރިހާ ކޮމިޓީތަކެއްގެ މަޝްަވރާއާއި ލަފާއާއި ޚިޔާލު ލިިބގެން މިޑްރާފްޓް 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން މިހާރު ކޮމިެިޓީން މިމައްސަލަ ނިންމާށޭ. އަޅުގަ 

ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން އެަބ ވިދާޅުވޭ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން މިމައްސަލަ 

ނިންމިކަމުގައި ިވޔަސް މިަމއްސަލަ އަލުން އެނބުރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

 1105މިމަޖިލީހަށް އަންނާނެއޭ. އެހެންކަމަށްވާހިނދު އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ 

ނުފޮނުާވ މިމައްސަލަ  ރަނގަޅެއްނޫންތޯ މިޑްރާްފޓް ކޮމިޓީއަށް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުން ނިންމަން ނަންބަރަކަށްފަހު 

ނޑުމެންގެ ިޢއްޒަތްތެރި ސ.  ނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ ނަންބަރެއް. އަުޅގަ

ަވރަށް ރަނގަޅު ، އަތޮޅުގެ މެންބަރު އެހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުްއވުމަކީ 

ނޑުމެްނެގ އެންމެ ތިން ހުށަހެޅުއްވުމެކޭ. އަެނއްކާ ހަމަގައި  1110މުެވސް އަުޅގަ

 55އަދަދު ހުށަހެޅިގެން ައޅުަގނޑުމެންގެ މިޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން 
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ްޑރާފްޓް ކޮމިޓީއެއް ައޅުަގނުޑމެންގެ ޚާއްަޞ ، މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް 

ނުޑމެން ވަރަށްބޮޑަށް  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ހަމަޖަްއސަވަން މިނިންމެވީ އަުޅގަ

ނޑު ، ތިވެރި ައޣްލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. އެހެންީވމާވިސްނާ ވަރަށް މަ އަުޅގަ

 1115 55ވަރަށްބޮޑަށް އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ތާއީދުކުރަން 

މެންބަރުން އެއީ ކޯރަމް  4މެންބަރުން ނުވަތަ  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ނޑުެމންގެ މިޑްރާފް ޓް ކަމަށް ބެއްލެވުމަކީ އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަ

ނުޑ ދެކެން.  ކޮމިޓީއަށްެވސް ކުެރވޭ ވަރަށްޮބޑު ބޭ އިޙްތިރާމެއްކަުމގަިއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ވަރަށް މަތިވެރި މަޤްޞަދަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން. 

 1120މެންބަރުންނޭ ވިދާޅުާވއިރުަގިއ  5، މެންބަރުން ނޭ ދެން 9އަޅުަގނޑަށް ހީވޭ 

ްނކަން އޮތީ ޮކން ބޭފުޅަކަށްތޯ. މެންބަރުން ަވޑަިއގަންނަާވނެކަމުގެ ޔަޤީ 5

އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑުމެން ިމހާ މަތިވެރި މަޤްޞަދެއްަގއި ކުރާ ކަމެްއަގއި 

ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ، މިހާ ރަނގަޅަށް ވިސްނާފައި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް 

ނޑުެމންގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާއަކުން ކޮންމެ އަތޮަޅކުން ބޭފުޅަކާއި އަދި އަުޅގަ

 1125މްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަްއވާފަިއވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކާިއ ރައީސުލްޖު

ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރުންގެ ަމޖިލީހުގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކާިއ އަދި މާލޭގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަކާއި ހަމަޖައްސަިއގެން އަދި ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސާިއ 

ތިވެިރ މިހުށަހެޅީ ވަރަށް މަ 55ނާއިބުރައީސް ހަމަޖައްަސިއގެން 

މަޤްޞަދެއްގަިއ. ޝައްެކއްނެތް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ރަނގަޅަށް އެކަެމްއ 

 1130އަޅުަގނޑުެމންގެ މަޖިލީހުން އެކަންކުަރން ފަސޭހަވާނެ. ، ނިންމައިފިނަމަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަރަްށގިނަ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީން އަދި 

މިމަޖިލީހުން ، މުަގއި ވިަޔސްނިންަމއިގެން ގެަނއިކަ، ގެނައިކަުމގަިއިވޔަސް

ނޑުމެންނަށް  ފާސްކުރަންޖެހޭނެއޭ. އެެހން ވިދާޅުާވއިރު ައޅުގަ

ރަނގަޅެއްނޫންތޯ ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީެީން އެމައްަސލަ އަންނައިުރ 

 1135އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންެނ ރެއަކުން ެއަގވާއިުދ ފާސްވެޭވ  

ގަންަނވަިއގެްނ ގޮތެްއވެއްިޖއްޔާމުން. ަޝއްެކއްނެތް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަަޑއި

ނުޑމެންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ރަނަގޅަށް ، ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީަގއި އަުޅގަ
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ނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ ފައުންޑޭޝަްނ ، ހަމަޖެއްސިއްޖެނަމަ އެީއ އަުޅގަ

ނޑު  ރަނގަޅުެވގެންދާނެކަމާމެދަކު ެއއްވެސް ަޝއްެކއްނެތް. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

 1140ންބަރަށް ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރަމުން ހުރިހާ ސ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ 

މަޖިލިސްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންގެ ކިބައިން އެކަމަށް ތާއީދުކުރުމަށްއެދި 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ުޝުކރިއްޔާ.

 

ޝުކުރިއްާޔ. ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 1145މުޙަންމަދަށް. އާދެ. މިހާރު ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަން  ޢަބްދުއްލަތީފް

މެންބަރުން އެބަތިއްބެވި ޭއގެތެރެއިން ެއއް  5އެދިަވޑަިއގެންފައި އަިދވެސް 

މެންބަރަކީ މާޅޮސްމަޑުލު އުުތރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

ފުެޅއް. ޢަލީ ވަހީދު. މިއީ ކުރިން އެއްފަހަރު ވާަހކަފުޅު ދަްއކަާވފައިވާ ބޭ

އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު އަދިެވސް ކުަޑކޮށް ފަސްކޮށްެލވިެގން އުޅެނީ. ދެްނ 

 1150ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާމް 

އެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. އެހެންީވމާ އަޅުަގނޑު މިހާރު މިފުރުޞަތު އަރުވަީނ 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާމް.

 

ނޑު އަނެއްާކވެްސ ފުރުޞަތަކަށް  ންމަތީ އުތުުރބުރީ ތިލަދު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 1155 އެދި ދަންނަވާލަންޖެހުނީ ކޯރަމްއާ ބެހޭގޮތުން މިދެެކވޭ ވާހަކަިއަގިއ  މެންަބރު ައޙްަމދު ނިާޒމް 

ކުރެވޭ ތަޖްރިބާެގ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް :ވާހަކަެދއްެކވުން

ނޑަށް ފެންނާތީ. އާދެ  ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

ޭއެގ ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން

ދެބައިކުަޅއެއްަބއަކީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ދެން މިހާރު 

 1160ދާގޮތަށް ބަލާއިރު ވަަރށް މަދުން ނޫނީ ކޮމިޓީތަކުގެ މަަސއްކަތް ހިނގަމުން

ކޯރަމް ހަމަކުރެވޭ ތަެނއްނާދޭ. އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑުމެން ހުިރހާ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންހެން ބޭނުންފުޅުވެވަަޑއިގަންަނވާގޮަތކީ ވީހާެވސް ައވަހަކަްށ 

ނޑު  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަންަތއްތަްއ އިޞްލާޙުވެގެންިދޔުން. ާއދެ އަޅުގަ
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އެހެންކަމަށްވަންޏާމުން ވީހާ ދައްކޮން ކޯރަމްގެ އަދަދު ބޭއްވުމަީކ  ދަންނަވާނީ

 1165މިކަން މަގުފަހިވާނޭކަމެކޭ. ދެން އެކޮމިޓީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަަތީކ 

މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ދައްާކ ވާހަކަފުުޅގެ އަީލަގއި ަގާވިއދެއް ެއކުލަވާލުން 

އަަދދެއްގެ ބޭފުޅުްނ  އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑަކަްށ ހިއެއްުނވޭ ކިތަންމެ މަދު

ތިއްބަަވއިގެން މިމަސަްއކަތް ނިންމިކަމުގައިިވޔަސް ެއްއެވސް މައްސަލައެްއ 

ދިމާވާނެހެންނެއް. އެކަމެއް އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުުކރެވޭ. މިގޮތުްނ 

 1170ބ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްުވން އެއީ ވަރަށް 

ޭއގެން ެއއްެވސް ކަހަލަ... އަޅުަގނޑުމެްނގެ ، ށް ޕްރެކްޓިކަލް ގޮެތއްކަމަ

މަޤްޞަދު ހާސިލުނުވާނެގޮތަަކށް ކަންތައް ދިމާނުވާނެކަްނ އަޅުަގނޑަށް 

ޤަބޫލުކުރެވޭތީެވ ބ.އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުަގނޑަްށވެސް ތާއީދުކުެރވޭ ވާހަަކ ދަންނަވާލުމަށް 

 1175 އެދިދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްާޔ. ފުރުޞަތަކަށް

 

ޝުކުރިއްާޔ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު އަލްާފޟިލް އަޙްމަދު  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ނުޑ ކުރިމަތީގައި މިހާރުވެްސ ތިން ބޭފުޅަކު  ނިޒާމް. އާދެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަ ނޑު ހިތަށްއަރާ ައޅުގަ ށް އެދިަވޑަިއގެންފައި އެަބއޮތް. ދެން އަޅުގަ

 1180މިކަމާބެހޭގޮތުން އެކަށީގެްނާވވަރަށް ޚިޔާލުފާޅުކުެރވިއްެޖއޭ. އިތުރުގޮެތއް 

ނޑުެމން މިކަން...  ހުށަހަޅުއްވާނެ ބޭފުޅަކު ނެތީވިއްޔާމުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ ދެންހުރީ މާގިނަ ޚިޔާލުފާޅުކުރަންޖެހޭ ކަހަލަ 

ާމ ފުރުޞަތު ކަންތައްތަްއ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެންވީ

ނޑުމެން މިހާރު ވަރަށް  ސަލާމަތްކުރެއްވުން ކިހިނެއްޯތއޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު މިއިީނ ގަޑިކުރިމަީތގަިއ އިންޓަވަލް   1185ަވގުތުެވސް ަކއިރިެވއްޖެ. މިރޭ އަުޅގަ

 5ބަހައްޓަިއގެން އެހެންވީމާ ރޭަގއި ވީހެންނެއްުނވާނެ އިރާދަުކރެއްިވޔާމުން. 

ބޭފުޅުްނ އެބަތިއްެބވި  3މިނެޓަށް ވެއްޖެ ވާަހކަފުުޅ ދައްަކވަން 

ނޑު ުފރުޞަތު އަުރވާނަން. އެންެމ ފުރަ ތަމަ މިހާރު އެބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ ައރިއަތޮޅު އުތުރުބުީރގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު 

 1190 އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމަށް.

 

 ިޢއްޒަތްެތރި މިމަޖިލީހުގެ ، . ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސwrް އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

ނުޑެވސް ޚި ަމޖްދީ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު  ޔާލު ތަފާތުވެގެންމިދާ ދިޔުމުގައި މެންބަރުންނޭ. އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ ކޯރަމްގައި އަަދދު މަދުކުރަން ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅު  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިްބރާހީމް

ނޑުެގ   1195ދައްކަވަމުންދާއިރު އަޅުަގނޑުގެ ހަނދާނަންވެސް އަީއ އަޅުގަ

ފުރިހަމަ  ހިތަށްވެސް ައއީ ދާދިދެންމެއަކުހެން ވ. އަތޮުޅގެ މެންބަުރ އޭގެ

ނޑަށް  އަޣްލަބިއްޔަެތއްގެ ވާހަކަ ހާމަކުރިހާމަކުރުން ހަމަމިމޭރުމުން އަޅުގަ

ދެންމެ ރިޔާސަތުން އިއްވި އަޑު އަހުރެން ދަންނަވާނީ ވަރަށް ރަނގަުޅ 

އިޝާރާތެްއކަމަށް އެއީ ތަފާުތ އަދަދެއް ހުށަނާޅާކަމަށްވަްނޏާމުން މިގޮތަށް 

 1200މެއްނެތްކަމަށް. އަހުރެންގެ ހިތަށްއަރަނީ މިބަޙުޘް ވާދިގުކޮށް ގެންދިޔުުމގެ ބޭނު

އަހަރުމެން އެރި ނަގަމުންެވސް އަންނަނީ ފަހަކުންނޭ. އަދި އަހަރުމެންގެ 

ެއީއ ވަރަށް މުހިންމު އަދަދެކޭ. ހަމަ މިމޭރުމުން  5އިލާހީ ލިޔުންތަކުަގއި 

 55ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި މިއަދަދަްށ ދިޔުމަށްވުރެން ރޭގައި އަހަރުމެން ނިންމި 

ެއއީ  13އީ ވަރަށް މުހިންމު އަދަދެއްކަމަށް. ހަމަމިމޭރުމުން ވިސްނާ އެ

 1205މިކޯރަމްގައި ކަމެއް ފާސްވާެނ އަދަދުކަމަށް ނިންމުންއެއީ އަހުރެން ވަރަށް 

ރަހުމްހުރެ ، ތާއީދުކުރާކަމެްއ. އަމިއްަލ އެދުންތަކެއް ނެތްނަމަ

ވާ ކަމެއްާބވަޭއ. ކަމެްއަގިއ ދެން މިހެންދިޔުމީ ކުރަންހެޔޮ، ރައްޔިތުންނަށްނަމަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 1210ޝުކުރިއްާޔ. އަރިއަތޮުޅ އުުތރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންަބރު އަލްފާޟިލް  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

މިހާހިސާބުން ދެން ޖަލްސާގެ ، މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް. އާދެ

ހުށަހެޅިއްޖެ. ދޮޅުގަިޑއިރު ފުރިހަމަކުރެވިއްެޖ ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން ޚިޔާޅުތައް 

ބޭފުޅަކު އެދިަވޑަިއގެންފައި  5ދެން އަދިވެސް އިތުރަށް ާވހަކަދައްަކވަން 
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އާދެ ެއއީ ، އެބަވޭ. މިހާރު ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އިންޓަވަލްގެ ުކޑަ ަވގުތުޮކޅެއް

 1215މިނެޓްގެ ަވގުތުކޮެޅއް އަޅުަގނުޑ އަުރވާނަން. އިާރދަކުރެއްިވޔާމުން  31

ސާގެ ދެންއޮތްބައި ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ޖަހާއިރު ޖަލް 11އަޅުަގނޑުމެން 

އެބަިއގައި އިރާަދކުރެްއވިޔާމުްނ މިހާރު މިވާހަކަދައްކާ ކަންތައްތަކާއި އަިދ 

އެޖެންޑާަގއި ހުރި އެހެން ކަންތައްތައް ނިންމާލެވޭވަުރވާނެކަމަށް 

 މިނެޓްގެ އިންަޓވަލްެއއް. ޝުކުިރްއޔާ. 31، އުންމީދުކުރަން. އާދެ

 1220 

 [އަށް 11131ން  11.31އިންޓަވަލް ]

 

އާދެ، ިއންޓަވަލްގެ ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު އަނެއްާކވެސް  .wr ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑާލިއިުރ  ނޑުމެން މެދުކަ ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން. ިއންޓަވަލަށް އަުޅގަ

 1225ވާހަކަދަްއކަން އެދިަވޑަިއގެްނފައިވަނީ ދެބޭފުޅުން. އަުޅަގނޑަށް މިހާރު 

ެިއގެްނފައިވާ ވަގުުތ  އެނގިފަިއާވގޮތުން ޭއގެތެރެއިްނ އެއްބޭފުަޅކު އެިދވަޑަ

ބޭނުންފުޅު ނޫންކަމަށް އަންގަަވއިފި. ދެން މިހާރު ހަމަވަނީ އެންމެ 

ނަންފުޅެއް. އެއީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު. ާއދެ، އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީަދށް ފުރުޞަތު 

 1230ގެކުރިން ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ދެތިންވާހަކަެއއް އެރުވުމު 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންގެ  އެބައޮތް. އާެދ، އަުޅގަ

ކުރިމަތީގައި އޮތް މައްސަލައާ ުގޅިގެން ެއކަށީގެްނވާވަރަްށ 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއިވއްޖެ. އެހެްނވީމާ އިތުުރގޮތެްއ ހުށަހަޅުްއވާ ބޭފުޅަކުނޫން

އެހެން ބޭފުޅުން އިތުރަށް ތާއީދުކުރެްއވުމުގެ ގޮތުެުން ނުވަތަ ހަމަ 

 1235މިގޮތްތަކާމެދު އިތުުރ ވާހަކަުފޅު ދައްަކވަން އެދިަވޑައިުނަގންނަވާނެ ކަމަށް 

އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ެއދެން. ދެން، ކުރިންވެސް އަޅުަގނޑަްށ 

ޅިން ދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން ަމޖިލިސްގެ ވަކި ަގވާއިެދްއ އަދި މު

ނަޑއެިޅގެން ނެތުމުން ހަމަ ވީހާވެސް ބޮޑަށް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅާ  ކަ

އެްއގޮތަށް މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގަްނވާގޮތަށް ކުރިއަްށގެންދެުވމަށް، އެކަމަށް 
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ނޑު ަމޖިލިސްގެ ކަންތައްަތއް މިގެްނދަނީ ގަވާއިެދއް   1240އިސްކަންީދގެން އަުޅގަ

ގަދަރެއް އޮންާނނެ. އެހެންވީމާ ނެތްނަމަވެސް މަޖިލިސްގެ ކަރާމާތަކާ 

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއކަވާ ޭބފުޅުން އެކަން އެގޮތަށް ގެްނގޮސްދެްއވުމަކީ 

އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭކަމެއް. އަދި މަޖިލިސްގެ ކޮންމެ 

މެންބަރެއްގެެވސް އެބޭފުެޅްއެގ ޝަރަފާއި ޢިްއޒަތެްއ އޮންާނނެ. އެއަްށވެސް 

 1245މެްނބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުްނ ގެންދެވުމަކީ އިޙްތިރާމްކުރަްއވަިއގެން 

ނޑު އެްއވެސް ވަކި ބޭފުަޅކަށް ދެންނެވި  އެދެިވގެންާވކަމެއް. އާެދ، އަުޅގަ

ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މިކަމަށް  ،ދެންނެވުމެއްނޫން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް

ނޑުމެން މި ހީކުރަންސަމާލުކަން ދެއްވާނެކަމަށް  . ހަމައެހެން އަޅުގަ

މިކަމުން  ،ކަމުގެ މުހިންމުކަމާ މިކަމުގެ ބޮޑުކަމާ  ތިލާކުރިމަ

 1250އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސްިނެގން އަޅުަގނޑުމެން ވާހަަކ ދައްކަމުން 

ނޑުމެން ދައްކާވާހަަކއަކީ ކަާމނުބެހޭ ސަމާސާ  ގެންދެވުން އެދެން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން  ،ވެއްިޖއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަތަެކއް ދަްއކާބަަޔކަށް 

މަސަްއކަތާމެދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނ  އުޅޭކުރަން

އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ފަރާތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގަިއވެސް 

 1255ތަފާތުގޮތްގޮތަށް ދެކެމުން ިހނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގައި ަދއްަކވާ 

 ވާކަެމއް. ެގންދެވުންއެއީ ވަރަށްބޮޑަށް އެދެވިގެން  ވާހަކަދަްއކަާވއިރު ެއގޮތަށް
 

 އައްސަލާުމއަލައިކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ވަރަށްބޮޑަްށ ޝުކުރިްއޔާ.  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުކުނުުބރީ 

 އަލިއަޅުވާެލއްވި ނުކުާތގެ ތިޔަ  މެންނަށްރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުަގއި އަުޅަގނޑު މެންަބރު ޢަލީ ވަހީދު 

 1260ފުރަތަމަ  ދުތެދަށް ދަންނަވަނީނަމަ އެންމެޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ތެ މައްޗަށް. ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަުތ ހޯދީވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ ރިޔާސަތުަގއި 

ދަންނަވާލަންކަމަށް މިހާރު ފުދޭވަރަކަށް ވާހަކަެދކެިވއްޖެއޭ. އެންމެ ދެގޮތޭ 

ހުށަހެޅިފައި އޮތީ. މީައކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެހާބޮޑަށް ިޚާޔލު ތަފާތުވާންވީ 

ހަމަ މިއުޅެނީ އަދަދެްއގެ މައްސަަލއޭ. އެހެންވީމާ  މައްސަލަެއއްނޫނޭ.

 1265ރިޔާސަތުން ވޯޓަކަށް އަހާލަިދނުމުގެ އުސޫލެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ަގވާއިެދއް 
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ވަރެްއގެ އިޚްިތޔާރެްއ  ސްވެނެތްނަމަވެސް ތިވިދާުޅވާހެން ރިޔާސަތަށް ކޮންމެ

ނދަކު. ލިބިގެންވޭ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާގޮތުަގއި ރިޔާސަުތގައި އިްނނެވިހާ ހި

 ހަމަ އެހެން ދަންނަވާލުމަށް. 

 

 1270ދެން އެހެންވީމާ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުންނާިއ ހަމަ މިނޫން 

އެހެންއެްއޗެއް މިފުރުޞަތުަގިއ ނުދަންނަވާ އިށީންނަހިތް ނުވާތީާއއެްއކޮށް 

ނޑު  އަޅުަގނުޑ އަދި އެަކއްެޗއް ަދންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ޙަޤީޤަުތގަިއ އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ  55ެވގެންކަމެްއ ުކރީރޭގައި މިދެެނވިރޭަގއި ބޭނުންވި ީކއް

ކޮމިޓީއަކަށް ބޭނުންފުުޅވެގެްނ ވާހަކަދެްއކެިވ ބޭފުޅުން ވާހަކަދެްއކުމުގެ 

ނޑު އެކޮމިީޓއަށް ތާއީދުކުރި   1275ރޫޙަކީވެސް ކޮަބއިކަމާިއ، އަިދ ނޫންނަމަ އަޅުގަ

ވެގެްނކަން އަދަަދކަށް ތާއީުދކުރީ ކީްއެވގެންކަމާ، އެީއ ކީއް  އެހާގިނަ

ނޑު  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވި. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ހިތަށްއެރަނީ މިހުރިހާކަމެއް ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮުތން ހުއްޓާލާފައި 

ސަތުގެ އިޝާރާތަށް، އާދެ އަޅުަގނުޑެގވެސް ޔާ ހަމައެކަނި ޢިއްޒަތްތެިރ ރި

 1280ވާތީވެ އަޅުަގނުޑވެްސ ފުރުޞަތު ހޯދި ބޭނުމާއި މަޤްޞަދު ހާސިލު

އެއުސޫލުަތކަށް، ޚާއްަޞކޮްށ ބ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

ވާހަކަ  ކުރާދު އެހުށަހެޅުއްިވ، ގެނައި ިއޞްލާޙަށް، ެއއަށް ތާއި

އަހާލަން މިގޮތަށް ކުރިައށްގެންދެވުމަށް  ދަންނަވާލާފައި ވޯޓަކަށް

ނޑު އިީށންނާންނަން. ޝުކުރިއްޔާ  . ދަންނަވާލާފައި އަުޅގަ

 1285 

ޝުކުރިއްޔާ ރ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މިޚިޔާލުކުރަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ދެގޮތަްށ  އާދެ، މިހާރު އަޅުގަ

ން އެްއގޮތަީކ އިއާދެ، އޭގެތެރެ  ދަންނަވާލުމަށް.މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވޯޓަށް 

ުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް އަްއޑުއަތޮ

 1290ހުށަހަޅުއްވާ މާލެއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުުކރައްވާަފއިާވގޮތް. 

އަދި ކޮމިޓީން  ،މެންބަރުން ކަމުަގއި 13އެއީ ކޮމިޓީެގ ކޯރަމް އަދަަދީކ 
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އެްއގެ ޓީ މިއެކޮާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި، ކަމެއް ފާސްކުަރްއވާނީ 

އެޖަލްސާއަށް ހާޒިުރވަަޑިއެގން ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ ދެބައިކުޅަ 

ށްވުރެ މަދުނުވާ އަަދދަކުންކަމަށް އެ ހުށަހަޅުއްާވ ހުށަހެޅުއްވުން. އައެއްބަ 

 1295ދެވަނަ ގޮަތކަށް ބ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ތަސްމީން 

އެްއކަމަށް.  9ކޯރަމް އަދަދަީކ  ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތް އެއީ ކޮމިޓީގެ

އެހާޒިުރެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި އަދި ކޮމިޓީން ކަމެއް ާފސްކުރާއިރު 

ދެބައިކުޅަެއއްަބއިން ފާސްކުރާގޮތަށް. ިމީއ އަޅުަގނޑަށް  މެންބަރުންގެ

ނޑު، ިމގޮތަށް  ނޯޓުކުރެވިފަިއާވގޮތް. އެހެންީވމާ މިއާދޭތެރޭގަިއ އަުޅގަ

 1300 ައްއސަވާލަން މިޤަސްދުކުރަނީ.ބޭފުޅުން އަރިހަށް ވޯޓަށް 

   

 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 

އާދެ އެހެްނވީމާ ައޅުަގނުޑ ވޯޓަށް ދަންަނވާލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ 

 1305އަޅުަގނޑުދަންނަވާނީ އެންެމ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިފައިވާގޮތެއް. ެއއީ 

ޓީެގ ޖިލީހުގެ ަގާވއިދު އެކުަލވާލުމަށް ނެގުނު ކޮމިރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަ

އަދި ެއކޮމިޓީން ކަމެއް  ،ކަމުަގއި 13ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަވާ އަަދދަކީ 

ނިންމަވަންވާނީ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެިތއްބެިވ މެންބަރުންގެ 

 ހީވަނީ  އަުޅަގނޑަށް ..ދެބައިކުޅަ ެއއްބަޔަްށވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއްގެ.

 1310ިއގެން ތިއްެބވި އެއަްށވުރެން ކުުރކޮށް ެދންނެވިދާނެހެން. ހާޒިރުވަޑަ 

ނަވާ ބޭފުޅުން ންއަޣްލަބިއްޔަތުންަކމަށް. އެގޮތަށް ފެނިވަަޑިއގަމެންބަރުންގެ 

ނޑު އެެދން.  ވޯޓު ދެްއވުން އަުޅގަ

 

_____________________________________________________________ 

 1315 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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ދެންނެވުނު މައްސަލައަކީ  އާދެ، މިދަންނަވާލަނީ ދެންމެނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ވޯަޓށް

ްނ މިޓީކަުމގައި ހަމަޖައްސާ އަދި އެކޮ 13ނޫނީ އަދަަދކީ ގަާވއިދު ެއކުލަވާލުމަށް ެނގުނު ކޮމިޓީގެ ޤާ

ގޮތެއް ނިންމޭނީ ޖަލްސާއަްށ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަުތންކަމަށް. 

 1320ޑުއަޮތޅުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މިގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްާވފައިވަނީ ައއް

 މާލެއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ދޮން އާދަމްފުޅު. ްއވާފަިއވަނީ ޝަރީފް. ތާއީދުކުރަ

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 1325 89 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 56 ވޯޓު ދެްއވީ:

 33 ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 

_____________________________________________________________ 

 1330 

 އެހެންވީމާ މަޖިލިސްގެ އަޣްލަިބއްޔަތުން މިގޮތަށް ފާްސވެއްޖެ. 

 

އެހެންވީމާ މިގޮތަށް މިހެން ފާސްވުމާއެީކގައި ދެން ހުށަހެޅިފައިވާ 

ދެވަނަގޮތަށް ވޯޓަށް ދަންނަާވނެތަނެއް އޮތްކަަމކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީާމ 

 1335 ކަން މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.މި

 

ނޑުމެން ކުިރއަށްމިގެންދާ ހަމަ އާދެ، ދެން އެޖެންާޑގައި ިމޮއތީ    5އަޅުގަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ މިހާރު ކުރިއަށްއޮްތ ކޮމިޓީެގ ޑްރާްފޓް މަޖިލީހަށް 

ނޑައެުޅްއވުމާއި ޮކމިޓީން ގަވާއިދު  ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މުއްދަުތ ކަ

ނުޑ އެކުަލވާލެ  1340ްއވުމުަގއި ިވސްނުންފުޅުގައި ގެންުގޅުްއވަންީވ މައިގަ

 ބޭފުޅުްނެވސް ެއއްބަސްވެ އުސޫލުތަކާމެދު ޚިޔާލުފާުޅކުެރއްވުން. އެންމެ

ފަދައިން ރޭގެ ޖަލްސާގަިއވެްސވަނީ މިކަމާދޭތެރޭގައި  ވަަޑއިގެނަްނވާނެ
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ނޑުމެން  މިކަމާގުޅެ ޚިޔާލުފުޅުަތެކއް ހުށަހެޅުްއވިފައި. އަުޅގަ

 ލުފުޅުތަްއވެސް ނޯޓްކޮްށފައި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް މިހަމަ ވަކިއެޚިޔާ

ނޑު  ކަމެއްގެ  1345އެފުރުޞަތު މަޖިލިސްގެ ހަމަ ގޮތުަގއި ބޭއްވުުމެގގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު އެދެނީ މި މައްސަލަެއއްެގ ވަކި  އީމެންބަރުންނަށް މިއަރުވަނީ. ައޅުގަ

ގެ މުއްދަތު ހުށަހެޅުއްވުމުމަޖިލީހަށް ޑްރާފްްޓ ކޮމިޓީ ގޮތުަގއި 

ނަޑއެުޅއްވުން އެ ގެންނެވުުމގެ ބަދަލުަގއި ޚިޔާލުފާުޅކުރެްއވުމުގެ ތެޭރގަިއ  ކަ

ތަފާތު ގޮތްތަކެއް އަުތވެްއޖެނަމަ ވޯޓަކުން ެދން އެ ޚިޔާލުެވސް ގެންނެވުން. 

 1350ތަފާުތ ޚީޔާލުތަކެްއ  ،އެކަންތައް ފާްސކޮށްލާނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ

ވެސް މަޖިލިސްގެ ޚިާޔލެއްގެ ގޮުތަގއި އެކަމުަގިއވެސް ނެތްކަމަށްވާަނމަ އެއީ

ގޮތެްއގެ ގޮުތގައި ކޮމިޓީގައި އެހެން  މަޖިލީހުން އެދިވަޑަިއގަންނަވާ 

ދަންނަވާލާނީ. އެހެން އެކަން ގެންދަންކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޚިޔާލުކުރެވިަފއި 

މިއޮތީ. އެހެންވީމާ މިހާރު ތިބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކޮމިޓީ 

ނޑު  ންވީަލވާލެްއވުމުަގިއ ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުްއވަ ގަާވއިދު އެކު  1355މައިގަ

އުސޫލުތަކާ މެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށް. ެއއާެއކުަގއި މި ކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓް 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މުްއދަތެއްގެ ިޚޔާލެްއވެސް މަޖިލީހުން ދެއްވުމަށް. 

ނޑު މިފުރުޞަތު ގޮތަށް އެ  ހުޅުވާލީ. ވާހަކަ ދެްއކުމަށް އަުޅގަ

 

ނޑަށް ފެންނަނީ ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ޝުކުރިއްާޔ. ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   1360 އަުޅގަ

  ޭޑސް. ކިންރވާ 15އެެހންގޮތަކަށް ދަންނަވަންޏާ ނަްނގަވަން.  ސްުދވަ 15 ައޙްަމދު ޒާހިރު  މެންަބރު

ނޑަްށ އެނގޭ މި އެހެންމިދެންނެވީ، ބަންދުތަކެްއވެސް އަން ވާހަކަެދއްެކވުން: ނާނެ. އަުޅގަ

މުއްދަތުކުރުކަން. އެހެންނަމަެވސް މަޖިލިސްގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ 

ވާހަކަފުޅަށް ބަލައިާލއިރުަގިއ މިކަމަކީ ައވަހަށްކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް 

 1365އަޅުަގނޑަށް އެބަވިސްނޭ. ދެން އަދި އަޅުަގނޑަށް ހީވާގޮުތަގއިިވއްާޔ 

ލާގޮތުގައި ކޯރަްމގެ މައްސަލަެއއް ހިއެއްނުވޭ މި ށް ބަލައިޙަމަޖިލީހުގެ ރޫ

ބޭފުޅުންވެސް ވަޑަިއގަންނަވާނެ  ކޮމިޓީއަކަށް އަންނާނެހެންނެްއ. ހުރިހާ 

ނޑަށް ފެނޭ. އެއީ ރަނގަޅު  ކަންނޭނގެ. އެހެްނވީމާ އެުމއްދަތު އަުޅގަ
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ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަގާވއިދު  15 ހުންމުއްދަތަކަށް ކަމަށްވަންޏާ މަޖިލީ

 1370 ްއވަން ގެންދަން. އެކަށަައޅު

 

ނުޑ ބޭނުންވޭ ކޮމިީޓއަްށ ބައެްއކަހަލަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައުޅގަ

ހުށަހެޅޭ ޚިޔާލުފުޅުތަކުެގ  ހަށްޚިޔާލުތަށް ހުށަހަޅާލަން. ފުރަތަމަކަމަކީ މަޖިލީ

ހީވަނީ ދަތިފުޅުވާނެހެން  ތައް ތައްޔާުރކުރަްއވާިއރުގައި ައޅުަގނޑަށްޓްޑްރާފް

 1375ފުޅެއްގެ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކުރަން. ެއއީ ވޭތުވެިދޔަ ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ޚިޔާލު

ނުޑ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިލާއިރުގައި ެއގޮތަށް  އަހަރުތަކުަގއި އަުޅގަ

ުއޅޭއިުރަގިއ ވަރަށް ދަތި މައްސަލަތަާކ ދިމާވޭ. އެ  މަސައްކަތްކުރަން

ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ  ޚިޔާލުފުޅަކީ ކޮަބއިކަްނވެސް ސާފެއްނުވޭ. ވީމާ އަުޅގަ

ކޮމިޓީއަށް ޑްރާފްެޓއް ތައްޔާުރކުރާ  ގވާނެބާއޭ މިފަހަރު ްޑރާފްޓިން ކިހިނެއް

ނަޑއެުޅގެން   1380ޚިޔާލުފުޅަކަށް ވާންޖެހޭނެ ޚިޔާލުފުޅަކީ އެްއގޮތަކީ ހަމަ ކަ

ޚިޔާލުފުޅެއް ސާފުކޮށް އެނޭގޮގތަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އެ ހުށަހެޅުމަށް 

ރުކުރުން. އަނެއްގޮަތކީ ތާއީދެއް ލިބިއްޖެްއޔާ އެއަްށ ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާ

ޚިޔާލުފުޅެއް ހުށަހަޅުްއވާއިރު އެއާބެހޭގޮތުން އެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް 

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށް އެކުަލވާލަްއވާފައި އެމާއްާދއެްއ އޮންނާނެގޮތް 

 1385ހުށަހެޅުން. ހުށަހަޅުއްވާފައި ެއއަށް ތާއީެދއް ލިބިަވޑަިއގަންަނވައިިފއްޔާ ދެން 

 ޅެއް ގެންދަވަން. އެހެންނޫނިއްޔާ މިވާގޮަތކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެޚިޔާލުފު

މިކަންތަްއ ކުަރންއުޅޭއިުރ ވަރަށް ޮބޑެތި ަދތިމައްސަލަތަކާ  އަމަލީގޮތުން

ކޮމިޓީއަށް  ގދިމާވޭ. މަޖިލިސްގައި ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ޚިޔާލެއް ޑްރާފްޓިން

ޅުން. މީގެ ގެންގޮސް އެއަށް ޑްރާފްެޓއް ތައްޔާރުކޮްށގެން މަޖިލިސަށް ހުށަހެ

 1390ކުރީަގއި ޢަމަލުކުރެވިަފއި އޮީތ މިެިގޮތަށް. އެހެންނަމަވެްސ ވަކިހިސާަބކަށް 

ގޮސްފައި ހަމަ ޢަމަލުނުކުރެިވގެން ހުއްޓާލަންޖެހުނީ. މަޖިލީހާ ހަމައަކަށް 

. އްވީ. އެކަމަކު މީ ވާވަރު ކަމެއްނޫނޭ. އެހެންވިދާުޅވެފަިއ ހުއްޓާލެދޭނާ

ޅު ދެއްވޭއިުރަގއި ދިމާނުވާ ަވއްތަރުގެ ބައެއްފަހަރަށް މިގޮތަށް ޚިާޔލުފު

ނޑަށް  ޚިޔާލުފުޅުތަްއވެސް ދެްއވޭ. ީވމާ މިކަހަލަ ދަތިތަކެއް އަންާނތީ އަުޅގަ



 55 

 1395ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި މިކަހަލަ ގޮތަކަށް  ނގެފެންނަނީ މިފަހަރު ވޭތުވެދިޔަތާ

 ކޮމިޓީއަށް ގެންަދވާ ޚިޔާލުފުުޅތައް ބާްއވަވަން ނިންމަވަން. ެދން 

 

ޚިޔާލަކީ  ރައީސް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ރިތެޢިއްޒަތް

ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓއެއް ާބއްަވވަން. މިފަހަރު ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓ 

 1400އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލުަގއި ތަފާތުވާންއެބަޖެހޭ ކުރީ ފަހަރުތަކާ. އެީއ 

 ޖަލިސުން މަ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތަކަށް ވާންޖެހޭނީ ހަމައެަކނި

އެފޮނުވާ ޑްރާފްޓްތަކެްއ ނޫނިްއޔާ މަޖިލިސުން އެހުށަހަޅުްއވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކެްއ 

ތާއިދުލިބިގެން. ނަމަވެސް އަިދ ތާއީދު ނުލިނަމަވެސް އެދާ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް 

ނޑަށް ފެްނނަނީ މިހަރު  ޑްރާފްޓްކުރުން. ވީމާ މިކަަމށްޓަކައި އަުޅގަ

ނޑަށް ުކޑަކޮށް  1405ބަަލއިލާއިރު އެބަފެޭނ  މަޖިލިސުން ހަމަ މިހާރު އަޅުގަ

ތިބި  ވެސްަވރެއްގެ ތަމްރީނު ލިބިވަޑަިއގެންފައި މިކަމުގައި ކޮންމެ

 ންކޮޅެއްލުޕްރޮފެޝަނަތިއްެބވިޔާ މީގެ ބޭފުޅުންވެސް. މީގެ ބޭފުޅުންޮކޅެއް 

ނޑުމެްނ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓއަށް ެގންދަވަން. އަދި  ލިބެންއޮތުއްޔާ އަުޅގަ

ންގެ އަދަދު ގިނަިވއަސް ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓެގ މެންބަރު

 1410ހީވަނީ. އަޅުަގނުޑ އޭގެ ޚިޔާލަކީ  މައްސަލަެއއްނެތްހެން އަޅުަގނޑަށް

މެންބަރުންގެ އަދަދު ގިނަުކރައްވަން. އެއީ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން 

ބޭނުންފުޅުވޭ މިމަސައްކަތް ަވރަށްބާރަށް ގެންދަން. އެހެންެވއްޖިއްޔާ މިހާރު 

ރާތަކުން ގެްނގުުޅއްވާ ުއސޫލުން ހަމަ ދެ ކަހަލަ ބައެއް އިދާ ލޯ ކޮމިޝަން

ޖަމާއަތަކުން ދެ ގްރޫޕަކުން ޑްރާފްޓްތަކެއް ތައްޔާުރކުަރއްަވއިގެން އެ 

 1415މައިބައިން ފާސްކުރަްއވަްނ މަޖިލިސްގެ އެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީެގ 

ނޑުމެންނަްށ މަޖިލިސްއަށް  ބޮޑުކޮމިޓީއަށް ގެންދަަވއިގެން ފާސްކުރަން އަުޅގަ

ކަންތައްަތއް  ގނޭނގެ މީެގ ޑްރާފްޓެއް. ވީމާ ޑްރާފްޓިން ކަން ގެންދެވިދާނެ

ކޮމިޓީެއއް އޮތުމަކީވެސް އެންމެ  ގފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑު ްޑރާފްޓިން

ރަނގަޅުކަމެއް ކަންނޭނގެ. އެކަމަކު މިފަހަރު ހުށަހަޅަނީ ޑްރާފްޓިންގ 

 1420އެބޭފުުޅން އެްއވެސް  ހަމަ ޓެކްނިކަްލ ކޮމިޓީއަކަްށވާން.ކޮމިޓީއަކީ 



 56 

ނިއިތުރެއް ގެންނަަވއިގެްނ ނުވާނެ މަޖިލިސްއަށް ހުށަހެޅޭ ޚިޔާލެއް އު

ނޫނިއްޔާ ތާއީދުލިބޭ ޚިޔާލަާކ އެްއގޮތަށް ޑްރާފްޓެއް ަތްއޔާރުކުރުން ނޫނީ 

 ނުކުރައްާވގޮތަށް ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ.މިފަހަރު ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީން 

 

ނޑުެގ އަެނއް ިޚޔާލަކީ  1425ކޮމިޓީން  ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ އަުޅގަ

ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވާ ވަގުތާބެޭހޮގތުން. އަޅުަގނޑުމެން ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގައި 

ނުގެންގުޅެން ކަންނޭނގެ ކޮމިޓީަވގުތު ނިންމަނީއެއް. އެކަމަުކ މީެގ 

ނިންމުމުގެ ކޮންމެވެސް އެއްެޗއްބުނެލަން އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ. މިސާލަކަށް 

ރާ ހުށަހެޅުމެއް ގެންަދވަން ދަންނަވަންޏާ ވޯޓަށް އަހައަާހ އޮްއވާ އަނބު

 1430ނޫނީޔާ ފުރުޞަތު ނުދެއްޭވކަހަލަ އުސޫލުތަކެއް އޮްނނަން އެބެޖެހޭ 

ނޑު ކޮމިޓީަވގުތު ނިންމަނީޭއ އެހެންނެއް  ކަންނޭނގެ. ވީމާ އަުޅގަ

ނުދަންނަވަން. އެއީ ކޮމިޓީެއްއނެތް ކަންނޭނގެ. އަޅުަގނޑުެމން ބަޙުޘްކުރާ 

ންމެސްކަހަލަ ގޮއްތަކެއް އޮންނަން ގައި ވާހަކަެދއްކުން ނިންމޭނެ ކޮބަޙުޘް

އެބަޖެހޭކަންނޭނގެ. ވީމާ އެއާޭދތެރޭގަިއވެސް ކޮމިޓީން ޚިޔާޅުުފޅުކޮށްލަްއވަން 

 1435 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. 

 

ނޑަކަށް ޭނނގެ މިބަިއ  ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއަރާ ޚިޔާެލއް ދަންނަވާލާނަން  .ގެންދެވޭނެކަެމއްވެްސ. ހަމަ އަޅުގަ

ނޑަައޅަން  ކޮންމެ މާއްދާއެްއގަޮއވެސް ބަޙުޘް ގެންދާނެ ވަކިަވގުތެްއ ކަ

 1440 ޓިޝަން،އެަބއެނޭގ ރެޕިއެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ. އެއީ ައޑުއަހަން އިންނައިރު 

ހެއްކެއް  ތަކުރާރުކޮށް އަންނަ އެއްިޚޔާުލތަކެއް ތަކުރާރުކޮށް އެަބއާދޭ. އިތުރު

ބޭފުޅަކަށް  ރުޞަތު ހޯއްދަވާނާދޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ ފުރަތަމަ ފު

މިނެްޓ  11އެމަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ހޯއްދަވާ ބޭފުޅަކަްށ 

ވަނަ  5މިނެޓް ޫނނިއްޔާ  51ިމނެޓް ެވއްޖިއްާޔ  51މިނެޓް  11ވެއްިޖއްޔާ 

 1445މިނެޓް ނޫނީ  5ފުރުޞަތު ހޯއްދަވާ ބޭފުޅަކަްށ އޭގެ ކޮންމެސް ބަިއކޮޅެއް 

މިނެޓް ހަތަރުވަނައަށް ފުރުޞަތު  5ޅަކަށް ތިންވަނަ ފުރުޞަތު ހޯއްދަވާ ބޭފު
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މިނެްޓ ފަސްވަނައަްށ ފުރުޞަތު ޯހއްދަވާ... ދެން  5ހޯއްދަވާ ބޭފުަޅކަށް 

ވަނަ އަށް ފުުރޞަތު ހޮއްސަވާ  11މިދެއްނެވި، މިކަހަލަ ގޮަތަކށް 

މިނެޓް ކަންނޭނގެ ލިބިވަަޑއިގެންަނވާނީ. މިކަހަލަ ގޮތަކަށް  1ބޭފުޅަކަށް 

 1450ހޭ ކަންނޭނގެ. ެއއީ ކަމަކާ ބިލަާކ މާއްދާއަކާބެޭހ ހައްދަވަން އެބަޖެ

ގޮތުންިވއްޔާ އޭނަ ތަްއޔާރުެވަވޑަިއގެން ކަންނޭނގެ ަމއްސަަލ ހުށަހަޅުއްވާނީ. 

ފަހަރަކު  ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކާ ކޮްނމެ

ތެދުވެަވޑަިއގަންނަވާ އެއާ އިދިކޮޅަށް އެްއޗެްއވިދާުޅވާން. އެހެނެއްނޫން 

އްަގއި ހަމަ މުހިންމު ޕޮއިންޓެްއ އަުތވެއްިޖއްާޔ ވާހަކަަދއްކަން ބަޙުޘެ

 1455ޖެހިދާނެ. އެކަމަކު ހަމަ ެއއަްށ ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑިއގަންނަާވގޮތަށް ެއކަމަކު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލިސުން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން މަސައްކަތްކުެރވޭެނ 

ނޑު އެދޭ ކަމެއް. ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ކަހަލަގޮތަކަށް ވިސްާނވަަޑއިގަުތމަކީ އަުޅގަ

ނުދޭކަށެއްނޫން އަޅުަގނޑު މިވާހަކަދައްކަނީ.  ޔަ އިނގޭތޯ ބަޙުޘް ދިގުދެންމި

ޓަރުހުރި ވާހަކަތަކަކާެއީކގަިއ ށްހަމަ ހެޔޮނިޔަތުގައި އަވަހަށް އޮ

 1460އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައިހުރިކަހަލަ ކަންތައްަތއް ނިންމޭނެކަހަލަ 

ނޑު ދަންނަވާލި ދަންނަވާުލމެއްމީ. ގޮތަކަށް މަެގއްފެނޭތޯ ބަލަން  އަޅުގަ

 

ނޑަށް ފެންނަނީ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް.  ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

މަޖިލިސްގައި މިއޮންނަ ސުޫލީކ ކަންތައްތައް މިސުލޫކީ ކަންތައްަތއް، 

 1465ގެންދަވަން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސްގައި އޮންނަގޮތަށް. އޭގެމާނައަީކ 

ގުޅެން އެބަޖެހޭ ވާހަކަދަްއކާނެ ަވކި ބައްޓަމެްއ އަޅުަގނޑުމެން ގެން

ގެންގުޅެްނއެބަޖެހޭ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުގޮަތކަްށވިއަްސ. އަދި 

ނޫންވިއަސް. މިކަންތައްަތްއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެއޮންނަ 

އުސޫލާެއއްގޮތަށް ގެންދަވަްނ އަޅުަގނޑަށްފެނޭ. ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ 

 1470 ރައީސް ެދއްވި ުފެުރުޞަތަށް.  ޢިއްޒަތްތެރި
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އާދެ ޝުކުިރއްޔާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އަޙްމަދު ޒާހިރު. 

 

 1475 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަިއސް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަްށއެދި ދަންނަވާލީ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ 

ނޑު މިކޮމިޓީ ޑްރާފްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ައޙްަމދު ޢާދިލް މެންަބރު   ދެކަމެއް ހުށަހަޅާލަން. އަުޅގަ

ނަޑއެޅުްއވުމާ ވާހަކަެދއްެކވުން: ެބހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މުއްދަތު ކަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން އަުޅަގނޑު ާތއީދުކުރާ

 ކަ ދަންނަވަން. ވާހަ

 1480 

ނުޑ މިހުށަހަޅާލަނީ މިކޮމިޓީން މި ޑްރާފްްޓ  ދެވަނަ ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުގެ ކުިރން މެންބަރުންނަށް އެޑްރާފްޓް ލިބޭނެގޮތް 

ހައްދަވައިެދއްވާތޯ. އެހެންމިދެއްނެވީ މެންބަރުން މަޖިލިސްއަށް 

ބެހޭގޮތުން އެބޭފުޅުން  ހާޒިރުެވވަަޑއިގަންަނވާއިރު އެ ޑްރާފްޓާ

 1485ކޮންމެސްވަރަކަށް ެއޑްރާްފޓަށް ވިސްނާަވޑަިއގަންނަާވ ވާހަކަފުޅު 

އެހެންވީމާ މަޖިީލހުގައި ަދއްަކވާ ބިނާކުރެއްވޭެނކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކޭތީ. 

ނޑު ވާހަކަ ދެކޭގޮުތގައި ބޭކާރު ވާހަކަަތކެއް ނުެދއްކި ސީދާ އެ ފުޅު އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނާތީ، މިކަން ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެ ޑްރާފްޓާ އްކޭނެކަމަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލީ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 1490 

ތިލަދުންަމތީ ދެކުނުބުރީގެ ، ޝުކުރިއްޔާ ތިލަދުންމަތީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އާެދ ދެންމެ ތިޔަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާދިލް.

ފަހުން އިޝާރާތް ކޮށްލެްއވި ނުކުތާއަށް ުއސޫލެްއގެ ގޮތުން ގިނަ ފަހަރަށް 

އެކަހަލަ ޑްރާފްެޓއް ަތއްޔާުރވެވުނީމާ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއަށް 

 1495ވަަޑއިގެންެނވުމުގެ ކުރިން ެމންބަރުންގެ އަރިހަށް އެ ނޯޓިސްގެ ގޮުތގަިއ 

ސް ޢަމަލުކުރަްއވަމުން ފޮނުވުން އެއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވެ 

ނޑަށް އެނގިފަިއއޮތީ. ކުރިން ނިމިދިޔަ ޚާއްަޞ  ގެންދަާވގޮތްކަމަށް އަުޅގަ
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މަޖިލީހުގައިވެސް ެއކަންތަްއ އެގޮތަށް ކުރަްއވަމުންެގންދަވާފައިވަނީ. 

ޖަލްސާއަށް ، އެހެންވީމާ އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ މިފަހަރުވެސް އެކަން އެގޮަތށް

 1500މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅަށް އެ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ވަަޑއިގެންެނވުމުގެ ކުރިން 

ނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ  ދެން އަޅުގަ

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިހާބަށް.

 

 ޢިއްޒަތްތެިރ ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

ނޑުވެްސ ވާހަަކ މާ ިދގެއްނުކުރާނަން.  ުމޙަންަމދު ޝިާހބު  މެންަބރު  1505 މެންބަރުން އާދެ އަުޅގަ

ޢާންމުގޮތެއްަގއި ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން ބޭނުންވޭ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު އެދެއްެކިވ 

ންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅަށްެވސް އަދި ތިލަދު

ނުޑ  އާދިލް ދެއްކެވި ވާަހކފުޅާށްެވސް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ދެން އަޅުގަ

 1510ދުވަސް މިއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު މުއްދަތެކޭ. މީެގ  15ހިތަށް އަރަނީ 

ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ ރައްޔިތުްނގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހަށް ޑްރާފްޓެްއ  15މާނައަކި 

ނޑުމެން އަނެއްާކވެްސ  15ނާނެބާވައޭ. ެއއީ އަން ުދވަހުގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

ދުވަސް މިކަމަށް  15މިތާ ބައްދަލުކޮށްގެން ޖަލްސާއެއް ބާްއވަން ޖެހޭނެ. 

ނިންމަފިއްޔާ. އެހެންވީމާ ެއއީ ވާެނކަމެއް ވެއްެޖއްޔާ އަޅުަގނުޑވެްސ 

 1515މެނޭ އެކަމަށް މަސައްކަްތކުރާނަން. އަޅުަގނުޑވެސް ކޮމިީޓގައި ހި

މީހެއްކަމަށް ވާތީ. އާދެ ެދން ކުރީރޭ ބައެއް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން 

ނޑުެވްސ ތާއިދުކޮށްލަން  ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ބަެއއް ޮޕއިންޓްތަކަށް އަުޅގަ

ބޭނުންވޭ. ެއގޮތުން ވޯޓު ލުމުގެ ކަންަތއް ައޅުަގނުޑވެސް ތާއީދުކުރަން ިމ 

ނުޑ ބޮޑަްށ ތަޢާރުފުކު އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިްނގ މިތަނުގައި ރަން. އަދި އަުޅގަ

 1520ލެޭވގޮތަްށ ވޯޓު ތާއީދުކުރެވެނީ އިލެކްޓްރޯނިްކ ސީކްރެޓް ބެލޮޓެްއގޮތަށް 

ހަމަޖައްސަެަން. މިއީ އަުޅަގނޑުގެ ިޚޔާލު. އާދެ ކޮންެމ ޕޮއިންޓަކަށް 

ނޑު ގަސްެތއް ނުކުރަން. އާދެ ކޮންމެ  މާދިގުކޮށް ވާހަކަަދއްާކކަށް ައޅުގަ

ްސތުކުރަނީ ވަގުުތެގވެސް ގޮތުްނނާއި އެްއކޮށް. ޕޮއިންޓެއް ދަންނަވާލަން ގަ
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ނޑު ާތއީދުކުރަން މި ޑްރާފްޓް މިކޮމީޓީގެ  ދެން އަދި ހަމައެއާއެކު އަުޅގަ

 1525މަސައްކަތަށް ނޫން ކަމުގަިއިވއަސް، މީިޑއާގެ ބޭނުންކުރަްނޖެހޭނެ ކަމަށް 

އަޅުަގނޑުމެން މި ޑްރާފްްޓކުރަމުން ދާއިރު. ޤާނޫނުައސާސީ ޑްރާފްޓް 

ދާއިރު. އާދެ ީޓވީ، ރޭޑިއޯ. އާދެ ފުޓުބޯޅަ މެޗުތަކުަގިއވެސް ކުރަމުން

ހައިލައިޓްސް ަދއްކާ. އެގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢާންމުން ބޭނުންވާ ފެންވަރަްށ 

ޓްސް އެްއޗެހި ދެއްކިދާނެ ަކންނޭނގެ. އަދި ަހއިލައި ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ 

 1530ޅުްނގެ ޚިޔާުލ އަިދ އެބޭފު ޕްރިންޓް މީިޑއާިއން މިކަމާބެހޭގޮތުންހަމައެއާެއކު 

ފަރުދުންގެ ިޚޔާލު އަދި އެބޭފުޅުންނަށް ޒާތްޒާުތގެ ބޭރު ޢާންމު އެކި 

ޤައުމުތަކުަގއި މި އޮންނަހެން އޮޕީނިއަން ޕޯލް އެއްޗެިހވެްސ ނެންގެވިދާނެ. 

ކުރުްއވުމަކީ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ  އެހެންވީމާ އެކަންަތއްތަްއެވސް

ރު ފުރިހަމަކަމެްއ ލިބިގެންދާނެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތަށްވެސް އިތު

 1535ކަމެއްހެން. އެެެހެންވީާމ އެކަމަށް ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީްސ 

ވިސްނަަވިއގެން ކޮންމެވެްސ ގޮތެއް ާރއްަވަވއިދެްއވާނެަކމަށް އަޅުަގނުޑ 

ވާހަކަދެެކވުނު ޕޮއިންޓެއް. މަޖިލީހުގެ އުންމީދުކުރަން. އާދެ ދެން ކުރީރޭ 

ނޑުމެންނަށް ވަގުުތ، ކިތައް މަސްދުވަ ްސ ވަންދެން ބާއްވާފައިތޯ ައޅުގަ

މަހަކު ކިތަްއ ޖަލްސާތޯ ބާއްވާނީ. އެ ކުިރއަށް އެނިގގެން  ބްރޭކެއް ލިބޭނީ.

 1540އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަްށ އޮތް ދެ މަސްދުވަހަށް ނުވަތަ ތިން 

މަސްދުވަހަށް ނުވަތަ ދައުރުތަކަކަށް ބެހިގެންނަމަވެސް ޮއެވއްޖެއްާޔ، ެއީއ 

އްބެވި ވަރަްށގިނަ ެއހެން މަސައްކަތްތަްއވެސް ކުަރއްވާ ބޭފުޅުން. މިތާއެބަތި

ނަޑކަށް ހިއެއްުނޭވ  އެހެންވީމާ މުޅިން މިކަމުަގއި އެެެްއވެސް ަބޔަކަށް އަުޅގަ

އެޅެވޭނެހެން. އެހެންވީމާ މަހަކު، ކޮންމެ މަހެްއގެވެްސ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ 

 1545ތަްށެވސް ކޮންމެވެސް ތެރޭގައި އަދި ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މިގޮ

ނޑަެއޅުއްވިދާނެ. ކޮމިޓީން ެއގޮތަްށ ވިސްނެވުމަށް  ކަހަލަ ވަގުތުތަެކއް ކަ

އަޅުަގނުޑ އެ ިޚޔާލުެވސް ދޫކޮށްލާނަން. ދެން މި ޑްާރފްޓިން ކޮމިޓީއާ 

ބެހޭގޮތުންވެސް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް މި ގަާވިއދުގައި ަބއެްއ 

ނޑަށް ފެނޭ. ޢިއް ޒަތްތެިރ ހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ
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 1550ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެްނބަރު ވިދާޅުވިހެން މީަގިއ މިފަހަރު މި 

ނަޑށް ހީވާގޮތުަގއި ވަރަށް މުހިންމު އުސޫލީ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަުޅގަ

ކަންތައްތަެކއް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ މިއުސޫލީ ކަންތައްތައްތަކާބެހޭގޮތުްނ 

ންގ ކޮިމޓީއަށް ވަރަްށ މިމަޖިލީހުގައި ގޮތެއް ނިންމައިފިއްާޔ، ޑްރާފްޓި

ފަސޭހަވާނެ. ޑްރާފްޓް ކުރަްނޖެހޭނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނިންމަވާ 

 1555ތަފާުތ ޑްރާފްޓްތަކެްއ އުސޫލީ މައްސަލަަތކަކަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ 

ނޑުމެްނގެ ފަިއނަލް ޕްރޮޑަކްޓް  އައިސްިފއްޔާ އެންމެފަހުން ނިމޭއިރު އަުޅގަ

އަނެއް ޮޕއިންޓަކީ އަޅުަގނުޑވެްސ ން މާ ރަނގަޅު ނުވެ ިހގައިދާެނ. ދެ

ތާއީދުކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަާވނެ ކޮންމެވެސް 

ނަޑއެޅިފަިއ ބާްއވަން. ކޮންމެ މާއްާދއަކަށް ނުވަތަ ކޮންެމ  ވަގުެތއް ކަ

 1560އްބަިއ އެ  ،ިމނެޓު 5ބޭފުޅުން  އެއްަބއި އެހެންނޫނީ ޓޮޕިކަކާ ބެހޭގޮތުން.

އެވެްސ އެހެންވީމާ  .ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާފާނެމިހެން ،ޑިއިރު ބޭފުޅުން ބައި ގަ

ހަމަ ވަރަށް  އްޖެއްޔާ ނޑުމެން ަގވާއިުދގައި ހިމަނާފައި އޮވެ އަޅުގަހަމަ 

ނޑުމެން ފަސޭހަވާނެ.  ތައްޔާުރވެގެްނ މެންބަރުންނަށްވެްސ ާވހަކަދައްކާ އަުޅގަ

އްސަލަައކީ އަނެއް މަދެން  އެ ޓައިމް ޕީރިއަޑަށް ސެުޓޮކށްގެން އަންނަން.

 1565ލޮޖީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެހެން ހީވަނީ ޓެކްނޯމިއީ މިޒަމާނުގެ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަެތްއ ކުރާއިރު. އެހެންވީމާ މިޖަލްސާތަކަށް އަދި 

 ،ލޮޖީޓެކްނޯބޭރުގެ ބޮޑެތި، މާބޮޑެތި ޖަްލސާތަކަށްވެސް ާދއިރު މިޒަމާނުގެ 

ސީޒް، ިމކަހަލަ އެްއޗެހިތަްއ މިދެންނެވީ ކޮންޕިއުޓަރ، ޕޮކެޓް ޕީ

 ޖަލްސާތަކަށް ެވއްދޭ. އެހެންަނމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިތަނަށް މޮބައިލް

ނަޑކަށް ހިއެއްނުޭވ   1570ފޯން، ޕީޑީއޭވެސް މިއުޅެނީ ނުވެއްިދގެން. ފޯނު އަޅުގަ

އެްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިތާ ތިއްބަވަިއގެން ފޯނު ކުރައްވާެނ 

ނިކުމެވަޑަިއގެން ކުރަްއވާނީ. އެހެންވީމާ އެކަހަލަ  ހެންނެއް. ބޭރަށް

އިުކއިޕްމަންޓްސް މިތަނަށް ވެއްޭދގޮތަށް ޮއވެއްޖެްއޔާ މިހާރުގެ ވަރަްށ 

އެހެންީވމާ އެބޭފުޅުންގެ  މިތާއެބަތިއްބެވި. ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުންވެސް

ނުޑމެންގެމަސައްކަތްތަކަާށއި   1575މަސައްކަތްތަކަށް ފަސޭހަވެގެންދާެނ  އަުޅގަ
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ނޑަށްފެނޭ.ކަ އެެހންވީމާ މި ވާހަކަަތއް ިމވަގުުތ ދެންނެވުމަށް  މަށް އަުޅގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ޝުކުރިއްާޔ. ނިލަންދެއަތޮޅު ެދކުނުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންަބރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު، މުޙަންމަދު ޝިހާބު. އާދެ  1580ފުރުޞަތު އަރުވާީނ  ދެން އަޅުގަ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުްސތާޛު ޝާހީން 

 ޙަމީދު. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނުޑވެސް މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 1585 ވާލެްއވުމުަގއި ެގންގުޅުްއވަްނވީ ކޮމިޓީން ގަާވއިދު އެކުލަ ހިފާލަން ބޭނުންވަނީ  މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު 

ނޑަށް ފެންނަ އުސޫެލއް ަދންނަވާލަން. މި  ވާހަކަެދއްެކވުން: އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަީކ އަޅުގަ ޕޮއިންޓުަގއި އަުޅގަ

ނޑު މަސައްކަަތކީ ޤާނޫނުއަސާސީ  މިކުރިމަތިލައިގެން މިއުޅޭ މައިގަ

ރުމުގެ މަަސއްކަްތ ކަމަށްވާތީ ެއކަމާ ބެހޭގޮތުން. އާެދ އިޞްލާޙުކު

 1590ކުރުމަށްޓަަކއި ޑްރާފްިޓންގ ކޮމިޓީެއްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ިއވެނީ އެކަން 

އުފައްދާ ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު ވަރަށް ަތފާތު. އަޅުަގނުޑ 

ްއ ނޫން. އެކަން ދެކޭގޮުތގައި އުފައްަދވަންީވކީ އިތުރު ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއެ 

ެބހޭގޮތުން އެންމެ  ދިރާސާކޮށް، އެކަންތައް އެްނމެރަނގަޅަށް ބަލާ، އެކަމާ

ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމައްޓަކައި އެކަީށގެންާވ ކޮމިޓީއެްއ 

 1595އުފެއްދުމަށް. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑު އެކޮމިީޓއަކަށް ޑްރާފްޓިްނގ ކޮމިޓީެއކޭ 

މިޓީގެ ްސކޯޕަީކެވސް ހަމައެކަނި ބޭނުމެއްުނވޭ. ައދި އެކޮކިޔާކަށް 

ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަަސއްކަްތކަމުގަިއ ހަދާކަށް ބޭނުމެއްނުވޭ. ީމެގ 

ނޑު މިދަންނަވާލީ  ސަބަބުތަކެްއވެސް އެބަހުރި. ެއންމެ ފުރަތަމައިނުން އަޅުގަ

 އެއް ސަބަބު. އެއީ މިކަމާބެޭހގޮތުން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ.

 1600މިހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެން  ލަންޖެހޭ.ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަ

އެހެން  އެްއޗެއް ަތއްޔާރުކުރަން މިޖެހެނީ. އެއީ ރިސަރްޗވެސް ހަަދންޖެހޭނެ



 63 

ބައްލަވަްނ  ޤައުމުތަކުަގއި ކަންތައްަތއް ކުރަްއާވގޮތްވެސް 

އެހުރިހާ ކަންތައްތަަކށް ފުރުޞަތު  ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެްނވީމާ

ނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އޮންނަންޖެހޭ

 1605ޑްރާފްޓްކުރާނީ ހަމައެކަނި މިމަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަަތކަްށ 

ނޑަށް  އެކަނި ަބއްލަަވއިގެން ކަމަށްާވނަމަ އެދާއިރާ ހަނިެވގެންދާނެ. އަުޅގަ

ނޑުގެ އަމިއްަލ ޙާލަތަށް ވިސްނާއިުރވެސް  ހަމަ ހުށަހެޅޭ  ހީވަނީ އަުޅގަ

ކޮންމެ ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ޖަލްސާއަކަްށ  ނުވަތަ ހުށަހެޅޭޕޭޕަރަކަށް ކޮންމެ 

ހާޒިރުވެ އިނދެގެން ވަުގތުން ބަލާލާފައި ނުވަތަ ދުވަސްކޮެޅއް 

 1610ލިބުނުކަމުގަިއވިއަްސ ފަހަރެްއގައި  ދަްއކަން ބޭނުންވާ ުހރިހާ ވާހަކަތަެކއް 

ބަރުންގެ ހުރިހާ ވަހަަކތަކެއް ުނވަތަ ނުދެއްކިދާނެކަމަށް. އެހެންވީާމ މެން

ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކެއް މިކަހަލަ މަޖިލީހެއްގައި ނުދެއްކިހުރެދާނެ. 

ނުދެއްކި ހުރިކަމަށްވަންޏާ ެދން ހަމައެކަނި އެ ޑްރާފްޓިްނގ ކޮމިީޓއަށް ެއ 

ދެން ނުދެއްކި ހުރި ވާހަކަތަކަށް ނުވަަތ   ހުރިްއޔާ،އިސްކޯޕް ލިމިޓްވެފަ

ނޑުެމން އަބަދުވެްސ އެޚިޔާލުތަ  1615ެކއް ެއއަށް ެވއްދޭގޮތެއް ނުވާނެ. އަުޅގަ

ހަނދާކުރަންޖެހޭ މަޤްޞަދަކީ މި ތައްޔާރުކުރަން މިއުޅޭ ނުވަަތ 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރަްނ މިއުޅޭ މަސަްއކަތަީކ ޤާނޫނުއަސާީސ 

ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ، ަޤއުމަށް، ިދވެހިރާއްެޖއަށް، އިޞްލާޙުކުރުން

ނުޑމެން މިފަހަރު ބޭނުންވާގޮތަށް އެން މެ ރަނގަުޅ ޤާނުނުއަސާސީއެއް އަުޅގަ

 1620މިހެންކަމަށްަވންޏާ އަޅުަގނުޑ ނިންމާފައި ފާސްކުރެޭވގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުން. 

ދަންނަވާނީ ހަމަ މިދެންނެވިފަދައިން، އެފަދަ ގޮތަކަށް ްސކޯޕް ލިމިޓްނުވާ 

ށް އެ ކޮމިޓީެއއް ނުވަތަ ަޤނޫނުއަސާސީ ރަނގަޅަށް ބަާލ ދިރާސާކޮ ރިވިއު

އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ބައިތަކާބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް 

ކޮމިޓީއެްއ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. އެ ކޮމިޓީން ލިބިދޭ ބާުރތަކުގެ ތެޭރަގއި 

 1625އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެކަަމށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައްކުރުމާއި އަދި ފަންނީ 

ހެންވީމާ ިމ ނުކުތާތަކަށް އެހީ ހޯދުންވެސް ހިމެނެންވާނެކަމަށް. އެ
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ބެއްލެޭވގޮތަށް ަގވާއިދު ހެްއދެވުމަށް އަޅުަގނުޑގެ ޚިާޔލު ހުށަހަޅަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 1630ޝުކުރިއްާޔ. މާޅޮސްމަޑުލު އުުތރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާުޛ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތޮޅުގެ އަެނއް ޝާހީން ޙަމީދު. ދެން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ހަމަެއއަ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދަށް.

 

ނޑު ޢައްސަލާމް މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ޢަލައިކުމް ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިފަހަރު އަޅުގަ

 1635 ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލަނީ، ރިޔާސަތުން ދެްއވި ފުރުޞަތާއެކު،  މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

ޑުމެން މިހާރު މި ހަދަން މަސައްކަތްކުރާ ޤާޫނނުއަސާސީަގއި އަޅުަގނ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އޮތުމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ބައެއް ޚިޔާލު ހުށަހަޅާލެވޭތޯ.  

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުރުމަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ގަާވއިދުަގިއ ބުނާ ބައެއް 

ކަންތައްތައް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފުަރތަމަ އަޅުަގނުޑ 

 1640ހިތްވަނީ އަުޅަގނޑުމެން މި ޑްރާފްޓްކުރާ ގަވާއިަދކީ ފާހަގަކޮށްލާ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މައްދާތަާކއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ބެހޭގޮތުން މި މަޖިލީހުގަިއ 

ވާހަކަދެެކވެމުންދާއިރު ތަންކޮޅެއް މިނިވަންކަމާއެކު ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުެގ 

ނޑުެގ ެއްއ  ފުރުޞަތު ލިބިފައި އޮންަނ ަގވާއިަދކަށްވުން. ެއއީ ައޅުގަ

ޔާލު. ދެން ދެވަަނއަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާހިތްވަީނ ހަމަ ެއގަާވއިދުަގިއ ޚި

 1645ޢިްއޒަތްތެރި ، ހުންނަން، މީޑިއާއިން ަވގުުތން ދުރައްނުދެއްކުނު ނަމަެވސް

ރައީސް، ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅަގނޑު މިތަންކޮޅެ މިހެން ގެންނައިރުވެސް، 

ނުޑގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުނުން ދަން ނަވާނަމަ، މީޑިއާއިން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ގެންނަންޖެހޭނެއޭ، ނޫނީ މީިޑއާއިން ަދއްކަން ޖެހޭނެއޭ. ަދއްކާށޭ ޖެހޭނީ، 

ނުޑ  އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ބުނާކަހަލަ ޮގތަކަށް އޮންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 1650މިހާތަނަށް ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ބަލާއިރު ކޮންެމވެސް ވަެރއްެގ 

ނޑުމެްނގެ އަދުގެ ސަރުކާަރށް ހުރިކަމަށް  ހުރަސްތަކެއް، ދަތިތަކެއް ައުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީވެ، އަޅުަގނޑު އެފެންވަުރަގއި ނުގެންގޮްސ، 
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ނޑު މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ.  އެއަްށވުރެ ތަންކޮެޅއް ލުިއޮގތަކަށް އަުޅގަ

އަދި ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްަތކުން ަވގުތުން  ވަގުތުން މީިޑާއއިން ނުވަތަ

 1655ވަހުން ދުވަހަށް ނުކުރެވުނު ކަމުަގއިވީނަަމވެްސ، ބައެއް އެހެން ވަގުތަްށ، ދު

ކަންތައްތަުކގަިއ، ޖަލްސާ ިނމުމާގުޅިގެން ވީއެންމެ އަވަަހަކށް ޚަބަރުފަތުރާ 

މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ ޤާނޫނުއަސާީސ  ޢާންމުންނަށް ،ވަސީލަތްތައް މެުދވެރިކޮށް 

ސޭހަގޮތެްއގަިއ ހެދުމާ ބެހޭގޮތުން މެންބަރުން އެ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލު ފަ

ތަންކޮޅެއް ައވަހަށް ފެންނާނެކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތުން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

ނޑު އަދިެވސް ފާހަގަކޮށްލާހިތްވޭ، ައޅުަގނޑުމެން މިރޭަގ   1660ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

އަދި މި ޚިޔާލާެއކުެވސް އެަބުއޅޭ ަގވާއިދު ކިތަްއ ދުވަހުެގ ެތރޭގައިތޯ ުނވަތަ 

ޅުަގނޑުެމން މި ނިންމަންޖެހެނީ. އެވެްސ މިހާރު ކިހާދުވަހަކުންތޯ އަ 

ނޑު ދަންނަވާާލ ހިތްވޭ އިތުރު  ހުރިގޮތް ޚިޔާލު. ހަމައެއާެއކު އަުޅގަ

ޚިޔާލެްއގެ ގޮތުން، ގަާވއިުދ ވަކި މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ނިންމުމަށް 

ނޑުމެން މި   1665އަޅުަގނޑުމެން ޚިޔާލު ހަމަ ކުރާ ފަދައިން، މިފަހަރު އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޚިޔާލުކުރާ،  ޚިޔާލުކުރާ، އެ ބުަރ މަސަްއަކތެއް ކުރުމަށް އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީވެސް ވަކިުމއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑަައޅަންވާނޭ. އެހެންގޮތަކަްށ  ނޑުމެން އަޒުމު ކަ ނިންމާނެކަމަށް އަޅުގަ

ބުނާނަމަ ކޮންމެވެސް ލިޔުެމްއގަިއ ލިެޔވިފައި އޮންނަންވާެނއޭ. ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިހިސާބުން އަޅުަގނޑުގެ ވާހަަކ   1670ރައީސް. މިރޭ އަުޅގަ

ނިންމާލާނީއޭ. އެއީ އެހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފުރުޞަތުދީ، ޙަޤީޤަތުގަިއވެްސ 

ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ަގވާއިދ ހެދުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަްށ 

ނީ. އަދި ގެންދިއުމަށްޓަަކއި. ަގިޑވެްސ ބާރަޔާވެސް އަނެްއކޮޅުން ކައިިރވަ

އެހެން މެންބަރުންވެސް އެދިަވޑަިއގެން އެބަތިއްެބވި. އެންމެ މުހިންމު ތިން 

ނޑު ފާހަަގޮކށްލާ ތިންކަމެއް މިދަންނަވާލީ. އަދި އޭެގ   1675ކަމަކަށް އަުޅގަ

އިތުރުން ދާދި ދެންމެއަކު ހަމަ ދ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

ޚިޔާުލެވސް އެީއ ހަމަ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިހާބު ފާހަގަކުރެްއވި 

އަޅުަގނުޑެގވެސް ޚިޔާުލެގެވސް ބައެްއ، ހަމަ އެޭބފުޅާ ކުރެްއވި 
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ނުޑގެ އަނެއް ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު،  ޚިޔާލަކީެވސް. އަދި ީމގެކުރިްނ އަުޅގަ

 1680ރ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީެވސްވަނީ ކުީރގެ 

ތުން ވާހަކަފުުޅ ދައްަކވާަފއި. އެހެްނވީމާ ޖަލްސާއެްއގަިއވެސް ަވގުތާބެހޭގޮ

އަޅުަގނޑު މިހިސާބުން އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން 

 އިށީނދެލާނަން.  

 

 1685ޝުކުރިއްާޔ. މާޅޮސްމަޑުލު ުއތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ފުރު ޞަތު މިއަރުވަނީ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢަލީ ވަޙީދު. ދެން އަުޅގަ

 ޖަމީލަށް. هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުްސތާޛު ފަތުޙު

 

ެިރއްާޔގެ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، އަޅުަގނުޑވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އެއްެޗއް  ރަީއސްލުޖުްމހޫ

 1690 މެވެސް މުއްދަތެްއ ދަންނަވާލާނީ ގަާވއިދު ެއުކލަވާލާ ނިންމުމަށް ކޮން ޖަމީލް هللا މެންަބރު ފަތުޙު

ނަޑއެޅުމާބެހޭގޮތުން. ެއގޮތުެގ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ކަ

 15ދުވަސް، އާދެ ެއއީ ބަންދުދުަވސްތަކާނުލާ  15މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި 

ދުވަހެއްެގ ވާހަަކ. އެިޚޔާލަށް އަޅުަގނުޑވެސް ާތއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް 

ދުވަސް  15ަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ެއާއެއކީަގއި ކަލަންޑަރު ބަލާލާފައި އެ އަޅު

 1695 އެްއކޮށްލަްއވާފަިއ، ޑެޑްަލއިނަކީހަމަވަނީ ބަންދުދުވަސްތަާކވެސް 

ނޑުމެން ނިންމާފައި، ނިންމުން  ކޮންދުވަހެއްކަން އިނގޭކަހަލަޮގތަކަށް އަުޅގަ

މިތައްވަނަ ދުވަުހ ކިހިނެތްވާނެބާަވއޭ. އޭރުން ިއނގޭނެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 

 15ދުވަަހއްކަށް ޑެޑްަލއިން އޮތީ. އާެދ ނުވަތަ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ މިަތްއވަނަ 

ނޑު ހިތުން 15ދުވަސް ވާރކިންގ، އާދެ  ހަމަ އެންމެ  ދުވަްސ އަުޅގަ

 1700ރަނގަޅު މުއްދަެތއް. ދެން ަގވާއިުދގަިއ ހިމެނެންވާނެ އުޫސލީ ކަންތައްތަާކ 

ފުރަތަމަ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ޚިޔާެލްއ  ބެހޭގޮތުން. އާދެ އަޅުަގނުޑ އެންމެ

ދަންނަވާލާނަން. އެީއ ކަމަްށ ހޮވިފަިއވާ ިޢއްޒަތްތެރި ޮކމިޓީގެ ބޭފުޅުން 

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ މިފަހަރު ގަާވއިދު  ވިސްނާލެްއވުމަށްޓަަކއި، އަުޅގަ

އެކުަލވާލާއިުރގައި ޭއގެ ތަފާތު ބައިތައް ވަިކާވގޮތަކަށް، އާެދ އޭގެ މާަނއަީކ 
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 1705ބާބުތަކަކަށް ބެހިފައި، އެކަހަލަ ގޮތަކަްށ ނޫންކަމުގަިއ  ކޮންމެހެން

ވިއަްސވެްސ ޖަލްސާަގއި ކަްނތައްތައް ހިނގާގޮާތއި ުނވަތަ ވާހަކަދެެކވޭގޮާތ 

ނުވަތަ ވޯޓުނެގުމާ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެއީ އެއްަބއެްއކަމަށް ބައްލަވާފައި. 

މާބެހޭގޮތުން އިދާރީ ބަެއއްކަހަލަ ކަންތަްއތައް އެބަހުރޭ. ސަލާމް ުބނު

ނުވަތަެަ އެނޫންެވސް ކަްނތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން. އެހެންވެ އެަބއިތަްއ 

 1710ގޮތަކަށް ކެަޓގަަރއިޒްކުެރވިަފއި އޮތުމުން ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ވަިކވާކަހަލަ 

ނޑުމެން އެއަްށ ރެފަރެންސް ދޭ އިުރގަިއ  ތަންކޮޅެއް ބަލާާލއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު  ޓޯރިއަްލކަމެްއގެފަސޭހަވާނެހެން. އެއީ ހަމައެަކނި އެޑި ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ދަންނަވާލާލަން. މިހެން މިދަންނަވާލީ އަޅުަގނޑުމެން ައތްމަތީގައި މި 

އޮންނަ، ައޅުަގނޑުމެން ބަލާލަން މިއޮތީ ކުރީގެ އެންމެފަހުން ބޭއްވުުނ 

 1715ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު. ދެން ހަމައެފަދައިން ރައްޔިތުންެގ 

ނޑުމެން މި ހާރު މަޖިލީހުގެ މި ހިނގަމުންދާ ގަާވއިދު. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ތަންކޮޅެއް ފަސޭަހވާނެގޮަތކަްށެް އެބައިަބއި ވަިކކުރެިވްއޖެއްޔާ ވަރަށް 

ރ. އަތޮޅުގެ  ބެހޭގޮތުްނ. ރަނގަޅުވާނެ. ދެން ޑްރާފްޓިްނގ ކޮމިޓީގެ ްސކޯޕާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު ފާޅުކުރެއްިވ ޚިޔާލުފުޅަކީ 

 1720ޅުަގނުޑވެސް ހަމަ ކުރަމުން ގެންދިޔަ ޚިޔާލެއް. ާއދެ ކޮންމެހެން އަ

ނޑަްށ  ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓގެ ސްކޯޕް އެހެންގޮތަެަކަށް އޮތުމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ލްކޮށް އެ ރަލަކަންނޭނގެ ޕެހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިވސްނާލެވިދާނެ 

ވަކި  ހޭނެ އެއީޑްރާފްޓްކުރާބަޔަކީ ހަމަ، ޑްާރފްޓްކުރާ ބަޔަކު ތިބެންވެސްޖެ

 ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް ދެންެމ ރ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި

ނޑުމެން މިކުަރމުން މިގެންދާ  ފަދަ ފަންކްޝަނެއް  1725ކުާރ ކޮިމޓީއެްއ، އަުޅގަ

މަސައްކަތްތަުކގެ ބެކްގްަރއުްނޑުަގއި ހުރުން އެއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

ދެ އޭނާ ދެްއވި ނަެމއް ރިިވއުކުާރ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއްހެން. އާ

ނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެްއ  ކޮމިޓީއެްއގެ ވާހަކަެއއް ދެްނ އެކަންތައް އަުޅގަ

 ރަނގަޅަށް އެއާ ދޭތެޭރގަިއ ވިސްނަވާެލްއވުމަށް ފަހުގަިއ އެ މެކޭނިޒަމް

 1730ކޮންމެއަކަސް ހަމަޖެހިފަިއ އޮތުންެއއީ. އެހެްނވީމާ ހަމައެކަނި 
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ނިވަންކަމާއެީކަގއި އަޅުަގނުޑމެން މިތާނގަިއ އަޅުަގނޑަްށވެސް ީހވަނީ މި

ޚިޔާލުތަކެއް ފާުޅކުރުމަށް ފަހުގައި، ހަމައެކަނި ފާުޅުކރާ ޚިޔާލުތައް 

ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަކަށް ިދއުމަށްފަހުގައި އެ ބޭފުޅުން އެ ޚިޔާލުތައް 

ުނވަތަ އެއާ އެްއގޮތް ވާގޮުތގެ މަތިން ޑްރާފްޓްތަކެއް  ކުަރްއވާފައިސަމަރައިޒް

 1735ދަވާފައި ފޮނުްއވުމުގެ އިތުރަށް އުސޫލީ ކަންތައްަތކާ ދޭތެރޭގަިއ ހައް

ނޑުމެންެގ ބަޙުޘްތަކުަގއި  ދިރާސާކޮށް، ރިސާރްޗކޮށް  ނުވަތަ އަުޅގަ

ތަންކޮޅެްއ ރަނގަޅަްށ ޑިފައިްނވެެގން ސާފުވެެގްނ ވާހަކަދެެކވޭ މިސްރާބުތަްއ 

ނޑުމެންގެ މަސަްއކަތް ގެންދާނެ ޓީއެއް ުނވަަތ ޮކމި ދާކަހަލަގޮތަކަށް، އަުޅގަ

ކޮންމެސް އެކުަލވާލެވިަފއިވާ ބޮޑީއެްއ އޮތުން އެއި އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ 

 1740 ކަމެއްހެން. އާދެ އެ ޓެކްނިކަްލ އެްޑވަިއޒަރސް ބޭނުންތެރި  ވަރަށް

ނޑަްށ  ބޭނުންވާނެ ރިސާރޗްވެސް ޭބނުންވާނެ އެކަހަލަ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ުކރަންޖެހޭނެހެން.  ހީވަނީ މިފަހަރު އަޅުގަ

ނޑުެވސް ވަރަްށ ތަރުޙީބުދޭ ޚިޔާލެއްކަމަްށ  އެހެންވީމާ އެ ިޚޔާލުފުޅަކީ ައޅުގަ

ނޑު ހިތައް  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ެދން ހަމަ އެއާއި އެީކަގއި ައޅުގަ

 1745އަރާ ކުީރގައި ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ގޮތެްއވެސްމެ އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު 

އިރު އެ ަކންތައްތައް ތަންކޮެޅއް ރަނަގޅަށް ސާފުކޮށް ގަާވއިދު ެއކުލަވާލާ 

އެނގޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގަާވއިދު ތެރޭގައި ހިމަނާފައި ބޭއްވުްނ 

ނޑުމެން ބާއްވަމުްނ  ކިހިނެއްވާނެާބއޭ. އާދެ ެއިއ ޖަލްސާތަކެއް އަުޅގަ

ގެންދާއިުރގައި ަބެއއްކަހަލަ ުއސޫލީ ކަންތައްަތކާބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑުމެްނ 

 1750ފާޅުކޮށް ވީާހވެސް ތަަނވަސް ގޮތެްއގައި ވީާހވެސް ިމނިވަންގޮެތއްަގއި ޚިޔާލު

ނޑުމެން ކުީރަގިއވެސް އެަބޮއވޭ  ޚިޔާލުފާޅުކޮށް ހެދުމަށްޓަކަިއ އަުޅގަ

ދޭތެރެދޭތެރެއިން ނުރަސްމީގޮތުން ހަމަ ޖަލްސާތަކެއް ކުރެވިފައި މިކަންތައް 

ޚިޔާެލއް  ްޒުކރުމުގެބޭނުންކޮށްލާ ހިތްަވނީ އިންސްޓިޓިުއޝަނަލައިއަޅުަގނުޑ 

އަޅުަގނުޑގެ އެަބއޮތް. ނުވަަތ އަޅުަގނޑަށް ފެނެއޭ. އެހެންވީމާ އެކަމަްށ 

 1755ވާއިުދގެ ތެރޭަގއި ދީފަިއ އޮތުން. ޭއގެ ކޮންމެސް ކަހަލަ ޕްރޮވިޝަެނއް ގަ 

މާނައަކީ ެއއީހަމަ ަގާވއިދުަގއި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ަގވާއިުދ ަތންދޭ ހުއްދަދޭ 
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ނޑަށް ކަމެއް ކަުމގަިއ ހެދިފަ އި ޮއތުން. މިހެން މި ދަންނަވާލީ އަުޅގަ

ވިސްނޭ ގޮތުަގއި ިވއްޔާ ބަުޙޡްކުރެވުމަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ުމހިންމު އުސޫލީ 

ނޑުމެން މި ގެންދާ  ކަންތައްތައް ހަމަ ކޮންމެ ޖަލްސާއެްއގައި އަުޅގަ

 1760ގަާވއިދުގެ މަތިން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އިތުރަށް ެއއަށްުވރެ ތަންކޮޅެްއ 

ތެއްަގއި ވާހަަކ ދައްކާލާހެދުން އެއީ އެއްަބއިފަހަރަށް އޭެގ ނުރަސްމީ ގޮ

ވަނަ  4ވަަނ ނުވަތަ  3ފައިދާ ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ ފެނިގެންދާ ކަމެކޭ. ދެން 

އަޅުަގނޑު މިހާރު ކިތައް ވަަނ ކަމެއްވެސް ހަނދާނެއް ނެތް. ކޮންމެއަކަްސ 

ވާަހކައަީކ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވާ  ދެން އޮތް ޕޮއިންޓަކަްށ އަުޅަގނޑުެވސް

ނޑުމެން ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ އިޞްލާޙުތަކަަކީކ   1765އާދެ މިފަހަރު އަޅުގަ

ނޑުެމން އެކި މަރްޙަލާތަކުަގއި މިހާ ހިސާބަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

އައިުރވެސް ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުތަކާއި އެމީހުންެގ ބައިވެރިވުްނ 

ނުޑ ހިތުން ކަމެކޭ. މުޅި ޕްރޮސެ ޝާމިލުވެގެން އަިއސްފަިއއޮތް  ސަކީ އަުޅގަ

ކަމެއް.  މިހާރު މިހާ ހިސާބަށް އަިއއިރުވެްސ އެ ރޫުޙަގއި ކުިރއަށްދާ

 1770އެހެންކަމަށް ވާއިުރގައި މިހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދެން 

ދާއިރުަގއިވެްސ އެ ޝާމިްލވުމުގެ ކޮންމެސް ގޮތްތަެކްއ އެއީ ަބއެްއ 

ނަޑެއޅިގެން ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ހުށަހަޅުއްވާ ކަ 

ޚިޔާލުފުޅުތައް އެހެންވެ އެ ޝާމިލުވުމުގެ އެަބއި ކިހިނެއްތޯ ގެންދާީނ 

ހުޅުވިފައި އޮތުން. ައޅުަގނޑު ިހތުން ބާއްވަން. އެވެސް ކޮންމެސް ވަަރކަށް 

ނޑުމެން ައކަންތައް ދާއިާރ  ހަމައެކަނި ސްޓްރިކްްޓެވގެންޮގސް  1775ނުވަތަ އަުޅގަ

ތެޭރގަޭއ  ރިހާކަމެއް މަޖިލީހުގެ ޗެމްަބރުގެހުހަނިކޮށްގެން މިހާރު މިއޮތީ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެތެރޭަގއޭ ދެން އެހެންމީހަކު ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް 

ބައިވެިރކުރުމަކީ ެއއީީކ ބޭނުންކަމެއް ނޫނޭ ބޭނުންތެރިކަމެއްވެްސ ނޫނޭ. 

ބަލާއިރުަގއި ެއީއވެްސ ކަންނޭނގެ  ޤާނޫނީގޮތުން ނޫނީ ލީަގލީ

ނ ނޑުމެން މި ކުރަމުން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ  1780ޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އަޅުގަ

ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ ހަމައެކަނި އެ ދާއިާރގައި އެ ުޙދޫދުގެ ތެރޭގަިއ 

ބޭއްވުމަްށވުރެ ފުޅާ ދާިއރާއެްއގަިއ ކުރަމުން ގެްނދާ ސިޔާީސ 
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މަސައްކަތެއްހެން. އާދެ ދެްނމެ ރ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް 

ވިދާުޅވި ައދި އޭގެކުީރގެެވސް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު  ކުރު ގޮތަކަށް

ނޑު މިހިތައް އަރަނީ އެހެންވީމާ ަގވާއިދު ެއކުލަވާލާއިުރަގއި   1785ވިދާޅުވި އަުޅގަ

މި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުންެގންދާ މަސައްކަތުަގއި ުނވަތަ ކިހާ ހިސާބަކަށް 

އް ކޮންކަހަަލ ކަންތައްތަްއ ގެންެދވިއްޖެތޯ ނުވަތަ ކިާހވަރެްއގެ ިޚޔާލުތަކެ

ނޑުމެންެގ ތަޞަވުރުތައް މި ދަނީ އެަކން މީހުންނަށް  ގޮތްގޮަތކަށްތޯ އަުޅގަ

ކޮންމެސް މެކޭނިޒަމަށްވެސް ައޅުަގނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި އެނގޭނެ ކަހަލަ 

 1790ނަމަވެސް ެއ  އެހަށް އެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގިއ އުފެދިފައިވާ ޮބޑީެއއްެގ ތެރޭން

ނޑު ހިތުން ނޫންގޮތަކަށް ނަމަވެސް ެއއާއި ދޭތެ ރޭަގއިެވސް އަުޅގަ

ޚިޔާލުކޮށްލުމަކީ ދެން މި ވާހަކަތައް މި ދެކެވެނީ ަގވާއިުދ އެކުލަވާލުުމގެ 

ނޑު ހިތައް ައރަނީ ގަވާއިުދ  ދާއިރާަގއި ކަމަށް ވާއިރު އެ އަުޅގަ

އެކުަލވާލާއިރު ކަންތައްަތކާޭދތެރޭ ޚިޔާލު ނުކޮށްފިނަމަ ދެން ގަވާއިދު 

 1795ަގއި ޭއެގ ބޭރުަގއި މިހިން ހުންނަ ހުރިހާ އެކުަލވާލެިވގެން އަންނައިރު

ޚިޔާލަކީ ަގވާއިދުން ބޭރުަގއި ކުރެވޭ ޚިޔާލުތަެކއް ކަމުަގއި ެވއްޖީިވއްޔާ ދެން 

ނިކުމެ ދާނެ ދަތިތަކަށް ވިސްނާލާފައި މި ދެންނި ކަހަލަ ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކެއް 

 ނެތޯ އެއަށް އިންކްލޫްޑކުރެޭވގޮތަށް ނުވަތަ އިންކްޫލސިްވގޮތަކަށް ގެނދެވިދާ

އެވެސް ަބއްލަަވއިލެްއވުްނ އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ހަމަ އެންމެ 

ނޑު މިަވގުތު ދަންަނވާލަން ފާހަގަކޮށްފަިއ   1800ރަނގަޅުވާނެހެން. އާދެ މީ ައޅުގަ

 ހުރި ނުކުތާތައް ޝުކުރިްއޔާ.

 

ާތުޛ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސް ޝުކުރިއްާޔ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖަމީލް. އާދެ ވާހަަކ ދައްަކވަން އަދިވެްސ ވަރަްށ ގިނަ ބޭފުޅުްނ هللا ފަތުޙު

 1805އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަ އެބަހުރި. އަޅުަގނޑު ދެންމި ފުރުޞަތު އަރުވަީނ 

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަމީރަށް.

 

ނޑު ދަންނަވާލާނީޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ސް. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު  އަްޙމަދު ަސމީރު 

 1810ދުަވހުގެ މުއްދަތަށް އެއީ އަޅުަގނުޑވެްސ  15ވިދާޅުވިފަަދއިން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތީ އަިދ ޭއގެ އިތުރުން ެއ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި އެކަމަށް ެއދޭ މުއްދަތަކަށް ވާ

މުއްދަތުގައި ފަސޭަހވެދާެނ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތަްއތަކެްއގެ ވާަހކަ 

ޚިޔާލެއްވެްސ  5ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައިާޔިއ އަދި އަޅުަގނޑަށްފެންނަ 

ނޑު ިމަވގުތުކޮޅު ވަަރށް ކުެުރުކޮށް  ދަންނަވާލުމަށް. އެއީ އަުޅގަ

 1815 1981ޔިތުންގެ ާޚއްޞަ ަމޖިލީހުގެ ނިންމާލެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާަނން. ރައް

ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކުަރްއވާފައި އޮތް ަގވާއިދު ޮފތެއް އެބައޮތް 

އެކުަލވާލެވިފަިއ ެއއާިއ ެއކުަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފޮތެްއ 

އެބައޮތް. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ހިތައް އަރަނީ މި ކޮމިީޓއަށް ފަސޭހަކޮށް 

ްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނުވަތަ އިދާރީ ބޭފުޅުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ރަ

 1820ބިނާކޮށްނަމަވެސް ނުވަތަ އެ ބޭބޭފުޅުންެގ  ރިފަރެންސްތަކުގެ މައްޗަށް މި 

އަދި ޚިޔާލުފުޅުގެ މައްޗަށް ްޑރާފްޓެއް ތައްޔާރުކުަރއްވާަފއި އެ ކޮމިޓީއަްށ 

ތްތަކަްށ ފޮނުވައި ދެިވއްޖެކަމަށް ވަްނޏާ އެއީ އެ ބޭފުޅުންގެ ަމސައްކަ

ހަލުވިކަމެއް އަންނާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ  ވާަހކަ އެކަންތަކަްށ 

އަޅުަގނޑު އެކަން ެއގޮތަށްކޮްށ ދެވިދާނެތޯ ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ. ދެން އޭގެ 

ނޑު ަދންނަވާލާފައިވާެނ   1825އިތުރަށް މި ކުީރގެ ޖަލްާސއެްއގަިއވެްސ އަުޅގަ

ަގއި ކޮމިީޓގެ ަގާވއިދުެގ ފަދައިން މި އަޅުަގނޑު ކޮިމޓީގެ ބަިއގެ ތެރޭ

ތެރޭގައި އަޅުަގނޑު ވަރަށް އާދެ މީގެ ކުީރގަިއވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން 

ހިމަނާލަން ބޭނުންވޭ ދިރާސާކުރާނެ ކޮމިޓީއެއް އޮތުން އެއީ އަޅުަގނޑު މި 

ދެންނެވީ ކުީރގެ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ މި ޤާނޫނުއަސާީސެގ ދިރާސާކުރާނެ 

 1830ރަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަްތތެރި ރ.އަތޮޅުެގ ކޮމިޓީއެއް އޮތުމަކީ ވަ

މެންބަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްެވސް ވިދާުޅވިފަދައިން އެކަްނ 

ނޑު  ނުޑ ހުށަހަޅާކަމެއް. އަދި އެކަމަށް އަޅުގަ އެގޮތަށް އޮތުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅާ އެހެން  ތާޢީދުވެސް ކުރަން. އަދި އޭެގ އިތުރުން އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ަގާވއިދުގައި ހިމަނަން އަޅުަގނޑު ބޭނުން އެގޮތުެގ ޚިޔާލެްއގެ 
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 1835ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އެ މަޖިލީހުން  އްމަތިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާްއދާތަ

ަމޖިލީހުން ފާސްވުމުގެ ކުރިން މި ނަންގަތީ  ޑްރާފްޓްކުެރވި އްމާއްދާތަ

މުެގ މަޖިލީހުން ވޯޓަކަށް އަަހއި އޭތި މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި ަތސްދީޤު ކުރު

ކުރިން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލަށް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާލުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނޑު މިހެން މި ދެންނެވީ  ނޑު ހުށަހަަޅން. އެއީ އަުޅގަ ދިނުމަށް އަޅުގަ

 1840މިކަން ފެށިގެން މިައއީ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިފަަދއިން 

މުގެ ބޭނުމުަގއި މިކަން މިއޮީތ ރައްޔިތުންެގ ޚިޔާާލއެުކގައި މިކަން ކުރު

ނޑުމެން  ނޑަށް ީހވަީނ އަުޅގަ ވަރަށް ބޮޑަށް އައިސްަފއި ެއހެންވީމާ އަުޅގަ

މަޖިލިސްތެރޭގައި މިކަން ނިމިގެން ދާއިރު ރަްއޔިުތންގެ ޚިޔާލު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދޭނީ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ ފުރުޞަތެއް 

 1845މިވާހަކަތަށް ދަންނަވާލަން އަޅުަގނުޑ  ޙާޞިލްކޮށްދީގެން ކަމަށް އެެހންވީމާ

 ފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލީ ވަަރށްެް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ.

 

ނޑު ދަންނަވާލާނީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު   . އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެން އަްޙމަދު ާޝޙިދު 

 1850ދުވަހަށް އަޅުަގނޑު ތާޢީދުކުާރ ވާހަކަ. ދެވަނަ  15 ހުށަހެޅުއްވި މަސައްކަތު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކަމަކަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ ކޮމިޓީން ގަވާއިދު އެކުަލވާލުމުގަިއ 

 ވިސްނުންފުޅުަގއި ގެްނގުުޅްއަވންވީ މައިަގނޑު އުސޫލުތަކާެމދު އަޅުަގނުޑގެ

ނުޑ  ޚިޔާލު ހުރިގޮތް މިކަުމގަިއ ިވސްނުންފުޅުގައި ގެްނގުުޅއްވަްނވީ މަިއގަ

އުސޫލުތަކާމެދު ެއއްެޗއް ދަްނނަވާކަމަށްވާތީ ަގވާއިުދގައި ެއކުލަވާލަްއާވއިރު 

ނުޑ ެއއްެޗއް ދަންނަަވއެއް ނުލާނަން.   1855އޭަގއި ހުންނަންވީ ބައިަތކާމެދު އަުޅގަ

މިޓީން ަގާވއިދު އެުކލަވާލެްއވުމުަގިއ އަޅުަގނޑު ހަމަެއކަނި ދަންނަވާލާނީ ކޮ

ނޑު ުއސޫލުތަާކ  އެބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުުޅގަިއ ގެްނގުޅުްއވަްނވީ މަިއގަ

ބެހޭގޮތުން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ައޅުަގނުޑ ދެކެނީ އެ ބޭފުޅުންެގ 

ވިސްނުންފުޅުަގއި ގެްނގުުޅއްަވންވާނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަްތ ހަލުވިކަމާިއ 

 1860ކު ކުރިއަށް ގެްނދެވޭނެގޮތަކަށް ަގާވއިދު އެކުަލވާލުމަށް. އަދި އޮމާން ކަމާއެ
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ހަމަ އެއާިއއެކު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެަވޑަިއގަތުމުެގ 

ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ގަާވއިދު ެއކުލަވާލުން. އަިދ ހަމައެއާިއއެކު 

މި ގަވާއިދު ހިމެނިފައި  މަޖިލީހުގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރު ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް

 އޮތުން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 1865 

ނުޑ ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވާ  .ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް މާލޭ މެންަބރު   އަުޅގަ

 ގަާވއިދެއް އެކުަލވާލާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް  ޕޮއިންޓަކީ އަުޅަގނޑުމެން  އަްޙމަދު ޢާތިފް 

ބަލާއިރު  ހެދި ކަމުަގއިިވޔަސް ކުީރގެ ތަޖުރިބާއަށް  ވިސްނަިއގެން ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފަ އެބަހުރި. ކުރީފަހަރު ޤާނޫނުއަސާސީ 

 1870އިޞްލާޙުކުރަމުން ދިޔައިުރެވސް ބައެއްފަހަރު ަގވާއިދަށް އިޞްލާޙުގެންނަން 

އުޅެންޖެހިފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ  ގަވާއިދަށް އިޞްާލޙެއް ގެންނަން 

ނޑުެމން ޢަމަލުކުރާނެ މަޖިލީހު ން ބޭނުންވެއްޖެކަމަށް ވަންޏާ ދެން އަޅުގަ

ގޮތަކާބެހޭ މާއްދާެއއް އެ ގަާވއިދުަގއި ހިމެނިފައި އޮުތން އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގަިއ އެަބއޮޭވ  ހުށަހަޅަށް. މިހެން ދަންނަވާިއރު އަުޅގަ

 1875ހުގެ ކުރީ ފަހަރު ޤާނޫނުއަސާީސ ހަދަމުން ދިޔައިރު ގެްނުގޅުނު މަޖިލީ

ގަާވއިދު އަދި ޭއގެޭތގައި އޮްތ ވަިކ ކަރުދާސްޮކޅެްއގަިއ އެަބއޮވޭ މަޖިލީހުެގ 

ގަާވއިދަށް އިޞްލާޙެއް ެގނައުމަކާ ނުލާ ޢަމަލުކުރުމަށް މަޖިލީހުން 

ނިންމަވާފައިވާ ކަންަތއްތައް. މިކަހަލަ ކަންތަކާވެސް ިދމާވެފައި ހުރީތީ 

އިދެއް ަހދާ ނިންމާލަން އަޅުަގނުޑ މިވާހަކަ މި ދަްނނަވާލީ. ދެން ަގވާ 

 1880އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅާ މުއްދަތު އަވަްސކުރުމަކީ ެއިއ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް  އެންމެންވެސް އެދޭ ގޮތް. ނަމަވެސް އަޅުގަ

ތާޢީދުކުރެވޭ ވާހަކަތަެކއް ދަްއަކވައިފި ރ.އަތޮުޅގެ މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު. 

ަވރަކަށް ދުވަްސ  15ޅުަގނޑުމެންނަށް އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަ

ނޑު ހިަތއް  ފުއްދިދާނެބާއޭ ކުޑަކޮށް ހިަތްއ އަރާތީ އެުސވާލުވެސް އަުޅގަ

 1885 ވަންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމާެއުކގައި ވާހަކަ ކުުރކުރަން ޝުކުިރއްޔާ.
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ނުޑވެްސ ދެ ބޭފުޅަށް  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ އަުޅގަ

 ބޭނުންވީ. އެއީ ދ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ތާޢީދުކޮށްލަން މީގައި ބޮޑަށް ރާިޙމް ޝަރީފް އިބް 

ނުޑ  ވާހަކަެދއްެކވުން: މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިޙާބު ދެއްކެިވވާހަކަފުޅު. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ

 1890ދައްކަން ބޭނުންވި ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަ ރ.އަޮތޅުގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު 

ކުރުގޮތަކަށް ވިާދޅުވެ ދެްއވައިފި. އާދެ މި ޤައުމީ މީޑިއާެގ ޢަލީ ވަޙީދު 

ވާހަކަ ދެްއެކވި. މީިޑއާއިން މި ޖަލްސާ ދެއްކުމުެގ ވާހަަކ ވަރަށް ގިަނ 

ނޑަްށ ހީވަނީ މި ގަާވއިުދ އެކުަލވާލާއިުރ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ   އަުޅގަ

ނާނެހެން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުްނގެ ވިްސނުންފުޅުގައި އެކަން މިފަހަރު ހުން

 1895ގެ ވާހަަކއާިއ އެީއ މީގެ ފުރަތަަމ ޖަލްސާގަިއ ޑިމޮކްަރސީ

ފެންނަންގޮތަށް ކަންތައްތަްއ  ށް ހާމަކޮށް ދެފު އާއި ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ ވާހަކަ 

ނިންމުމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދައްަކވާފަިއވަނީ އެ ބޭފުޅުން. 

ނޑަށް ީހވަނީ ރު ެއ މި ގަވާއިދު ެއކުލަވާލާއި އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑިފުުޅަގއި  އެހެންވީމާ މި ފުރުޞަތުގަިއ  ހުންނާނެހެން ވިސްނުންފުޅު ިސކު

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ ޝުކުރިއްޔާ.  1900 އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

 

 ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދި ޝު ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ންނަވާލީދަ ައޙްަމދު ޝަީޙދު މެންަބރު 

ޢަހްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެޅުއްވި މުއްދަތަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އަިދ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1905މިހާރު ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ މަޢުޟޫއާ ބެހޭގޮތުން އެްއޗެއް ދަންނަވާލުމަށް 

ނޑު ހިތައް ައރަނީ މިރޭ އަދި އެހެންނަމަވެސް ަވގުތު ކުަޑަވމު ންދާތީ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ނިމުމަށްވެސް ބޭނުންވާތީވެ މިހާރު އެކި ބޭފުޅުން ދެއްކެިވ 

ވާހަކަފުޅަށް ައޅުަގނޑު ިޚާޔލުތައް ދާދި އެްއގޮތްކަމަށް ވާތީވެ އިތުރަށް 

އެއަށް ުނގޮސް އާދެ މިދެންނެވި މުއްދަތަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާފަިއ 

 1910 ށް ވަިކވެލަން ަވއްސަާލމު ޢަލައިކުމް.މިވަގުތަ
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ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. އަޙްމަދު  ޝުކުރިއްޔާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޝަޙީދު. އާދެ ޑރ. ޝަީހދުގެ ވާހަކަފުުޅަގއި އެ ިޢޝާރާތްކުރެްއވި 

ގުތު މިހާުރ ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން އާދަިއގެ ގޮެތއްަގއި ޖަލްސާ ބާއްވާ ވަ

 1915ނިމެން ވަރަށް ކައިރިވެއްޖެ. ނަމަވެސް މެންބަރުން އެދި ވަޑަިއގަންނަވަންޏާ 

ނޑުމެންގެ ެއޖެންޑާގައި މިހިރަ ކަންތައް ނިންމާލެވެންދެން  މިހާރު މި އަޅުގަ

ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންިދޔުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއްހެްނ ހީވޭ. މިހާރު 

ބޭފުޅުންނަށް  5ބޭފުޅުން ެއ  5ފަިއވަނީ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދި ަވަޑއިގެން

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރާވނަން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެބޭފުޅުންވެްސ 

 1920ވަގުުތގެ ނާޒުުކކަމަށް ވިސްާނވަަޑއިގެން މީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުގޮެތްއގަިއ 

މިކަންތައް ކުިރއަށް ގެންދިުޔމަށް ޚިޔާލުފުޅު ކުަރއްވާެނކަމަށް އާދެ، މާެލ 

ޝާިކރަށް އަޅުަގނުޑ هللا ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޞިލް ޢަބްދު އަތޮޅުގެ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

 1925 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގަިޑވެސް ަކއިިރވުމާއެކު އަޅުަގނުޑވަރަށް  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

ނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެ ކުރުކޮށް   ޝާިކރުهللا ޢަބްދު  ދެނީ ދަންނަވާލާނަން ވާހަކަެއއް ެއއީ އަުޅގަ

ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މި ޑްރާފްޓް މަޖިލީހަެަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ޒާހިރު ހުށަހެޅުްއވި މުއްދަުތ އެ ތަންޮކޅެްއ 

ތަފްޞީލުކޮށް އަޅުަގނުޑެވސް އެއަށް ތާއީދުކުރަުމން ތަންކޮޅެއް 

 1930ްށ ދަންނަވާލަން. އެީއ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގ ތަފްޞީލްކޮށް ވާހަަކއެއް އެއަ

ނޑު ދަންނަވަން އޮތް هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަތުޙު  ޖަމީލްވެސް އަުޅގަ

ވާހަކަިއގެ ކުރީަބއެްއވަނީ މިއަށް ފުރިހަމަ ކޮށްލަދެއްވާފައި ެއީއ 

އަޅުަގނޑަށވެސް އެ މުއްދަތު ފެންނަނީ ރަނގަޅު މުއްދަތެއްަކމަށް. ދެން އެ 

ނޑަށް ފެނޭ މި ޑްރާފްޓް ޮކމިޓީ އެކުލަވާިލ  މުއްދަތަށް އިތުރުކޮށްލަން އަުޅގަ

 1935ދުވަްސކަމަށް  15ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ފިަޔވައި 

ނޑަްށ  އެތަނަށްެް ފުރިހަމަ ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އެބައި އިތުރުކޮށްލުމަށް އަޅުގަ

ނުޑ ފެނޭ.ދެން އެއީ އަޅުަގނުޑގެ ެއއް ވާހަަކއަކީ ދެވަނަ  ވާހަަކއަަކށް އަޅުގަ
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ދަންނަވާނީ ރ.އަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ ވަހީދުވެްސ 

ޢިޝާރާތްކުރައްަވއިފި ވަރަްށ ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެްއ އެއީ ިމ 

ނޑުމެން މި މަޖިލިްސ ޤާނޫނުއަސާސީ   1940ގަާވއިދުެއކުލަވާލުުމގައި އަުޅގަ

ނޑަެއޅުންެއއީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް މުއްދަެތއް ކޮންމެސް ެފނިވަަޑއިގަންަނވާ  ކަ

ނުޑެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ެއއަށް ތާޢިދުކުރެވޭ. ެއީއ  ކަމެއްކަމަށް. ދެން އަުޅގަ

ކޮންމެސް މުއްދަތެއް އޮވެަފއި ދެން ކުިރއަށް ދިޔުްނެް އެީއވެްސ  

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ވަރަށް ބޮުޑކަމަަކށް ވެގެންދާނެ. 

 1945ނުގަނެގެން ެއއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ ލައި

އެީއކީވެސް ރަނގަޅުކަެމއްނޫން. އެހެން ނަމަވެސް އެގޮތުްނ އަޅުަގނޑަްށ 

ފެނޭ ގަވާއިދު ެއކުލަވާލުުމގަިއ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް ފެށޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މަސް ުދވަްސ އެކުަލވާލަން  15ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުުރމަށް 

މުއްދަތަށް ނުނިމިއްޖެކަމަށް ާވނަމަ މަޖިލީހަށް  އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ދެން އެ

 1950އެކަން ހުށަހަޅާ މުއްދަތެއް އިތުރުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަން 

ނޑު ުހށަހަޅަން. އެހެންވީމާ ެއގޮަތށް ގަާވއިދުަގއި  ފެންނަކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު  ނޑު ހުށަހަޅަން ިމއީ އަުޅގަ އެކުަލވާލުމަށް ފެންނަ ކަމަށް އަުޅގަ

 ވާލަން ބޭނުންވެއްޖެ ވާަހކައަކީ.ދަންނަ

ނުޑ  ޝުކުރިއްާޔ މާލެއަތޮުޅގެ :ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ މިހާރު އަުޅގަ

 1955ކުރިން ދެންނެވި ވަރަްށވުރެ ވާހަކަ ަދއްަކވަްނ ފުރުޞަތަށް 

މާ އެދިަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު ތަންޮކޅެއް ގިަނެވއްޖެ. އެހެންވީ

އަޅުަގނުޑ މިހާހިސާބުން މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން މިރޭ މި ޚިޔާުލ 

ފާޅުކޮށް ނިންމާލަން އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ ދިގު ދަންމާލުން އެއީ 

ތިބޭފުޅުން އިޢުތިރާޒްނުކުރަްއާވ ކަމެއްތޯ އަދި ޖަލްސާކުރިައށް ގެންދިޔުމަށް 

 1960އްވުން ެއދެން ތެދުތެދަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް ވާނަަމ ެއގޮތަށް ޚިޔާލު ދެ 

ނޑުމެންނަށް މިރޭގެ ޖަލްސާކުރިއަށް ކުޑައިުރކޮށްެޅއް  ދަންނަވާނަމަ އަޅުގަ

ދިގު ކޮށްަލއިގެން ނަމަެވސް މިކަން ނިންމާ ލެވިއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

މަސައްކަތް ޢަމަލީގޮތުން ކުރަން ފެއްޓޭނެ. އެހެން ނޫނީވިްއާޔ 
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ސް ޖަލްސާއެއް ބާްއވަްނވެސް ތަންކޮޅެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އަނެއްާކވެ

 1965ދުރަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ އެހެންވީމާ އެކަހަލަ ކަންތައްތައްހުރީ. ހަމަ 

ނޑުމެންނަްށ  ސާފުކޮށް ދަންނަވާކަމަށްވާނަމަ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

މިކަމަށް ލިބޭ ދެތިން ރެއެއް މި ލިބެނީ އަނެއްކާ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑަްށ އެނގިަފއި އޮތްގޮުތަގއި ކުރިއަށް ފެޭށ ޖަލްސާއެްއވެ ސް އަުޅގަ

ހަފްތާގައި ބޭްއވުމަށް ޤަސްދުކުރައްވާ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ މި ތާނގެ މޭޒުތަުކެގ 

 1970އެރޭންޖްމަންޓަވެސް ކުަޑކޮށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ދެން 

ނޑުމެން ޖަލްސާއެއް ާބއްވަން ެވއްޖެްއޔާ ތަން ކޮޅެްއ އަނެއްކާ އަުޅގަ

ފަހަތަށް ދާނީ އެހެންވީމާ ކަން އޮތްގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ަދންނަވާފައި ިތ 

ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކަށް މި ދެންނެވީ ޖަލްސާ ކުޑަކޮށް ދިގުދަންމާލަން 

ނުޑ އެދެން. އާދެ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ. ތިބޭފުުޅންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

 1975ފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީެގ މެންބަރު އަލް

ނޑު.  އެދިަވޑަިއގެންފި ފުރުޞަތު ައރުވަން އަުޅގަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ވަރަށް އިޚްލާސްތެިރކަމާެއކު ދަންނަވާލާ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

ނޑުމެން  ޢަލީ ވަީޙދު މެންަބރު   ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާޖިބު  ހިތްވޭ އަުޅގަ

 1980ވަރަށް ހިތުގެ އަޑިން ެއކަން  ޢަދާކުރުމަށްޓަކައި ައޅުަގނޑުެމން މިވަނީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުެވސް ޤަބޫލުކުރަން ދެންމެ ތި ވިދާޅުވިފަަދއިން  ޤަބޫލުކޮެަށްފައި. އަުޅގަ

މި ހޯލު އޮތިެީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށްވެްސ އަދި ޚާއްަޞ 

ނޑުމެން އެންެމންވެސް ހަމަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށްވެްސ. އަޅު  ގަ

މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު މިއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ 

 1985އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި. އެހެންކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ 

އަޅުަގނޑަށް އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ ކޮންމެސް ވަެރއްގެ ުޤރުބާނީއެްއވާން 

ދި ކުޑަތަންކޮެޅއް ދަންމާލަިއގެން ނަމަވެްސ އެހެންވީމާ މިރޭެގ ަވގުތު އަ 

ނުޑމެންނަށް މި ކުރަންއުޅޭ ަކންތައް ނިންމާ  ޙަޤީގަތުަގއި މިރޭ އަުޅގަ

ލެވިއްޖެްއޔާ ދެންމެ ތި ވިދާުޅވި ފަދައިން ަގވާއިދު ކުރިއަްށ ގެންދާ ކޮމިީޓގެ 
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ނޑުމެން މިކަމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ   1990މަސައްކަތް ފެއްޓިދާނެ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވޯޓުލާ އެމީހުްނ އަރި ހުަގއިބުނެ އެމީހުން އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެމީހުން މި އިތުބާރުކުރުމުން ދެން އަޅުގަ

އަމިއްލަ އެހެން ކަންތައްަތކަށް އިްސކަން ދިނުމުެގ ގޮތުން ތި 

ވިދާޅުވިފަަދއިން ޤައުމީ އެހާ ބޮޑުކަމެއް ދޫކޮށްލާފައި ފަހަތަށް 

ނަޑަކށް ނުވިސްނޭ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ވަކި ދާންޖެހޭނެކަ  1995މަށް އަޅުގަ

ވާހަކަ ކިތަންމެ ިދގުކޮްށ ދެއްކިކަުމގައި ވީނަމަެވްސ ހަމަ އެހެން 

ބޭފުޅުންވެސް ޤަބޫލުފުޅިްއާޔ މިކަން ކުިރއަށް ގެންެދޭވނީ. އެހެންވީމާ 

އަޅުަގނުޑ ހަމައެކަނި ިޚޔާަލކީ ުކޑަތަންކޮެޅއް ކުިރއަށް މިރޭ އަދިވެްސ 

ނޑުމެންެގ މި ަގވާއިުދ ހެދުމުގެ މަްއސަލަ ކޮމިޓީާއ ގެން ގޮްސގެން އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަކަމެކޭ. ފަހުން   2000ހަވާލުކުރެވެންދެން ކުިރއަށް ެގންދިޔުމަކީ އަުޅގަ

އެއީ ހުށަހަޅަންޖެހިއްޖެ މައްސަލަެއއްިވޔަސް ހުށަހަޅާޮގތަށް މިހިރީ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ރ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ ޭރގެ ޖަލްސާވެްސ  ކުރިއްޔާޝު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2005ށް މިނެޓު ކުރިއަށް ގެންެދވިފަިއާވތީ އަޅުަގނުޑ  31ގާތްަގނޑަކަށް 

ތިބޭފުޅުން އިޢްތިރާޒްނުކުަރއްާވ، އިޢްތިާރޒުކުރެްއވި އަެޑއް އަޅުަގނަޑކަްށ 

ެރ ށް ވު 15131ނީވޭތީ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެްނދާނަން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ 

ނޑު ޖަލްސާ  އިތުރަކަށް ނުގެންދާނަން. ެއހާ ހިސާބުން ދެން އަޅުގަ

ހުއްޓާލާނަން. އެ ަވގުތުޮކޅުެގ ތެރޭގައި އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ އަޅުަގނޑުމެްނ 

 2010ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭވަރުވާނެ. އާެދ 

ޖުމްހޫރިއްޔާެގ މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މިއަރުވަީނ ރަީއސުލް

 ބަރު އަލްފާޟިލް ބަންދު އިބްރާހީމް ސަލީމަށް.ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

ނޑު މިރޭ ވަރަށް ކުރުކޮށް ވާހަަކ  ގެ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 2015 ދު ޝިހާބު މުޙަންމައަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެންދާނަން އެއީ ދ. މެންަބރު ިއބްރީހމް ސަލީމް 
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 ދެއްެކިވ ވާހަކަފުޅަށް ބެހޭގޮތުން ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ުއސޫލުތަކަކާ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އެބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅަްށ ދަންނަވާލަން ތާއީދުކުރަމުން، އަޅުަގނޑު 

ނޑަކަްށ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މި ބޭނުންފުޅުވަނީ، ޢާންމު ގޮތެްއގައި  ގާތްގަ

މަށާިއ އެބާްއވާނެ ދުވަހެއް ކުރީަގއި ނިންމެވުްނ ފަހަރު ބޭއްވު 4މަހަކު 

 2020މިސާލަކަށް އާދީއްތަ ހޯމަ ނުވަތަ ބުދަ. ދެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޖަލްސާ 

ށް ޮކމިޓީގެ ބޭފުޅުން ނިންމަވާ ގޮތަކަށް ތަންކޮޅެްއ  1ން  9 ނައިރުަގއިއޮން

ދުން ޖަލްސާ އެންމެ މަ 4ގިނައިރު މަަސއްކަތްކޮށްަލއިެގން ނަމަވެސް މަހަކު 

ދުވަސް ވުމުން ބްރޭކެއް ދެްއވުމަށް ަމސް 5ބާއްވާަފއި. ދެން 

ފެނޭ. އެއީ މަްޝވަރާކުރުުމގެ ބައިަތކާިއ  އަޅުަގނަޑވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑުމެން ދެކޭގޮުތގައި ޒަރޫރީ ބޭނުމަކަށް އެިކއެކި ބޭފުޅުން   2025އަދި އަުޅގަ

ހަމައެއާުކގައި އެިކއެކި ތަންތަނަށް ވަަޑިއގަްނނަވަން ޖެހޭނެ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

هللا ފަތުޙުރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ 

ރ. އަތޮޅުެގ  ގެ ހުށަހެޅުއްވުމާ ުގޅޭގޮތުން އަދި އޭގެ ކުރިން ޖަމީލް 

ހުށަހެޅުއްވި ަމއްސަލަ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ޙަމީދު ޝާހީން މެންބަރު

 2030ޓް ލެވެްލގައި އޮޕީނިއަން އެަބ މަްޝވަރާކުރާއިުރަގއި އެްކސްޕަރމިކަމުގައި 

ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ އެ ބްރޭކް ތެރޭގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ސީ.ޕީ.އޭ. 

ތެރޭގައި ައޅުަގނުޑމެންނަށް މިކަމާ  ގެ ހިސާބުަގއި ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ

ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަްނ އެބަ ބޭނުންވޭ ެއކިެއިކ ހިސާބުތަކުގަިއ. 

ތިާޚބީ ދާއިރާތަުކގަިއ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިންއަޅުަގނޑުމެްނގެ 

 2035މަސައްކަތްކުރާ ާދއިރާތަުކގަިއ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕްރޮފެޝަަނލް ލެވެލްަގއި. 

ނޑަށް ހީަވނީ އެ ބްރޭްކގެ ދުވަްސވަުރގައި މިކަހަަލ  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ވަރަްށ  މަޝްވަރާކުރުމުގެ ަދއުރުތަެކއް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއަވއިފިއްޔާ

ކުރަން މިއުޅޭ މަސައްކަުތގެ ރޫޙާއި މިއަޅުަގނޑުމެން  އަދި ،ފަސޭހަވެފައި

ނުޑ ވީމާ މިވާަހކަ ކަމަށް އެހެންޓަރުެވސް ރަނގަުޅވާނެށްއަދި އޮ އަުޅގަ

 2040ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނީ މިހާުރވެސް ވަރަށް  ހުށަހަޅާލަން.

އެކަީށގެންވާ ގޮެތއްަގއި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޔައުމިްއޔާތަށް ވަރަްށ 
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ހަށް ލިބެމުންދެޔޭ. ހަމަ އަޅުަގނޑު ދެކޭހިތްވަނީ ހަމަ އެރޫޙުަގއި ެއީއ އަވަ

ނޑުމެންނަށް  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޔައުމިްއޔާތަށްވެސް ހޫނުކަމުަގއި ައޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެގޮަތށް ލިބޭނެހެން.  ލިބޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރާ ވާަހކަ އަުޅގަ

 2045 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގަވާއިދުގައި ހިމެނުމަށް  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ވަރަށް ައުގހުރި ކަންތައްތަކެްއގެ ވާަހކަަވނީ ދައްކަވާފަ.  ުޙސަިއން  މެންަބރު ުމޙަންަމދު

ކުަލވާލެްއުވމުގައި އިްސކަން އެ އަދި އެޖެންޑާ ތަންދޭ ގޮތުގެ މަތިން ގަވާއިދު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2050ދެއްވުުމގައި ަގވާއިދު އެކުަލާވލެއްވުުމގައި ވިސްނުންފުޅު ެގންގުޅުްއވަްނވީ 

ނޑު ުއސޫލުތަކާ ދޭެތރޭގައި ހަމަ އެންމެ އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން  މައިގަ

އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވީ. ެއއި މިހާރު މި ފާޅުކުރެއްވުމުގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކުެގ 

އާ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަަކވެސް ަވނީ ދެކެވިފައި.  ތެރޭގައި ވަަރސް ގިނަ

އޭގެތެޭރގައި ަބއެއް ބޭފުުޅން ވިދާޅުވިފަދައިން އަުޅަގނޑުމެން މި 

 2055މަސައްކަތްތަުކގައި މި ޒަމާނުގެ ަވސީލަތްތަށް ބޭނުންކުރުމާއި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންކުެރވެން ހުރި ހުރިހާ ރިސޯސެްއ ބޭނުންކުރުމުގެ 

ނޑު ވާހަކައަްށވަނީ މިގޮ ތުން ޢިޝާރާތްކޮށްލަްއވާފައި މިގޮުތން އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހާ ހަވާލުވެފައިާވ  

މަސައްކަުތގެ ުމޅި ޖުމްލައަށް  އިޞްލާޙުކުެރއްވުުމގެނޫނުއަސާސީ ޤާ

ނޑަށް  ހުންނާނެ ކަމަށް  އެމަަސއްކަތްތަުކެގ ތެރޭގައި، ބަލާލާއިރު  2060 އަުޅގަ

ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނޫނިއްޔާ  ރަްއޔިތުންގެ ވެޔޭލަފާކުރެ

މެންބަރުން  ރައްޔިތުންެގ ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ނުކުރުއްވޭެނ ކަންތައްަތކާއި

ބޭފުޅުންނަށްވެސް ނުވަތަ މީހުންނަށްވެސް ކޮށްދެވިދާނެ ނޫން 

ޗްެގ މަސައްކަތްތައް. އެހެންވީމާ ަގވާއިދު އެކުަލވާލަްއވާއިރު އެިކއެކި ރިސަރ

ނޑު އެދެނީ ، ވާހަކަ ދެއްޭކއިރު ނުވަތަ ޑްާރފްޓްގެ ވާހަކަ ދެްއކޭއިރު   2065އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ، ގަާވއިދު ހައްދަވާ ބޭފުޅުން މިކަމަށް ޚިޔާލުފުޅެއް ބެހެއްޓެުވން

މެންބަރުންނަށް ނޫނީ ނުކުރުްއވޭނެ ކަންތައްތަެކްއ ހުންނާނެކަން 
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މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދެނެވަޑަެިއގެން ެއކަންތައްަތކަށް ވީހާ ބޮޑަށް 

މިސާލަކަށް ޑްރާފްޓްކުރުމަކީ ، އެނޫްނ ކަންތައްތައް ، ފުރުޞަތު ދެއްވާފައި 

 2070ލުކުރައްވާަފއިާވ ބޭފުޅުންނަށް ޞިހާ ލީގަލް ޑްރާފްޓިންގގެ ުހނަރު

ކުރެްއވިދާނެ ކަމެއް. އެބޭުފޅުންނަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަމުގަިއ 

މަސައްކަތަްށވެްސ  ރިސަރޗް ބަެއއް ކަހަލަނުވިނަމަވެސް. އަދި 

އެކަންކަުމގެ ޢިލްމާއި ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑަިއގެން ތިއްބެިވ 

 ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރެއްވިދާނެ. ެއކަންކަމުަގއި ކޮންމެހެން

 2075މެންބަރުންގެ ވަގުތު ހޭދަކުރަްއވަން ޖެހިވަޑައިުނގަންނަވާ ގޮތަކަްށ 

 ަގނޑު ވިސްނުންފުޅު ގެންގުުޅއްަވއިދެްއވުމަކީ ރާއްަވވައިެދްއވިދާނެ. މިމައި

އަޅުަގނޑު އެދޭކަމެްއކަން ދަންނަވާލަން ޝުކުރިްއޔާ. އަްއސަލާމް 

 ޢަލައިކުމް.
 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ުކޑަކުޑަ އެްއޗެްއ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   2080 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް އަުޅގަ

ނުޑގެ ތަޖުރިބާގައި ަގވާއިެދްއ މި ތެދުވީ. އެއީ  ދަންނަވާލަންވެގެން މެންަބރު ާމރިޔާ އަްޙމަދު   އަުޅގަ

ތަނެއް ނުލިބޭގޮތަށް ވަރަށް މަދު  ގަވާއިުދގެ އިންޓަރްޕރިޓޭޝަނަށްހެދޭއިރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަގވާއިުދގަިއ އަޅުަގނޑަްށ ، ވީމާއެހެންނޫނިއްޔާ ނުހެދޭ.  ފަހަރެއްގައި 

ޚިޔާލުތަފާތުވުމެްއ ފެންނަގޮތުންވިްއޔާ ވަރަްށ މުހިންމު މިކަހަލަ 

 2085. ދެން ހަމަ އޭގެ ނުކުމެއްޖެއްޔާ އެކަން ނިންމާނެ ގޮތެއް ލިެޔވިފައި އޮތުން

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ އެއީ ަވކިގޮތަކަށް  އޭެގ އިތުރަށް އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،އިތުރަށް ވަކި ގޮތަކަްށ  އަުޅގަ

ންމުމަށްފަހު ދެން އިންޓަރޕްރިޓްކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް މިތަނުން ނި

 3މި  ެއގޮތަށް ހިނގަމުންދިޔުން. ކޮންސިސްޓެންޓްލީ މުޅި މަޖިލީހުގަިއވެސް

 2090 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ިޚާޔލު ފާޅުކޮށްލަން  1ކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މީަގއި ައޅުަގނޑު ޝު ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 ނގޭތޯ. ީމގަިއ ވަރަްށ ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަުފޅު ދައްަކަވއިފި އި މެންަބރު ފާތިން ަޙމީދު 
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ފޯރުކޯށް ދިނުމުގެ ވާހަަކ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ ވާހަަކއާިއ ދެން މަޢުލޫމާތު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ަހމަ   2095ގަާވއިދު އެކުަލވާލެްއވުމުަގއި ވިސްނުންފުޅު އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

 ފްރީޑަމް އޮފް އިންފޮރމޭޝަން މި މީގައި  ،ދަންނަވާލަންބަހައްޓަވަން 

ގޮތަކަްށ ަގާވއިދު ޑްރާފްްޓުކރެއްވުން. ެއއީ  މިމިނިވަންކަން ލިބިދޭ ، ޙައްޤު

ހިނގާނުހިނގާ ގޮތާއި މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް  މަޖިލީހުގެ މަސއްކަތްތައް

އޮތް ގޮާތއި މިކަންަތއްތަކާ ުގޅޭގޮތުން އަމިއްލަ ފަރުދުން ސުވާލުކޮށްފިނަމަ 

 2100އެމަޢުލޫމާތުތަްއ އެފަރާތްތަކަށް ، މަޢުލޫމާތަށް އެދިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޭއގެ

މިފަދަ ޒަރިްއޔާަތކުން މަޢުލޫމާތު ، ރޭިޑއޯ ކަށް މިއީ ީޓވީ، ފޯރުކޮށްދެއްޭވގޮތަ

މަޖިލީހަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ބަޔާ އޭގެ މިއީ ދެއްވުމެއް ނޫން. 

ހިމެނިފައި  ޭއގެ ވަކި ަބއުންޑްރީތަެކއް، ސުވާލުތަެކއް ައއިސްފިނަމަ

އޮންނަންވާނެ ކޮން މަޢުލޫމާުތތަކެއްތޯ ެދއްވޭނީ އެހެންވިާމ ފްރީޑަމް އޮފް 

ނޑުަތކާ ެއއްޗެިހ ގަާވއިދުަގއި  އިންފޮރމޭޝަން މިޙައްޤު  2105ދެވޭނެ މިންގަ

 ރެވިަފއި އޮންނަން މުހިންމު ކަމަށް ޝުކުރިއްޔާ.ބަޔާންކު

 

 ސް. ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދި ިޢއްޒަތްތެރި ރައީޝުކުރިއްޔާ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 ދަންނަވާލަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ރ. އަތޮުޅގެ  ވާހަަކއެއް  5ދަންނަވާލީހަމަ  މެންަބރު އާިޒމާ ޝަކޫރު 

 2110ހުށަހެޅުއްވި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޝާހީން ޙަމީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ތާޢީދުކުރާ ވާހަކަ އަދި ހަމަ އެ ޚިޔާލުފުުޅ  ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

ޖަމީލު هللا ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާުޛ ަފތުޙުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ވިދާޅުވިފަަދއިން ަވކި ކޮިމޓީއެްއގޮތަށް ރިސަރޗް ޮކމިޓީއެއް ނޫީނ 

ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީެއއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ ދުނިޔޭގަިއ ވަރަށް ގިަނ 

 2115ކޮްނސްޓިޓިއުޝަނަލް  ،ިވއުލިޓްރެޗަރ ހުރޭ ކޮންސްިޓޓިއުޝަނަލް ރި

އަީލގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ޭއގެ ، އެމެންޑްމަންޓް ކަހަލަ. ވީމާ

ރޭގަިއ ހަމައެއާެއކު ދެން މަސައްކަތްތަކަށް ފަސޭހަެވގެްނދާނެ ގޮތަކަށް. 

ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ދެްއކެވި ވާހަފުޅެްއ 

މިހާުރ ރައްޔިތުްނގެ  ުދގައިބެހޭ ަގވާއިނޫސް މަޖައްާލއާމިތާނގައި 
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 2120މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެެކވޭ މަްއސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓްނުކުރެވޭ ގޮަތކަށް 

އޮންނަ ގޮތް. އެކަމަކު އެުއސޫލު ބަދަލުކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ 

މެންބަރުންވެސް މިތާނގަިއ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަނީ މީިޑޔާ ވީހާވަަރކަށް 

އެހެންވީާމ އެނުކުާތއާމެދު ޭވ ގޮެތއް. ތަނަވަސްކުރެމިތަނަށް 

 114ޤާނޫނުއަސާސީގެ ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަފެނޭ ގެން. ވިސްނާަވޑައި 

 2125ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ަރއްޔިތުްނގެ ވަނަ މާއްާދގައި 

ރައްޔިތުްނގެ އިމްތިޔާެޒއް ލިބިފަިއވާތަން. އެހެންނަމަވެސް އެ އިމްތިާޔަޒކީ 

، ޭރގަިއ ލިބިފައި އޮތް ިއމްތިޔާޒަކަްށވާތީޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ތެ

ރިޕޯޓްކުރެްއވުމުގެ ތެޭރގައި ޮކންމެވެސް ވަެރއްގެ ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކެްއ 

ނިކުމެދާނެތީ ގަިއޑްލައިންތަެކއްވެްސ އުެފއްދެވުން ެއއީެވސް ކުރެްއވިދާެނ 

 2130 ޝުކުރިްއޔާ  ކަމެއް ކަމުަގިއވާތީ ހަމަ އެވާަހކަ ދަންނަވާލަން.

 

ކުރިއްާޔ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ އަިދވެްސ ޝު ކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވަން އެދި ަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާީތ  މެންބަރަކު 1

ދަންނަވާލާނަން، ފުރުޞަތު އަރުވާލާނަން އާދެ އެީއ ހައްދުންމަތީގެ 

 2135 ސީމް އިބްރާހިމް.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަ

 

 ބަންދު އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެންމެ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

 ައޅުަގނޑަށްވެސް ފެނޭ  ސަލީމް ވިދާޅުވި ވިދާުޅވުމަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން އިްބރާހީމް  މުޙަްނމަދު ަނސީމް

ވަަރކަްށ ކޮްނމެވެސް އެކުަލވާލާއިުރަގއިއަޅުަގނޑުމެްނގެ މިަގާވއިދު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2140ޑްރާފްޓްކުެރްއވުމާ ގުިޅގެން ހަމައެކަިނ ޕްރޮފެޝަނަލް ޤާނޫނުއަސާސީ 

އޮޕީނިއަން ނޫނީ އެކްސްޕަރްޓ އޮޕީނިއަން ނޫނީ ޓެކްނިކަލް އޮޕީނިއަންެގ 

ނޑުމެން ެއމަގާމަށް ހޮވާފައި ތިއްެބިވ ރައްޔިތުންނާ  އިތުރުން އަުޅގަ

 .އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދެންމެ ޑރ ތަކެްއެވސް އޮތުން.މަޝްވަރާކުެރވޭނެ ގޮތް

ރައްޔިތުންނާވެްސ މީދު އެވިދާުޅވިހެން މަޢުލޫމާތު ޙަން ޠިފާ

ނޑުތަކެްއ، މިސާލަކަށް  ަގއި،ބަދަލުކުރާއިރު  2145ކޮންެމެވސް ކަހަލަ މިންގަ
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ކަމެއް  ހޭއަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ ފަރާތުން ޚިޔާލު ހޯދަންޖެ

 ،ހޯދުމުގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް އޮތްކަމަށްވަންޏާ އެ ޚިޔާލު

މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ެއކިއެކި ދާއިރާަތކުގެ މެންބަރުންނަށް ސިޓީ ބިޓީ 

މެދުވެރިކޮށް އެބޭފުޅުންނަށް ޚިޔާލު އެުރވޭނެ ކަހަލަ ޮގތެއް، އެކަހަލަ 

 2150އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތުގައި ވަރަށް 

ގެ ބޭފުޅުްނ ނގަޅު ކަމެއް. ވީމާ، އެނުކުތާެގ މަްއޗަށް މިކޮިމޓީރަ

 ޝުކުިރއްޔާ.  އުންމީދުކުރަން.އަުޅަގނޑު ކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވާނެ
 

ޝުކުރިއްާޔ ހައްދުންމަތީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާިޟލް މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2155 ނަސީމް އިބްރާހީމް.

 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ނިންމާލަން ޚިޔާލުކޮށް ޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، ޢިއް  

އެވާހަކަ ހުށަހަޅަން ތައްޔާުރކޮްށލިތަނާ އަނެއްކާެވސް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު 

ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަން އެދިަވަޑއިގެންފި. ެއއީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ 

 2160. އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަންވަރު 

އަޅުަގނުޑ، ދެން މިރޭގެ ފުރުޞަތު އަރުވަން ގަސްތުކުާރ އެންމެ ފަހު 

ބޭފުޅެއްގެ ގޮތަށް އަލްފާޟިްލ އަޙްމަދު އަންވަރަށް އެފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަންވަރު.

 

 2165 ގަިއ ފުރުޞަތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވަރަށް ފަހު ަވގުތެއް  ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ 

 އެދި ދަންނަވާލަން ޖެހުނުކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަވެސްކުރަން.  މެންަބރު ައޙްަމދު އަްނަވރު 

ނޑު  ވާހަކަެދއްެކވުން: އެހެންނަމަވެސް، އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން ހަމަ ޖެހޭހެން އަުޅގަ

ހިތަށްވަދެގެން، ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި މި ފުރުޞަތަށް 

މިކޮމިޓީއެއް ަޢއްޔަންކުަރއްވާ އެކޮމިީޓެގ ދަންނަވާލީ. އާދެ، އެީއ 

 2170ޑޭްސ  15ރކިންގ ވާމަސައްކަތަށް މިހާރު އެއީ މަސައްކަތަށް، ނޫނީ 

ދުވަުހގެ މުއްދަތެއްގެ ވާހަކަވަނީ ޚިޔާލުކުރެވިަފއި،  15ނުވަތަ 
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 ދުވެސް ވާހަކަފުޅުދެެކވިފައި އަދި ެއގޮަތށް ހުށަހެޅުއްވިފަިއވަނީ. އެގޮަތށް ތާއީ

ނޑަށް ވިސްނޭގޮުތަގއި  ކުރަްއވާފަިއވެްސވޭ. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު 

 2175އެކަން ހުށަހެޅުއްވީ މި ޚިޔާުލތައް އައުުމގެ ކުީރގައި. މިހުރިހާ ޚިޔާލުތައް 

މި މަޖިލީހުގައި ހޭދަކުރި  އައުުމގެ ކުރީަގއި އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު

ވަގުުތަގއި ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން ވަރަށް ގިނަ ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރަްއވާފަިއވޭ. 

އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވިސްނާވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ ކަންތައްތަާކ 

ބެހޭގޮތުން، ވަރަްށ ގިނަ ކަންތައްތަކާ ބެޭހގޮތުން ިވސްނަން ނޫނީ 

 2180ެއގޮތުން ވަރަށް ުފޅާދާއިރާެއއްަގިއ  ދިރާސާކުރަންވެސްޖެހޭ. އެެހންވީމާ

ފުރިހަމަ ގަވާއިެދްއގެ ޑްރާްފޓެއް އެކުަލވާލުމަށް އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ 

ކޮމިޓީއާ ހަވާުލކުރެވިަފއިހެން. އެހެންވީމާ މިކަންތައްަތކާ ދޭތެރޭގައި ފުންޮކްށ 

ނޑު ހިަތށްވަންނަނީ  ުދވަހުގެ ުމްއދަތަކީ މިފަދަ  15ވިސްނާލާއިރު އަުޅގަ

ތަކަށް އެކަީށގެންާވ ވަރަށްވުރެ ތަންކޮެޅްއ ކުޑަެވއޭއެބަ. މަސައްކަ

 2185އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑަްށވެސް ވިސްނޭ މިކަން ަވރަށް އަވަހަްށ 

ނިންމަވަން ބޭނުންފުޅުވާކަން. އަދި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިކަން 

ނޑަށް ހީަވނީ މިބާވަތުގެ  ބޭނުންފުޅުވާކަންވެްސ. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ޚާްއޞަކޮށް ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ަމސައްކަްތ، އެީއ ، ކަމެއް

އަޅުަގނޑު އުންމީދުކުރާ ގޮތުަގއި ދިގުމުއްދަތަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 2190ރައްޔިތުންނަށް ފައިާދކުރާނެ ގޮތަށް އަދި އޭގެފަހުްނ ޭއގެ ފުރިހަމަ 

 ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ މަސަްއކަތަކަްށވާީތ. އެހެންވިމާ

ނޑަށް ހީވަީނ  ުދވަސް  15މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިްސނާއިރު އަުޅގަ

ތަންކޮޅެއް ުކޑަހެން. އެހެންވީމާ މާ ދިގުނުކޮށް އެހެންނަމަވެސް ެއ 

ނޑަށް ީހވަނީ އެކަީށގެންާވ މުއްދަތަކަށް  51ވާރކިްނގ  ދުވަސް ައުޅގަ

 2195ކަްނ ވެދާނެހެން. އެީއ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އެ

ނޑު މިހާރު  ހުށަހެޅުއްވީ ޚިޔާލުތައް ައއުމުެގ ކުރިން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

މި ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކެއް އަިއމާ އެކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގިއ ވިސްނާލާފައި 
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ދުަވސް ތަންކޮޅެއް  15ޑޭސް ުނވަތަ  15އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވާރކިްނގ 

ުދވަްސ،  51ންނަމަވެްސ ކުޑަހެން. އެހެންވީމާ މާބޮޑަްށ ދިގުނުކޮށް އެހެ

ނޑު  2200ހުށަހަޅާލަން ފަހަރެއްަގއި މި ޚިޔާލަްށ ތާއީދުކުަރއްާވ  އެއީ އަުޅގަ

ބޭފުޅަކުވެސް ހުންނާނެ. އެހެންނަވަމެސް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ވިދާުޅީވ 

އެންމެފަހުގެ ވާހަކަަދއްކާނެ މީހަކަށްވުމޭ އެހެންވީމާ، ފަހަރެއްަގއި އެކަްނ 

ންނެވުމަކީެވސް އެކަީށގެްނވާ ކަެމއްކަމުަގިއވާތީވެ. ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު ހު

އެހެންނަމަވެސް މިކަމުެގ ބޮޑުކަމާިއ، ފާޅުކުެރްއުވނު ޚިޔާލުތަކުެގ 

 2205މުހިންމުކަމާއި ބޮޑުކަމާއި އަދި ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއްަކމަށް ފެންނާތީ 

ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނަިއގެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަައށް ކުރަންޖެހޭ 

ކަށްވާީތވެ، ައޅުަގނުޑ މިގޮތް ހުށަހަޅާލަންވެގެން ފުރުޞަތު ކަމަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބޭނުންކޮށްލީ. 

  

 2210ޝުކުރިއްާޔ. ނިލަންދެއަތޮޅު ުއތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ެގ ގޮތުްނ، ައޅުަގނުޑ އަޙްމަދު އަްނވަރު. އޭނާ އެުހށަހެޅުއްވި ިޚޔާލުފުޅު

އެއަށް ާތއީދުކުރުްއވާނެ ޭބފުޅަކު، މެންބަރަކު އިންެނވިކަމަށްވާނަމަ، 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޙަީޤޤަތުގައި މިތާ  އެމެންބަރަކަށް އަުޅގަ

ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި ެއަކން ކުރެްއވުމަށް  15ވާހަކަދެްއކެިވ ގިަނ މެންބަރުން 

 2215ޔާލެއް ައއިސްފައިނެީތމާ މިހާތަނަށް ތާއީދުކުރަްއވާ އެްއވެސް އެހެން ޚި

އަޅުަގނުޑ ެއގޮތަށް ގެންދިޔައީ. ދެން އެހެންނަމަވެްސ މެންބަރެއްެގ 

އެދިަވޑަިއގަތުމާއި އަދި މެންބަރެއް ކަމާދޭތެރޭގައި ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާ، 

ފުންކޮށް ވިސްނާަވޑަިއގަތުަމށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ގޮުތން އަޅުަގނޑު 

. އެހެްނ ބޭފުޅަކު އެްއޗެއް ވިދާޅުާވން. އެހެންވީމާ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން

 2220މީހާރު އެދިވަޑަިއގެންފި މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަހްމަދު 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާޠިފް. އެހެންވީމާ އަޙްމަދު ާއޠިފަށް  އަޅުގަ

 

 ނަން. ތިދެްއވި ފުރުޞަތުަގިއ އާދެ ހަމަ ދެބަހަކުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާ މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު 
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ އަންވަރު އެ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ވާހަަކދެއްެކވުން:އާޠިފް 

 2225 ތާއީދުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްީލ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

މަތީގައި ގަާވއިދެްއ އެކުަލވާުލމަށް ކޮމިޓީއަށް އާދެ، މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކުރި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދޭނެ މުއްދަތެއްވެސް ދެގޮތަކަްށ ޚިޔާލުއަތުެވއްޖެ. ދެން ވަކިޮގތެއް ނިންމަން 

ވޯޓަށްެވސް ދަންނަވަން ޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާ އަދި ޭއގެކުިރން ފަހަރެއްގަިއ 

 2230ނަވާލާނަން. މީގައި ހަމަ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ަމޢުލޫމާތަށްޓަެަކައި ވާހަަކއެއް ަދން

 15ވަނަ ދުަވހު، ވީމާ  56އަޅުަގނޑުމެން މިރޭ މިތިބީ ޮއކްޓޯބަރު މަހުގެ 

 11ވަނަ ުދވަހަށް. ނޮވެމްބަރުމަހުގެ  15ދުވަސްވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުެގ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަންާނނެ ހުކުރު، ހޮނިހިރުގެ ދެ ދުވަސް، ދެފަހަރު. 

އަށް އަންނާނެ ނަޞްރުގެ ދުވަްސ، އެހެންވީމާ ހަތަރު ދުވަސް. އަދި އޭގެތެރެ

 2235ދުވަސްލާއިރު ދެން  5ދުވަސް. ދެން އެ  5. 3ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 

މިއަންނަނީ ޢީދުތެރެ. އެހެންީވމާ ވަރަށްގިނަ ބަންދުތަެކއްައިއސް ނޮވެމްބަރު 

ނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ ދުވަހެްއ ދެން ނުވެސް  51 ގެ ކުރިައކުން އަުޅގަ

މިވާހަކަ ަދއްކަނީ ކޮމިޓީ ބޭފުޅުން  އަންނާނެ. އެކަމަކު އަުޅަގނޑު

ބަންދުތެރޭގައި މަަސއްކަތްކުަރއްާވ ވާހަކަފުެޅއްނޫން. އެހެންީވމާ ކުރިމަތީގަިއ 

 2240ދުވަްސ، ދެން މަސަްއކަުތ ދުވަހޭވެްސ ވިދާުޅވެދާނެ ުނވަތަ ސަރުކާުރ  15

ބަންދުނޫން އެހެން ދުވަހޭވެސް ވިދާޅުވެދާެނ، އެކަހަލަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް 

ކަން އޮތީ މިހެން. އެހެންވީމާ ކޮންމެއަކަްސ ހަމަ ވަރަށް، ދިޔަޔަސް މި

މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ކަންބޮުޑވެަވޑަިއގެން މުއްދަތުކުުރުވގެން މިކަމާދޭތެރޭގަިއ، 

ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގެން ހުށަހެޅި ބޭފުޅުންގެ ހުށަހެޅުއްވުމަްށވެސް 

 2245ން އިޙްތިރާމްކުރަން. އެހެންވީާމ މެންބަރުން ވިސްނަވާލަްއވާފައި މިކަ

ނޑު މިހިރީ  ބޭފުޅުން އެދިވަދައިގަންަނާވ ގޮތަކަށް ގެންދަން އަޅުގަ

ތައްޔާރަށް. އަދި ޯވޓަކުްނ ނިންމަވަންވިޔަްސ. އެިދަވޑަިއގަންނަވަންޏާ 

އެގޮތަްށވެސް ގެންދަން އަުޅަގނޑު މިހިރީ ތައްޔާރަށް. ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، 
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ްސތާޛު ޝާހީން މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއު

 2250 ޙަމީދު.

 

ނޑު ހަެަަމ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

 މެންބަރުންގެ ޚިޔާޅުފުޅަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި މަޖިލިސް، އަިދ  މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު 

ދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ސެކްެރޓޭރިއަޓާއި އަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2255ސެކްރެޓޭރިއަަޓކީެވސް ހަެަމ އެްއ ބޭފުޅުންތަކެއް. އެހެްނވީމާ ހަމަ އެްއ 

މަސައްކަތްތަެކއް، ެއއް ބޭުފޅުންތަކެއް މިމަަސއްކަތްތަުކަގއި ހިމެނިގެން 

ދުވަްސ  15ވާނީ. އެހެްނވީމާ މުއްދަތު ދެއްާވއިރު ހަމަ ފަހަރެއްަގިއ 

ނޑަ ްށވެސް މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެވާހަކަ ހަމަ ކުރުވެދާނެކަމަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަންވެގެން. ުޝކުރިްއޔާ.

 2260 

ނޑަށް ހަމަ ޮގތެއް ނިންމާލަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، މިހާރު ހަމަ މައްސަލަޮއތްގޮތުން އަުޅގަ

ފަސޭހަވަނީ ވޯޓަކަށް ގޮްސގެން. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް، 

. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޝާހީން ޙަމީދު، އާދެ، ރ

މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީްސ ހަމަ އަޅުަގނާޑއެީކގައި މަަސއްކަތްކުަރްއވަން 

 2265ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ެއވިދާުޅވީ ވަރަށް ސާފު ޙަޤީޤަތެއް. ކަްނދިމާވި ގޮތުން، 

އްޞަ މަޖިލީހުގެ އާދެ، މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަގޮތުން ޙާ

ވަކި އިދާރާެއއް ނުހުރޭ. ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ކަންަތއްަތއް ކުުރްއވަނީ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ައމީން ޢާންމު. އެހެންވީމާ، މި ދެބައިެގ 

މަސައްކަތް، ދެ މަޖިލީހުގެ ަމސައްކަްތވެސް ހިނގަމުންދާއިރު ހަމަ އެުކގަިއ 

ނޑު ގާތުަގއި އަމީ  2270 15ން ޢާންމުވެސް އެވިދާުޅވީ ދާނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ެއކަންތަްއ ކުރުން ނިންމުން ެއއީ ފަސޭހަކަމަކަށް 

ހަމަގައިމުވެސް ުނވާނޭ. މަަސއްކަތް ކުެރވިދާނޭ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި 

މައްސަލަ އޮްތގޮތުން އަުޅަގނޑަށް މިކަމަށް ގޮެތއް ނިންމޭނީ ތިޔަ 

ނޑު ވޯޓަްށ ދަންނަވާނަން.  ބޭފުޅުންގެ ވޯަޓކުން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ
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 2275އެހެންވީމާ އެކަމާ ދޭތެރޭަގިއ އަދިވެސް ވިސްނާލެްއވުމަށް އަޅުަގނުޑ 

ފުރުޞަތެއް އަރުވާަފއި އަުޅަގނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، ވަގުުތ 

ނޑު ޯވޓަށް ަވރަށް އަވަހަްށ  ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުންާނއެުކގައި އަުޅގަ

ރަތަމަ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ، މިހާރު އެންމެ ދަންނަވާލަނީ. އެންމެ ފު

ަގވާއިުދ ަރއްޔިތުްނގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތް. އެއީ 

 2280ދުަވހުގެ ތެރޭގަިއ  15އެކުަލވާލުމަށް ހޮވިފައިވާ ކޮިމޓީއަށް މަސައްކަތު 

 15ގަާވއިދެްއ، ޑްރާފްޓެއް ެއކުަލވާލާފައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް. އެ 

ޅުން ވޯޓު ދެްއވުްނ ދުވަސް ެއއީ މުއްދަެތއްކަުމގަިއ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފު

 އެދެން.
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 
 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 2290އާދެ ދެންމެ ވޯޓަށް މިދެންނެވީ، ަގާވއިދު އެކުަލވާލުަމށް ހޮވިފައިވާ ކޮމިޓީގެ 

ސްތައް ނުހިމެނޭ ޮގތުން ޑްރާފްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ުމއްދަތަކީ ރަސްމީ ަބންދު ދުވަ

ދުވަްސކަމުަގއި ަކނަޑެއޅުން. މައްސަލަ ހުށަހަޅުްއާވފައިވަނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  15

ދުކުރައްވާަފިއވަނީ ތިލަދުންމަތީ ެީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޒާހިރު، ތާއ

 ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާދިލް.

 2295 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާައކީ 

 

 89 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު: 

 5 ވޯޓު ދެްއވީ: 

 2300 84 ވޯޓު ނުދެްއވާ: 
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 2305އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ އެގޮތަށް ފާހެއްުނވި. ދެން އަޅުަގނޑު މި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހަށް ދަންނަވާލަނީ ަގވާއިދު ެއކުލަވާލާ ކޮމިޓީެގ ޑްރާްފޓް 

 51ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މުއްދަތަކީ ަރސްމީ ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުން 

ނޑަެއޅުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުްނ ވޯޓު ެދއްވުްނ  ދުވަސް ކަުމގަިއ ކަ

 އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ.

 2310 

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

ނޑު މިދަންނަވާލަނީ ދެންމެ މިނެގުނު ވޯޓުގެ ނަ  2315ތީޖާ. އާދެ އާދެ، މިހާރު އަޅުގަ

ވޯޓުނެގުނު ަމއްސަލަައކީ، ަގވާއިދު އެކުަލވާލުމަށް ނެގިަފިއވާ ކޮމިީޓގެ ޑްރާފްޓް މަޖިލީހަށް 

ދުަވސްކަމުަގިއ  51ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ުމއްދަތަކީ ަރސްމީ ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުން 

ނަޑއެޅުން. މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުުތރުބުރީގެ ޢިއްޒަތް ތެރި މެންބަރު ކަ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަންވަރު، ތާއިދުކުަރްއވާފަިއވަނީ މާލޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 2320 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާޠިފް.

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާައކީ 

 

 89 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު: 

 2325 79 ވޯޓު ދެްއވީ: 

 11 ވޯޓު ނުދެްއވާ: 
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އެހެންވީމާ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުގޮތަށް، އާދެ، ަގވާއިުދ އެކުލަވާލުމަށް  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއް

ނަޑއެޅުނު ކޮމިީޓގެ ޑްާރފްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްުވމުގެ މުއްދަތަީކ   2330ކަ

ދުވަސް ކަމުަގއި  51ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަްއ ނުހިމެނޭ ގޮތުން 

ނަޑއެޅުމަށް މަޖިލިހުގެ ފާސްވެއްޖެ.   ކަ

 ވަނަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ނިންމެވުން.ތިންޑާގެ އެޖެން.  3

 

 2335އާދެ، އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާގައި ހިމެނިފައިާވ ކަންތައްތަްއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަރަށް އެެދވޭ ގޮތެްއަގއި އަދި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ިގނަ ބޭފުޅުންގެ 

ކަމަށްޓަކައި އަުޅަގނުޑ ޙިއްޞާެވވަަޑިއގަތުމާއެުކަގއި ނިމިގެން ހިނގައްޖެ. މި

ނޑުމެން މި  ވަރަށް އުފާކުރަން. ަޝއްެކްއނެތް، މިދެރޭގެ މަތިން އަުޅގަ

ބައްދަލުވި ބައްދަުލވުމުަގިއ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ތިޔަ ބެހެއްޓެވި 

 2340އެުކވެރިކަމާިއ ެއއްބަިއވަންތަަކން އަދި ތިޔަ ބޭފުޅުން ތިޔަ ދެއްެކިވ 

ައޅުަގނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް ތިަޔ ކެތްތެރިކަމާއި ޯއގާތެރިކަްނ ެއއީ 

ނުޑ އުންމީދުކުރަނީ  ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވާ ކަމެއް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަށް އޮތްތާނގަިއެވސް ދާނީ ހަމަ 

އެގޮތަްށ هللا މިކަހަލަ އެކުވެރި އުާފވެރި މާޙައުލެްއގަިއކަމަށް. އާދެ، މާތް 

 2345ންތައް ކުިރއަށް ގެންދިޔުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެގޮތަށް ކަ 

ދެއްވުން އެދޭ ޙާލު، އަުޅަގނޑުމެން މިރޭގެ މިބައްދަލުުވން ނިންމާލަނީ. 

ނޑުމެން މިކަހަލަ ބައްދަލުވުމެއް ބާްއވާެނ ދުވަހެއް ހަމަ  ދެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަޖެހުމާއެީކގަިއ ދަންނަވާލާނަން. މިދާ މުއްދަތަކީ ތިަޔ 

މިރޭ މިތަނުން ތިޔަ ހޮއްވެވި ަގވާއިދު ެއކުލަާވލުމުގެ ކޮމިޓީެގ ބޭފުޅުން 

 2350މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެ ދުވަސްތަކެއް. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ހަމަ އެކަންތައް 

ނޑުމެން އެ މުއްދަުތެގ  ތިޔަ އެިދވަަޑއިގެންެނވި ގޮުތގެ މަތިން އަުޅގަ

ވެން އޮތްހާ ތެރޭގައި ނިންމާފައި ގެެނވޭޯތ އަޅުަގނޑު އިދާރީ ގޮތުން ކުރެ

 ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން. އެހެންވީމާ، މިރޭގެ މިޖަލްާސ ނިންމާލަނީ. 
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 2355 ޖަލްސާ ނިމުނީ. - هلل رب العالوين والحود

 

_____________________ 


