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 އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން  .1

 

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

 5 

 އާދެ، މަޖިލީހުގެ މިޖަލްސާއަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މިހާރު ހިނގަމުން މިދަނީ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުމެއް،  ގަާވއިދު ފާސްކުރާނޭ ގޮތަާކމެދު އަޅުގަ

ވަނީ  ނިންމާލުމުގެ މަގުމަތީގައި. އިްއެޔގެ ޖަލްސާ ނިުމނުއިރުވެސް 

 10ށަހެޅި އެއިން އެމަސައްކަްތ ކުިރއަށް ގެންާދނެ ގޮތާމެދު ދެތިން ގޮތެްއ ހު

އެްއގޮތަކަށް ވޯޓަށް އެހި ެއކަން ފާސްނުެވގެން އަެނއްާކވެސް ބަހުސަްށ 

ހުށަހެޅި، ދެން އަނެއްާކވެްސ އިތުރު ބަެއއް ގޮްތގޮތް ހުށަހެޅިފައިވަނީ. 

އެހެންވީމާ، މިއަުދވެސް އެމައްސަކަަތއިގެން ކުރިއަށް ވަަޑއިގެން ދެްއވުްނ 

ނޑު އަޅުަގނޑު ިތ އެންމެ ޭބފުޅުންގެ އަރި ހުން މިއެދެީނ. އަުޅގަ

 15އުންމީދުކުރަނީ އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ މިއަދު، އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭގަިއ 

ގޮތެއް ނިންމާ ަގވާއިުދެގ މާއްދާތައް ފާސްކުރުމުެގ މަސައްކަތް 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ފެށޭނެ ަކމަށް. އެހެންވީމާ، ކުރިްނެވސް ދެންނެވިހެން 

ޑުޖައްސާލަން ޖެހިފައިވާ ކަްނތަކުން ކުރިއަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މަ 

ދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯއްދެވުމަށްަޓކައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރެްއވުން އަދި ހުށަހެޅުއްާވ 

 20ހުށަހެޅުއްވުންތަްއ ހުށަހެޅުއްުވމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އާދެ، ކުރިއަްށ 

 ގެންދެވުން އެދެން. 

 

 ]ަވގުތުކޮެޅއް ހޭދަވުމަށްފަހު[

ބަެއްއ . އާދެ، އިދާރީ ޭމޒުގެ ކުަޑކުޑަ ޓެކްނިކަލް މައްސަަލއެްއގަިއ ލަސްވަނީ ެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 25ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު އުފުއްަލާވފައިވާތަން އެބަ ފެނޭ. ަހމަ ލަހެއްނުވެ 

 އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 
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 ދަންނަވަެއއް ނުލަމޭ. އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަުޅަގނޑު އަިދ، ދެއްތޯ ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 
 އަްޙމަދު ުމޙަްނމަދު 

 30 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑު  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައއްސަލާމް ޢަލައިުކމް. އަޅުގަ

 އިްއޔެަގއި ހުށަހެޅި އިޞްާލޙަށް އަދި ކުޑަ ބަދަލުތަަކކާއެކު ިމއަުދ  މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 

ނުޑ  ވުން:ވާހަކަެދއްކެ  ހުށަހަޅާލަންވެގެން މިއަދު ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 35ހުށަހަޅާގޮތް ދަންނަވާލުމަށް ޤަސްދުކުރަން. )ހ( ގަވާިއދުގެ ކޮމިޓީަގިއ 

އެކުަލވާލާފައިާވ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގަިއވާ ގޮތަށް ޮކންމެ މާއްދާއެްއ 

ސް ކުުރމުގެ ަވގުތުަގއި ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބަހުސަށް ހުޅުވާލުން. )ށ( ބަހު

ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙެއް އޮތްނަމަ ހުށަހެޅުން. )ނ( ހުށަހެޅި 

އިޞްލާޙަށް ނުވަތަ އިޞްލާުޙތަކަށް ތާއީދު ލިބިއްޖެނަމަ އިޞްލާޙު ނުވަތަ 

 40އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް ެއހުން. މިގޮތުން ވޯޓަށް އަހާނީ ހުށަހެޅި 

ބުންނޭ. )ރ( އިޞްލާޙެއް އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދުލިބިަފއިވާ ތަރުތީ

ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ެއއިޞްލާޙެްއ ފާސްކުރުމަށް ނެިގ ވޯުޓގެ ިއތުރުން އެމާއްާދ 

 ޑްރާފްޓުަގއި އޮްތގޮތަށް ފާސްުކރުމަށް ވަކިން ވޯޓަށް އެހުން. 

 

 45އާދެ، ތިލަދުންމަތީ މެންބަރު ކުޑަ އިރުކޮަޅކަށް އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން.

 

 ]ަވގުތުކޮެޅއް ހޭދަވުމަށްފަހު[
 

 50އާދެ، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންދެވުން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އަނެްއާކވެސް ފަށަިއގެން  އެދެން. އާދެ، ޢިްއޒަތްތރި ރައީސް އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ. )ހ( ގަވާއިުދގެ  ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޤަސްުދކުރަނީ

ކޮމިޓީގައި އެކުަލވާލާފަިއވާ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީަގއިވާ ގޮތަށް ޮކންމެ މާއްދާއެއް 
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ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބަހުސަށް ހުޅުވާލުން. )ށ( ބަހުސް ކުުރމުގެ ަވގުތުަގއި 

 55ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙެއް އޮތްނަމަ ހުށަހެޅުން. )ނ( ހުށަހެޅި 

ނުވަތަ އިޞްލާުޙތަކަށް ތާއީދު ލިބިއްޖެނަމަ އިޞްލާޙަށް ނުވަތަ  އިޞްލާޙަށް

އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް ެއހުން. މިގޮތުން ވޯޓަށް އަހާނީ ހުށަހެޅި 

އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދު ލިބިފައިވާ ތަރުތީބުންނޭ. )ރ( އިޞްލާޙެއް 

 ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ެއއިޞްލާޙެްއ ފާސްކުރުމަށް ނެިގ ވޯުޓގެ ިއތުރުން އެމާއްދާ 

 60ޑްރާފްޓުަގއި އޮްތގޮތަށް ފާސްުކރުމަށް ވަކިން ޯވޓަށް އެހުން. )ބ( އެްއވެްސ 

އިޞްލާޙެއް ުނވަތަ އިޞްލާުޙތަކެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިިބފައި ނުވާނަމަ، 

ނުވަތަ ވޯޓަށް އެހުމުން ެއއްވެސް އިޞްލާެޙއް ފާސްނުވިނަމަ ަގވާއިުދ 

ށް ެއމާއްދާ އޮްތގޮތަށް ކޮމިޓީން އެކުަލވާފަިއވާ ެދަވނަ ދެލިކޮޕީގަިއވާ ގޮތަ

ވޯޓަށް އެހުން. )ޅ(، )ރ( ައދި )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެ މަތިން 

 65ވޯޓަށް އަހަިއގެން އެާމއްދާއެއް ފާސްުނވެއްޖެނަމަ އިުތރު ބަހުސަކަށް 

ހުށަހަޅައި މެންބަރުންގެ ޚިާޔލުތަކާ އެކު އެމާއްދާ އަލުން ޑްރާފްޓްކުރަން 

ން. )ކ( ެއއް ާމއްދާއަކަްށ ތަފާތު އިޞްލާޙުތަެކްއ ގަާވއިދު ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވު

ހުށަހެޅި ވޯޓަށް އަހަމުންދާ ަވގުތެްއގައި ފާސްުނވެދާ ިއްޞލާޙުތައް ބާޠިލުވާ 

އުސޫލަކަށް ބަލަިއ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެއް އިޞްލާޙަްށ ވޯޓު ދިނުމުެގ 

 70ވޯޓު ޙައްޤު ލިބުމުގެ އިތުރުން އަދި މިމާއްދާގެ ޑްރާފްޓްަގިއވާ ގޮތަށް 

 ދިނުމުގެ ޙައްޤުވެސް މެންބަުރންނަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

ނޑު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   ހއ. ގެ  ތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށްެވސް  ލީ ފާއިޒް މެންަބރު ޢަ

ނޑުމެންނަށް އިްއޔެަގއި ފާސްނުވެދިަޔ  ވާހަކަެދއްެކވުން:  75ތާއީދުކުރި މީހާ. އަދި އެހެންެމ، އަުޅގަ

މޭލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ 

ފާސްނުވި ސަބަބާ ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެން ޯވޓު ނުދެއްާވ ތިއްބެވި ބަެއްއ 

ނ ޑުމެންނަށް ލިުބނު މަޢުލޫމާތުގެ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކާލުމުްނ އަުޅގަ

އަލީަގއި، ސަމީރު އަލުން ޑްރާފްޓްކުރެއްވުުމގައި ިއތުރު ކުރައްވާފަިއ 
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ނޑުމެންަވނީ ވާހަކަދައްކާ ލެވިފައި. އެހެންކަމާއެުކ   80ވުމުންވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ފުރުަޞތުގައި އަނެްއކާެވސް ސަީމރުގެ ހުށަހެޅުމަށް 

 ދެންނެވީ. ޝުކުރިްއޔާ. ތާއީދުކުރުމަށް ފުރުޞަތަކަށް

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ތެދުތެދަށް ދަންނަާވނަމަ އަޅުަގނުޑ  މާލޭ މެންަބރު 

 85 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އިްއޔެ، ޖަލްސާ ނިމިގެން ދިަޔއީ. އަނެއްާކ މިއަުދ  އަްޙމަދު އާޠިފް 

ނޑު  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޤަސްދުުކރީ ތާއީދުކުރަން މިއޮތީ ފުރުޞަތު ލިބިފައި. ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އެންމެ ފުރަތަމަ ޚިޔާލުކުރެވުނީ މާލޭ މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަްށ ތާއީދު ކުރަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް އެ 

ނުޑ  އިޞްލާޙު މިހާރު އެހެން ސިފައެްއގައި އަތުެވއްޖެ. ދެން އަޅުގަ

 90އީދުކުރަން އެހެންނަމަވެސް އޭނަެވސް ޚިޔާލުކުރީ ހއ. އަޙްމަދު ސަމީރަށް ތާ

ނޑު ޭއރު ފާހަގަކޮށްލަން  މިހާރު އެހެން ގޮތަކަށް ޢިބާރާތްކުރަްއވައިފި، އަުޅގަ

ބޭނުންވީ، ަގާވއިދު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއުވމަށް އިޞްލާޙެއް 

 ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާނަމަ، އެހެން އޮންނާތީ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި

ނެތަސް، ަގވާއިދު ކޮމިޓީްނ ޑްރާފްޓެއް ައއިސްފި ކަަމށްވަންޏާ އެއާމެދު 

 95ބަހުސެއް ކޮށްލުން. ދެން އެޕޮއިންޓު ފާހަގަކޮށްލެްއވި ަޢދުނާން ޙަލީމް، 

އެހެންވެގެން އެކަން ހިތަްށ އަރާފައި ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދިލީ. 

ނޑު އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ެއކަްނކަން ެވގެން އެދިަޔއީ.  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން މިހާރު ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ ުކޑަކުޑަ ީޑޓޭލެްއ އޮތްނަމަ ނުވަތަ 

ފާހަގަ ކުުުރެއްވޭނަމަ އަުޅަގނޑަށްެވސް ފާހަގަ ކުރެވިއްެޖއްޔާ ވަރަށް ގިަނ 

 100ފަހަރަށް އެބަ ދަންނަވާލަން ކުޑަުކޑަ ޑީޓޭލެްއގެ ސަބަބުްނ ނުވަތަ އޭގެ 

ނެ ތަންކޮޅެއް އޮީތިވއްޔާ. ދެން އެހެްނ ބޭފުޅަކަށްވެްސ ރޫޙަށް ބަދަލުއަތުވެދާ

އެފަދަ ތަންކޮޅެްއ ފާހަގަވެަފއި ވާނަމަ، ެއކަން ހުށަހަޅާލަ ދެއްވުްނ 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑު ވަރަށް އެދޭ ވާަހކަ މިދަންނަވާލަނީ އެސަބަބަކީ އަޅުގަ

ހިތަށް އަރާ ބަެއއް ފަހަަރށް ައވަސް ކޮށްލެވުނިްއާޔ ރަނގަުޅވާނެޭއ، 

 105ންނަމަވެސް ިއއްެޔވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ ވަރަށް އެހެ
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އަވަސް ވެދާނެހެން ހީވެފައި އެހެންނަމަވެސް މާއްދާއެއް ފާސްނުވެ ދިޔަ ތަން 

ހަމަ މިކަހަލަ ކުދިކުދި ތަފްޞީލަކާ ހެދި. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ެއއްެވސް 

ޏާ އެކަން ޕޮއިންޓެއް ފާހަގަވާ ޭބފުޅަކު އިންނެވި ކަމަްށވަން

ނުޑ އެދެން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަްނގާލަ ދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

 110 އޭރުން ައވަސް ެވގެންދާނެކަަމށް ފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް.

 
 

ނޑު މިފުރުޞަތުެގ  މާލޭ މެންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

 ބޭނުންކޮށްލާނީ އަޅުަގނޑު ިއއްެޔގައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ުހށަހެޅުން އަނބުރާ  އިްބރާހީމް އިްސމާޢީލް 

ނޑު އަާސސީ ނުކުތާތަްއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:   115ގެންނަން. ސަބަބަކީ އެހުށަހެޅުމުގައި ހުރި މަިއގަ

ހއ.ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރުގެ ހުށަހެޅުްއވުމުަގއި މިހާރު ހިމެނިފައި 

ްއާކެވސް ދާދި އެއްކަހަލަ ދެ ހުށަހެޅުމެއް އޮެވގެން އެހެްނވީމާ، އަނެ .އެއޮތީ

ޗަކަްށވެސް ފާްސވާ ވަރަށް ވޯޓު ނުލިިބގެން މިކަން ދެމިގެން އްުްއެކަ 

ނޑަށް ިވސްނޭ ހއ.ގެ ތީ އެހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނެސް ހިނގައިދާނެތީ އަުޅގަ

 120ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުާރ 

 ންނަވާލަން. ވާހަކަދަ

 

 ވަބަރަކާތުޙޫ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، هللا އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަްޙމަތު ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

ނުޑމެންގެ ޚާއްޞަ  މެންަބރު ޢަްބދުއްލަޠީފް   ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، ޝައްެކއް ނެތް އަޅުގަ

 125ވަނަ  4ދުމުެގ ގޮތުން މިހާރު އަޅުަގނޑުެމންނަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ހެ މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދުވަހާ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތިލަމުން މިގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ގަާވއިުދ 

ނޑުމެންނަށް  ހެދުމާ ބެހޭގޮތުން އަދި އެންމެ މާއްދާއެްއވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު މިމައްސަކަތް  ފާސްކުރުމާ ހަުަމައަކަށް ނުދެވޭ. އަުޅގަ

ގެންދަނީ މާއްދާައކަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެިޅއްޖެނަމަ ކަންތައް ކުރަމުން މި

 130ކުރާނޭ ގޮތަކާމެދު ވިސްނުމަށްޓަކައި. އާެދ، ޝައްެކއް ނެތް ދިވެހި ބަހަކީ 

އިްއޔެވެްސ މިތަނުގެ ބަެއއް ޭބފުޅުން ވިދާޅުވިފަަދއިން ވަރަްށ ފަޤީރު ބަހެކޭ 
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ނޑުމެން ިކޔަމުން މިގެ ންދަނީ އާދެ، ނުވަތަ މުއްސަނދި ބަހެކޭ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެިހ ބަހަކީ ވަރަށް މުއްސަނދި ބަހެކޭ. ދިވެހި 

ނޑުމެންނަށް މިއުެޅވެނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ބަސް މުއްސަނދިކަމުން އަުޅގަ

 135މިގަާވއިދަށް ހުށަހެޅޭ ބަެއްއ އިޞްލާޙުތަކާމެދު ގޮތެްއ ހަމަޖައްސަން 

ކަނި ބަދަލުކޮށްލަން ނުވަތަ ދަތިވެގެން. އާދެ، ބަހުަގއި ހުންނަ ފިލި ހަމައެ

ޖުމްލަ ކޮށްލާއިރު ކޮމާއެްއ ނެތް ނަމަވެސް އެކޮމާެއއްގެ ވާހަކަެވސް 

ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ަގއި އެަބ ދައްކަމުން ގެންެދވޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިތަނު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިގަާވިއދު އިޞްލާޙުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ރަނގަޅު 

 140ޅާ އެއަށް ތާއީދު ލިބިއްޖެނަމަ، އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙެއް މެންބަރަކު ހުށަހަ

ބަލައިގަންނަންވާނީ އެ ހުށަެހޅުއްިވ ިއޞްލާޙު ެއއީ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެްއ 

ކަމަށް. އެ ިއޞްލާޙުަގިއ ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭ ތަންކޮޅެއް އޮތްނަމަ 

އެތަންކޮެޅއް ރަނގަޅު ކޮްށލުމަކީ އަޅުަގނޑު ހިތުްނ އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެކަމެްއ، އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ކޮ

 145އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިމައްސަލަ ދިގުލައިގެން މިގެންެދވެނީ، ކޮންމެ 

މެންބަރަކުވެސް މިބައްލަވަީނ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ޚިޔާލެްއ 

ހުށަހެޅުއްވޭތޯ. އެޚިޔާލަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ 

ނޑުމެްނގެ މި އަ ޅުަގނޑުމެން ވިސްނަްނވީ ަވރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެކޭ އަުޅގަ

ގަާވއިދެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަަމ އެއިޞްލާޙަކާމެދު ވާަހކަދެއްކުމަށްޓަަކއި 

 150މެންބަރަކު މިތަނަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްަވއި ފިނަމަ އެ 

ގެންނަންޖެހޭ  އިޞްލާޙަކީ ރަނގަޅު އިޞްާލޙެއްކަމަށް ބަލައި އެިއޞްލާޙަށް

ނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުްނ  ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތައް ގެނަުއމުގެ ރޫޙުގައޭ އަުޅގަ

ުް ގެންދަންވާނީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނުޑގެ ވަރަ ބޮޑު އެދުމެއް  ށް

ންވެސް މިކަމުގެ މައްޗަްށ އަޅުަގނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރު

 155ވަމުްނ ގެންުްދަވާއިރު ަވޑަިއގެން މައްސަާލގައި ބަހުސްކުރައް ވިސްނާ

ނޑުވެސް މިއަދު ހއ.ގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު  ވިސްނާަވޑަިއގަތުން. އަުޅގަ

އަޙްމަދު ސަމީރު އެހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ތާއީދުކުރަން. 
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އަދި މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އިއްެޔ އެހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުއްވުމުެގ 

ނ ޑުމެން އިްއެޔ މަސައްކަތްކުރީ އެަމއްސަލަ އޭނަ ހުށަހެޅުއްވި އަލީަގއި އަުޅގަ

 160ގޮތަށް ފާސްވޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް އޭނަ އެހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް ފާސްނުީވ 

ހަމައެކަނި ތިން މެންބަރުންގެ ވޯޓު ނުލިބިގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނެގ 

ްސ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އެުނކުތާެގ މައްޗަްށވެ

ވިސްނާަވޑަިއގެން ައޅުަގނޑުެމންގެ މިމަޖިލީހުގެ ރޫޙާ ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ 

ނޑު  ނޑުމެްނ ޢަމަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްުކރުމަކީ އަުޅގަ ގޮތުގެ މަތިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް   165ހިތުން އަޅުގަ

. ވީމާ ހުިރހާ މެންބަރުންގެ ޖެހޭނޭ ކަމެއް ބޮޑަށް ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަން 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ކިބައިންެވސް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މައްސަަލއެްއ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ 

މިބަހުސްގައި ކަންަތއް ކުަރންވާނެ ގޮުތގެ މަްއޗަށް ިވސްނާ ވަަޑއިގެްނ 

 170ކަތް ކުެރްއުވމަށް. އައްސަލާމް މިއަދުވެސް މިމަްއސަލަ ިނންމޭތޯ މަސައް

 ވަބަަރކާތުޙް. ޝުކުރިްއޔާ. هللا ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 

ނޑު ޔަޤީްނކުރާ ހިތްއޮތީ ރިޔާސަތުްނ ވާހަަކެދއްކެވުްނ:  އާެދ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރގެ ާވހަކަފުޅުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުްނ ގެންދަނީ ހަމަ 

 175މެ އެމެންބަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދެިވ ރޫޙާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުެގ ދެން

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އަްއޑުއަތޮޅު މެންބަރު  މަތިން ކަމަށް. ދެން އަޅުގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ކޮްނމެ ދުވަހަކުވެްސ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 180 އަޅުަގނޑަށް އޮޅެނީ. މެންބަރުންނޭ ކިޔައިފިްއޔާ ޮއޅޭގޮތް މިވަނީ.  ރާހީމް ަޝރީފް އިބް 

ކޮންމެއަކަސް ައޅުަގނޑުމެން މިބަހުސްކޮށް ވަގުުތ  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަެހޅިފައިވާ ަގވާއިދު  .ހޭދަކުރަމުން މިދަނީ  ހަމަ އެންމެ މައްސަލައެްއގައި

ޓުލާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ. ީމގެ ކުރިްނވެސް އަޅުަގނޑު ކުީރ ފާސްކުރުމުގަިއ ވޯ
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ދުވަހު ދެންނެވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓު ލަމުން އައި އާދަކާދަ 

 185އެބައޮތް. އާދަކާދަ އޮްތކަމުަގއިިވޔަސް ެއއަށް ރިޢާޔަްތޮކށް މުރާޖަޢާކޮށް 

ޖަޢާ ހަދަންވާނެއޭ. ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް ތެދުފުޅެއް. ެއގޮތުން މުރާ

ވަރަށް ދިގުކޮށް ކުެރވިއްެޖ ވާހަކަދައްކާ ދަްއކާ، މުރާޖާޢާ ކޮށްކޮށް 

ނިމުނުއިރުގައި މިނިމެނީ ކުރީގަިއވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން 

ކަންތައްތައް ކުރެވިަފއި ޯވުޓ ނަގާފައި އޮްތގޮތަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު 

 190ޅު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތްކަމަށް. ެއގޮތުން ތަފާތު ބޭބޭފުޅުން ތަފާތު ޚިޔާލުފު

ނޑުމެން އެންމެން މިކިޔަނީ އެަކއްެޗއް  ހުށަހެޅިފައިާވ  ،ކަމުގަިއވިަޔސް އަުޅގަ

ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލާއިރު މީން ކޮންމެ ގޮެތއް ފާސްިވ ކަުމގަިއވިަޔސް ޯވޓު 

ނަގާނެ އުސޫލާ ކަންަތއް ކުރާނެ ގޮތަކަށް އެްއވެސް ފަރަޤެއް ނާދޭ. 

ނުޑ މިހުރީ މި ހުރިހާ ހުށަހެޅުމުގެ ތެރޭން ކޮންމެ އެހެންކަމުން އަުޅގަ

 195ހުށަހެޅުމަކަށްވެސް ތާއީދުކުރަްނ ތައްޔާރަށް. އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ އެއްވެސް 

އެހެން ބޭފުޅަކުވެސް މީން އެއްވެސް ހުށަހެޅުްއވުމުކަށް ތާއީދު ނުކުރަންީވ 

އަދި އެކަން  ސަބަބެއްވެސް ެއއީ ވޯޓުލުމާ، ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ނުކުންނަގޮތާ.

ތާ ދޭތެރޭަގއި ޢިބާާރތް ތަފާތު ކުރިކަމުަގއި ވިަޔސް ޙަޤީޤަތުގަިއ ކުރާނެގޮ

ލީ ފަަރގެއް ތަފާެތްއ ނާދޭ. އުސޫކަންތައް ކުެރވޭގޮަތކަށް ެއއްވެސް 

 200މައްސަލަެއއްވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރެައކު ނެތް. ތަފާތު 

ހުށަހެޅުންތަކެއްވެސް ނެތް. ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަ ދަްއަކވަނީ 

ްއގައި އެއްރޫެޙއްަގއި އެއްާރެގއްަގއި. ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު އެއްމޭރުމެ

އަޅުަގނުޑވެސް މިކަން ުލއިފަސޭހަ ކޮށްލުމަށްޓަކައި އަޅުަގނަޑކީެވސް 

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި މީހެއް. ކޮންމެވެސް އެްއގޮތަކަށް ޯވަޓށް އަހާލެއްވިްއޔާ 

ނުޑވެސް އި  205ްއޔެ ހުށަހެޅި ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާެނކަމަށް ވިސްނިގެން އަުޅގަ

ހުށަހެޅުންވެސް އަނބުރާ މިގެންނަނީ. އެހުށަހެޅުމާ މިހާރު ހދ. ގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުަށހެޅިގޮތާ މާބޮޑު ފަަރގެއްެނތް. ެއއްވެްސ 

ފަރަގެއްނެތޭ ދެންނެވޭނީ. ޢިާބރާތް ކުރުމުަގއި ފަހަރެއްަގިއ ކުޑަ ފަަރގެްއ 

ނޑު ދަންނަާވ އޮތަސް ނަތީޖާ އެކަްއޗެއް. އެހެންވީމާ އެވާހަ  ކަވެސް އަުޅގަ
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ނޑުެވސް ަވރަށް ތާއީދުކުރާ   210މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހަމަެއކަނި ގޮތަށް އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑުމެން ިއއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބަހުްސ   ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު

ނޑަްށެވސް މިހާރު ހއ.   ުދއްަރޝީދު ުޙަސއިންޢަބް  ވަރަށް ނިމުމަކާ ހަމަޔަށް މިއާދެވުނީހެން. އަުޅގަ

 215ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޙމަދު ސަމީރު އެހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުއްވުްނ ވަރަްށ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އެހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރަން.  ރަނގަޅުކަމަށް ފެނޭ. އެހެންީވމާ އަޅުގަ

ހެންނަމަވެސް މާލޭގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އާޠިފް އެ

އެޢިޝާރާތް ކުރެްއވީ ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކަށް މީގައި އެބޭފުޅަކަްށ ފާހަގަކުރެްއޭވ 

އެްއވެސް ކަމެއް އޮތީިވއްޔާ ފާހަގަކޮށްލުމުގެ ވާހަކަފުޅު ިވދާޅުވީމާ ެއއިން 

 220މައެކަނި އަޅުަގނަޑށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ހިތްވަރު ލިބިގެން އަޅުަގނޑު މިތެދުވީ ހަ

ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލަން. ކޮްނމެހެން މިއީކީ ހުށަހެޅުމެއްެވސް ނޫން. އަދި 

ފަހަރެއްގައި މިއިޞްލާޙުނުކޮްށ ކުރިއަށް ގެންދެިވއަސް އެްނމެ ރަނގަޅުވެްސ 

މިދެންނެީވ މިހާރު އެއޮީތ  ،ވެދާނެކަންނޭނގެ މިހާރު ޮއތްގޮތަށް. ެއއީ

ލިބޭ ތަރުތީބުން ވޯޓަށް އަހަމުން ގެންދާގޮަތށް އިޞްލާޙުތައް  އިޞްލާޙުތައް

 225ފަހަރެއްގަިއ އިޞްލާޙުަތްއ ހުށަުަހަޅުއްވަނީ ، ނިމެންދެން. އެހެންވީމާ

ޢިއްޒަތްތެިރ ން ވަކި ތަރުތީބަކުންނެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އެއްމެންބަކު ނޫނީ ދެމެންބަރަކު ނޫނީ މެންބަރުންކޮޅެއް މަޝްވަާރ 

ލައްވާަފއި އިޞްލާހެްއ ހުށަހަޅުއްވަނީ. އިޞްާލޙުތައް ހުށަހެޅީމާ  ކޮށް

އިޞްލާޙުތައް ހުންނާނީ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން. މައްސަލަތައް އެތުރިފައި 

 230ހުންނާނީ ތަރުތީބުން ކަމަށްވަންޏާ ފަހަރުގައި ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާ ދެވަނައަްށ 

ވިްއޔާ ދެން ނޫނީ ތިންވަނައަށް ނޫނީ ހުށަހެޅޭގޮތަކަށް ފާސްެވއްޖަީއ 

އެްއވެސް ހުށަހެޅުމަކީ ބޭނުންނޫން ކަމަކަށްވެސް ވެދާނެ. މަޖިލީހުގެ ވަގުތު 

ގެއްޭލގޮތް ވެދާނެ. ދެން އެހެން ހުށަހެޅުމަކާ މެދު އަހަން. މިކަހަލަ 

ސަބަބުތަކަށްޓަުަކައި ައޅުަގނޑު މިހުށަހެޅި ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން އެދެނީ 

ުަކޮށް ވިސްނުންުފޅު ބެހެއް ނޑަށް މިތަންކޮޅު އެކަމަށް ކުޑަ  235ޓެވުން. ެއއީ އަުޅގަ
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ވިސްނުނީ އަނެއްާކވެސް ކުރިން އޮތްގޮތަށް އެނބުރި ދާކަށްނޫން 

މިދަންނަވަނީ. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި އެއޮންނަނީ ހަމަ 

ތަރުތީބުންނޭ ގެންދާނީ. އެހެންނަމަވެސް ރިޔާސަތުން ެއތަރުތީބު ބަދަލު 

ނޑަްށ ކުރެވިދާނޭ ކަހަލަގޮތަކަށް މި ޮއންނަނީ. އެއީ އެސަބަބަުަށްޓަަކއޭ އަުޅގަ

ނުޑ މިނުކުތާ ަހމަ މިދަންނަވާލީ   240ހީވެގެން ިމއުޅެނީ. އެހެންީވމާ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި. ޮކންމެހެން އެހެން 

އަޅުަގނުޑވެސް ހަނދާނެއްުނވޭ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މިވީ ކުަޑ 

ރޭަގއި ެއގޮތަްށ ބަދަލު ގެންނަވަިއގެން ކުރެްއވި ހަނދާނެއް. ދުވަސްކޮުޅގެ ތެ

ނޑު ހިތަށްއެީރ  އެހެންނަމަވެސް މިއީ ދިމާވެދާނެ ޙާލަތެކޭ ހިތަށްއަރާތީ އަޅުގަ

 245މިވާހަކަ ދަންނަވާލާނަމޭ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް. އެކަމަުކ 

ނޑަށް ހަމަ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށްވެސް އަޅުަގނޑަށް މިހާރު މިހިރީ  ހަމަ އަޅުގަ

ފެނޭ. ެއގޮތަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދު ކުރާނެވާަހކަ ދަންނަވަމުން  ރަނގަޅުކަމަށް

 ނިންމާލާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ނުޑެވސް ފުރުޞަތަކަށް   ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު  250 އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ވާލީ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދާ މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމުގަިއ ދަންނަ  މަދު ުމޙަްނމަދުއަޙް 

މާއްދާތަކަށް ހުށަހެޅޭ ިއޞްލާޙު ތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދުވަހެއް ެވއްޖެ.  2އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ބަހުސް ކުރަމުން ގެންދާތާ މިހާރު 

ނުޑވެސް  ކޮންމެއަކަސް މިަވކިގޮަތކަށް ނުނިމި އަދި މިދަނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް   255އިްއޔެ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފަިއ ވާނެ. ދެން އަޅުގަ

ބަލާއިރު މިއަދު ހއ. މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ސަމީރު އަޅުަގނޑުމެްނ 

މިހުރިހާ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅާފައި ހުރި އިޞްލާޙުަތއް ޝާމިްލވާކަހަލަ ގޮތަކަށް 

ނޑު ަގޞްދުކުރަނީ އަލުުުން އިޞްލާ ެޙއް ހުށަހަުޅއްަވއިފި. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނުޑ  މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި ނުވަތަ އަަވސްކުރުމަށްަޓކައި އަުޅގަ

 260ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެނެސް އަޙުމަދު ސަމީރު ހުށަހެޅި 
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ދު ކުރާވާހަަކ އިޞްލާޙު ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް. އެހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

މެންބަރުން. އާދެ،  67މިހާރު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުެވ ވަަޑިއގެން ތިއްެބވީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނ  265ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ރައީސުލްދެން އަޅުގަ

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޒާހިރަށް. 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ ދެނުކުތާެއްއ   ސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެރައީ   ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނުޑގެ ކުރިްނ  ަމދު ޒާހިރު ަބރު ައޙްމެން  ސާފުކޮށްލުމަށް. ލ. އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅގަ

 270ްއ ދައްަކވައިފި. ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަންނަަވއިގެން އެއް ވާހަކަފުޅެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑވެސް ހިތަުަށްެއރީ ގަާވއިދުން ހުށަހެޅުނު ތަރުތީބުން 

ގެންދާކަމަށްވަންޏާ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ވާހަކަުފޅުގަިއ ެއވިދާުޅިވ 

މައްސަލަ ނުކުމެދާނޭ. އެހެންވީމާ އެއަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްެލއްވުން ރަނަގޅޭ. 

ނޑު ސާފުކޮްށލަން ބޭނުން  ގެ ވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްދެން އަޅުގަ

ނަޑށް ވިސްނުނު ގޮތުގައި ިވއްޔާ މަޖިލީހުން   275ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްގޮތަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތްގޮަތށް ހުށަހެޅުމެއް 

ދެފަހަރަށް ތަކުރާރު ވީހެން ހީވި. އެހެންވީމާ އެަބއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ލަ ެދއްވުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުަގނުޑގެ އަޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށް

އެދުމެއް އެަބއޮތް. އެީއ މިގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ތައްޔާރު 

 280ކުރަްއވަިއގެން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާ އިރުަގިއ އޭގެ މާނަައީކ 

މިތަނަށް ވަޑަިއގަންނަާވ އިރުަގއިެވސް ތައްާޔރުވެ ަވޑަިއގެްނ 

ނޑުމެން ޓިްސ ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް ެދއްަވއިަނވަނީ. އެނޯވަަޑއިގަން ފިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މޭޒު މަ ތީަގއި  އޮެވއްޖެއްާޔ އިށީންނަ އިރުަގއި އެހުށަހެޅުން އަޅުގަ

މެންނަށް ފަސޭހަވާނެ. އެއަށް ވިސްނާަލއިގެން ޮގތެއް ނިންމަން. އަޅުަގނޑު

 285ގެ ކޮްނސަންޓްރޭޝަން މިހާރު ވާގޮތަކީ ހުށަހަޅުއްވާިއރުގައި އަުޅަގނޑުމެން

އެއަށްދާއިުރަގއި ކުރިން ެއވިދާޅުވާަބއި ހަނދާންބަހައްޓާނެހާ ޤާބިލްކަން 
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އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ ގިނަމީހުންގެ ނުހުރޭ ކަންނޭނގެ. ނޫނީ 

ނިމޭއިރުގައި އެދެބައި ައޅާ ިކޔާލަން ތަންކޮޅެއް ދަތިވޭ. ިމހެން ތައްޔާރުވެ 

ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށްވަންާޏ އޭގެ ނޯޓިްސ ވަަޑއިގެން މިހެން ހުށަހަޅުއްވާ 

 290ތަންކޮޅެއް ކުރިން ލިބޭގޮތް ެވއްޖެއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މަސައްކަތްކުރަްނ 

ދެްއވި  ،ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ވެާދނެހެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ފުރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުރުވެިރވަން. 

 

. އާދެ، މިހާރު މިއުޅެނީ ކުޑައިރުކޮެޅްއގެ ތެރޭގައި ތިލަދުންމަތީ ޝުުކރިއްޔާ ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެުވން:

 295އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ މެންބަރުންނަށް 

ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. މެންބަރުން އެއަށް ވިސްނާ ަވޑަިއގަުތމުގެ ފުރުޞަތު 

ޅުަގނޑު އެރުވުމަށްފަހު ވޯޓަށް ދަންނަަވންޖެހުނަސް ވޯޓަށް ދަުަންނަވާނީ. އަ

އެުެހެންވީމާ ެއޔަޤީންކަން އަުރވަން. ދެން އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މިއަރުވަީނ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަޙުމަދު ޝަހީދު. 

 300 

ނުޑ ކުރިންވެސް  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

 ދަންނަވާލިން މިހާރު މިހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓުިދން ތަރުތީބާމެދު  ދު ޝަހީ  ަމދުައޙްމެންަބރު 

އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު ތަފާތުަކމަށް. އާދެ، އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ވިސްނެނީ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބަހުސަކަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކީ އޭގެ ކުރިން ހުށަހެޅުނު 

 305. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ އިޞްލާޙުތަކަްށވުރެ މުއްސަދިާވނެ އިޞްލާޙެކޭ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެންމެ ހެޔޮކަންބޮޑީ ވީހާވެްސ 

ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަަތކުްނ ފާސްވިއްާޔއޭ. ިއއްތިފާޤުވާގޮތް މެދުވެިރ 

ނޑަށް  ވިްއޔާއޭ. މިދެންނެވީ ބަހުސަކަށްފަހު. ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ދެވޭކަންނޭނގެ. މިހާރު  ފާޤާ ދިމާއަށް އެބަވިސްނޭގޮުތަގއި ޖަލްސާގެ އިްއތި

 310އޮތް ހުށަހެޅުން ެއގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް. އާދެ، އަުޅަގނުޑގެ ޚިޔާލު ހުރިގޮތަީކ 

ނޑުމެން ަމސައްކަތް ކުރަްނވީ އަޣުލަިބއްޔަތު އޮްތގޮތް  ވީއިރު އަުޅގަ

މެންގެ ޚިޔާލު އެްއގޮތް ކުރެވޭޯތއޭ. ދުމަކަށެއްނޫނޭ. ވީވަރަކަްށ އެންހޯ
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މާ ައޅުަގނޑު ދެންެނީވ ތަރުތީބު ފަހުން ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަށް ކުރިން އެހެންވީ

ހުރީ. ޞަތު ބޮޑުވާނެތީ އެގޮތަްށ ބުރަވެ ވޯޓުލުމުަގއި ޭއގެ ފުރު

ނޑުެގ   315އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޖަލްސާގެ ޚިޔާލު އެހެން ދިމާއަކަށް ދާތީ އަޅުގަ

ނުޑ މިހާރު އޮތް އިޞްލާަޙށް ތާއީދު ކުރާެނ  ޚިޔާލު އިޞްލާޙުކޮށްލާަފއި އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށްޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަްށ އެދުނީ އަޙުމަދު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑަށް ކޮްނމެވެސް ވަަރކަށް   ރިޔާޟް ރަީޝދު  320 ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުހށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ކަމެއް އޮޅުްނއަރާހެން ހީވާތީވެ. ފަހަރެއްަގއި އެކަރުދާްސ ލިބުނީ ދެންމެ.  :ވާހަކަެދއްެކވުން

ކުރިން މިލިބިފައި އޮތްނަމަ ހީއަކަްށވުރެ ބޮޑަްށ ޔަޤީން ކުެރވޭނެ ކަންނޭނގެ. 

ނުޑ ހިތަށްއަރަނީ އެހުށަހެޅިއިރު މާއްދާައކުްނ  ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

މެންބަރަކަށް ކިތައްފަހަރު  ،މާއްދާއަކުން ވޯޓު ނަގަމުން ދާނީއޭ. އެހެންވީމާ

 325ވޯޓު ދެވޭނެބާއޭ. އެއީ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ ސުވާލެއް. ދެން ވާހަކަ ނުދައްާކ 

އިންނަ މެންބަރަކީ އެއީ އެންމެ ދެރަމީހާކަމުގައި، ައދި ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުން ހީފުޅު ކުރެއްވި ކަމުގައި ވިޔަސް ތ. ައތޮޅު އޮީޑގަިއވެްސ 

ނަ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެްސ އެބަތިބި ވަރަށް ކުޅަދާ

މަހަށްފުރާފައި މަސްބާނައިގެން އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އެނބުރި 

ނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތގައި ރަނަގޅު ހުށަހެޅުމެއް   330މިދަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 ހުށަހެޅޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން މިހާދިގު ަވގުތުތަކެްއ މިކަަމށް ހޭދަކުރަމުން 

ނުޑގެ  މިގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑެގވެސް މިހުށަހެޅުމަކީ އަުޅގަ

ޚިޔާލަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ިމފާސްކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމެްއ ނޫން. އެކަމަކު 

ފަހުން މިފަދަ މައްސަލައެްއ ދިމާނުވުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރަން މިއުޅޭ 

ނޑަްށ ހީަވނީ އިތުރު ހަލުވި   335 ކަމެއް ލިިބެގން ހިނގައިދާނެމަސައްކަތަށް އަުޅގަ

ކަމެއްހެން. އެއީ މިހެން ހުންނަ ކުދިކުދި ތަންތަން ކޮޅުކޮުޅގައި އެންމެ 

ބޮޑަްށ  ގިނައިން މިކަންަތކާ ކުިދކުދި ތަފާތު މާނަނެގޭ ޕޮއިންޓްތަކަްށ އެންމެ

ވާހަކަ ދަްއކަމުން މިގެންދަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާލޭގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު 
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ނޑަށް ވަރަށް ާތއީދުކުރެޭވ. އެފަދަ އާޠިފް. އަޅު  މާނަ ނެނގޭ ެއއްަޗކުން  2ގަ

 340ދެމާނަ ނުވަތަ ތިން މާނަ ނެނގޭ ޕޮއިންޓްތައް މިފަދަ އެއްޗެހީަގިއ 

ނޑު ވަރަްށބޮޑަށް ތާއީދުކޮށް  ނުހިމެނުމަށް. ނުނެގޭގޮތަށް ޮއތުން އެއީ އަުޅގަ

ަގނޑަްށވެްސ އަދި ެއއާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ިވސްނަންޖެހޭވަރު ކަމެއްކަމަށް އަޅު

ނުޑެގ މިފުރުޞަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކަށްވީ  ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ އަުޅގަ

އެގޮތަްށ ހުށަހެޅޭ ކިތަްއ ިއޞްލާޙަށް މެންބަރަކަށް ކިަތއްފަހަރަށް ވޯުޓ 

ނަޑށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް ާސފުކޮށް އެގެްނ   345ދެވިދާނެތޯ. އެއީ އަުޅގަ

ވަނީ ވެއްޖެްއޔާ  އޮންނަންޖެހޭނެ އެއްޗެއްހެްނ. އެހެންނޫންކަމަށް

އަޅުަގނަޑކަށް ހިެއއްނުޭވ މިފަދަ މާތް މިފަދަ ބޮޑު މަޖިލީހެއްގައި 

މިފަދަކަމެއް ކޮންމެ އިޞްލާަޙކަށް އެންމެންނަށް ވޯުޓ ދެޭވ ކަމަށްެވއްޖެއްާޔ 

މާއިންސާފުވެރި މާރަނގަޅު ގޮތަކަށް އެކަންވެދާނެ ކަަމަކށް އަޅުަގނަޑކަށް 

 350ސް ޢިްއޒަތްތެރި ގިނަ މެްނބަރުން އެގޮތަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެ

ނުޑވެސް އެގޮތަށް ތާއީދު ނުކުރާނަމެކޭއެްއ  ނިންމައިފި ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

އަދިެއއް ނުދަންނަވާނަން. އެކަމަކު ފަހުން ފަހަރެއްަގއި އެހެންެވްސ 

ދަންނަވަން ޖެހިއްޖެއްޔާ ފުުރޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާނަްނ. ޝުކުރިްއޔާ 

 ރައީސް.  ޢިއްޒަތްތެރި

 355 

 ` ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އައްސަލާމް    އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ

ނުޑވެސް ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ هللا ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު  މެންަބރު ުމޙަންަމދު  ވަބަަރކާތުހޫ. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާ ވޯޓުެގ ވާަހކަ ދަްއކާލާ  ދީ އިްބރާީހމްމަޖު   ހިްތވަީނ މިހާރު ވޯޓުެގ  ހިތުން. އަުޅގަ

ވާހަކަ ދަްއކަމުންދާއިރު މިާހރު ވޯޓާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުަރމުންދާ ގޮތަކީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 360އަޅުަގނޑު ހިތްހަމަ ޖެހޭގޮތެްއ ނޫނޭ. މިހެން މިދެންނެވީ އެއްސަބަބަްށވުރެ 

ގިނަ ސަބަބުތަކަށް ވިސްާނ ހިންގަމުންދާ ކަންތައްތަަކށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ންދާއިރު މީގެ ކުރީަގއި މިމަޖިލީހުގެ ބައްދަލުުވމެއްަގއި މާލޭގެ ބަލަމު

 ޔާލު ތަފާުތވުމެއް ހުށަހަޅާފަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިަކމަށްވަނީ ޚި

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ބައެއް ކަންކަމަށް  ހާމަކޮށްފައި. ފަހަރެއްަގިއވެްސ އަުޅގަ
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 365ކަހަލަ  ހިންގޭ އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ނުފޫެޒއް ފޯރުވޭ ކަހަލަ ޢަމަލެއް

ނޑު އެދޭކަެމއްވެސް ނޫން.  ފުރުޞަތެއް ދީފައި އޮތުމަކީ އަޅުގަ

ރުހޭކަމެއްވެސް ނޫން. އެހެންީވމާ ވޯޓު ނެގުމުގައި ގުނަމުންދާ ދިއުމުގައި ވަިކ 

މީހަކަށް ވަކިބަަޔކަށް ޮގތެއް ބަދަލުކުރެވޭ ކަހަލަގޮތަކަށް ޢަމަުލ 

ރުންގެ ސަމާލުކަމަށް މިވާހަަކ ކުރަމުންދާކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ މެންބަ

 370ެދއްިވ  ނުޑ މަޑުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާހާމަކުރަމުން އަޅުގަ

 ފުރުޞަތަށްޓަކައި. 

 

ތްތެިރ މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅގައި ވޯުޓ އަރިައތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަ ރިޔާސަތުން ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ން ޢިާޝރާތް ކުރެްއވީމާ ގުނުމުަގއި ވަކިބަެއްއގެ ގޮެތއް ފެތުރިދާނޭ އެހެ

 375ވަރަށް ސުވާެލއް އުފެދިއްޖެ. އެއީ ފަހަރެްއގަިއވެސް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން 

ވޯޓު ގުނުމުަގއި ެއްއވެސް ކަަހލަ ގޮތަކަށެއް ެއކަމެއް ނުބަަލން. އަދި މިހާރު 

މަޖިލީހުން މިމަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންދަވަނީ އަދި އަޅުަގނޑުމެްނެގ 

ނޑުމެން ވޯޓު ދިނުމުގެ މައްސަލަ ގަާވއިދުަގިއވެސް ލިޔެ  ވިފައި ވާނެ އަުޅގަ

ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އިެލކްޯޓނިކް ވޯޓު ދިނުމަށްވެސް ބަދަލުވެގެން ދާނޭ 

 380އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ. އެހެްނީވމާ ވޯޓު ގުނުމުގަިއވެްސ މިހާތަނަށްވެސް 

ްއ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އެްއެވސް ކަހަލަ ނުފޫޒެްއ ނުވަތަ ގޮތެއް ފަތުރާފައެ 

ނުވާނޭ. އެހެންވީމާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޔަޤީންކޮށް އަރުވަްނ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ެއކަހަލަ ކަމެއް ނުހިނގާކަމަށް. ެއގޮތަށް ޚިޔާލު ކުރެްއިވ 

ނޑު ަވރަށް ހިތާމަކުރަން. އާދެ، މާލެ އަތޮޅުެގ  ކަމާމެދުވެސް އަުޅގަ

 385 ޝާކިރު. هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބުދު

 

 ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަަތކަށް ދަންނަވާލީ   އަޮތޅު މެްނބަރުމާލެ

ހަމައެކަނި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ އަރިހުަގއި އަުޅަގނުޑ ދަންނަވާލަން   ޝާިކރުهللا ދުޢަބް

 ބޭނުން 
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 390ފެށުނީ ހަމަ އަޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ އެދުމެްއ އޮތީމާ. ެއއީ ހަމަ މިއަުދެވސް މި ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންުް.  މީގެ ދެދުވަހެއް ކުރިްނވެސް ަހމަ ފެށިގެން އަންނަ ބަހުސް އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިއޮތީ އަެނއްކާ  ،ދެން އާ ހުށަހެޅުމެއް  މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި  އޮތްއިރު މިވާގޮަތކީ މިރަނގަޅު ނުރަނގަޅު ައޅުގަ

ނޑުެމންގެ ޢިްއޒަތްތެރި މިދައްކައިދެނީ މިނެޭގ ވޯަޓުކން.  ދެން ނޫނީ އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިއަުދ   395މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާ ިޚާޔލުފުޅަކުން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް އަުޑިއވެމުންދާޮގތުން މިހުށަހެޅުން ކަމުނުދާކަމަށް ނޫނީ 

މިހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙަށް އިޞްލާޙެއް އެްއވެސް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ މިކަން މިހެން ހުށައެއް ނާ ުޅއްވާ. ހަމަ އެެހންވީމާ އަުޅގަ

ދިގުލަިއގެން ދިއުާމއެކު ކޮްނމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކެވސް ނޫނިއްޔާ 

 400ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ތެުދވެ ަވޑަިއގެންފައި މީެގ 

ގައި ުކަޑ ރަނގަޅުވާަހކަ ހަމައެކަނި ވިދާޅުވަން. ނޫނިއްޔާމުން މީގެ ތަންކޮޅެއް 

މައްސަލަެއއް އެަބއުެޅއޭ. ެއހެންނަމަވެސް އެގޮްތ ރަނަގޅޭ ވިދާުޅވަން. 

އެހެންވީމާ ކޮންމެއަކަސް މީގެ ރަނގަޅު ވާހަކަ ވިދާުޅވަން ފަހަރަކު 

ޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޗާންސެއް ހޯއްދަަވއިގެން ތެދުވެ ަވޑަިއގެން އަނެްއކާ 

 405ޅުވެަފއި އިީށދެ ވަޑަިއގެންީފ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މިރަނގަޅު ވާހަކަ ވިދާ

ވިްއޔާ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިއަދުގެ އިންޓަވަްލގެ ަވގުތުެގކުރި ދާނީ ހަމަ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަަރށްބޮޑަށް ވިސްނާ  ،މިގޮތުަގއި ހެން. އެހެންވީމާ

ވަަޑއިގެން ިމކަމުގެ ަމއްޗަށް ސަމާލުވެ ަވޑަިއގެން ެދއްވުްނ އެދެން. މިއަްށ 

އްާޔ ާއ އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅުއްަވން ނޫންގޮތަކަްށ އާޚިޔާލެްއ ނޫނި

 410އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީަގއި މިފުރުޞަތު ނަގާނުލައި މިފާސްކުރުމަށްޓަކަިއ 

ނޑު ވަރަށްޮބޑަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ބާރު އަޅުްއަވއި ދެްއވުން އަުޅގަ

 މަނިކުފާނު އަރިހުން. އެއީ މިދަންނަާވ ތަންކޮޅަށްަޓަކއި. އެހެންނޫން އެދެން 

ވެފައި އޮތްނަމަ ނޫިނއްާޔ އިޞްލާޙު ކޮށްލަްއވަން  މިއަށް އިޞްލާޙެއް

ނޑުމެން މިރަނގަޅު ކޮށްލާ މޮޑިފަިއ ކޮށްލައްވަްނވީ.  މައްސަލަެއއްނެތް އަުޅގަ

ނުޑ ެއހެންކަމަށްވަންޏާ   415އެައކު މައްސަަލއެއް ނެތް އެްއވެސް ގޮތަކަށް. އަުޅގަ
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ނޑަށް އެނގިފަިއ ހަމަ އެއަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން. އެކަމަކު އަދި އަ ުޅގަ

ވާގޮުތަގއި މިޗާންސް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ހަމަ 

މިރަނގަޅު ވާހަކަޔާ މިއަށް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ހަމަ މުޅިން މިދަނީ. އެހެންވީމާ 

ހަމަ ރަނގަޅު ވެއްޖެއްޔާ ެއއޮތީ ހަމަ ރަނގަޅު ވެފައިނޫންތޯއޭ. ދެންހަމަ 

 420ވަގުުތ  ދެްއވަންވީ ވޯޓަށް އެްއސެވުމަށް، ހަމަ ާބރުއަޅާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅުަގނޑު މެންނަށް ަނގާނުލައި. ެއއީ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކުވެްސ 

ރަނގަޅު ވާހަކަ ފުރިހަމަ ާވހަކަ ވިދާޅުވޭ އެބަ. އަނެްއާކ މީގައި އޮތް 

ޅޭވެްސ ތަންކޮޅެްއގައި އަދި ުކޑަތަންޮކޅެއް އެހެން މިހެން ބެލިނަމަ ރަނގަ

 އެދޭވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ. ޝުކުރިއްާޔ.  ބުނަން

 425 

އާދެ، މާލެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ާއދެ، ކޮންމެ  ރިޔާސަތުން ާވހަކަެދއްކެުވން:

ވާހަކަައކަށް ެއއްެޗއް ދަންނަަވން ޖެހޭތީވެސް ކުަޑކޮށް ދެރަވޭ. ެއއީ ހަަމ 

އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވާަހކަފުޅު ދައްކަވަްނ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ަވގުތު ގެއްެލނީ. 

އެދިަވޑަިއގަންނަާވއިރު ތިމަންނަ މިހެން ވިދާޅުވާށޭ ތެދުެވ ވަަޑއިގަންަނވަނީ 

 430އެހެން ވިދާުޅވެފަެއއް ނޫން. އަޅުނގަޑަށް އަންަގވާލަ ެދއްވާަފއެއް ނޫން. 

އެހެންނަމަ އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭނީ އާދެން ތިވާހަކަ ިވދާޅުވަން ތެދުެވ 

އިގަންަނވާނެކަމެއް ނެތޭ. ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަްނ ވަޑަ 

އެދިަވޑަިއގަތީމާ އެބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން މިގެންަދނީ. ދެން ކޮންމެ 

ބޭފުޅަކުވެސް އެބޭފުޅަކު އެަކމާ ވިސްނާ ަވޑަިއގެން ގެްނދަވާކަމަށް ވާނަަމ 

ނޑުމެންނަށް ހަ  435މަ ވަރަށް މަުގ ކުރުކޮްށވެްސ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަށަން މިއުޅޭ ކަންތަްއ  ލެުެވިުިދާނެ. އެކަަމކު ދަންނަވަންތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން ތައްޔާުރވާން އަދި  ފެށުމުގައި މިވާ ަވގުތަކީ މިކަމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމުން ހަމަ ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ބިންގަލެއްގެ މަްއޗަށްުް 

ނޑު މެންނަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެްއ. ލަސްވެގެްނވެްސ ތެދުވުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލުތަްއ   440އަޅުަގނޑުމެން ހާްސވާނެކަމެްއ ނެތް. މިކަމާ އަުޅގަ

ބަދަލުކުރެވޭލެއް ގިނަކަމުްނ އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅަގނޑުމެން ބިރު 
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ގަންނާނެކަމެއް ނެތް. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ައޅުަގނުޑމެން ކުރަންފަށާ 

ހަރުދަނާ ކަމާއެކީަގއި ގެންދެވޭނެ ކަުމގެ ހެއްކެއް މިކަން މިގޮތަށް  މަސައްކަތް

ނުޑ ދެން ފުރުޞަތު މިއަރުަވނީ ފާދިއްޕޮޅުެގ  ދާކަންމީ. އާދެ، އަުޅގަ

 445 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު.

 

 ލިބިފައިވާގޮްތ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ހުށަހެޅި ތާއީދު  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަްއަޗށް މިހާރު އެބައޮތް ލިބިފައި. ދެން  އިްބރާހީމް މުޙަްނމަދު 

ނޑަށް މިރިޕީޓްާވ  ޞާލިޙު ވާހަަކދެއްެކވުން: އަޅުަގނުޑވެސް މިިކޔާލައިިފން. ކިޔާލިއިުރަގއި އަުޅގަ

 450ރުތަމަ )ރ( ތަންކޮޅެއް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަންެވގެން. ެއއީ ފު

ގައި މިބުނަނީ އިޞްލާޙެއް ާފސްނުވެއްޖެނަމަ އެިއޞްލާހެއް ފާސްކުރަން ނެގި 

ވޯޓެްއގެ އިތުރަށް އެމާއްދާ ޑްރާފްޓްަގއި އޮްތގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވަކިްނ 

ވޯޓަށް އެހުން. ދެންހަމަ މިބައި ހަމަ މިގޮތަށް ނޫންނަމަވެސް )ބ( ގައި 

ނޑު ކިޔާލާނަން އެމާއްދާ. އެްއެވސް އިޞްލާޙެްއ  އެބަބުނޭ. އެއީ އަުޅގަ

 455ނުވަތަ އިޞްލާޙުަތކެްއ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފަިއ ނުވާނަަމ ނުވަތަ ވޯޓަށް 

އެހުމުން އެއްވެސް އިޞްލާެޙއް ފާސްނުވިނަމަ. ވޯޓަށް އެހުމުން އެއްވެްސ 

އިޞްލާޙެއް ފާސްނުވިނަމަ މިބައި )ރ( ގައި ކުރިން ބުނެފައި މިއޮންނަނީ. 

ދު ޮކމިޓިއެއްުް އެކުަލވާލާފައި ެދވަނަ ދެލިކޮޕީގައި ދެން މިބުނަނީ ގަވާއި

އެމާއްދާ އޮްތގޮތަށް ވޯޓަށް އެހުން. ހަމަ މިބައި )ރ( ގައި އަންނާީތ 

 460ފަހަރުގައި )ރ( އުނިކޮށްލުމުްނ ހަމަ ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް ެފންނާތީ އެވާހަަކ 

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ނޑަށް  ޢިއްޒަތްތެރި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މެންބަރު ދެއްެކިވ ވާހަކަފުޅަށް ާތއީދުކުރަން. ާއދެ، އަުޅގަ

ވީގޮަތކީ ތެދަށް ދަންނަވާަނމަ އަޅުަގނުޑވެސް މިބަުހސްގަިއ ނުވަތަ 

 465މިޚިޔާލުގައި ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ހިތަށްއެރީމާ އެގޮތަށް ފެށްޓުނީ. 

ނޑު ަހމަ މަގު ކުުރކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގަިއ ހަމަ  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ތިޔަބޭފުޅުން ފަހަރެއްގައި މިޚިޔާލުގައި ހިއްާސކުރަްއވަާފނެކަމަށް ހީކޮށް 
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ނޑަށް ހީވަނީ މި )ރ( ގައި ިމޮއތް ތަންކޮޅުަގއި  ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

ކުޑަުކޑަ މައްސަލަެއއް އުޅެީނހެން. އޭގައި ިލޔުމަށް ބޭނުންފުޅުވެފައި އެއޮތީ 

 470މާއްާދއަްށ ވޯޓަށް އެހުން. އިޞްލާޙެއް ފާްސވެއްޖެނަމަ އެއިޞްލާަޙކާެއކު އެ

އެއީހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ އެބަިއގައި )ރ( އޮންނަން ޖެހޭ. އިޞްލާޙެއް 

ފާސްވެއްޖެނަމަ ހަދާނެގޮތެއް މިހާރު މިހުށަހެޅުމުގައި ނެތް. އެހެންވީމާ އެބަިއ 

އެގޮތަށް ގެންެނވެނިކޮށް އިްޞލާޙާއެކު މާއްދާ ވޯޓަށް އެހުްނ. އޭރުން )ރ( 

ހީމާ )ބ( ަގއި އެބުނާގޮތަށް ވޯަޓށް އެހީމާވެްސ ގަިއ ވޯޓަްށ އެ

 475ފާސްނުވެއްޖެްއޔާެވސް ވޯޓަށް އެހީމާ ދެންވާނެގޮތް ެއއޮތީ. ދެން )ކ( ގަިއ 

ވިދާޅުާވއިރު މިވިދާުޅވަނީ ކޮްނމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެްއއިްޞލާޙަށްވުރެ ގިނަ 

އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބުމުގެ އިތުރުން އަދި އެމާއްާދގެ 

ރާފްޓްަގއި ވާގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް ވޯޓުދިނުން. އެހެން އޮވެއްީޖވިްއޔާ ޑް

ޑްރާފްޓަށް އިޞްލާހެއް ގެެނސްގެން އެާމއްދާ ފާސްކުރަްނ އަހައިފީިވއްާޔ 

 480އެމާއްދާއަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤެްއވެސް ނޯންނާނެ. އެެހންވީމާ އެކަހަލަ 

އޮތްގޮތް ވަރަްށ ތަންތަން ރަނގަޅު ކޮށްލެްއީވމާ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި

ނޑު ހަމަ މިކަން މަގު ކުުރކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު ހަަމ  ރަނގަޅުހެން. އަުޅގަ

ނޑުުު ތިޔަބޭފުޅުންނަށް  މި ވާހަކަ ިމދަންނަުަވާލީ. ފަހަރެއްަގއިެވްސުް އަުޅގަ

ނޑު ދަްނނަވާލައިފައި ދެން  ގޮތެއް ހުށަހެޅީކީ އެއްނޫން. މިހެން ހަމަ އަޅުގަ

 485ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު  އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު އަުރވާނީ 

 ޑރ. ފާޠިން ޙަމީދަށް.

 

ނޑުެވސް ފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ  ޝުކުރިއްޔާ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޢިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަ

 ގެ ތާރީޚުގަިއ  2005ފެބްރުއަރީ  23އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގިއ  ފާޠިން ޙަީމދު މެންަބރު 

 490ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މިލިޔުމާިއ ގުޭޅގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން. ދެން  ން:ވާހަކަެދއްެކވު

އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން އުުޅނު އެއްުނކުތާ ފާދިއްޕޮުޅގެ ެއއް ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު ފާހަގަކުރައްަވއިފި. އަދި ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްެވސް 

ޅުވެ ދެްއވައިފި. މީގެ އިތުރުން އެކަމުަގއި އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތް ވިދާ
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ނޑުމެން  އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ އެއްނުކުތާއަީކ އަޅުގަ

 495ފެބްރުއަރީ ގަިއ ފާސްކުރެވުުނ   20މިމަޖަލީހުގައި ބަހުސްކުރެވިަފއި އޮތް 

ލިޔުމެއް އެބަޮއވޭ. އެީއ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ފާްސކުުރމުގެ ޖަލްސާ. 

ބަލާނެގޮތާއި އަދި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެުު  އެޖަލްސާަގއި އަޣުލަބިްއޔަތު

މާއްދާއާއި ަގވާއިުދގެ މާއްާދައށް ގެންނަ އިޞްލާެޙއް ފާްސކުރަން ބެލިއިރު 

ފާސްވިކަމަށް ބެލެވޭނެ ގޮުތެގ ކޯރަމްގެ ވާހަކަާއއި ވޯިޓންގގެ ވާަހކަ. 

 500އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ މިދެލިޔުން މިއީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ގުޅުން ހުރި 

އެހެންވީާމ، ޢިުިބާރާތްކުރުމުގައި އެބަހުރޭ ތަފާތު ތަކެއް. ލިޔުމެއް. 

އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަނީ ކުރީދުވަހު ފާސްކުރެްއވުނު 

ލިޔުމަށްވެސް ބައްަލވާލަްއވާފަިއ މިމާއްދާގެ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުުމގަިއ 

މުގެ )ހ(، )ށ(، އަދި )ކ( ިމފަދަ މާއްދާތަުައް ލިޔުމުގެ ޢިބާރާތްކުރު

 505އެްއގޮތްކޮށްެލއްވުމަށްުް އިނޭގތޯ. ދެން،  މީގެ އިތުރުން އަޅުަގނޑުުު 

ނޑުމެން މައްަޗށް ތަފާތު އެްއ  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވި ތަްނކޮޅަކީ އަުޅގަ

ހުށަހެޅުމެއްގެ ތަފާތު ވަރޝަންތަކެއް އެބައާދޭ އިނގޭތޯ. މިހެން އަންނައިރު 

ކުެރްއވި ގޮތަށް ވަރަްށ އަޅުަގނޑުުުމެންނަށް ކުރިން އެއް މެންބަރު ފާސް

ދަތިވޭ އެ ގެނެސްފަިއވާ އިޞްލާޙުތައް ފާހަަގކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، 

 510އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަާވއިުދެގ ދެލިކޮޕީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙު 

ކުރަްއވާ  ތަންތަންކޮޅު ފާހަގަކުެރއްވޭ ގޮތަށް ޓްރެކް ޭޗންޖަރސް ގޮތަށް 

ރަްށ ފަސޭހަވާނެ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އެކަހަލަ ހައްދަވާ ލަްއަވއިފިއްާޔ ވަ

ނޑުމެންނަށް އަންނަގޮަތކަށް ހައްދަވާ  ގޮތަކަށް މިލިޔުންތައް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިމައްސައްކަތުަގއި ަފސޭހަވެސް ވާނެ  ދެއްަވއިފިއްޔާ އަުޅގަ

 515އަދި އަވަުަސް ވާނެކަމަށްެވސް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ތިންވަނަ ކަމަކަށް 

ަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިްއޔެަގއި ވާަހކަދެއްެކވި ވަރަށް ގިނަ އަޅުަގނޑު ފާހަ

މެންބަރުންވެސް ފާހަގަކުރެްއިވ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެިކއެިކ ޖަލްސާތަކުގައި 

ނޑު  މަސައްކަތް ކުރަނީ ިމވެނި ގޮތަކަށޭ. އެހެންވީމާ، ެއގޮުތން އަުޅގަ

ން ދިމާވާ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ދެަކމެއް އެބަޮއވޭ. އެްއކަމަކީ މިހެ
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 520މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ރިސެސް ދެއްވުުމގެުެ ވާަހަކ ވ. އަތޮުޅގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަަކއިން ފާހަގަކުެރވޭ އެކަމާއި އަޅުަގނުޑވެްސ 

ުޭ. މިގޮތަށް  މިނެޓް ވާހަކައަށް ރިސެސް އެްއ  10މިނެޓް  5ތާއީދުކުރެވޭ

ޔުންތައް ފާސްކުރެވޭނެކަމަްށ ދެއްވާނަމަ ތަންކޮެޅއް ައވަހަށް މިކަހަލަ ލިުި

ނޑު ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑަްށ ފެނޭ. ދެވަނަ ަކމަކަށް އަުޅގަ

 525، އާދޭުެހިނގަމުންދާ ޖަލްސާތަކުގައި އެބަ ސްޕީކަރސް ޑްރާފްޑްްސ އެބަ 

މިކަހަލަ ޚިދުމަތެއް ސެކެޓްރޭޓުން ، ކޮންސެްސގެ ރޮނގުން. އެހެންވީމާއެއީ 

ނޑަްށ ފެނޭ.  އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންތަ އް ަރނގަޅުވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މީގައި ޑްރާފްޓިންަގއި މިދިމާވާ ކަމަކީ 

ނޑުމެންނަކަށް ލީގަލް  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޑްރާފްޓްްސ މަނުނެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަނީ ގިނަ މެންބަރުންނަކަށްުް މީގެ   530ގިނަ މީހުންނަކަށް އަޅުގަ

ހާ ރަނގަަޅަކށް ނޭނގޭ ކަންނޭނގެ. އެހެްނވީމާ، އެކަހަލަ ލީގަލިޓީސްެއއް އެ

ޚިދުމަތްތަކެއް ދެްއވާނަމަ ިލޔެކިޔުުމގަިއ ދިމާވާ މަްއސަލަތަކާއިުި ީލގަލީ 

މިދިމާވާ މައްސަލަތައް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ހައްލު ކުެރވިދާނެ ކަންނޭނގެ. 

ންނާތީ އެހެންވީމާ، ެއއަށް ވިސްާނަވޑަިއގަތުން ވަރަށް މުހިންމުކަމަށް ފެ

 535 އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ ވަރަށް ބޮޑަށްުް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. 

 

ވަރަށް ބޮޑަށްުް ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ފާޠިން ޙަމީދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެދެއްެކވި ޚިޔާލުފުޅަށް ރިާޢޔަތްކުރަމުން ގެންދާނަށް. ދެން މިހާރުވެސް 

ގެންދަނީ ހަމަ ވީވަރަކުން ސެކެޓްިރއޭޓުްނގެ އެހީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި

 540އަރުވަމުންުް. ދެން، އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އަދި ޖަލްސާގެ ރިސެސް 

އެގޮތަށް ދޭގޮތަށް ނޯްނނާތީ އެކަންތައް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ކުރެވުމަކުންނެއް ނުދޭ. ެއަކމަކު އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމާއި ދޭތެރޭގަިއ 

އަްށ ޮއތްތާންގައި އިރާސަދުެކްއވިްއޔާ ެއކަހަލަ ވިސްނާފައި ކުރި

ނޑުމެންނަށް އެރުވޭނެ. ދެން އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު  ފުރުޞަތުވެސް އަުޅގަ
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 545އަރުވަނީ ޮކޅުމަޑުލުގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު 

 ޙަސަނަށް. 

 

ނޑަށް ފުރުޞަތު އައްސަލާމް އަލަިއކުމް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ުޅގަ

 ދެއްވިކަމަށްަޓކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، ކުރީ ދުވަހު ވާހަކަ  ަރޝީދު ަޙސަން ޙުަސއިން 

 550ދެއްކިއިރު ައޅުަގނުޑގެ ައޚު އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހޯމްވަރކް ރިކުއެސްޓް ކުރެްއވި މަޖިލީހަށް ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަންނަާވއިުރގައި 

ނޑު އިްއޔެ މެންދުރު  ުުގަ ހަދައިގެން ަވޑަިއގެންނެވުމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅު

ފަހުގައި ާއއި ރޭގައި ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ަވގުތު ހޭދަކުރިން މި ވޯޓުދޭ 

ނޑަކީ މެތަމެޓިކަލް މޮޑެލިން  ނިޒާމު މޮޑެުެލް ކުރަން. ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

 555މަަސއްކަްތކުރިން މިކަން މިމޮޑެލް މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ވީމާ އަޅުަގނޑު 

ކުރަން ކިހިނެއްތޯވާނީ. މަލްޓިޕްލް ވޯޓިންގއަށް ދިޔައީާމ ނުކުންނާނެ 

ނަތީޖާއަކީ  ކޮަބއިތޯ.  އެެހންވީމާ، އިނގި ވަަޑއިގަންަނވާނެ ިއއްެޔގަިއ 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިން އިންސާފުވެރި ގޮތަށް ުވުުމަށްޓަުަކައި 

ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ  ކޮންމެ މެންބަރަކަށް

 560ފުރުޞަތު އޮތުމަކީ ވަރަްށ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް. އާެދ، އިންސާުފގެ 

ނަޒަރުން ބަލަންޏާ އެއީ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ނަމަވެސް ހިތާމައަީކ 

އަޅުަގނުޑގެ ތަފާސްހިސާބު ދައްކާ ގޮތުން ެއއީ ެއގޮތަށް ެއކަން ކުރިއަސް 

ނުޑ ިއއްޔެ ނުކުރިއަ ސް ނުކުންނަ ނަތީާޖ މާބޮޑު ތަފާތެއް ނާދޭ. އަުޅގަ

މިމަޖިލީހުގެ މީހުން ވޯޓުދޭނެ ގޮތް މިދެންނެވީ ރެންޑަމް ނޫނިއްޔާ 

 565ޕްރޮބަބިލިޓީ މޮޑެލް އެއް ބޭނުންކޮށްގެން މީތި މޮޑެލް ކުރިއިރުަގއި އަދި 

ުް ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ  އެޓެންޑެންސް މިހާތަނަށް ދައްާކގޮތްވެސް

ލައިގެން މޮޑްލް ކުިރއިުރަގއި މީގެން ދަްއކަނީ މަލްޓިޕްލް ވޯޓުލައިިފއްޔާ ބަލާ

މިދެންހަމަ މޮޑެލްއެއްގެ ަނތީޖާ އިނގޭތޯ، މިކޮންމެހެން ސައްޚަާވކަށް 

ނުވެސްޖެހޭ. މޮޑްލްެއއްެގ ނަތީޖާ ބިނާވެގެންވަނީ އެޮމޑްލް ރަނގަޅީ 

 570ެޒންޓް ކުރަނީ، ކިހާވަރަކަށްތޯ ނޫނީ ކިުިހާވަަރކަށްތޯ އޭތި ރިއަލިޓީ ރިޕްރެ
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ޙަޤީޤަތް ރެޕްރެޒެންޓް ކުަރނީ ތަމްސީލުކުރަނީ ކިހާވަަރކަށްތޯ އެކަުމގެ 

މައްޗަށް. ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުގެ މޮޑްލްުް ދަުަްއކާގޮތުން މަލްޓިޕްލް ވޯޓު 

އެްއވޯޓަްށވުރެ ގިނަ ވޯޓު ެމންބަރުން ލާގޮތަށް އޮވެއްޖެަނމަ އިނގޭތޯ، 

ލާގޮތަށް އޮވެްއޖެނަމަ ހުށަހަޅާ  އެްއވޯޓަށް ވުރެ ގިނަ ވޯުޓ މެންބަރުން

 575 11% - 7%ވޯޓު ިލބިގެން ފާސްވުމަށް އޮތީ  55ހުށަހެޅުއްވުމެއް 

ނޑު އެބަޖެހިލުންވޭ ޙަޤީޤަތުަގއި  ދެމެދުގެ ޗާންސެއް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ވޯޓަށްވުެރ ގިަނ ވޯުޓ މެންބަރުންދޭ ގޮތަށް  1ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކަށް 

. އެއްގޮުަަތކަށްެވސް އިންާސފުވެރިނުވުމަކަށް މިދެންނެވީ އޮތުމާއި ދޭތެރޭގައި 

ނޑުމެންނަށް ައވަހަށް ކަްނތައްތައް ފާްސވެ  ނުވުން. ހަމައެކަނި ެއއީ އަުޅގަ

ނޑަކީ ެއއްވެްސ   580މިކަން ހަލުވިކޮށް ގެންދިއުމުެގ ބޭނުމުގައި. އާދެ، އަުޅގަ

އިރެްއގައި އަޅުަގނޑު ކުރިްނ ދައްކާ ވާހަކަ ބަދަލުކުރުމަށް ޖެހިލުންވާނެުެ 

މީހެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި ަރނގަޅު ގޮތެއް ނޫނިްއޔާ ހަުލވިކޮށް މިކަން 

ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ފަހުންނަމަވެސް ފެނިއްޖިްއޔާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ 

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނޭ  މީހުންގެ ގޮތަކަށް ވާންޖެހޭނީ އެޮގތް ރަނގަޅުކޮށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަ  585ން އަދިވެސް އިޞްލާޙުކުރުންހެން. ކޮންމެައކަސް އަުޅގަ

އިނގޭތޯ އިންސާފުވެރި ގޮތުްނ ބަލަންޏާ ހުރިހާ ހުށަހެޅުމަކަށްވެސް ީއކުއަލް. 

ޗާންސް ޮއެވގެން އޭނާ ހުށަެހޅުއްިވ ހުށަހެޅުްއވުމެއް ލިބެީނ ކިތައް ވޯޓުތޯ 

ނުޑ ބަދަލެއް  ބެލުން އެއީ މުހިންމުކަމެއްަކމަށް އިނގޭތޯ. އެކަން ައުޅގަ

ނުޑ މި ދެންނެވީ ތަފާސްހިސާބުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ނުކުރަން. އެކަމަކު އަުޅގަ

 590އެގޮތަށް އަމަލުކުރުމާއި ނުުކރުމާއި ހަމަކުޑަވެސް ތަފާތެއް ނުނިކުންނާނޭ. 

ސަބަބަކީ ައޅުަގނޑުމެން ޯވޓުދޭ ދިނުން ބިނާވެގެްނވަނީ އޭނަ އެުދވަުހ 

ހާޒިރުވުމާއި އޭނަ ހާޒިުރވި ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަދަދާިއ 

ނަ ވޯޓުދޭނެ ގޮތުގެ ަމއްޗަށް. ެއއީ ޕްރޮބަބިލިޓީ ނޫނީ ޗާންސްކަމަށް އަދި އޭ

ނޑު ބެލީ ކޮންމެ  ނޑު މޮޑެލް ކުރިއިރު އަުޅގަ ބަލަމާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 595ހުށަހެޅުމަކީވެސް ވާަދވެރި ހުށަހެޅުމަކަށް. އޭގެ މާނައަކީ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކީ  

އޮްތގޮުތންުްނާއި އަދި  އެހުށަހެޅޭ ގޮތުންނާއި އޭތި ޑްރާފްޓް ކުރެވިަފއި
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އެހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާދިނުމުގެ ގޮތުން ހަމަ އެްއވަރުގެ ބުރަދަން ހުންނަ 

ހުށަހެޅުންތައް ކަމުގައި އިނޭގތޯ. ކުޑަކުޑަ ތަފާތެއް ހުށަހެޅުމެއްަގއި އޮންނަ 

މިދެންނެވީ އެކަހަލަ ހުށަހެޅުއްވުެމއް ނޫން. އީކުއަްލ ވެއިޓް ހުރި 

ނުޑ މޮޑެލްަގިއ ބުނީ ކޮންމެ ހުށަހެޅުންކަމުގައި. ހަމަ   600އެޮގތަށް އަުޅގަ

ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ތާއީދުކުުރމުގަިއވެސް އީުކއަލް ޗާްނސް އެބައޮތޭ. 

ނޑު ޮމޑެލް ކުރިއިުރގަިއ  އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ބަަލއިގެން އަުޅގަ

ނޑު ބެލީ  އަޅުަގނޑަށް ަދއްކަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށް. ދެން ައޅުގަ

ޔާ ކިހިނެއްޯތވަނީ. ބެލިއިުރގަިއވެސް މާބޮޑު އަށް ހަދައިިފއް 100ހާޒިރީ %

 605ވޯޓު  55ހަދައިިފއްޔާ  100ތަފާތެއް ނުނިކުމެ އިނގޭތޯ. އެކަމަކު %

ލިބިގެން ފާސްވާ ފާސްވުން ތަންކޮޅެއް ބޮުޑެވގެންދޭ. ނަމަވެސް ެއއަންނަ 

ނޑު  ޗޭންޖް ނޫނިއްޔާ ރެސްޕޮންިސވްނަސް ވަރަށް ުކޑަ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

ޖިލީހަށް ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު ހޯމްވަރކް ހަދައިފީމޭ. މިއީއޭ ޢިއްޒަތްތެރި މަ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަގޮަތކީ. އަޅުަގނުޑވެސް ގަބޫލުުކރަން މަލްޓިޕްލް 

 610ވޯޓިންގ އަށްުް ދިއުން އިްނސާފުވެރިކަުަމަށްވާނެ. އެކަމަުކ އަމަލީ ގޮތުން 

ރި މިކަން ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކާ ފަހަރުގައި މިވަގުތުުު އެންެމ ބޭނުންތެ 

ގޮތްކަމަށް ުނވެ ހިނަގއިދާނެ. ދެން އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާ ހިްތވޭ އަޅުަގނޑު 

މިމޮޑެލްއާމެދު ފާޑުވިދާުޅވާ ޭބފުޅުންގެ އަރިުހގަިއ ދަންނަާވލާ ހިތްވޭ މިއީ 

އެްއވެސް އެްބޒޮލިއުޓް މޮޑްްލއެއްނޫން. މީގެ ނަތީޖާއަކީ ެއންމެ ރަނގަޅު 

ނުޑ ނަތީޖާކަމަށް ނުވެ ހިނގަިއދާނެ. މޮޑެލް ބި  615ނާވެގެްނަވނީ އަުޅގަ

މޮޑެލްުާކުރި ކަމެްއގެ މަްއޗަށް އިނގޭތޯ. އަދި އޭެގ ބޭނުންކުރިުި 

ވޭރިއަބަލްތަާކއި ކޮންސްޓްރަްނުްޓްތަކުގެ ަމއްޗަށް. އެހެންވީާމ، އަދި އިތުރު 

މައުލޫމާތު  ހިއުމަން ބިހޭވިައރ އާއި ބެހޭ ގޮތުން މިމަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން 

ގޮތުގެ މަްއޗަށް ނޫނީ ދޭނެ ގޮތުގެ މައްޗަށް މުސްތަޤްބަލުގައި ވޯޓުުުދޭ ގޮތް 

 620ބަލާފައި މިމޮޑްލް ފަހުން ރިފައިން ކުރެވިދާނެ އިނގޭތޯ. އެަކމަކު އަޅުަގނުޑ 

އީުކއަލް ޗާންސަސް ދީގެން އީުކއަލް ވެިއޓްދީގެން މިގޮތަްށ ހެދީމާ ނުކުތް 

ނަތީޖާ މިއީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ީހވޭ މިމަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅޭ 
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ޅުންތައް މަދުވާނެ ުެގަުޮތަކަށް މިކަންތައ އިންތިޒާމް ކުރުމަކީ ވަރަށް ހުށަހެ

މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން 

 625އަޅުަގނޑަށް ެދއްވި ފުރުޞަަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއާޔ. އައްސަލާމް 

 އަލައިކުމް.

 

 ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ެއންމެ ފުރަތަމަ  އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 ހއ.ެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރުެގ ހުށަހެޅުމަށް  މެންަބރު ިއބްރާީހމް 

 630ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ތާއިދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް ގިަނ  ޢަފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ:

މިހުށަހެޅުއްވުމުގަިއ ދެމާއްދާއެްއ  މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ތަކުރާރުވާހެން ހީވާތީ ެއދެމާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށްލަން އަޅުަގނޑަްށ 

ފެންނަކަމަށް ދަންނަވަން. އޭގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމުގައި )ބ( 

އެމާއްދާަގއި ެއްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ނުވަތަ ިއޞްލާހުތަކެއް ުހށަހެޅި ތާއީދު 

 635ނަމަ ުނވަތަ ވޯޓަށް އެހުމުން ެއއްެވްސ އިޞްލާޙެްއ ލިބިފައިވާ ނުވާ

ފާުާސްނުވިނަމަ އެޢިބާރާތް ހަމަ އޮތްގޮތަށް އުނިކޮށްލާފައި )ބ( އާއި )ޅ( 

ނޑަްށ )ބ( އޮންނަން މިހާރު ފެންނަގޮތަކީ  އެއް ނަންބަރަކަްށ ލާފައި އަުޅގަ

 ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އެކުލަވާަލއިފަިއވާ ދެލިކޮޕީގައި އެާމްއދާ އޮތްގޮތަށް

ވޯޓަށް އެހުމުންވެސް ފާސްުނެވއްޖެނަމަ އެމާއްދާއާމެދު މަޖިލީހުގައި އަލުން 

 640ބަހުސްކޮށް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތަކާއިެއކު އެމާއްދާ އަލުން ޑްރާފްޓްކުރުމަށް 

ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ިދއުން. ދެން، ހަމައެއާއެކު )ކ( ވެސް މިހާރު 

ުްވުރެ ރަނގަުޅވާެނ ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ުބނަން މިއުޅޭނީ  އޮތްގޮތަށް 

އެްއވާހަަކއެއް. އެހެންވީމާ، )ކ( ަގއި ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ އިޞްލާޙަކަށާިއ  

ގަާވއިދު ކޮމިޓީން އެމާއްދާ ްޑރާފްޓްކޮށްފައިވާ ގޮތަށްވެސް މެންބަރުންނަށް 

 645ވޯޓު ދެޭވގަުޮުަތަށް އޮތުން. މިހެން ބަދަލުކޮށްލުމުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

ސާުފވެފައި އަދި ކުރު ޢިބާރާތަކުން ބުނެވޭނެހެން.  މިބުނަން އުޅޭ އެްއޗެއް

 ޝުކުރިއްާޔ.
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މެްނބަުރ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުަގނޑުމެން   ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ 

ނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގަިއ   ަނޞީރު هللا ޢަބްދު  650ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މިޮއތް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ކުޑަުކޑަ އިޞްލާޙެއް ގެންނަްނ ފެންނާތީ ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ. އާދެ،  ެކވުން: ވާހަކަެދއް

)ޅ( ގައި މިއޮތް )ރ( އަިދ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ވޯޓަށް އަަހއިގެން އެމާއްދާެއްއ ފާސްވެއްޖެނަމަ އިތުރު ބަުހސަށް ހުށަހަޅާ 

ޑްރާފްޓްކުަރން ގަވާއިުދ  މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތަކާއެކު އެމާއްދާ އަލުން

ނޑަށް ުކޑަ ތަންކޮޅެްއ   655ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނީއޭ މިހެން އޮތްތަން އަުޅގަ

ނޑަްށ  އުނިކަމަށް ހީެވގެން މިއުޅޭނީ. އިތުރު ބަހުސަކަށް ހުށަހަާޅ އަުޅގަ

ފެންނަގޮތުގައި އެތާ އޮންނަްނވާނީ ދެން ތަންކޮޅެއް އިތުރުކޮށްފައި އެީއ 

ފާސްނުވިނަމަ އެތަންކޮޅު. ބަހުސް ނިމުމުން  ބަހުސް ނިމުމުން ވޯޓަށް އަހާ

ވޯޓަށް އަހާ ފާސްުނވިނަމަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތަާކއެކު ެއމާއްދާ އަލުން 

 660ޑްރާފްޓްކުރަން ގަާވއިދު ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވާނީއޭ. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި 

 .ރައީސް

 

ނޑު ިމއަދުވެސް މިތެދުީވ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ުޅގަ

ކުރީ ދެޖަލްސާގައިެވސް އަޅުުުަގނޑުމެން ާވހަކަދައްކާފަިއާވ  މީގެ ން ޙަީމދުުު ޝާހީމެންަބރު 

ނޑު   665 މައިގަ

ނޑަށް އަިދވެްސ އެއުސޫުލގެ މަތިން އެގޮތް ަޤުަބޫލުކުރެވޭތީ.  ވާހަކަެދއްެކވުން: އުސޫލު އަުޅގަ

ލްޓިޕްލް ވޯްޓ ނުވަތަ ގިނަ އެއީ ައޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮުތަގއި ވެއްިޖއްޔާ މަ

އިޞްލާޙުތަކަކަށް ވޯޓުލާ ގޮުަތަކަށް އޮތުމަކީ އުޫސލެއްގެ ގޮތުްނ 

ރަނގަޅުގޮެތއް ނޫން. ައޅުަގނޑަށް އަދިެވސް  ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ހުށަހެޅޭ 

 670އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން ެއއް އިޞްލާޙަށް ވޯޓުެލވި ެއއިން އެްއވެްސ 

އިދު ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް ކުރި ގޮުަތަްށ އިޞްލާޙެއް ފާސްުނވެއްޖެނަަމ ގަވާ 

ހުށަހެޅި ދެން އެއަށް މެންބަރުންނަށް ވޯޓުދެވޭ ގޮތަށް ޮއތުން. މީގަިއ 

ނޑު މިގޮަތށް އަދިވެްސ  ނޑު ޮގތެއްަގއި އަުޅގަ އަޅުަގނޑު މަިއގަ

މިއުސޫލުގެ މަތިން ވާހަކަ ަދއްކަން ަގސްދުކުރީ ައޅުަގނުޑމެން މިއަޅަނީ 



 27 

 675ވަތަ ބިންުްގަލެްއގެ ބައެއް. އަޅުަގނޑުމެން އަނެއްާކވެސް ބިންގަެލއް ނު

މިފާސްކުރަންވެގެން މިއުޅޭީނ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އަޅުަގނޑުމެްނ 

އަުަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތައް. މިއީ ހަމައެކަނި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގަިއ 

އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްކަމަށް ެވގެންނުވެދާނެ، މިހާރު މިގޮަތށް ފާސްވެގެްނ 

ނޫނުއަސާސީއާމެދު ައޅުަގނޑުމެްނ ބަހުސްކޮށް ދިއުމުން. ދެން ޤާ

 680ވޯޓުލާއިުރވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ އުސޫލު ދަމަހައްޓަން އުޅޭކަމަށްުްވަންޏާ 

ޤާނޫނުއަސާސީއާމެދު މެންބަރުން ވޯޓުލެއްވުުމގައި ިވސްނަވަންޖެހޭ 

މިންވަރަށް ފަހަރެއްގައި ނުިވސްނިދާނެތީ. އެހެން މިދަންނަވަނީ ކޮންމެއ 

ދި ކޮްނމެ މާއްދާއަކަށް ވެސް ިއޞްލާޙުތަކެއް އިޞްލާހެްއވެސް އަ

ހުށަހެޅިގެން ވޯޓު ލަްއާވއިރު ވޯޓު ލަްއވަންވާނީ ހަމަ ހުރިހާ އިޞްލާޙަކަްށ 

ނުޑ ބަލަނީ.   685ވިސްނަވާަފއި އޭގެ ތެެރއިން އެންމެ ރަނގަުޅގޮތްކަމަށް އަުޅގަ

ން އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ވޯޓުުު ލެއްވުުމގެ ބަދަލުގައި ހުށަހެޅޭ ޮގތެއްގެ މަތި

އެކި އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓުެލވޭކަމަށްވުން ފަހަރެްއަގއި އަޅުަގނޑުމެން 

ޤާނޫނުއަސާސީ ނިންމަމުންދާއިރު  ރަނގަޅު ނޫންގޮތަކަްށވެސް ނުވަތަ 

ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ގޮުަތަްށވެސް ނިމިގެން ހިނގައިދާނެ. އެގޮަތށް އަދިވެްސ 

 690ނާއިރު އަޅުަގނުޑގެ ވިސްނުން ހުރީމާ ނުވަތަ ކުރިއަށް އެގޮތަްށ ވިސް

އަޅުަގނޑަށް އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ެއވާހަަކ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑު ކުރީ ދުވަހު ވޯޓުނުީލ  މެންބަރުންނަށްވެސް ދަންނަވާލުމަށްޓަކާ، އަުޅގަ

ސަބަބު އިތުރަށް ކިޔާ ދިނުމަށްޓަކާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ތަުަކަްށ ނުވަތަ މިާއ މެންބަރުން ގޮތެއް ފާސްކުރުުމގައި މިހުރިހާ ކަންަތއް

ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ.   695ގުޅޭ އެހެން ކަންތަކަށް ވިސްަނވާފައި އަުޅގަ

ނޑު ކޮންމެހެން މިހެން މިދެންނެވީކީ ގިނަ މެންބަރުން  ދެން، އަުޅގަ

ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ގޮތަކަްށ ނުވަތަ ގިނަ މެންބަރުން ވެގެން އަިދ 

ނުޑމެން އަމަލު އަޣުލިބިއްޔަތު ލިބިގެން ފާސްވުމުން އެގޮ ތަކަށް އަުޅގަ

ނުކުރާނެ ކަމަކަށް ނޫން. މިހާރުވެސް ެއގޮތަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން 

 700އަދިުުވެސް ިތއްބަވާނަމަ އަިދ އޭގެ އިތުރަށްވެސް މެންަބރު ޤަބޫލުފުޅު 
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ކުރަްއވާނަމަ އިތުރަށް ިއޞްލާޙެއް ހުށަހަޅައިގެން އެކަންކުިރއަްށ 

ުް ޤަބޫލުކުރެްއވޭތީ  ގެންދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ނޑަްށ ެއގޮތް އަުޅގަ

 ދަންނަވާލީ، ޝުކުރިްއޔާ.

 

ނޑަށް ހީވަީނ   މެންަބރު އިލްާޔސް  މާލޭ  705 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުްނ މިދާ އާދެ، ތިްނވަނަ ދުަވހަކާ ހަމައަށް  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ައޅުަގނޑުެމން ކިތަންމެ ރަނގަަޅކަށް ަތރުތީބުކޮށްގެން  މިއައި މަްއސަލަ

އަދި ހުރިހާކަމެއް ކަވަރ ވާގޮތަށް އިޞްލާެޙްއ ހުށަހެޅުނު 

ނޑުމެންނަށް ަބއެްއ މެންބަރުންގެ  ކަމެއްކަުމގަިއވިޔަްސ މިހާރު އަުޅގަ

 710ޚިޔާލުފުޅާ އެްއކޮށް ބަހުސްކުރަމުންދާ މީގައި އޮތް އުސޫލީ ބޮޑު މައްސަލަ، 

ދެވޭނެތޯ ނުވަަތ ޙަށްުވރެ ގިނަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ެއއް އިޞްލާއާދެ އެއީ  

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި އެކަން އެޮގތަށް އޮންނަން  ނޫންތޯ އަޅުގަ

ފެނިވަޑައިުިުނގަންނަވާ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ތިއްބެިވކަން ބައެއް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ވާހަކަފުޅުން އެބަދެހަވޭ. އެހެންކަމުން 

 715ގެ މިޖަލްސާ މިއަދު ހިނގަމުން މިދާއިރު ތިއްބެިވ ޅުަގނޑުމެން އަ

މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރީެގ ޖަލްސާއަކުްނ 

ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ފާސްުކރުމުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ހުރެ ދަންނަވާނަމަ 

މިއަދު މިހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްާލޙުތަުަކަށް އަދި އިޞްލާޙުތަެކްއ އަިއސްގެން 

ޓަށް އެއްެސވި ނަމަވެސް މިދެންނެވި އުސޫލީ މައްސަލައާ ހުރެ ވޯޓު ވޯ

 720ނުދެއްވާ ބޭފުޅުންކޮެޅއް ތިބިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން މިހުރިހާ އިރު 

ދައްކާމުންމިދާ ވާހަކަތައް ައނެއްކާެވސް ބޭކާރުެވގެން ހިނގައިދާނެހެްނ 

ނަޑކަށް ރިޔާސަތަކަށް ލަފައެްއ ނޭރުވޭނެ  އެބަހީވޭ. ދެން، އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަގުތު ސަލާމަށްކުރުމުގެ އެހެ ނޑަށް ހީވޭ އަުޅގަ ންނަމަވެސް އަުޅގަ

ގޮތުން މިނުކުތާއާ ބެހޭ ގޮުތން އެބަ ިވސްނާަވޑަިއގަންަނވަން ޖެހޭހެން. 

ނުޑވެްސ މިީއ އެްއ އިޞްލާޙަްށވުރެ ިގނަ އިޞްލާޙަށް   725އާދެ، އަުޅގަ

ުެ ވޯޓުދިނުމުގައި  އިޞްލާުޙ  ގޮތަށް ބުރަވެވޭ މީހެއް. ސަބަބަކީ ެއސާފުނުވިދެ
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އެއީ ބާޠިލް އިޞްލާޙެްއކަމަށް ބަލާފައި އެއުސޫލުން މިހެން ހެދީމާ 

ރަނގަޅުގޮެތއް ދެންހުރި ވެސް ޑްރާފްޓްަގއި ޮއތްގޮތް ނޫން ދެން

ނަ ޗޮއިްސ އިޞްލާޙުތަކެްއަގއި ހުރިކަމަށް ވަންޏާ އޭނަގެ ެއްއވަ

 730ޮޗިއސަށްވެސް ދެވުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތީމާ. ދޫކޮށްލާފައި ދެވަނަ 

ނުއަސާސީގެ މާއްދާެއްއގެ ވާހަަކއެއް ނޫން، ގަވާއިުދަގއި ޤާނޫ

އަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދު ފާސްކުރަމުންދާއިރު ކަންތައްތަެކްއ ނިންމާގޮތަށް 

އާދެ، ކުރީ ދުވަުހވެސް ިރޔާސަތުން އިޝާރާްތ ކުަރްއވާފަިއވަނީވެސް. 

އެހެންވީމާ ެއގޮުތގަިއ ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި މަސްަލހަތު ބޮޑަށް 

ނޑު އެޮގތަށް ބުރަވީ. ހިފެ ނޑަްށ ހީވާތީ އަޅުގަ  735ހެއްޓޭކަމަށް އަޅުގަ

ކޮންމެއަކަސް މިދެންނެވި ަކހަލަ މިއަދު މެންބަރުންގެ އާދެ ގަވާއިދުްނ 

އަންނަ، ރަނގަޅަށް ދަންނަވާަކމަށްވަންޏާ ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

ނުޑ ބަިއވެސް ިމއަދު ހާިޒރުވެަވޑަެއއް ުނގަންނަވާ. ެއއީ ައޅުގަ  3/2

ެވގެންުް އެއަދަުދެވސް ހަމަވަނީ.  73ތިބެގެން.  72ބަލާގޮތުން 

 740. އެހެންވީމާ، 67އެހެންވީމާ، މިއަދު ތިުިިބކަމަށް ތިވިދާުޅވަނީ 

ނޑުެމން ވިސްނާފައި  އަލުަގނޑަށް ހީވަީނ މިމަްއސަލަުައާދޭތެރޭ އަުޅގަ

 ރިޔާސަތުން ގޮެތއް ހަމަޖައްަސވާ ދެްއވުން ުނވަތަ ރިާޔސަުތން ވަރަށް ގިނަ

ކަންތައްތަެކއް ދޫކޮށްލަްއވާ ުއސޫލުން އަޅުަގނޑުމެން ގޮެތއް ނިންމާފައި 

ނޑަްށ ހީވޭ އަޅުަގނޑުމެްނ  މަނިކުފާނަށް ރިޔާސަތަށް ހުށަހެޅުން. އަުޅގަ

 745ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުުމގެ ގޮތުން ބޭނުންތެރިހެން. އަޅުަގނުޑވެްސ 

ސައްކަތަށް އެާއއެްއކޮށް ހއ. ގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ މަ

ހަމަ ތަޢުރީފްކުރަމުން އެހެންނަމަވެސް އޭަގއި ހުރި ބައެްއ ކަންތައްތަކަށް 

ނުޑވެްސ ނިކަން އަވަހަށް ކުރިއަްށ ގެންދެވޭޯތ  ވިސްނާލާފައި އަުޅގަ

އެއިޞްލާޙަށް އިޞްލާެޙއްޮކށްލައިގެން މިހިރީ. އެީއ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 750ްއޔާ ރަނގަޅު. އާެދ، މެންބަރުން މިކަމާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްާނވަަޑއިގެންފި

ނޑު ދެކޭގޮްތ ދަންނަ ވާލާނަން. ކުޑަކޮށް ވަގުތު ދިުގވާީތ އެހެންވެ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މަޢާފަށްވެސްުް އެެދން. އެހެންނަމަވެސް މާލޭގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި 
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ނޑަްށ  ނީޑަގއި ައޅުަގނޑަށް އިނދެވޭނެ އެންމެ ފަހުދުވަސްކަަމށް އަުޅގަ ގޮ

ނޑަްށ މަޢާފްއެދެމުން ެއއްކޮްށ މިވަގު ލަފާކުރެވުމާ ުތކޮޅަށް އަުޅގަ

 755ބޭނުންކޮށްލާނަން. އާދެ، އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު މިހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ 

އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނުޑ ބަލާލާއިރު މިހާރު ހުށައަުޅއްވާަފއިާވ އިޞްލާުޙެގ 

)ށ(  އެބައި އެއީކީ އޮންާނކަށް ޖެހޭ އެއްޗެުެއްނޫން. ެއއީ މަޖިލީހުގެ 

 ހިނގަމުންދާ ގޮތް ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރސް. އެހެންވީމާ ކަންތައްތައް

އެ )ށ( އޮތުުމގެ ބޭނުމެއްެނއް އެހެންކަމުން ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން )ހ( 

 760ވަނަ ދެލިކޮީޕގައި ވާގޮތަްށ  2ގައި ގަާވއިދު ކޮމެޓީން އެކުަލވާލާފަިއވާުާ 

އީ ކޮންމެ މާއްދާއިން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބަހުސުން ހުޅުވާލުން ދެން )ނ( އެ

)ށ( ވެފައި ހުށަހެޅި ިއސްލާހަށް ނުވަތަ އިުިޞްލާޙުތަކަށް ތާއިދު 

ލިބިއްޖެނަމަ  އިޞްލާޙަށް ނުވަތަ އިޞްލާޙުތަކަށް ޯވޓަށް ެއހުން މިގޮތުން 

ވޯޓަށް އަހާނީ ހުށަހެޅި ިއްޞލާޙުތަކަށް ތާއިދު ލިބިފަިއވާ ތަރުތީބުންނޭއި  

 765އިޞަލާޙެްއ  ދެން )ރ( އެވަނީ )ނ(އަްށ ކުރިއަށް އަންނަނީ އެްއެވސް

ވާސްނުެވއްޖެނަމަ އެ އިޞްާލޙެއް ފާސް ކުރުމަށް ެނގި ޯވޓްގެ އިތުރުްނ 

އެމާއްދާ ޑްރާފްުޓަގއި އޮްތގޮަތށް ފާސްކުރުމަށް ަވކިން ޯވަޓށް  އެހުން 

ދެން އެތަން އިތުރުޮކއްލަނީ ހަމަ މި އުޞޫލުން އިޞްލާޙެއް  ހުށަހެިޅ 

ށަހެޅިފައިވާ ވާގޮތަށް ވޯޓަްށ ތާއިދު ލިބިފައި ނުވާނަމަވެްސ އެމާއްދާއިން ހު

 770އެހުން ދެން މިހާރު އޮތް )ބ( އެއޮތްމަޤާމަށް އެަބިއގައި ިމހާރު ލިޔެފައި 

އޮތް ބައި ވާހަކަތަށް އުވާަލްއވާފައި އެ މަޤާމަށް މި ގެންނަނީ  ހުށަހެޅި 

ތާއިދު ލިބިފައިާވ އިޞްލާުޙެގ ތެރެއިން އިޞްލާަޙކަށްުް ޯވޓަށް އަހައި އެ 

ޖެނަމަ އެހިސާބުން އެ މާއްދާއެްއ އިޞްލާޙާެއުކ އިޞްލާޙެއް ފާްސވެއް

ފާސްވީ ކަމަށް ބަަލއި އިުތރަށް އެމާއްާދގެ ވޯޓުެގ ކަްނތަށް ކުރިއަްށ 

 775ތަފާތުވެދާެނ ތަންކޮޅެްއ  ދިއުން އާދެ މީފަހަރެއްަގއި ިޚޔާލުނުގެން

ކަންނޭނގެ އެހެންމަވެސް ެއހެން ނަހަދައިފިނަމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

މި ނިންމޭ ހިސާބެއް ައއުން ވަރަށް ދުަރށް ހިނގަުައި އަޅުަގނޑުމެންނަ 

ދާނެހެން އެހެންވީމައި އެމަްއސަލައާިއ ދޭތެރޭަގއި ައޅުަގނޑު ިވސްނާފައި 
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އަޅުަގނޑަށް މިކަން ފެންނާތީ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ބޭފުޅެއްގެ ާތއިުދ 

 780ލިބިވަޑާއިިފއްާޔއި މީ ރަންގަުޅ ވާހަކަަޔކަށްވެސް ވެދާނެ ާއދެ އަޅުަގނުޑ 

ދެންނެވީ މިހާރު އޮތް)ބ( އުވާަލއްވާަފއި އަނެއްަބއި ލިއުްއވަން އެ  މި

ހުށަހެޅި ތާއިދު ލިބިފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ތެެރއިން އިްޞލާޙަކަށް ވޯޓަްށ 

އަހާއި އެ އިޞްލާެޙއް ފާސްވެއްޖެނަމަ އެހިސާބުން އެމާއްދާެއްއ 

ންތަށް އިޞަލާޙާެއކު ފާސްިވކަމަށް ަބލައި އިތުރަށް އެ މާއްާދގެ ޯވޓުގެ ކަ

 785ކުރިއަށް ނުގެންދިއުން ެއއީ ުކރިން އަތުވެއްޖު ެއއްވެސް ިއޞްލާޙެއް ފާސް 

ނުވެއްޖެނަމަ އަޞްލު އޮްތޮގތަށް ވޯޓަށް ެއއްސެވުން ެދން އިޞްލާޙަށް 

ވޯޓު އަހަމުން ދާއިރު ފާސްެވއްޖެނަމަ އޭގެ ފަހަތުބަޔަށް ވޯޓަށް ނޭހުން 

ނޑު މީަގިއ ވަނައަށް ދިމާވާނެގޮތްެވސް  3އެހެންވީމައި ދެން  އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނާތީ   ފާހަގަކުރީ ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް ރައްކާތެރިކަމަށް އަުޅގަ

 790ދެން އޭގެ ފަހަތު ައކުރަށް ާއދެ )ނ( އަދި )ރ( ަގއި ަބޔާންކޮއްަފއިާވ 

ގޮތުގެ މަތިން ވޯޓަށް އަހަިއެގން އެމާއްދާއެއް ފާސް ނުވެްއޖެނަމަ އިތުރު 

ގެ ޚިޔާލުތަާކއި އެކު އެމާދާ އަލުން އާެދ ބަހުސަކަށް ހުށަހަޅައި މެންބަރުން

ޑްރާފްޓުކުރަން ގަާވއިދު ކޮމެީޓއަށް ފޮނުވުން ދެން އަނެއް އަކުރަކަށް އާދެ 

އެުެއް ާމއްދާއަކަްށ ތަފާތު އިޞްލާޙުތަކެްއ ހުށަހެޅި ވޯަޓށް އަހަމުންދާ 

 795ވަގުެތްއގައި ފާސްުނވެ ދާ އިޞްލާޙުތަށް ބާޠިލުވާ އުޫސލަކަށް ބަލަިއ 

އިޞްުްލާަޙއްވުެރ ގިަނ ިއޞްލާޙަށް ވޯުޓ  1ބަރަކަށްވެސް ކޮންމެ މެން

ދިނުމުގެ ޙަްއގު ލިބިފަިއވާ ޮގތަށް އެ މާއްދާ ޑްރާފްޓުަގއި ވާގޮތަްށ ވޯުޓ 

ދިނުމުގެ ޙައްުގވެސް މެންބަރުނަން ލިބިގެންވެއި ކުީރަގއި ެއއް ޣިބާރާތުން 

ޗާންުސ  ވަނަ ގޮތަކަށް ވޯޓުުލމުގެ 3އެ އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ލުމުެގ ިއތުރަށް 

ނޑަށް މާނަ ނެގޭއި ދިނުމުގެ އިތުރުން އަދި  އެހެން   800އޮތްގޮތަްށވެސް އަުޅގަ

ނޑާލާަފއި ލިބިފައިވާ ގޮތަްށ  ނޑު ކަ އޮތީމައި އަދި އޮތްތަން އަޅުގަ

އެމާއްދާގެ އާދެ މިތަންކޮޅު މިގެނައީ ކުީރގެ  ލ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އްކާލުުމެގ އާދެ ެއއްމެ އިޝާރާތް ކުެރއްވިހެން ބަހުެގ ގޮތުން  ވާހަަކ ދަ

ނޑު ޚިޔާލު ދަތުރުކުރީ ކަމަށްެވސް ނުވެވެްސ  ރަނގަޅުގޮތަށް އަުޅގަ
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ނޑު ބޮޑަްށ ހިއްހަމަ ޖެހެނީ މިހެން އަޅުަގނުޑެގ   805ހިގައިދާނެ އަުޅގަ

މިހުށަހެޅުމަށް އެއްވެްސ ބޭފުޅަކު ތާއިުދ ކުރަްއާވއިފި ަކމަށް ވަންޏާިއ 

އާދެ ކުރިންވެްސ ދެއްނެވިހެން އަޅުަގނޑު މި ސެކްރެޓުރޭޓަްށ ފޮނުވާނަން 

ވޯޓަްށވުރެ  1މި މައްސަލައިގެ އެއްމެ ބޮޑު ކަމަކަށް އޮތީ އިޞްލާޙުތަކަށް 

ނޑުމެންތެޭރއި ގޮތަކަށް ުނނިމި ކިތަންމެ  ގިނަ ވޯޓު ެދވޭނެތޯ އެކަްނއަުޅގަ

 810ރަުަނގަޅަށް މި މާއްދާ ޑްާރފްޓުކުރެިވގެން ިވއަސް ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ 

ަވރަށް ބޮޑު އެހެންވީމައި މިަކމާއި މެދުގައި  ފާސް ނުވުމުގެ ފުރުޞަތު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެްސ ވިސްނާ ަވޑާއިންނަވާެނކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

ޔަގީންކުރަން މިދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަދި ނެގުނު  ގިނަ 

 ވަގުތަށް މަޢާފަށްވެސް އެދެން.
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ރުން ވާަހކަ ދައްަކވަން އަދަދެްއގެ މެންބަ މިހާރުވެސް ވަރަށް ގިނަ  :ވާހަކަެދއްެކވުން ސަތުންރިޔާ

ތެރެއިން ކުރިން ވާހަަކފުޅު ދެއްކެިވ  އެދިަވޑަިއގެންފައި އެަބވޭ. ޭއގެ

ކޮށްުްލާފައި ބޭފުޅުންވެސް ތިއްެބވުމާިއއެުކ އެބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތަށް ލަސް

. ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން މިގެންދަނީ  އަލަށް އެދިަވއިގަންަނވާ

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ވީމާ،އެހެން  820ދެން އަުޅގަ

  .މޫދު ޝައުޤީޙުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޑޮކްަޓރ މަ

 

ނޑު މި ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  ވަީޒރިންގެ މަޖިލީުހގެ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

މް ވިދާޅުވި ހީުީންބަރު އިލިޔާސް އިބްރާ ދެންމެ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެ މެންަބރު ަމޙްޫމދު ޝަުއޤީ 

 825 ފަދައިން 

ގިނަ އިޞްލާޙަށް ޯވޓު ދެވޭގޮތަށް ވުރެ ލާޙަްށ ޞްެއއް ެއއްއިމާއްދަ 1   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ަސބަބުން ފާސް ޚިުިއޮތުމުގެ މައްސަަލއިަގއި 

ގޮތުން ެއަކމާ ގުޅޭ  ކަުމަގއި ކަންބޮުޑެވގެން ހުރީމާނުވެދާނެކަމަށް ހިވާތީ އެ

ޑޮކްަޓރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  .އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން

 830 .އެ ކުރެްއވި މަސަްއކަތަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ިއޚްތިރާމްކުރަން
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ނޑަުަްށ އެހެންަނމަވެސް ހީވަނީ  ވަރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތްުފޅެއް އަުޅގަ

އަމަލުކުރަްއާވނެ ގޮތެްއކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯުޓ ދެއްާވއިުރގައި 

އަޅުަގނޑަށް ހީާވގޮތަށް އެ ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުންތަކަކާއި އަދި ޑްރާފްޓު 

ކުރެވިފަިއ އޮތް ގޮތާިއ މި ހުރިހާ ގޮތަކަށް ބައްަލވާފައި ކޮންމެ 

 835ގޮތަށް  މެންބަރަަކށް  އެއްމެ ބޮޑަށް ާތއީދު ކުރެވޭމެންބަރަކުވެސް އެ 

 ުކރަށްވާނިހެން އެހެންވީމައި ެއ އިޞްލާޙަކަށްފުރަތަމަ ވޯޓު ދެއްވަން ަމޑު

ދު ންެމ ބޮޑަށް ތާއީއިޞްލާޙަކަށް އެދުމުން އެ އެއްމެ ފުރަތަމަ ތާއީދު ކުރެވޭ

ކުރެވޭ އިޞްލާޙަކުން ހުށަހެޅުމުން ވޯޓަށް އެްއސެވުމުން ެއ އިޞްލާޙަކަްށ 

ވަނައަްށ  2އެގޮތުްނ ފާސް ނުެވއްޖެނަމަ ދެން . ވޯޓު ެދއްވާނީހެން

 840މެ ޮބޑަށް ތާއިދު ކުރެޭވ އިްޞލާޙަކަށް ވޯުޓ ންުްރަކަށް އެއެމެންބަ

ނަމަ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ދެއްވާނީހެން ެއގޮތަށް އަުަަމލުކުރަމުން ގެންދާ

އެހެންވީމާ  .ބޮޑުެވގެންހެން ދާނީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުެހން ވާނީުީފާސް

ތަފާތު އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުންމުން އެއްވެްސ 

ނުވަތަ އެމާއްާދގެ ޑްރާފްޓުަގއި އޮތް ގޮަތށް ފާސްވުމުގެ  އިޞްލާޙެއް

 845މެ މާލޭގެ ދެން، ފުރުޞަތު ހަނިވާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ ދެން

ނޑަށްެވސް ފެނޭ މި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއވިާދޅުވި ފަދައިން އަުޅގަ

ިއ ވަނީނަމަ )ބ( ކަމުގަ  ޅުއްވި ފަރާތުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާހުށަހެޅުން ހުށަހެ

.ުް ެއއީ އެްއވެްސ އިޞްލާޙެްއ ލައްވަންްށުްމިދަންނަވާ ގޮތަށް ބަދަލުކޮ

ދާެއއް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅި ތާއިދު ލިބިފައި ނުވާނަމަވެސް އެމާއް ނުވަތަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އެ އޮތްގޮތަށް ވޯޓަށް އެހުން.   850އެެހން އޮތުންމުން އަޅުގަ

 .އޮތް މައްސަލައަށް ަހއްލެްއ އަންނާނެހެންފުށުއަރާ ކަމަށް ބެލެވިފަިއ މި

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

ނޑު  ،ޢިއްޒަުައްތެރި ަރއިސް. ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން އާދެ ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ   އިްއޔެ އަުަުޅގަ

 ލިން ނުވަަތ ދަންނަވާލިން އި ފާޅުކުރިން ުނަވތަ ޚިޔާލުކޮށްމިތަނުގަ މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޝިާހބު 

 855ެއހެންވެ އެކަުމގެ  .ކީްއވެގެނެތޯ ަބއެއް މެބަރުްނ ވޯޓު ނެދެްއވާ ިތއްބެވީ  ވާހަކަެދއްެކވެން:

ނޑަްށ މިއަދުވެސް  ށް މިހާރު އެބައާދެ އެހެންވީމާޖަވާބުތަ އަުޅގަ
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އަިދ ވަިކ ގޮެތއް  ހާރު މިދާ ގޮތުންެވސް ހިެއއްނުވޭލަފާކުރެވޭގޮުތަގއި މި

އަޅުަގނޑު އް އެަބއުޅޭ އެހެންީވމާ ތަކެ އެއީ އުޞޫލީ ަމއްސަލަ .ނިމޭނެހެނެއް

އިްސސަކަށް ވޯޓަްށ ލް ޗޮމައިނުން ވޯޓަކަށް ދާން މަލްޓިޕްހުށަހަޅަން ފުރަތަ

 860އަދި ހަމަ އްުް ބޭފުޅުންތޯ ތިއްެބވީ. ކިތައި އިގަތުުމގެ އެ ޚިޔާލުފުުޅގަ ވަޑަ 

ެދން ޑްރާފްޓުގަިއ އޮްތގޮތަްށ ވޯޓު ދެްއވަން  .ސީދާ އެއްމެ ގޮތަކަށް

އެހެްނ ގިނަބޭފުޅުން  އްުް ބޭފުޅުްނތޯ ތިއްބެވީ. އެެހވީމާ،ކިތަ ބޭނުންފުޅުވާ

އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ  ށްުްލީމާވިސްނާ ގޮަތކަށް ދެން ޑްރާފްޓު ކޮ

އެހެންނޫނިްއޔާ ހަމަ މިއަދުވެސް ކުރިން ވިސްނެިވގޮތަށް  .ރަނގަޅުވާނެހެން

 865 މިއަދު  ިއއްެޔއަށްވުރެ .ވިސްނަަވިއގެން ތިއްބެވި ބޭފުުޅން ވޯޓެއް ނުދެްއވާނެ

ޅުންގެ އަދަދު ަމދު އެހެންވީމާ، ިއންނެވި ބޭފުޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވަޑަ

 ވެސް ހަމަ ވަރަށް ަރނގަޅަށް އެ ޑްރާފްޓު އޮްތޮގތަށް ބަދަލުކޮށް އަނެއްކާ 

ޯވޓަށް އަހާއިރު އުޞޫލީ  ށްުްފައިކޮރަނގަޅު ކުރެވޭތޯ މަސަްއަކތެއް

 .ގޮތަށް ތިއްަބވާނީ އިނގޭތޯމައްސަލަިއގައި  ހަމަ ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން ހަމަ އެ

 870މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން ދާނެ )ރ( އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެއީ ފަހަރެއްަގއި ވެ

މިއުެޅނީ އެކަމުަގއި އެހެންވީމާ އެަކމަށް ކޮންމެސް އެހަމަ ތަފާތު ދެހިޔާލެއް 

މިހާރު ނެގިއްޖިްއޔާ ައޅުަގނޑުެމން އެޑްރާފްޓު  ތް.ޝަނެއްނެކަހަލަ ޑިސި

ްސވެދާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ޑްރާފްޓު ޮކއްަލއިގެން ފާ ކުރާ ގޮތަކަށް

ނޑު  އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް ވޯޓަށް އަްއސަާވތޯ އަޅުގަ

 875އް ލިބިއްޖިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެއް މި ހުށަހަޅަނީ މިއަުަށް ތާއީދެހުށަހެޅު

 ްއސަވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ރަުައީސް ވޯޓަށް އަ

             

 

އާދެ މެންބަރުން ގިނަ މެންބަރުން އެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާ ތާއިދު ކުރައްވާ  :ވާހަކަެދއްެކވުން ސަތުންރިޔާ

 880އަދި ެއގޮތަށް ފެނިވަާޑއިންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ ެއގޮތަްށވެސް ވޯަޓކަށް 

ދެންނެވިދާނެ އެުެކަމަުކ ހަމަ އެްއވެސް ކޮޅަކަްށ ފާސްނުވާެނ ކަމުގެ ބިުރ 

ހަމަ އޭުރންވެސް ހަމަ އޮންނާނެހެން އޭރުން ދެން ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ
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ުައި ވާނެގޮެތއްެވްސ ދަނަންވާކަށް ނޭންެގ އެހެންވިމައި  އަނެއްކަ

އަޅުަގނޑުމެން އަދި ހަމަ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ައދި މެންބަރުން 

 885ހަމަ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަިއެގން ޙައްލަކަށް ވަޑާންނެވޭޯތ މަސައްކަތް 

  .ން އެދޭވާަހކަ ހަމަ ދަންނަވަންކުރެްއވު

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައިސް. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އާދެ މިކަން ފަސޭހަ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 ގޮތަކަށް ނިމިގެްނ ދޭތޯ ައނގައިން ނުބުނެ އިްއޔެއިްނސުރެ މިއިނީ  އަްޙމަދު ޝަީފޤް 

 890ހިޔާލުަތއް ކުެރވުނީމާ  އެހެންނަމަވެސް  ގިނަ ާވހަކަ ދެކެވި ގިނަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަވަން  ކަނަކަމުަގއި ހުންނަ އައިބުތަްއ ފެންނަ އުޞޫލުން އަޅުގަ

ނުޑމެން ޙިޔާލު ބަދަލުކުރަމުން މިދާ އުޞޫލަށް  މިއުޅެނީ  މިހާރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބުރަވެ މިކަްނ ނިންމައިފި ކަމަށް ވެއްޖިްއޔާ މިއުޞޫލުގެ 

ނޑު ނިންމާ ކަންތަ އްތަށް ތަންކޮޅެއް ފެންވަރު ދައްެވގެން މަތިން އަޅުގަ

 895 2ހިނގައިދާނެ އެއީުި ެއްއމެ ރަގަޅުކަންތަށް ފާސް ނުވީމައި 

ވަނަ ކަންތަކަށް ގޮސް  3ވަނަުަކަުަށްތައް ެއކަންތަށް ފާސްނުވީމައި ދެން 

ފާސްކުރާއިުރވަަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި މި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންތައްތަުކގެ 

ްއެވގެން ހިގައިދާނެ އެހެންވީމައި އަޅުަގނަޑކަށް ފެންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަ

މި އުޞޫލަކަށް ާތއިދެްއ ުނކުރެޭވއި އެހެންވީމައި ެއވާހަަކ ދަންނަވާލަން 

 900 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑުމެްނގެ ކުިރމަތީގައި ިމއަދު  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 ގަިއ ެއއްމެ  ހާްއސަގޮެތއްަގއި ާފހަގަ ޮކއްލެވެީނ ދެކެވެމުންދާ ވާަހކާއި  ާޝހިދު هللا ޢަބްދު

އިޞަލާޙައް ާތއިދު ކުރުުމގައި މި ާމއްދާއަށް ާތިއދު ކުރުމުގައި   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 905އެްއއިޞްލާޙަްއވުރެ ގިނަ ިއޞްލާޙަށް ވޯޓު ދެވިދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ 

ނަން  މިގޮތުން ކުރެެވއި  ބަހުސް މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑު މިހާތަ

އެްއޗެްއ ދަންނަވާފަެއއް ުނވާނެ ެއއީ އަދި ދަންނަާވއި ނުލާިއ މި 

ުަީއ ޙަޤީޤަތުގައި އެްއއިޞްާލޙައްވުރެ ގިނަ  މަޑުކުރަމުން ގެންދިއަުަ
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އިޞްލާޙަށް ވޯުޓ ދިނުން އެީއ ރަންގަޅު ކަެމއްކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލު 

 910ުނ ވޯޓުަގިއވެސް ކުރެިވގެން އިނެދވުނީމައި އަިދ ކުރީދުވަހު މިތަނުގައި ެނގު

ނޑު ވާީނ   އެައކުރު ހިމެނިފައި ވަނިޮކން އެ އިުޮޞްލާޙަށް ައޅުގަ

ތާއިދުވެސް ޮކއްފައި އަޅުަގނޑުގެ ތާއިދު  ބިނާކޮއްަފއި ާވނީ މަޖިލީހުގައި 

ހުށަހެޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދިއުމުގައި ގިނަ ބައެްއެގ އެއްބަސްވުްނ 

ުަކަށް އިޞްލާޙުތަކެްއ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫހުގައި އެ އީ ާމއްދާއަ

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި އެ އިޞްލާޙުތަށް ހުށަހެިޅފައި އެހުންނަނީ   915ހުށަހެޅި އަޅުގަ

ނޑު އެއްެމ ގަބޫލްކުާރގޮތް  މާއްދާ ފުރިހަމަ ކުރުމަުަށްޓަކައި އަުޅގަ

ނޫންނަމަވެސް ދެވަނައަްށ އަޅުަގނޑު ގަބޫލް ުކރެވޭއި ގޮތަކަށް 

ުެއް ހުށަހެޅިފައި އޮ  ންނަ އިޞްލާޙައް ތާއިދު ކުރުމަކީވެސް ނުވަތަ އެމާއްދާއެ

ނޑުމެންެގ ތެރެއިން ގިނަަބޔަުަކަްށ އޮތުމަީކވެސް  އެފުރުޞަތު އަުޅގަ

 920އެމާއްދާެއއް އެއްމެން ެއއްަބސް ެވވެިއގޮތެްއގެ މަތިން ިނންމުމަށް  ފަހި 

ކުރެވޭ ގޮެތއްކަުމގައި ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލް ކުރެވޭތީ ފުންކޮން މިކަމާއި 

ސްނާއިރު ރ. ައތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ދޭތެރެއި ވި

ޝާހީން ޙަމީދު ހުށަހަޅުއްވާ ނުވަތަ ފާުޅކުރަްއވަމުން ގެންދަާވ 

ނޑަށް  ހިޔާލުފުޅުގަިއވެްސ ހިޔާުާލުފުުޅގެ ރޫހަީކވެސް ހަމަ އެީއކަމަށް އަުޅގަ

 925ށް ޤަބޫލްކުރެވެިއ ެއއީ އެއްދިމާަލކަށް ގެްނގޮސް ވިސްނުންަތްއ ެއއްދިމާލަކަ

ގެންގޮސް ެއއްަބއްޓަމަކަށް ެގންގޮސްގެން ފުރިހަމަ ޑްރާފްޓެއް މަޖިލީހުން 

ފާސްކުރެވޭތޯ ބެލުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި ުބހުސް މިހާރު 

ހުޅުވިފަުި އޮތްގޮތުން މީ ޙަޤީޤަތުގައި  މުޅިން ދިމާ ދެކޮޅުަގއި އޮްތ 

ނެްއނޫން މިވަނީކީ  ދެކަމެކޭ ހީވެދާނެ އެކަމަކު ުފންކޮންވިސްނާލާއިރު އެހެން

ނޑުމެން ފުރުޞަތު މިލިބެނީ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ   930އެްއގޮތެްއަގއި އަުޅގަ

ތިބެގެން ހުށަހެޅިފައި ހުރި ޑްރާފްޓު ތަކެްއގެ ަމއްޗަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނޑުމެންގެ  ވިސްނުން ދޫކޮއްާލއިގެން ތިބެ އައްއުފުލާަލއިގެން ައޅުގަ

ނޑުމެން ތާއި ދު ކުރާ ގޮތެުެއް ހާމަ ކުރުމުގެ ޕޮޝިޝަން  ނުވަތަ އަޅުގަ

ފުރުޞަތު މިލިބެނީ އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 
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 935މެންބަރުގެ ހިޔާލުފުޅުަގއި އެ ހިޔާލުފުޅާިއ ދޭތެރޭިއ ވިސްާނއިރު 

ނޑަށް މިިވސްނެނީ ެއގޮތަށް ެއ  އެމަނިކުފާނު ވިދާުޅވާކަމަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން މަޖިލީ ހުގެ މި ފްލޯގައި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ ފުރުޞަތު  އަުަޅުގަ

އިޞްލާޙުތަކެްއ ހުށަހަޅާިއގެން  ެއއްއިޞްލާޙުން އަނެްއ އިޞްލާޙަްށ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕޮލިޝަން ނުވަތަ ތާއިދު ކުާރގޮްތ ބަދަލުކުރަމުން 

 940ގެންދާކަމަށް ވަންޏާިއ ނިމޭިއރު ޙަޤީޤަތުގައި އެ ފާސްުކރެވޭ ެއއްެޗްއގެ 

ިހަގއިދާނެ އަދި ހަމަ އެާއއެުކ ލިބޭ ފުރުޞތެއް  އޮއްޓަުރ މާރަނގަޅު ުނވެ

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ނަގާަލމުއޭ. އެފުރުޞަތަކީ އަުޅަގނޑުމެން އެކަުކ 

އަނެކަކަށް ވާހަކަ ދަްއކަިއގެްނ އެއްމެންނަށް އެއްބަސްެވޭވިއ ނުވަތަ ގިނަ 

ނޑުމެން  ބަޔަކަށް އެއްބަްސެވވޭ ޑްރާްފޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އެބައެެގއި މިސާލަަކށް އަޅުަގނޑު މިދޫކޮ  945އްލަނީ އެއީ އަުޅގަ

ހުށަހަޅާއި އަުަޅުަގނުޑގެ އަޙު އަރިއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  

އިލިޔާސް ހުަސއިން ާތއިދު ކުރެްއވި އަޅުަގނޑުމެން ދެިމހުން  ވާހަކަ 

ނޑުމެން  ދައްކާލަިއގެން  އަޅުަގނުޑމެން ދެމީހުން ތިބޭނީ  އަޅުަގުަ

މީހުން މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ތީގެ ތެރެއިން ކޮންބޭފުޅުންނެއްތޯ ތާއިދު ދެ

ނޑުމެން ދެމީހުން ބޭނުމެއްނުވެއި ގޮސް އެހެން   950ކުރަްއވަނީ ބަލަން  އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނާއި ވާހަކަދައްަކިއގެން އެހެން ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި 

ނޑުެމގެ ވާހަކަތަށް ލާިއގެން  ކަން އެކަން އެ އއިުިޞްލާުޙގެ ތެރެއަށް ައުޅގަ

އްކަތް ކުރާކަށް އެއީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ޔަގީންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން މަސަ

އެބައޮތް ފާސްޮކއްފިްއޔާ މިތާ އެތެރޭަގއި ވޯެޓއް ނަަގުައިގެން ދެްނ 

ނޑުމެންނަށް ނުލިބުނީ މާގިނަ ވޯެޓއް  އެހެންނަމަވެސް   955މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ގޮތް އެ އެހިސާބުން ދޫކޮއްލާފަިއ އަޅުަގނޑުމެން ދެމީހުން އަޅުަގނޑުމެންގެ 

ދެން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކޮްނމެސް އެހެން އިޞްލާޙަކަށް  ފިރުކާލާނީއޭ. 

އަލްއުސްާތޛު ޝާހީން ޙަމީުދ  ރ. އަތޮުޅގެ މެންބަރު މި ވިދާުޅވަނީ 

ނުޑގެ އަޙު  ނޑުމެން ދެމީހުން އަުޅގަ އެހެން ނަހަުަދަމާހެއްޔެއި ައޅުގަ

 960ދެމީހުން ވީނުންހެއްޔޭ ގޮސް އިޞްލާޙު  އިލިޔާސް ޙުސައިނާ ައޅުަގނޑާއި
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ހުށަހެޅުއްވި އަނެއް ބޭފުޅުްނނާއި އެހެން މެންބަރުންނާ ވާހަކަދަްއކާލަން 

ނޑުމެންނަށް  ދައްކާލާިއގެން ކޮންސާރޓު ޮކއްގެން މަޝްވަރާ ޮކްއގެން ައޅުގަ

ނޑުމެން ދެފަރާތުން ވާހަކަ  އެއްބަސް ެވވޭ އެ އިްޞލާޙެއް އަުޅގަ

ްސވެވޭ ިއޞްލާޙެއް ރަނގަޅު ފެންވަުރގެ އިޞްލާެޙއް ދައްކަިއގެން ެއއްބަ

 965ޤާނޫނީގޮތުން ޭއގަިއ ފެންހިފައި ޮއއްޓަރު ހުިރ އިޞްލާެޙްއ ހުށަހަޅަމާތޯއޭ. 

އަޣްލަބިއްޔަތު މިސާލަަކށް ލިބިދާނޭ  ހުށަހަޅާއިފިއްާޔއި މަޖިލީހުގެ

މިދެގޮތްވެސް މީ ހަމަ ކަން ކުރެވިދާނެ ދެގޮްތ މިދެގޮތުންކުރެ 

ޙަޤީޤަުތގައި ާދން ބޭނުންވަނީ ކޮން ގޮތަކަށްޯތ އޮްއޓަރު ހުރި  އަޅުަގނޑުމެން

ރަންގަޅު ޑްރާފްޓެއް ާފސްކުރަން މަސެއްކަށް ުކރާނީތޯ ނުވަތަ 

 970އަޅުަގނޑުމެން ފުލޯގައި ިމހެންތިބެ މަސެއްކަތް ކޮއްލައިގެން އެމީހަކު 

 އެއިންހިސާބަުކއިނދެ އެންމެ ފަހުވަގުތު އާ ތިމަންނަގެ ތިަމންމެން ހުށަހެޅި 

އިޞަލާޙަށް ވޯެޓއް ނުލިބުނޭ އެހެން ބުނެ ފިރުުިކާލާނީތޯ މި އަޅުަގނޑަށް 

ހީވަނީ  މިހާރު އުފެދިގެން ުއޅޭ ޙަޤީޤީމައްސަލަައކީ މާދިގުޮކން ކަންނޭނގެ 

އަޅުަގނޑަށް މިވާހަކަތަްށ މިދެންނެވުނީ ދިގުކޮން ދެއްކިވަަރކަށް 

 975މިދެންނެވި  ންނަވާނީ މިާހރުގައި ބޭފުޅުންނަށް އޮޅުން ައރާއި ަވޑަތިޔަ

ނޑުގެ  ގަންފިްއޔާ އި ސް ކޮންމެސް ެއއްެޗއް ސާފުވެަވޑަމިންވަރުންވެ އަޅުގަ

ނީ ކަންނޭނގެ ޮކންމެސް މިންވަރެއް ކުެރވެ ނުފުދުންތެރި ކަމާއިއެކު 

އަޅުަގނޑު ުއއްމީދު ކުރަން އަޅުަގނޑަށް ިތޔަބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅަށް 

ނުގެެނވުނިްއޔާ ވަރަްށ މާފު  ްސވަރެްއގެ އަލިކަމެްއ ގެެނވުނުކަމަށްވެކޮންމެ

ނޑު ދަްނނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކަަޔކީ މިކަމުގަިއވެސް   980ކުރަްއވާތި އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ދިމާވެގެްނ މިއުޅޭ މައްސަލަިއަގއިެވސް އަޅުަގނޑުމެން 

ހިންގަވާށޭ ވާހަކަަދއްކާލަން މިހެންތިބެގެން ތެދުވެ ރަސްމީ ސިފައިގަިއ 

އިުތރަށް ކޮންމެސް ހަކަލަ ނުރަސްމީ ސިފައެްއގަިއ  މިވާހަކަތަުަށް ދެއްކުުމގެ

އަޅުަގނޑުމެން ެއއްމެން ވާހަަކދައްކާލަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ވަގުުތކޮޅެްއ 

ނޑުމެންނަށް ހީވަނީ  މިހާރު މި ޚިޔާލުތަށް   985ދެއްވާެށއި ދެްއވައިިފއްޔާ ައުޅގަ

އެްއގޮތް ކޮއްަލއިގެން ކޮންމެސް ކަހަލަ ޓާގެޓެއް މިގޮތަށް 
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ނުޑމެން ގެންުް ދުވަްސ މިވަނީ މިަކމުގައި މިހެން  3ދެވިދާނެހެން. އަުޅގަ

ނަޑަކށް ހިއެއްނުވޭިއ  ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދާތާ އެހެންވީމައިުި އަުޅގަ

މިހާރު މިޙިޔާލުތަށް ޙަޤީޤަތުގައި ެއއް ޙިޔާެލއް ދެކަފިެވގެން ގޮސްފަިއ 

ނޑުމެންގެ ސިކުޑިން ޤައޮތްކަ  990އްޔަަކއި ދެން ބޫލްކުރެވިަފއި ިތބިމަށް އަުޅގަ

ނޑަކަށް  ވޯޓު ަނގަިއގެން ނޫނިްއޔަަކއި މިކަން ހައްުލކުރުމުަގިއ އަުޅގަ

 ްު ނުފެނޭއެއްގޮަތކަްއވެސް މިކަމުގައި ޯވޓަަކއި ހަމައަށް ވަޑާިއގެން ނަވާކަށް

އަދިެއއް ހަމަ އެކަނި މައްަސލައިގެ ވޯޓަކަށް ނަންަގވައި ެއ ވޯޓު ކާމިއާބު 

އި މައްސަލަ މިއޮތީ ަޙއްލުެވފައި  އެކަމު ކޮންމެސް އެްއކޮޅަކަށް ވެއްިޖްއޔާ

 995އެެއއްނޫންކަންނޭގެ މިކަން ެގންދަވަންވީ އުޞޫަލކީ ރިއާަސތުން ވިދާޅުާވ 

ވާހަކަެއއްކަންޭނގެ ައޅުަގނަޑށް މިދެންނެވުނީ މާފުކުރައްާވތި އަޅުަގނުޑގެ 

ނޑުމެންނަށް ެގނެވިދާނެކަމަށް  އުއްމީދަކީ މިކަުމގަިއވެސް ަޙއްލެއް އަުޅގަ

މައެކަނި  މި ފުރުޞަތު ލިބުނުފަުަހަރު ދަންނަވާލާނަން ދެން ހަ

ނޑުމެން މިހާރު  މި ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙުތަށް  އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

 1000ޗަށް މުޅިން އަންނަމުން މިދަނީ އިރު އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ކުރިމައްތަކަށް ބަލާ

ދާއަކަްށ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅިއްޖިްއޔާ ހަދަންވީޮގތް މާއް

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިއްޖިްއާޔ ހަދަންވީގޮތް އަޅުަގނަޑށް ފެންނަނީ 

ނޑުމެންނަށް މިއަުދ މިކަމުގައި މުޅިްނގޮތެްއ ނިންމާލާއިރު  އަުަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ވިސްނަންވީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ މާއްދާއަކަްށ އިޞްލާޙެްއ 

ނޑުމެން   1005ނިންމަންވީ މަޖީލީހުގެ ހުށަނޭޅިއްޖިއްޔާ ހަދަންީވ ގޮެތއްނޫނޭ އަުޅގަ

ގަާވއިދުގެ ާމއްދާެއއް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންީވގޮްތ އެހެންވީމައި 

ފުރަތަމަ އޮންނަންވީ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ާމއްދާެއްއ ރިއާސަތުން 

ހުށަހަޅުއްވާނެ ހުށަހެޅުްއވުމަށްފަހު ބަހުސް ކުރަން ފުރުޞަތު ދެއްވާޭނ 

ށަހެޅިފައި ނުވާނަމަ މާއްދާއޮތްގޮަތއް ބަހުސް ކުރުމަށްފަހު އިޞްލާޙެއް ހު

 1010ވޯޓަށް އައްަސވާނެ ވޯޓަށް ައއްސަަވިއގެން ފާސްެވއްޖެނަމަ ފާސްފިއްެޔއި 

ނުޑ  ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ދެންއެއާިއ ބެހޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރާނެގޮތެއް އަުޅގަ

ފަހުން ބުނާނީ ދެން ދެވަނަ ގޮތަކަށް އޮންނާނީ މަޖިލީހުގައި ބަހުސް 
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ލާޙު ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ދެން ޢަމަލުކުރަންވީގޮްތ ކުރުމަށްފަހު އިޞް

އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ފާސްުކރާއިރު ހުރިހާ މަރްޙަލާތަކެްއ ރީއްޗަށްިލޔެުެ 

ނޑު ުއއްމީދުުކރަން މިއަދުގެ  ނޑަށް ފެނޭއި އަުޅގަ  1015ފާސްކޮއްކުން އަުޅގަ

ސާުާއިގަ ޑިއަށްފަހު ައުޅގަންޑު މިކަމާއި ބެޭހގޮތުން ފުުުރުޞަތު  

ނޑަށް އޮތްަކމަށް ވަންޏާއި ދެއްާވއިފިއްޔާ  އި އަދި ބޭފުޅުްނގެ ތާއިުދ އަުޅގަ

އިޞްލާޙެއް މިހުރިހާއި ަކމެއް ހިމެނިގެން ދާގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް 

އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި ވޯޓުލުމުގެުެ ކަންަތކާިއ ބެހޭގޮތުން 

 1020ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޙިޔާލުފުޅުތަްށ ލިބި އެއްގޮތް ކުރެިވެގން ނޫނިއްޔާއި 

ނޑަކަށް ނުފެނޭއި  މިމައްސަލަ މުޅިން ޙައްލު ެވގެން ދާނެކަމަކަށް އަުަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔއި ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

 

އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަްށ ވަރަށްބޮޑަށް   :ވާހަކަެދއްެކވުން ސަތުންރިޔާ

 1025އިޙްތިރާމްކުރަން  ދެން މިހާރު މައްސަލައިގައި އަދި އެްއގޮތަކަްށވެސް 

ކަފުޅު ދައްަކވަފަނެއް  އިތުރު ތިންބޭފުޅަކު މިހާރު އެދިަވޑާއިންފަިއ ވާހަ

އެބަޭވއި އެހެންވީމައި ައޅުަގނޑު ގަސްދުކުރަނީ ތިންބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު 

ނޑުމެން އާދަިއގެ ގޮތުން ނިންމާލާ ގަޑި  އެރުވުމަށްފަހު ދެން އަދި އަޅުގަ

ވިގޮތަށް ިޙޔާލު ބާރަގަޑި ބާއި ުނވިނަމަެވސް ތިޔަބޭފުޅުން ތިޔަވިދާޅު 

 1030ބަދަލުކޮށްލާ ހެއްދެވުމަށް ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އެރުވުުމގެ ޮގތުން އެހިސާބުން 

ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަރުވަން ައދި އޭރު ގަޑި ހުރިގޮތަކުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނޑު ޙިޔާލުކުރަްނ  އިންޓަވަލު ގަިޑވެްސ ތަންކޮެޅއް ދިުގކޮށްލަންވެްސ އަުޅގަ

ހަަކ ދަންނަވާފައި މިހާރު އެ ިތންމެންބަރުންނަށް އެހެންވީމައި އެގޮތަށް ެއވާ

އަޅުގަްނޑު ފުރުޞަތު އަުރާވނަން ތިލަދުންމަތީގެ އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު 

ނޑު މިތެުދވީ މިަވުގތުން ފެށިގެން   1035އަލްއުސްާތޛް އަޙުމަދު މުޢްުޒ އަުޅގަ

 ހުސްވަގުުތކޮޅެްއ އެުރވުމަށް ަދންނަވަން ެވގެން ހަމަ ެއްއެވސް މެންބަރަކު 

މަ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޢްތިރާޒު ނުކުރަްއވާނަމަ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް ހަ

 އެރުވުމަށް ހުށަހަޅަން. 
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 1040 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިްއަޒތްތެރި މަޖިލިސް. އައްސަލާމް ޢަލައިކުމްުް  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 ދަންނަވާނީ  ވަބަަރކާތުހޫ. ާއދެ، އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަهللا ވަރަޙްމަތު އަްޙމަދު ސުަލއިާމން 

ުު  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިްއޔެ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި މަޖިލީހުގައި ވޯޓު

ނެގުނުކަމަށް އަުޅަގނޑު ވަަރށް އިޙްތިރާމުކުރަމޭ އެހެންަނމަވެސް ެއކަން 

ނޑުެވސް ެއއީ އެންެމ  ނުޑ ސަބަބަކަށްވާނެ އަުޅގަ އެގޮތަށް ފާސްުނވި މަިއގަ

 1045ދުވާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އަޅުަގނުޑވެްސ ތިން ވޯޓު މަ

ހިމެނޭ. މިމަޖިލީހުގައި ތަފާތު މެންބަރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރެްއވުމުަގިއ 

ނޑު ަސބަބަކީ ކޮބައިޯތ.  ނޑުމެން ވޯޓު ނުދިން މަިއގަ ހުށަހަޅުއްވައިިފ އަުޅގަ

ރަކު ތެދުފުޅެއްމެ ވޯޓު ދިން ނުވަތަ ނުދޭ އެއްވެސް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަ

ނޑު ސަބަބު ކޮންމެހެން ވިދާޅުވާކަށް  އެދެްއވި ނުވަތަ ނުދެއްވާ މައިގަ

 1050ނުވެސް ޖެހޭނެ އެހެންނަމަެވސް މިހާރު އަޅުަގނޑު އެަބ ޤަސްދުކުރަން، 

ނޑު ސަބަބު ދަްނވަލާން. އެހެްނ  އަޅުަގނުޑ ިއއްޔެ ވޯޓު ނުިދން މައިގަ

ން ދަންނަވާލައިފި މިޤަސްދުކުރީ އެމެންބަރުން ވިދާޅުވާގޮުތަގއި މިދަންނަވާލު

ކަމުގައި ވާނަމަ މިހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ނުވަަތ 

ފާސްވުމަށްޓަކައި އިތުރު ބާަރކަށް ވެދާނެ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް 

ނޑު ވޯޓު ނުދިން ސަބަބު ދަންނަވައިގެްނ   1055މަޢާފާއެކު އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ލިބޭގޮތަކަްށ ނެތް ސަބަބަކީ  އިތުރަކަށް މިކަމަކަްށ ކުިރއެުރމެއް އަިދއެއް 

އަޅުަގނޑު މިކަމަށް ވޯޓު ނުދިނީ މިއުޞޫލީ ކަމެއްެގ ގޮތުން މިކަން 

މިގޮތަށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑަށް ނުފެންނާތީ. ދެންމެ ޝާހީން ޙަމީދު 

ނޑު ދަންނަވަން ހުރި ބަެއއް ނުކުތާތައް، ީމެގ  ވިދާޅުެވ ދެްއވައިފި. އަުޅގަ

 1060ނަވަން ހުރި ބައެއް ނުކުތާަތްއ ދަންވާލާނަން. އިތުރަށް ދެން އަޅުަގނޑު ދަން 

ނޑު އަނެއް ސަބަަބކީ އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭގޮުތގައި މިގޮތަށް މިކަން  މައިގަ

ފާސްވެއްޖެ ކަުމގަިއވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބއުޅެވޭ ާފޑަކަްށ 

ގަދަކަމުން ކަމެއް ފާސްކުަރން. ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރައްވާތި. ިމީއ 

ިވސްނުން އިނޭގތޯ. ދެން، އަނެއްކަމަކީ ޙަޤީަޤތުގައި މިގޮތަްށ އަޅުަގނުޑގެ 
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 1065ފާސްވެގެން ވޯޓު ަނގާކަުމގަިއވާނަ ައޅުަގނޑަށް ވިސްނޭގޮުތގައި އޭރުން ެއ 

ވޯޓު ނެގެނީ މިސާލަކަށް ދޫންޏެއް ބޭނުން ވެގެންތޯ. އެކަމަކު ވޯުޓ 

ނަގައިފިނަމަ ނިމެނީ ކާެޅްއ ބޭނުން ެވގެންތޯ. އެހެންވީމާ މިތަފާތު 

އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭީތވެ. ަވރަށް ބޮޑަށް މަޢާފު އިނޭގތޯ. މިކަމުގަިއ 

އަޅުަގނުޑގެ ވިސްނުން ތަފާތުކޮށް އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭތޯ ހޯމެއް 

 1070ނޫން ހޯމުން ބޭރުގައިެވސް ވޯކު ހަދައިފިން، އަޅުަގނުޑ 

މުސްތަޝާރުންނާވެސް ވާހަކަަދއިަކއިފިން އަދިވެސް އަޅުަގނޑުގެ ވިސްނުން 

ތުރު ގޮތަކަށް ބަދަލެއް ުނވޭ. އެހެންވީމާ، މިވާަހކަވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް އި

 މަޢާފާއެކީަގއި ދަންނަވާލަން ެވގެން. ަވއްސަލާމް ޢަލައިކުމް.

 

 1075 އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ެދްއވި ފުރުޞަތަށް.  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ 

 ވަްލގެ ަވގުތު ވަރަށް ަކއިރިެވއްޖެ އެހެންނަމަވެްސ ަމނިކުފާނު އެހެން އިންޓަ ާޤސިމް ިއްބރާހީމް މެންަބރު 

ދުވަސް ދުވަހުވެސް ދެްއވާަފދައިން ބަލާއިރު. އެހެންނަމަވެސް ވަރަްށ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފޯރިގަދަކޮށް ބަހުސްކުރެވެމުްނ މިދާ މައްސަލާގައި ކޮްނމެސް އެއްެޗއް 

ދިވެސް ެއްއ ފަހަރު ވަރަށް ދަންނަވާލުމަށް ފުރުޞަތެއް ދެއްވީތީ އަ

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވީ   1080އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން.އަުޅގަ

ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަްށ هللا ވ.އަޮތޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ. އަިދ ހަމަ އެހެންމެ އެއްގޮތަށް ުވރެ ގިނަ ގޮތަށް 

ރުޞަތުލިބިގެން ދިޔުމަކީ މިދެންނެވިގޮތަށް އެކަން ތައްަތްއ ވޯޓު ދިނުމުގެ ފު

ފާސްކުރުމަށް ލިބޭ އިތުރު ބާރަކަށް ެވގެންދާނެ ހަމަ އެހެންމެ ގިަނ 

 1085މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަްއ މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެްއިވ ފަދައިން އެަބ 

ލިބިގެންދޭ. ވީމާ މާ ިދގުޮކށް ވާހަކަަދއްކާކަްށ ނޫން ހަމަ އެވާހަަކ 

ންނަވާލާފައި ެއއަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. އަދި އިތުުރ ދަ

ނޑުމެން  ފުރުޞަތުވެސް މިވަގުުތ ދެއްވަިއގެން އިތުރަްށ އަޅުގަ

ވާހަކަދަްއކާލަިއގެން މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވި އަދި ހއ. ގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 1090މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޢިއްޒުވެސް ދެންނެވި އަދި ރިޔާސަތުންވެްސ 
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އިޝާރާތްކުަރއްވާަފއި މިވަީނ މިހާރުުު ވަގުތުޮކޅެއް ދެއްވާނެކަމަށް. 

ނޑުމެންނަްށ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެގޮތަްށ އެކަން ކުރެިވއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

ވަރަށް ފަސޭހައިން މިއަުދ މި މައްސަލަ ނިމުމަކާ ހަމައަށް ގެެނވިދާނެ 

 ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 1095 

ނުޑ ގަސްދުކުރަީނ  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެ  އާދެ، ކުރިންެވސް ދެންނެވިފަދައިން މިހާރު އަޅުގަ

މިހިސާބުން ފެށިގެން ހުސް ވަގުުތކޮެޅއް ތިބޭފުޅުންނަށް އެރުވުމަށް. އާދެ، 

 11މިނެޓާ އަދި  7މިނެޓު އެބަހުރި. ދެން ެއ  7ވާން އަިދ  10.30މިހާރު 

އާ ހަމައަށް އޮްނނަ ވަގުތުޮކޅަީކ  11.15އިން ފެށިގެން.  11ޖެހީމާ 

 1100ހުސްވަގުުތކޮޅެްއ ކަމުަގއި ިތބޭފުޅުންނަށް އެރުވުނު ވަގުުތކޮޅެއް ކަމުަގިއ 

އަށް ެއއީ ކުރިންެވްސ  11.00އިން  10.30ދެކެވަަޑިއގެން، ދެން 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ އިންޓަވަްލގެ ަވގުތުޮކޅުކަމަށް ބޭނުންކުަރއްވާަފއި. އާދެ، 

ނޑުމެން ދެން މިތާނގައި ަބއްދަލުުވން ގެންދާގޮތަްށ ގައި އަ 11.15 ުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް މިހާ ހިސާބުން 

 1105  ހުސްވަގުުތކޮޅަާކއެކު ތިބޭފުޅުްނނަށް އިންޓަވަލް އަުރވަން. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ]ށް 11.00ން  10.30އިންޓަވަލް [

  

ގެ މިނެޓުކޮޅަކާެއކު އިންޓަވަލް ަވގުތަށް. އާދެ، އެވަގުުތކޮުޅ ހުސްވަގުުތކޮޅު   ރިޔާސަތުން ވާހާކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ފާޅުކުރަމުންދާ ޚިޔާލުތަްއ   1110އެއީ މިހާރު އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތައް، ިއޞްލާޙަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން. މިކަންތައްތަުކގައި ގިަނ 

ކަށް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަިއގެން ވީާހވެސް އެްއގޮްތ ޚިޔާލުފުޅަ

ނޑަްށ ފެންނަމުން އެބަދޭ  ވަަޑއިގެންެނވޭތޯ ެބއްލެވުމަށް. މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންކޮެޅއް ެއކަމަށް މަސަްއކަްތ ކުރަްއވާތަން. 

ނުޑމެންގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ެގންދަން ފަށާފައި   1115އެހެންކަމާއެުކވެސް އަުޅގަ

ނަށް ފުރުަޞތު އަރުވަމުން ވާހަކަ ދަްއކަން އެދި ވަަޑިއެގންފައިވާ ބޭފުޅުން
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ނޑާލިއިރު ވާހަަކ  ނޑުމެން ޖަލްސާ މެދުކަ ގެންދާނަން. އާދެ އަުޅގަ

ދައްކަވަްނ އެިދވަަޑއިގެންަފިއވާ ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިްނ ެއންމެ ފުރަތަމަ 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިައރުވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 1120 މެންބަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޝަހީދު. 

 

 ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ، ެދްއވި ފުރުޞަތަށް  ސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ ރައީ 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު  މެންަބރު ައޙްަމދު ޝަީހދު   ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ންނަވާލަން. އެީއ )ކ( ަގއި މިއޮތް އުސޫލީ މަްއސަލައާބެހޭގޮތުން ެއއްެޗއް ދަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1125މިމައްސަލައިަގއި ެއއް އިްޞލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ދެޭވގޮތަށް 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ހުރިހާ  5އޮެވއްޖެނަމަ ފަހަރެއްގައި ިމސާލަކަށް 

އިޞްލާޙެްއގެ ތެރޭަގއިވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮންމެވެްސ 

ވަނަ  4ޞްލާޙަކީ މިާސލަކަށް ބައެއް ހުރެ އެކަމަކު އެންެމ ރަނގަޅު އި

އިޞްލާޙުކަމުަގއި އަުޅަގނުޑމެންގެ ގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް 

 1130ފެނިވަޑަިއގެން. އެހެންނަމަެވސް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެނަމަ ދެން 

މެދުވެރިވެދާނެ ގޮތަކާމެދުަގއި ސުވާލެއް ދަންނަވަން. އެހެންވެއްިޖއްޔާ ދެން 

ކުާރނީ ކިހިނެތްތޯއޭ. އަޅުަގނޑު އެދޭގޮަތކީ އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައް 

ޙަޤީޤަތުގައި ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވނެ ގޮތަކަށް 

އެއިޞްލާޙުަތއް ކޮށްަލއްަވއިެގން އެއް އިޞްލާޙެއް ހުަށހެޅޭނެ ގޮތެްއ 

 1135މެދުވެރިވުން. ެއގޮތަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާ ރީސީސްެއއް ދެއްަވއިގެން ގާްތ 

ކޮށްލެްއވޭެނ ގޮތެްއ މެދުވެރި ކޮށްދެްއވުން. ޝުކުރިްއޔާ ޚިޔާލުފުޅުތައް އެއް 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑު މިއަދު އެްއޗެްއ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 1140 ނުދަންނަވަންކަމަށް ހުރީ އެހެންނަމަވެސް މިތާނގައި ވާހަަކ ދެކެވެމުންމިދާ  ޙަސަން ޢަފީފް 

މަޢުޟޫޢުއާބެހޭގޮތުން ކޮންމެެވސް އެްއޗެއް ދަންަނވާނަމޭ މިހާރު ހިތަށްއެރީ.   ން:ވާހަކަެދއްެކވު

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަުމން މިގެންދަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިހާރު އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑުމެން މިަގާވއިދު ފާސްކުރުމުަގއި ވޯޓުދޭޭނގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރއެްއ 

ނަޑއެޅުމަށް. އާެދ، ނޑު  ނުވަތަ އުސޫލުަތކެްއ ކަ ކުރީުދވަހުެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް   1145ދެންނެވި ފަދައިން އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި ައޅުގަ

ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ އިްޞލާޙުތަކުގެ ތެެރއިން ހުށަހެޅިފައި އޮންަނ 

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް އެްއގޮތެއް އެންމެ  ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

އާެދ، އެހެްނވެއްިޖއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމުަގއި ބެެލވޭނީ. 

ފުރަތަމަ ވޯޓުދޭނީ އެގޮަތަކށް. ދެން މީގައި މިއޮންަނގޮތުން ެއގޮތް 

 1150ފާސްނުވެގެން ެދވަނަ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެވޭ ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ ޔަޤީނުންވެްސ 

ނޑު  އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަުރަގއި އަުޅަގނޑަށް ދެވޭނެ ވޯޓެއް މިދެީނކީ. އަުޅގަ

ތެއް ނޫން. އެހެންވެއްޖެކަމަށް ވަންޏާ އޭގެ ފޭރާން އެންމެ ބޭނުންވާގޮ

ތަންކޮޅެއް ދެަރވާނެ. އާދެ ެދން މިގޮތަށް އޮންނަކަމަށްވަްނޏާ އަޅުަގނޑަްށ 

ހީވަނީ މިއުސޫލު އޮންނަންީވ ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް ިލޔެިވގެން 

ނޑުމެންގެ ޕްރިަފރެންސް ދޭންވީ  1155 މޭޒުމައްޗަށް އަންނަންވީ. ައއިމާ އަުޅގަ

ން އެްއވެސް އަދަދެްއ  1ބަލާއިުރގަިއ  1. އެހެންގޮސް ފުރަތަމަ 1،2،3

ން ހުރި  2ފާސްނުވާ އަދަދަކަށް ނުލިބިކަމަށްވަންޏާ ދެން ބަލާނީ 

ގައި  3އަދަދުތައް. ެއގޮތަށް ބަލަިއގެްނ އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖިްއާޔ ދެން 

ަގނޑުމެން ހުރި އަދަދުތައް. އާދެ، ެއޮގތަށް ގެންގޮްސގެން އޭރުން އަޅު

 1160ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް ކިާޔފައި އަޅުަގނޑުމެން ޕްރިފަރެންސް ދޭނީ 

އެގޮތަށް. ެއއީ ކަންނޭނގެ ދެން މިގޮތަށް ގެންދަންވެއްޖިއްާޔ ހެދޭނެ ގޮތަކީ. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ނޑު ެދކޭގޮުތަގއި އަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް ެއގޮތަކީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ނުޑމެންނަށް ވޯޓު  ގޮތެއް ނޫން. އަުޅގަ އަުޅގަ

ދެވެންޖެހޭނީ އެންމެ ގޮތަަކށް. އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިއްޖިއްޔާ އެންމެ 

 1165އިޞްލާޙަކަށް، އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑުމެން ޯވޓުދެނީ ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ 

ޑްރާފްޓަށްވުރެ ރަނަގޅު ގޮެތްއ އަޅުަގނޑުމެން ެއއިޞްލާޙަާކއެކު އެމާއްދާ 

ނޑުމެންނަްށ ބަދަލުކޮށްފިއްޔާ އެާމއްދާ އެއަ ްށވުރެ ރަނގަުޅވެދާނަކަމަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭތީެވ. އާދެ، އިޞްލާޙަށް ވޯޓުދީފައި ޑްރާފްޓަށް 
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ވޯޓުދެޭވކަމަށްވަންޏާ އަެނއްާކ ދެވަނަ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދެވނީ. އެހެންވީމާ 

ނޑަށް   1170ތިންވަނަ ގޮަތކަށްވެްސ ވޯުޓ ލެވެންޖެހޭނެ. އާދެ، މީ އަުޅގަ

ނަމަވެސް މިތަނުން ގޮތެްއ ނިންމައިފިއްޔާ ފެންނަގޮތް. ދެން އެހެން

ނޑަށް  ނުޑ އެގޮެތއް ޤަބޫލުކުރާނަން. އަުޅގަ ހަމަޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެން މިތަނުގައި މަަސއްކަތް ކުރަނީ ައޅުގަ ހީވާގޮުތގަިއ އަުޅގަ

މަސައްކަތް ވީާހވެސް ަރނގަޅަކަށް ެއކަމުަގއި ެއންމެ ރަނގަޅު 

 1175ާތ ގާބިލިއްޔަތު ތަންޭދ މިންވަރަކުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ލިޔާގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ަރނގަޅު ެއއްެޗއް ހެދޭތޯ ެއަގވާއިެދއްިވޔަސް 

ޤާނޫނުގެ މާއްދާއެްއވިަޔސް. އެހެންކަމަށްވެއްޖިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންގެ 

އެންެމ ރަނގަޅު ގޮތްތައް ފާސްޮކށްގެން ދެވަނަ  1،2،3ޕްރިފަރެންސް 

އަުޅަގނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ ރަނގަޅު އުސޫލެއް ހެން. ގޮތަކަށް ދިއުން އެީއކީ 

 1180ފާސްނުވެއްޖެކަަމށްވަންޏާ ދެން  1އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން 

އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭގޮުތަގިއ އަޅުަގނޑުމެން އަނެްއކާެވސް މަސައްކަތް 

ކުރަންވީ އެްއވެސް ގޮެތްއ ފާސްނުވެއްިޖއްޔާ މަަސްއކަތް ކުރަންވީ 

ޔާލުތައް އެްއކޮށްގެން އަޣުލަބިްއޔަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޚި

ރަނގަޅު ޑްރާފްެޓއް އެކުަލވާލެވޭތޯ. އާދެ، މިހެންކަމުން އަޅުަގނުޑ 

 1185އަނެއްާކވެސް މިފުރުޞަތަކަްށ އެދި މިދެންނެވީ މިތަނަށް ބައެއް ބޭފުޅުން 

ޞްލާހު ޚިޔާލުދެއްވާަފއި އެބައޮތް އާެދ، އެއް އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ދެޭވޮގތަށް އި

ފާސްނުވެއްޖިްއޔާ ޑްރާފްޓަށްެވސް ވޯޓު ދެވޭގޮތަށް. އާދެ، އޭގެ ބަދަލުަގއި 

އަޅުަގނޑަށް މިފެންނަނީ ހަމަ އެންމެ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެޭވގޮތަަކށް އޮތުން. އެއީ 

އިޞްލާޙަށް ވޯޓުެދވޭ ކަމަށްވަންޏާ ޑްރާފްޓަށްެވސް ވޯުޓ ނުދެވޭގޮތަްށ 

 1190ޖިްއޔާ އަެނއްކާ އަޅުަގނޑުމެްނ އޮތުން. ދެން އެްއވެސް ގޮތެްއ ފާސްނުވެއް

މަޖިލީހުގައި ޚިޔާލުފާޅުކޮްށ އެޚިޔާލުތަުކގެ މަްއޗަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގިނަ ބައިތައް ޤަބޫލުކުެރޭވގޮތަކަްށ އަނެްއކާވެްސ 

ޑްރާފްޓެއް ތަްއޔާރު ކުެރޭވގޮތެއް އޮތްތޯ ބެލުން. ނުވަތަ ެއގޮތަކަްށ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޑްރާފްޓެއް ތަްއޔާރު ކުރުން. 
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އާދެ، މިހާރު އެިދވަަޑިއެގންފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެޭރގަިއ ތިއްެބވީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ނޫން އެއްފަހަރު މިބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅު 

ގެ ދައްކުވާަފއި ތިބި ބޭފުޅުން. އާދެ، އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު މާލޭ

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން.   ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފަށް އަުޅގަ

 1200 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ  މާލޭ މެންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

ނުޑ ދެޚިޔާލެއް ުނވަތަ އޮޕޯޒަން ދެޚިޔާލެއް މީެގ  އަްޙމަދު އާޠިފް   ފުރަތަމަ ވާހަކަައކީ މަިއގަ

ނުޑމެން ފުންކޮށް ވިސްނާލާއިރު. އެހެންވީމާ   ެދއްެކވުން:ވާހަކަ ތެރެއަށް އެބަވަދޭ އަުޅގަ

އެދެޚިޔާލަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލާލާފައި އެދެޚިޔާުލގެ ތެރެއިން ކޮްނގޮތަކަށްތޯ ގިނަ 

 1205މެންބަރުން ބުރަވެ ވަަޑިއގަންނަވަނީ. އެގޮތް ބަލާެލވޭނެ ގޮެތއް 

ހަލަ ގޮތެްއ ދ. އަތޮުޅގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދި ާދނެތޯ. ދެން އެކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު ވެސް ކުރިން ހުށަހަޅުއްވައިފި. 

އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެނޭުޭ އެެހން ހަދާލުމަށްފަހު ދެން އޮޕޯޒިން ދެފަޅިން 

ނޑުމެން  އަންނަ އިޞްލާޙުަތއް، ިއޞްލާޙަށް އިޞްލާޙޭ ދެްނ އަުޅގަ

 1210އި ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެްސ މިކިޔަނީ. އެހެންނަމަވެްސ ޙަޤީޤަތުގަ

ނޑު  އެލިބެމުންދަނީ އެއިޞްލާޙަކަްށ ދޭންހުރި އިމްޕްރޫވްމަންޓްކަމަށް އަޅުގަ

ބޮޑަށް ދެކޭހިތްވަނީ. އެހެްނވީމާ ެއގޮތަށް ގޮސްަފއި އިމްޕްރޫވްމަންޓް 

ގެންނަމުންގޮސް ެއއްފަޅި ހުސްކޮށްލެވޭއިރު އަނެއްފަިޅންވެސް ހަމަ 

ންނަ އިޞްލާޙުތަކަކުންެވސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެފަދައިން އަެނއް ޚިޔާލަށް ގެ 

ނޑުމެންނަށް   1215ގެނެސް ހުސްކޮށްލެިވއްޖިްއޔާ އޭރުން އެއޮތީ ައޅުގަ

ދެވައްތަުރގެ ދެޚިޔާލަކަށް ޯވޓު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި. ކޮންމެ 

ބޭފުޅަކަށް އެއް ވޯޓު ެދއްވުނަަކސް އޭރުން މައްަސލައެއް ނެތް. 

ނެކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނަޑށް އަދިވެްސ އެހެންނަމަވެސް މިހެން ނުހެދޭ

ބުރެވެވެނީ ޑްރާފްޓް ކުެރވިފައި އޮންނަ މާއްދާއަްށ އިޞްލާޙެއް 

 1220ހުށަހެޅެމުންދާ ތަރުތީބުން ނަމަވެސް. ކޮންެމ ގޮތެްއަގއިިވޔަސް 
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އެއްފަހަރަށްވުެރ ގިނަ ފަހަަރށް ވޯޓު ދިނުުމގެ ަޙއްޤެްއވެސް އޮތުން. 

ގޮތަށްވުރެ ރަނގަޅު ދެިއޞްލާޙަށްވެސް  އެސަބަބަކީ އެޑްރާފްްޓވެފައި ޮއންނަ

އަދި ތިން އިޞްލާޙަްށވެސް ހަމަ އޮވެދާނެކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. 

އަދި ގިނަ ފަހަރަށްވުން ގާީތވެސް ެއގޮތަށް. ެއއީ ޑްރާފްިޓންގ ފެނުނީމާ 

 1225އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ވާހަކަ ދައްަކިއގެން އިޞްލާޙުަތެކއް މިގެންނަނީ. 

އެޑްރާފްްޓވެފައި ޮއންނަ އެއްޗެްއވެސް ޑިަފއިން ވަމުންގޮސްފަިއ އެހެންވީމާ 

އޮންނާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެނީ ފަހުން އެހުށަހެޅި 

އިޞްލާޙުގެ ތެޭރގައި. ދެން ަމސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ޕްރޮެސސްއާމެދުވެސް 

ނ ުޑެގ އަޅުަގނުޑގެ ހިތަށް ވަންނަ އެްއޗެްއވެސް ދަންނަވާލާނަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ސްކްރީނެއް ކަހަލަ   1230ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަ

އެްއޗަކުން ހުށަހެޅުންތައް ުހށަހެޅެމުންދާ ވަގުތު އެފެންނާނެގޮތެްއވާނަމަ 

ހާދަހާ ރަނގަޅޭ. އެހެންނޫީނ މިވާގޮަތކީ އަުޑއަހާލާއިރު އަޅުަގނުޑ އެބަ 

ރަނގަޅު ގޮތެކޭ.  ހިތަށްއަރާ މިހާރު މިހުށަހެޅުމުން މިދަނީ ވަރަށް

އެހެންނަމަވެސް އިރުޮކޅެްއާވއިރަށް އެ ޢިބާރާތްތައް މާ ރީއްޗަކަށް 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ލިޔުމުްނ ލިބެންވާއިރަށް   1235ހަނދާނެއް ނުހުރޭ. ދެން އަޅުގަ

ތަންކޮޅެއް ލަްސވެފައި ިމޮއންނަނީ. އެހެންވީމާ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ 

ނެ ކަމެއްކަމަށްވަންޏާ ސްކްރީނަކުން އެްއޗަކުން ދެން މީ ކުރެވިދާ

ފެންނާނެގޮތެއް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅޭ ވަގުތު އެއޮތީ ކިހިނެއްތޯ. އޭރުން 

އަޅުަގނޑުމެން ތާއީދު ކޮށްލަންވެސް ފަސޭހަވާނެ. އެކަހަލަ ޮގތެއް ވެއްިޖއްާޔ 

ނޑު ހުރިހާ   1240ވަރަށް ރަނަގޅުވާެނ އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރާ. ދެން ައޅުގަ

ނުޑ ެއއްބޭނުމަކީ ައޅުަގނޑު ކުރިންެވސް ވާހަކަެއްއވެސް ދެްއކުމުގެ މަ  ިއގަ

ނޑުމެންގެ ހިތުގައި އޮންނަެއްއެޗއްތޯ ބުނެވިފައި  ދަންނަވާލިހެން އަޅުގަ

ނޑަށް  މިއޮންނަނީ. އެކުއެރިީސއަށް ވަރަށް ބަލަންބޭނުންވޭ. ދެން އަޅުގަ

ކަންނޭނގެ ެއކަން ބޮޑަށް މިކުރެވެނީ، އެކަމާ ވާހަކަ ދެްއކެނީ. މާނައަީކ 

 1245މެން ހިތުލީ އަދަެދއް ގޮތަްށ މިޖާދޫގަރުން ހަދާހެން އެގޮތަކަްށ އަޅުަގނޑު

ނުޑ ހިތަށް އަރަނީ  ނޑު ބޭނުންވަީނ މީތި އޮންނަން. އަޅުގަ ނޫން އަޅުގަ
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ބަހުސް ހުޅުވާލުންުް. ުބނާކަމަށްވަންޏާ އެބުެނވޭެއްއޗަކީ ބަހުސް 

ނޑާލުމެއްތޯ   ހުޅުވާލުންކަމަށްވާން. ނުވަތަ ކުރީދުވަހު ދެންނެވިހެން މެދުކަ

ނޑުމެްނގެ ހިތުަގޮއތީ ކޯންޗެއްތޯ.  ހުއްޓާލުމެއްތޯ ދޭތީގެތެެރއިން އަުޅގަ

 1250އެހިތުގަ އޮތް އެްއޗެްއ ލިޔެފައޮތުން. އެކަހަަލ އެކުރެީސެއއް 

އޮންނަންބޭނުންވާވާހަަކ އަުޅަގނޑު މިދަންނަވާލަނީ. ދެްނ ވަރަށް ގިނަ 

ނުނިމިގެން  ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަަދއްަކވާަފ މިތަނުގަ ވަގުުތެގއްލޭތީ ަކމެއް

ނޑުެވސް  ގޮތްތަެކއްވަމުންދާތީ. އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެމީހަކުވެްސ އަޅުގަ

ރަނގަޅުކޮށްލާނަމޭހިތާ ވާހަކަެއއް މިދައްކަނީ މިތާ. ދައްކާވާހަކައިްނވެްސ 

 1255ވަގުތުަތކެއް ހަމަ ހޭދަވެގެްނ މިދަނީ. އަދި ވަގުތު ެގްއލޭތީ އެދައްަކވާ 

މާވެސް ަވގުތުތައް ެގލެމުން އެދަނީ. ވާހަކަތައް ަދއްަކވާއިުރވެސް ަހމަ އެކަ

އެްއކަހަލަގޮތަކަށް ިމކަންުް ހިނގަމުންމިދަނީ. އަޅުަގނޑަްށ ކޮންކަމަށްވުެރ 

ޔަޤީންކުރެވޭ ކޮންމެބޭފުޅަކުެވސް ރަނގަޅު ކޮށްލާނަމޭ އެބޭނުމުގަިއ 

ނޑު މިަވގުުތ ފާހަގަކޮށްލަން  އެހެންހިތްތަވާކަން ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ އެ  1260ްއގޮތެްއގަިވއްާޔ ސުވާލެއްމީ މިހާރު އަޅުގަ

ހުށަހެޅިފަ އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމުގައި މިއޮންނަ )ށ( 

ގެ ބަހުސްކުރުމުގެ ަވގުުތާގ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙެއް އޮތްނަމަ 

ހުށަހެޅުން. އެތަންކޮޅަށް އަޅުަގނޑުމެންުް ޚިޔާލު އެބަދޭ މިހާރު. 

އެހެންއޮތްކަމަށްވަންޏާ ޭއގެާމނައަކީ ެއަވގުތު ނޫނިއްާޔ އިޞްލާޙެއް 

 1265ހުށަނޭޅޭނޭ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަމަކު ޖަލްސާަގއި ދެެކވިފަެއބަހުރި ލިޔުމުން 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެްނ އުޅުނުތަންެވސް އެހެންވީމާ ެއކަން 

ނޑުމެން ވިސްނާަލން ޖެހޭނެކަ މެއް ބަންދުވެގެންދަނީތޯ ނުވަތަނޫްނތޯ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އެމަގު  ކަންނޭނގެ މިގޮތަށް މީތި ޑްރާފްޓުެވއްޖިއްާޔ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެތެރޭަގއި ޖަލްސާައށް ޙާޟިރު  ބަންދުވެގެންދާނެ. އަުޅގަ

 1270ނުވެިވގެންެވސް ބަަޔކު ުއުޅނުއިރެއް ހިނަގއްޖެ. ދެްނ އެކަހަލަކަމެއް 

ދުވަހެްއ ފަހަރުގައި ވެދާނެކަންނޭނެގ އަދިވެސް. އެހެންވީމާ އެުެކަހަލަ

ނުޑ ބޭނުންވޭ  އަިއއްސިްއޔާ ެވސް ހަމަޔަގީނުންވެސް އަުޅގަ
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ނަޑށް ފެންނަ އެއްޗެއް ހުށަހަާޅލަން މިތަނަށް.  ލިޔުމަކުންނަމަވެސް އަުޅގަ

އެެއއްަޗކީ މިތަނަށް އެޑްމިޓްކުރެވޭނެ ެއއްަޗކަށްވުން އެހެންކަމަށްވާތީ 

 1275ންފުޅުވަނީ މިގޮތަށް އަޅުަގނޑު އެޕޮއިންޓް ފާހަަގޮކށްލަން. ގިނަބޭފުޅުން ބޭނު

ބޭނުންކަމަށްވަންޏާ އެވެސް ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއްކަމަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ 

އަޅުަގނޑަށްފެނޭ ލިޔުމުްނެވސް އެމީހަކަށް އާެދވެން ނެތްކަމަށްވަންޏާ 

އިޞްލާޙެއް ހުށެހެޅޭނެ ަމގެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަން. ޝުކުރިްއޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 1280 

ޝުކުރިއްޔާ މާޭލގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅ   ކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ހަމަ މިއުޅެނީ ަގާވއިދު 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަްއޗަްށ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގަާވއިދަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެްނ  ގަާވއިދުެގ މާއްދާތައް ފާްސކުރަމުން ގެންދާނެގޮތަކަށް

 1285ނިންމަމުން މިގެންދަނީ. ދެން ވިދާޅުިވކަހަލަ ކަމެއްދިާމވެެގން މެންބަރަކަށް 

ވަަޑއިނުގެންެނވޭ ކަހަލަގޮތަަކށް އާދެ، ހަމަ ކޮންމެހެން ވަަޑއިނުގެްނ 

އަމިއްލަފުޅަށްެވސް ބައެްއ ބޭފުޅުން އެބަތިއްބަވާ ދެން އެހެންވީމާ 

ޔާ ހަމަ ލިޔުމުންެވސް އެފުރުޞަުތ އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުން ނިންމަވައިފިއް 

މިހާރު އެސްޓޭޖު ގޮސްފަިއ އޭގެފަހުެގ ސްޓޭޖަކަށްައިއއްސަ މިހާރު 

 1290އަޅުަގނޑުމެން ދެްނގެންދަން އުޭޅގޮތެްއ ނިންމަންއުޅޭނީަކމަށް ހީކުރެވެނީ 

އެކަމު ދެން ހިތަށްއަރާ އެއްެޗއް ބުނުން. އެކަކު ހިތަށްއަރާ އެުެްއޗެއް އޭނަ 

އޮްއވާ އެހެންމީހަކު އެހަމަ އެހެންގޮތަކަްށ  ބުނާގޮތަށް ލިޔެފައި

ހިތަށްއަރުވަިއގެން ެދއްކިދާނެ. އެހެންވީމާ ެއއީ ވަރަށް އުނަދގޫކަމަކަްށވާނެ. 

އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ ެއއީުީ ިދެވހިބަސް ފަގީރުެވގެންނެްއ ނުަވތަ ދިވެހިބަސް 

 1295މުއްސަނދި ވެގެންނެއްނޫން ހަމަ އެހެން ބަސްބަހުގައިެވސް އެމައްސަލަ 

ޅޭނެ. އެއީ އިންސާނުންގެ ހިތަކީ އެގޮތަށް ތަފާތުވެފައި ހުންނަ އެއްޗެއް. އެ

ދެން ގިނަ މީހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮެތއް ެއީއ ޤަބޫލުނުކުރަން 

ތިބޭމީހުންވެސް ޤަބޫލުކޮށްގެްނ އުޭޅގޮތަކަށް އުޅެން ދަްސޮކށްފީވިއްާޔ ދެން 
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ހަވާނެހެން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ދާން ފަސޭ

ނޑު ހަމަ މި މަސައްކަތްކުރަނީ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު   1300އާދެ، އަުޅގަ

އަރުވަން ގިނަ ބޭފުޅުން ިޚޔާލުފުޅު ލަިއގެން އެޚިޔާލުުފޅުތައް އެްއގޮތް 

ކޮށްގެން ކޮންމެވެސް ކަަހލަ މަގަކުން ހިނގައިގަެނވޭތޯ ބަލަން. 

މަސީޙް هللا ޢަބްދު ފުވައްމުލަުކގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.    މުޙަންމަދަށް ދެން އަޅުގަ

 1305 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ކަމެއް ނިންމުމުގައި މަޖިލީހުން  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު 

 ކަމެއް ނިންމަވާ ނިންމުމުގަިއ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބުމުގެ ޙައްުޤ  މަީސޙް މުަޙންަމދު هللا ޢަބްދު

ުެވުން: އަޅުަގނޑު އެހެންގޮަތކަށް މި ޢިބާރާތްކޮށްލީ. ައނެއް ޢިބާރާތަކީ   ވާހަކަެދއްކެ

އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ ަދއްާކ ދެއްކުމުަގއި އެއް އިޞްާލޙަށްވުރެ ގިނަ 

 1310އިޞްލާޙަށް ވޯޓުދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން. ދެން ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރު 

ވޯޓިން ނޫނީ ސިންގަލް ވޯޓިންުް. އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކާ މަލްޓިޕަލް 

ނޑަށް ހީވަނީ މިކަންތައް ތަކުގަިއ ފަހަރެއްގައި  މީގަިއވެސް އަުޅގަ

މިކޮންސެޕްޓުގެ މާނަ އެކި ބޭފުޅުން ނަންގަވާގޮތް ތަފާތުވެާދނެހެން. އާދެ، 

ތ. އަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާދި ދެންމެއަކު ވިދާޅުވި ފަދައިްނ 

ނިޑވަުޅ ފަހަރެއްގައި ޭއގެ ެއއްމާ  1315ނަައކީ ޙަޤީގަުތގަިއ ެއވޯޓުދޭއިުރ އެދަ

އެމީހެއްގެ ވޯޓުދޭ ތަރުތީބު ައތުރާލުން ތިންކަމެއް ހުށަހެޅިފައި ޮއެވއްޖިއްޔާ 

އެމީހެއްގެ ޗޮއިްސއަކީ ކޮބަިއކަން އަންގާދިނުން. އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ 

މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިގެން އެ ައޅުަގނުޑ މިދަންނަވަނީ 

ސަލައެކޭ އެއީ އަދި ިއޞްލާޙެއް ިވޔަސް މިސާލަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން މައް

 1320މިއަދު މިވާހަކަ ަދއްކަނީ ަގވާއިދު ކޮމިޓީން ފޮނުްއވާފަިއވާ ގަާވއިދުެގ 

މާއްދާއެްއ އިޞްލާޙު ކުރުމާބެހޭގޮތުން ކަމަށްިވޔަސް ޙަޤީަޤތަށް ބަލާއިރު 

ން ހުށަހަޅުއްވަނީ އެއީ މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމެވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު

މަޖިލީހަށް. މިމައްސަލަ ނިންމަވާ ދެއްވާށޭ. އެެހންކަމަށްވަންޏާ 

އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަުަ އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅްއވުން ފާސްނުވި 
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 1325ކަމަށްވާނަމަ އަދި ެއއޮތީ މައްސަލައާމެދު ވަިކގޮެތއް ނުނިމި. ނޫނީ 

ނޑުެމން މިބަލާލަނީ އެއިޫޝއާމެދު ަވކިގޮެތއް ނުިނމި މިއޮތީ. ދެން އަޅުގަ 

މޭޒުމަތީގައި އަދި އެބައޮތްތޯ އެހެން ހުށަހެޅުއްވުެމއް ހަމަ 

އެއިޫޝއާބެހޭގޮތުންުް. ދެތިްނ ހުށަހެޅުން އެބައޮތް. ުކރިން ފޮނުއްވި 

ނޑުމެން ކިޔަން މިުއޅެނީ ކުރިން ހުށަހެޅި  ގޮތްވެްސ އެަބއޮތް. ދެން އަުޅގަ

 1330ބުނާ މާނައަކީ މަޖިލީހުން ކަމެއް ހުށަހެޅުމެއް ފާހެއް ނުވިއޭ. ފާހެއްނުވިއޭ މި

ނޑަައޅާފައި އޮންނަ  ނިންމެވުމުގައި އަުޅަގނޑުެމން ބޭނުންކުރަން ކަ

އުސޫލަކީ ެއއީ ވޯޓު ދީގެން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުން ހާމަކުރުން. 

ޙަޤީޤަތުގައި އެނިންމަނީ، އެނިންމާ ނިންމުން ހޯދާނެގޮތެއް ިމވޯޓުެގ 

ނޑުމެން މިވޯޓުދެނީ. ޒަރީާއއިން އަޅުަގނޑުމެން މިހޯ ދަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 1335އެހެންވީމާ ފުރަތަމަ އެހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އެއީ އަދި އިޞްލާޙެއް 

ނޑު އެއަްށ ކިާޔނީ ހުށަހެޅުމޭ.  ކަމަށްވިޔަްސ އަދި ކޮންމެގޮެތްއވިޔަްސ އަުޅގަ

އެހުށަހެޅުން ފާސްނުވީ. އެހެންވީމާ އެއިޝޫ އަދި މިއޮތީ އޮތް ތާނގައި. 

އްކާވެސް ހަމަ އެިއޝޫއާބެހޭގޮތުން ދެވަނަ ހުށަހެޅުއްވުން. ދެން ދެން އަނެ

އަޅުަގނޑަށް އަދި މުޅިން ޮކންވީންސް ނުވެގެން މިއުޅެީނ އެދެވަނައަށް 

 1340އެއިޫޝއާބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ ުހށަހެޅުއްވުުމގައި 

ށަހެޅުމާ އަޅުަގނޑަށް ަޙއްޤު ނޫނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެ ހު

ނޑު  ބެހޭގޮތުން އެއްެޗއް ވިދާުޅުވމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމާބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ދެކޭގޮުތގައި އަސްލުމީެގ ކޯ އިޝޫައކީ. އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑުމެން ެއވޯޭޓ 

ކިޔަިއގެން ެއގޮތަށް ނިންމާފައި އެހެންކަމަށްވަންޏާ ާވނެގޮތަކީ ެއއް 

 1345ގޮތަށް އޮތްކަމަށްވަންޏާ އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިްޞލާޙަށް ވޯޓު ނުދެވޭ

ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ފާސްނުވީމާ ދެން ދެވަނަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުން. އެއީ 

އޭަގއި ޢިބާރާތް ކޮށްލެވިދާެނ އެއް ގޮތް. އަެނއްގޮަތކީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑު މި ތަކުރާރު ކުރަންޖެހޭތީ  މަޢާފްކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަ ދު ވަރަށް ގިނަ ވާަހަކ ދެކެިވއްޖެ. އެއީ އަުޅގަ

 1350އަޅުަގނޑުމެން މާ މީގެ ޑީޓެއިލްސަށް ގޮްސގެން އަްސލު ކޯއިޝޫަގއި 
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އަތްނުލެވި. އެހެންވީމާ ދެަވނަ އިޝޫގަިއވެސް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ 

މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅު ވެދާނެހެން އެޙައްޤު އޭަގއި 

މާނައަކީ އެ ދެވަނަ ހުށަހެޅުން އެމެންބަރަކު ބައިވެިރެވވަޑަިއގަތުުމގެ. އޭގެ 

ތާއީދުކުރަްއވާ ޤަބޫލުކުަރއްާވ ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގަިއ ނުވަނީަނމަ އެމެންބަރަކު 

 1355އެހުށަހެޅުއްވުުމގައި ަވކި ެއއްެޗކޭ ވިދާެޅއް ނުވާނެ. މާނަައކީ ވޯޓު ނުދެްއވާ 

މަށް ހުރެދާނެ. ކޮންމެހެން ލާޒިމްކުރަނީކީނޫން ޮޗއިސްދިނީމާ އެހުށަހެޅު

ނުޑ ހަމަ  ތާއީދުކުރަންޖެހޭނެއެކޭ. އެހުަށހެޅުންވެސް ފާސްުނވީ. އަުޅގަ

ޤަސްދުގަިއ މިހާރު ހުށަހެޅުމޭ މިދަންނަވަނީ އިޞްލާޙެްއ ނޫން ހުށަހެޅުމޭ 

މިދަންނަވަނީ. އަދިވެސް އެެހންވީމާ އެްއކަލަ އިޫޝއާބެހޭޮގތުން ވަކިގޮެތއް 

 1360. ތިންވަނަ ހުށަހެޅުމަށްވެސް ނުނިމި މިއޮތީ. ދެން އޮތީ ިތންވަނަ ހުށަހެޅުން

އެގޮތަށް ފުރުޞަުތ ލިބިގެން ފާސްނުވީ. ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް 

ފުރުޞަތު އޮވެގެން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ މިސާލަކަށް ގަާވއިދު 

ކޮމިޓީން ފޮނުއްވި ހުށަހެުޅން. ހުށަހެޅުއްވުން މިސާަލކަށް ފާސްވީ. 

ނުޑމެ ން ވަކި ހިސާބަކުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެހެންވީމާ އެކަމަކު އަުޅގަ

 1365އެ މަޙުރޫމް ކުރުމުގެ ގޮެތްއ ނިންމިއްޖެކަމަށްވަނީނަމަ ދެން ދިމާވެދާނެ 

ގޮތެއް ައޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭ. އެނަންބާރސްތަކަކަށް އަުޅަގނޑު ކޮންމެހެން 

ދާކަށް ނެތިން. ދެން އަނެއް ޕޮއިންޓަކީ މިސިންގަލް ވޯޓިންައށް ދާދިއުމުގައި 

ވެސް މާނަ. މިހާރު މަޖިލީހުގެ އަުޅަގނޑުމެން މިަގާވއިދު ކޮމިޓީން އޭގެ 

ފޮނުއްވާ ފޮނުއްވުމާ މަޖިލީހަށް ތިން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުނުއިރު ފުރަތަމަ 

 1370އިޞްލާޙަށް ލިބުނު ވޯޓާ މިހުރިހާ އެއްަޗކަށް ައޅާބަާލއިރު ެއކަމަކު 

ނޑުމެން މިދަންނަވަނީ އި ޞްލާޙެއް އަޅުަގނޑުމެން މިހުށަހެޅުމުގަިއ އަޅުގަ

ވެއްިޖއްޔާ ޢިބާރާތުގެ ތަފާެތއް މިއަންނަނީ. އިޞްލާޙެްއ ވެއްޖިްއޔާ ެއ 

އިޞްލާޙަށް ކޮންމެ ބޭފުަޅކަށްވެސް އެްއ އިޞްލާޙަޭށ ވޯޓުދިނުމުގެ 

މިފަހަރު މިއިޞްލާޙު ޢިބާރާތުަގއި. ދެންއެއަށްފަހު ފުރުޞަތު އޮންނާނީ. 

 1375ަޙއްޤު އޮްނނާނޭ. އެކަމަކު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފޮނުއްިވޮގތަށް ވޯޓުދިނުމުގެ 

އެޢިބާރާތުން އަޅުަގނޑުމެްނ މިތަފާތުމިކުރަނީ ދެން އަނެއްކާ ނިކުންނަ 
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މައްސަލައަކީ ައޅުަގނޑުމެްނ މިދައްކަނީ ވަގުތުގެ ވާހަކަ މިއަދު 

އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް މިމައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން. ީމގައި ިމއޮންނަނީ 

ވުރެ ގިނަ އިޞްލާަޙށް ވޯޓުދިނުމުގެ ދެގޮތް. ެއއްގޮަތކީ ެއއް ިއޞްލާޙަށް

 1380ޙައްޤު ެއކަމެއް ފާސްުނވާާހ ހިނދަކު އޮންނާނެތޯ، ުނވަތަ ނޯންނާނެތޯ 

އެހެންވީމާ މީަގއި މިއުޅެނީ ދެގޮތެއް. މިެދގޮތް އޮންނައިުރ މިހާރު މިއަދު 

މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ ގައި އަުޅަގނޑުމެން ެއގޮތަށް މިވޯޓުދީފިަކމަށްވަންޏާ ދެން 

ނޑުމެްނނަކަށް ވޯޓުނުދެވޭނެ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. ދެން  އަންނަގޮތަކަށް އަުޅގަ

އެކަމަކު އަނެްއކާެވސް ކޮިމޓީއަށްގޮސްަފއި އަޔަަކސް އަޅުަގނޑުމެން 

 1385އެްއކަލަ މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ވޯޓުދިންގޮތް 

އެނގޭކަމަްށވަންޏާ އަދި ދެދުަވސްފަހުން ބޭއްވިޔަސް ެއގޮތަށް ވޯޓުދެވިދާނެޯތ 

ގެ ޒާުތގައި. ިމއަކަށް ާމބޮޑު އިޞްލާޙުތަެކއް ޙަޤީަޤތަށް ބަލާއިރު އޭ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްުް ހިޔެއްނުޭވ މިޑްރާފްޓިންގ އަކަްށ 

ގެނެވިދާނެހެންނެއް. އެހެންވީާމ މިކަހަލަުަ އުނދަޫގ ކަންތަްއތަކެއް އެބަހުރި. 

 1390އަޅުަގނޑު މިހިރީ ހަމަ މިކަންތައްތަުކގައި ހަމަ އަޑުއަހާފައި ހަމަ 

ރަނގަޅުގޮަތކަށް ތަބާވާން. އަޅުަގނޑު ވަިކގޮތަކަްށ ވިސްނަނީކީނޫން 

އެހެންނަމަވެސް މިދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކާ އަދި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން 

ކުރިންވެސް ވާހަކަފުޅު ެދްއކެވި ފަަދއިން ވިދާުޅވި ކަންތައްތަުކގަިއ 

ނޑުމެން މިއަސާސީ ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމުގަިއވެސް މިހާުރ އަޅު  ގަ

 1395މިކަމާމެދު ނިންމާ ނިންމުމަކުން ޭއގެ ބެޔަރިެންއ އަންނާނެތީއާ 

ނޑަށްވެސް ާތއީދުކުރެޭވ ދ.  މިހުރިހާކަމަކަށް އެކަންތައްަތއްވާތީ އަުޅގަ

އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިހާބު ހުށަހެޅުއްވި 

ހެން އެއަށް ގުޅާލާފަިއ ފަދައިން އަސްލު މި ކޯ އިޝޫ އަޅުަގނޑުމެން މި އެ

މިހުންނަށް އެކި އެކި ކަްނތައްތައް އިހަށް ބާއްވާަފިއ މިކަންތައްތަކާ 

 1400ބެހޭގޮތުން ގޮތެްއ ނިންމޭނެގޮަތކަށް ކަންތައްަތއް ވެގެންިދއުން. ޝުކުރިްއޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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މެންބަރުން މިހާރު  69. މެންބަރުން 69މިހާރު ޖަލްސާގައި ތިއްބެީވ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖަލްސާގައި ިތއްބެވީ. ިމހާރު މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވަމުްނގެންދަާވ 

 1405ޚިޔާލުފުޅުަގއި އެަބ ޚިޔާލުފާުޅ ކުރަްއވަމުން އެަބގެންދަާވ އަޅުަގނޑުމެން 

ވޯޓުދިނުމުގައި އެްއގޮތަްށވުރެ ގިނަގޮތަށް ޯވޓުދެވޭނެތޯ ނުވަަތ ދެވޭނީ ހަމަ 

ދޭތެރޭ ގޮތެއްނިންމުން ފެނިވަަޑއިގަންަނާވ އެންމެ ގޮތަކަށްތޯ މިކަމާ

ކަމަށްވެސް. ދެން އޭަގއިވެްސ އެބަ އެހެންވީމާ ގިނަ ބޭފުޅުން އެގޮތަްށ 

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް ވިދާުޅވާނަމަ އެގޮތަްށވެސް ވޯޓަށް ދެންނެވިދާނެ. 

ނޑު ހަމަ ހީކޮށްމިހިރީ މިހާރު   1410އަދި ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އެރުވިަފއިވާތީ އަުޅގަ

ހެޅިފަވާ ޚިޔާލުތަުކގެ ެތރެއިން ގިނަބޭފުޅުން އެއްަބސްެވވަަޑއިންނަާވ ހުށަ

ނުވަތަ ގިނަބޭފުޅުން ިޚޔާލު ެއއްގޮްތ ކޮށްލެިވެގން ޚިޔާލެްއ 

ހުށަހަޅުއްވަންެވސް މިހާރު ތައްޔާުރވެފައި އޮންނާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ އަިދ 

ދެން ކުރިން  ކުޑަަވގުުތކޮޅެއް ބަލާލާފައި ުކރިއަށްގެންދަން ޚިޔާލުކުރަނީ.

 1415ވާހަކަދަްއކަވާަފއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ުފރުޞަތު...  މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލަށް އަޅުގަ

 

ނޑުމެން  މާލޭ މެންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ވޯޓުދިނުމުގަިއ އަޅުގަ

ނޑު ހިަތށް ވަތްއެްއެޗއް ޢަމަލުކުރާ އިްބރާހީމް އިްސމާޢީލް   ނެ ގޮތަކާމެދު ޚިޔާލުކުރަމުންދާއިރު އަުޅގަ

 1420ދަންނަވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރާނަން. އަޅުަގނޑުމެްނ ހަނދާނުގައި   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން މީގެކުރީަގިއ  ބަހައްޓާލަންވާ ެއއްކަެމއް ެއބައޮތް. ެއއީ އަުޅގަ

ވީކަމަށް ބެލެޭވނީ މަޖިލީހުގެ ފާސްކޮށްފީމު އެްއވެސް މާްއދާއެއް ފާސް 

އަޣްލަބިއްޔަތު ލިިބގެންނޭ. ެއނިންމުމުން ދެން ނުކުންނަ ކަންތައްތަަކކާ 

އަޅުަގނޑުމެން އެަބވިސްނަްނޖެހޭ މިހާރު މިވާހަކަދެއްކޭ މަޢުޟޫގައި. 

 1425މިދަންނަވަންއުޅޭ ެއއްަޗީކ ޙަޤީޤަތުގައި މާއްާދއެްއ ފާސްވާނެކަމަށް 

ނޑައަޅާަފއި މިއޮތްގޮތަކީ މިހާރު މިވޯޓުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ނޑުމެން މިނަގަނީ.  މާނައިގައިބަލާ ގޮތުންެވއްޖިްއާޔ ރެފަރެންޑަމެއް އަުޅގަ

މިވެނިގޮތެއް ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނުފެނޭތޯ. އެއީ އޭރުން އަޣްލަބިްއޔަތު މަޖިލީހުގެ 
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ގޮތަށް އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާްސވާކަމަްށ މިބަލާބެލުން މާނަކުރެވޭ އެކަންކުރާ 

 1430ފުރޮޅިގެން އަންނައިުރަގއި އަސްލުަގއި މިބެލެނީ އެހެްނ. އެހެންވީމާ 

މިވާގޮތަކީ އިޞްލާޙެއް ނުވަަތ މާއްދާއެއް ހުށަހެޅުނީމާ ފުރަތަމަ މާއްދާއެއް 

ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީމާ ދެން އެއާމެދު ބަހުސްކޮށްފައި 

ދެަވއްތަރެްއގެ އިޞްލާޙު،  މިހުށަހަޅަނީ އިޞްލާޙު. ދެން މީގައި އާދޭ

ނޑު ދެބަަޔކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަހާލެވިދާނެ ިއޞްލާޙެއް. ެއީއ  މައިގަ

 1435ޑްރާފްޓިންގ ހުށަހެޅިފައިއޮތް ޑްރާފްޓާ އެްއގޮްތވާ އިޞްލާޙު އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑު އުސޫުލގަިއ  ކުޑަ ތަފާތެއްހުރި އިތުރު ިރފައިންޑްމަންޓެއްހުރި މަިއގަ

ނަ ަވްއތަރަކީ މައިަގނޑު އުސޫލުަގއި ވަރަށްބޮުޑ ޚިލާފެއް ނެތް. ދެވަ

ޚިލާފުހުރި. އެހެންވެ މައިަގނޑު ދެބައެއް ުނވަތަ ދެން އަދި ތިންވަނަ 

ގޮތެްއވެސް އަތުވެދާނެ ހަަމމުޅިން ތަފާތު. އޭގެ އަާސސީ ރޫޙުަގއި 

 1440ޚިލާފުހުރި. މިހެންއޮއްވާ ދެން އަނެއްކާ މިާވގޮތަކީ ބަހުްސކުރިއަށްދަމުން 

ކަ ދެެކވެމުން އެްއކަލަ މިހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތަކަށް އިޞްލާުޙ އިތުރު ވާހަ

އަންނަން މިފަށަނީ. މިއަންނަ އިޞްލާޙުތަކުަގއި މިއޮްނނަނީ ކުރީގަިއ 

ނޑު ދެަބއިގެތެެރއަށް އިތުރު ކުދިކުދި ގޮފި މިފަޅަނީ.  މިދެންނެވުނު މައިގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އަސާސީ ިޚޔާުލގައި ެއއްވެްސ  އެކަމަކު ޭއގައި އަުޅގަ

 1445ތަފާތެއް. އެހެންނަމަވެސް ޢިބާރާތްކުރެވިފައި އޮންނަގޮެތއް ށަވިޔަިނ 

ސުކުނެްއގައި އޮންނަތަން ައލިފު ސުކުނަކާ ޓަިވޔަންޏަކަްށ ފުރޮޅާލާނީތޯ. 

ނުޑ ޚިޔާލުެއއްގޮތް.  މިހެންގޮސް މިކަހަލަ ކުދިކުިދ އެހެންނަމަވެސް މަިއގަ

ނޑު މިދެންނެވި ނުކުތާ އެއީ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ  ކުރީަގއި އަުޅގަ

އެްއޗެއް ފާްސވާނެކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައިޮއތް ނިންމުމާ 

 1450މިދެންނެވި އިޞްލާޙަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ަބޔާ ގުުޅވާލީމާ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ިމކުރެވެނީ އެްއގޮތަށްވުެރ ގިަނގޮތަށް ޯވޓުނުދީ 

ނުވުން ާގތްގޮތެްއކަމަށް.  އެްއޗެއް ފާސްކުރުން ެއީއ ވުމަށްވުރެ

ނޑުމެން އުސޫެލއް ރާާވއިރުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިސްނާަލންޖެހޭ އަޅުގަ

ރާވަންވާނީ ކަން ނުާވގޮތަަކށްނޫން. ކަންކުރެވޭނެ ރަނގަޅު އުސޫލެްއ 
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 1455އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ މިދެބައި ެއްއވީމާ 

ނީ ހައްތަހާވެސް އެއްެޗްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ދެވެން މިއުޅެ

ނޑުމެން  ފާސްނުވުން ގާތްގޮތަކަށް. ކޮންމެ މަގަކުން އަޅުގަ

ބެލިކަމުގަިއވިޔަްސ. މީ ރަނގަޅު އުސޫެލއްކަމަކަްށ އަޅުަގނޑަކަްށ 

ނުވިސްނޭ. އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެއްކަލަ އިްޞލާޙަށް ހުށަހެޅޭ 

 1460ެމވެސް ގޮަތކުން އޮންނަން އިޞްލާޙުތައް ެއއްގޮްތކޮށްލުމުެގ ފުރުޞަތެއް ކޮން

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާތަފްޞީލުކޮށް  އަޅުަގނޑަށް އެބަފެނޭ. ޭއގެ މާނައަކީ އަުޅގަ

ނޫންނަމަވެސް އިއްެޔަގިއ އަދި ހަނދާންވާގޮތުން މިއަދުނަމަވެސް 

ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން 

ނޑުމެން އެންެމނަށްވެސް އެބަ ވެސް ެއއިޝާރާތް ކުރެްއވި އަ ުޅގަ

 1465އުނދަގޫކަެމއް ނަފްސަށް އިޙުސާސުކުރެވޭ ތަފާތު ދެގޮތަކަްށ ވޯޓުދެިވގެން 

ދިނުން އެއީ ރަނަގޅު ޮގތެއް ނޫންކަމަށް. އެބަ ިއޙުސާސްކުރެވޭ. 

ނޑުމެންނަށް އަދިެވސް ސާފުކޮށްލަން  އެހެންނަމަވެސް މިވަނީ ކީްއަކން އަުޅގަ

ނުޑ ިވސްނާލިއިރުަގިއ  އުނދަޫގވެގެން ކަންނޭނގެ ިމއުޅެނީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑަށް ވިސްނުނު ެއއްަޗކީ މީ. މިއުނދަގޫ ައޅުގަ

 1470މިވަގުތު މިކުރިމަތިވަނީ ުކރީގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިފައިއޮތް 

ނިންމުމަކާ މިބައި ގުުޅވަންޖެހޭތީއޭ. އެހެންވީމާ ކޮންމެވެސް އެއްހިސާބަކުްނ 

ނެތް ފުރަތަމަ ުހށަހެޅޭ ބަހުސް ނިންމުމަށްފަހު ވޯޓެއްަނގާފަިއ  މައްސަލަެއއް

އަލުން ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓައކަށް ގޮްސގެން އެކަްނކަން ިއޞްލާޙުކުރަންވީ 

ކަމުގަިއވިަޔސް. ނުވަތަ މިއަުދ މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތުން ތިޢަމަލު ކުރެއްިވ 

 1475ފަދައިން ބަހުސް ވަކި ހިސާބަކަށް ގެންގޮސްަފއި ދެން ކުޑަ 

ނޑާލުމަކާެއކުަގއި އެްއޮގތް ކޮށްލުން ކަމުގަިއިވއަސް. ފައިނަލް ވޯޓަށް މެ ދުކަ

އަޅުަގނޑުމެން ދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގަިއ އޮންނަންީވ 

އަސާީސގޮތުން ތަފާތުތަކެއްހުރި ހުށަހެޅުންތަކެއް ވޯޓުނަގަން އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެންނަށް  ބަލަންވީ. އެނޫންގޮތަކަށް ވޯުޓލުން އޮންނަކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

 1480ވޯޓު ތަކުރާރުުނކޮށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތެްއ ހޯދުމަކީ ައޅުަގނުޑ 
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ދަންނަވާނީ ހަމަ ވަރަށް ދަތިކަމަކަށޭ ވާނީ، ޚާއްަޞކޮށް މުހިންމު 

މައްސަލަތަކުަގއި. އެހެންވީާމ މިކަމާމެދު މެންބަރުން ޚިޔާލު ބެހެއްޓެވުްނ 

ނުޑ އަޅުަގނޑު އެދެން މިއާެމދު ގޮތެއްނިންމާ އިރު. ދެްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ މޭޒުމަތީގައި ކަރުދާސް ިގނަކުރަން އަދި  އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

ނޑީަގިއ އެނބުރޭ ޢިބާރާތްތައް ގިަނކުރަން އިތުރު   1485އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިކު

ހުށަހެޅުމެއް ކޮންމެހެން ހުށަހަޅާކަށްނެތިން. އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި 

ންމެ މެންބަރުން ވިްސނާވަަޑއިގަތުްނ ކަން މިހެން ހިނގުން ގާތްަކން އެ

ނޑުމެންނަްށ  އަޅުަގނޑު ވަރަށް އެޭދކަމެއް. އެހެންނޫނީިވއްޔާ އަުޅގަ

އާދެވިދާނެ ޙާލަތެއް ހަަމ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށްފައި ޑްރާފްޓިންގ 

 1490ކޮމިޓީއަށް، އަނެއްާކވެސް މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށްފަިއ ޑްރާފްޓިންގ 

ނުޑވެސް ޤަޫބލުކުރަން ގިނަ  ކޮމިޓީއަށް ެއކަމަށް ގޮެތއް ުނނިންމި. އަޅުގަ

ނޑުެމން މިއުޅެނީ.  ޚިޔާލުފާޅުކޮށްގެން ރަނގަުޅގޮތް ހޯދަން އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮންނަންވާނެ އެންމެންނަށް އެއްބަސްުނވެޭވ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމިފައި  ޙާލަތުގައި ދެން ހަދާނެ ގޮތެްއވެސް އަުޅގަ

 1495ހެންވީމާ ޮކންމެވެސް ެއއް ހިސާބަކުން ެއންމެ އާދައިެގ އޮންނަންޖެހޭނެ. އެ

ނޑާ ަވއްޓާލެވޭެނ ގޮތެްއވެްސ  ބަހުރުވައިން ދަންނަވާކަުމގަަވންޏާ ކަ

ނޑައަޅާަފއި ބާއްވަން. އަދި އެީއ އެންމެ ފަހުން  އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ އެބަ ކަ

ނުޑމެން މަޖިލީހުގެ   ދާގޮތް ކަމުގަިއވިަޔސް. އެްނމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ އަުޅގަ

މެންބަރުން ެއްއގޮތަށް ޯވޓުދީގެން އެންމެންނަށް ެއްއގޮަތށް އަިއސްގެން  109

ނޑުމެްނ އެންމެން އެދޭގޮތް. އެހެންަނމަވެސް އެހެން  ުެއަުޅގަ  1500އިއްތިފާޤުން އެ

ގިނަފަހަރަށް ނުވާނޭތީ ވޯޓެްއ ނަގައިގެން ކަެމއް ނިންމަން އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ވޯޓު ނަ ާގނެ އުސޫލު މިޖެހެނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނަޑއަާޅއިރުަގއި ޯވޓެއް ނަގަިއގެން ެއކަން ނިންމޭނެ ގޮތެއް ވާނެ  ކަ

 އަޅުަގނޑުމެން ަކނަޑއަޅާފައި ބާއްވަން. ުޝކުރިއްާޔ. 

 1505 

ނުޑ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން. އަުޅގަ
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 ސަލައިަގއި ެއއްެޗއް ނުދަންނަވާވޭތޯ. ޤަސްދުކޮށްގެން ހުރީ ހަމަ މިމައް އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

އެހެންނަމަވެސް ދެން ދަންނަވަންޖެހުނީމާ ދަންނަވާނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ެދންނެވިން ވަރަށް ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެްނ  ދުވަހުވެސް އަުޅގަ

 1510އަޅުަގނޑުމެން ޕްެރކްޓިސްުކރަމުން އައީ ޕާރލިމެންޓްީރ ވޯޓުެނގުމުެގ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބައޮތޭ. މެންަބރުން އެކަމާ އުސޫލު އަ ުޅގަ

ވިސްނާަވޑަިއގަތުން ެއއީ ަރނގަޅު ކަމެކޭ. ވަރަށް ގިަނ ޒަމާންތަކެއް 

ވަންދެން ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޕާރލިމެންޓްތަކުގަިއވެްސ ވޯޓުަނގަމުން 

 52އަންނަ އުސޫލު ެއއުސޫލަކީ. ހަމައެއާެއކު މިހާރު ހުށަހެޅި އިހަށްދުވަހު 

 1515ޓުން ފާސްނުވެ އެދިޔަ ގޮތަީކވެސް ހަމަ މިހާރު މިޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލާ ވޯ

ދާދި އެއް އުސޫލެއް. ޙަޤީޤަތުގައި މަލްޓި ވޯޓިންގ ކިަޔްސ އަދި އެނޫން 

ނަޑކަށް ހިެޔްއނުވޭ ެއއްެވސް  ވޯޓޭިކޔަސް މިހެދެނީ ހަމަ އެކަްއޗެއް. އަުޅގަ

އް. ހަމައެކަނި ވިދާޅުވަީނ ބޭފުޅަކު މާބޮޑު ތަފާތު ޚިޔާލެއް ގެންގުުޅްއވާހެނެ

މިހާރުވެސް މިއޮތް ގޮތަށް އެކި ކަންކަމަށް ވޯޓުދިން ކަމުގަިއވިަޔްސ 

 1520އެްއވެސް ގޮތެއް ފާސްުނވުުމގެ ފުރުޞަތު އެަބއޮތޭ ެއއީ ތެދުފުޅެއް. 

ވަރަށްބޮޑު ތެދުފުެޅއް. މަލްިޓ ޗޮިއސް ދެްއވިކަުމގަިއވިަޔސް ޢިއްޒަތްތެިރ 

މަލު ކުރައްވާނީ ހަމަ އެޭބފުޅަކު އެންމެ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުުމގަިއ ޢަ

ބޮޑަށް ޚިޔާލުކުރެްއވޭ ގޮތަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވޭ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން. 

އެނޫން ގޮތްގޮތަކަށް ޯވުޓ ނުދެއްވާނެކަން މިހާރު ތަޖުރިބާއިން 

 1525އަޅުަގނޑުމެން މިއޮީތ ސާބިުތވެފައި. ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ިޚާޔލުގެ ތަފާތެއް 

އިސްފަސްވެފައި ހުރެގެން ޢިބާރާތްކުރެވިފައި އޮންނަގޮތަްށ  ހުރެގެން ޢިބާރާތް

ުް ެއއް ޫއސޫލެްއ  މާބޮޑަށް ތާއީދުނުކުރެްއވޭީތ އެްއ ޙިޔާލެއް

ނޑުމެންނަށް ކަމެއްގައި ޯވޓު ނުލެވިގެްނ  އޮތްކަމުަގިއވިޔަސް އަުޅގަ

މިމައްސަލަ ގޮތަކަށް ނުނިމި މިދަނީ. އެހެންވީމާ ކަން ވާނެގޮްތ 

 1530މިދެދުވަުހ ފާއިތުވި ދެތިންދުވަހު ތަުޖރިބާ ކުރެިވއްޖެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އިދިކޮޅު ެދގޮތަށް ވޯޓުނުދެއްވޭ ގޮތަށްުް އޮތްކަުމގަިއވިޔަސް އަިދ 

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙގެ ތެރެއިން ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުމުެގ 



 60 

ފުރުޞަތު އޮތްކަމުގަިއވިޔަްސ ކަން ހިނގާނީ ހަމަ އެްއގޮތަކަްށކަން 

ަގނޑުމެންނަށް ސާބިތުކުެރވިއްޖެ. އެހެންެވގެން އިދިކޮުޅ ދެގޮތަށް ވޯޓު އަޅު

 1535ނުދެވޭގޮތަށް ޮއވެފައި ޑްރާްފޓަށް ވޯޓު ދެވޭގޮތަށްުް އޮްތކަމުގަިއވިަޔސް، 

އަދި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް ދެޭވގޮތަކަށް އޮްތކަމުގަިއވިަޔްސ 

ަކން ކުރުމުގަިއ އަޅުަގނުޑ މިހުރީ ތާއީދުކުަރން. އެީއ ޙަޤީޤަތުަގއި އެ 

އެްއވެސް ފަރެެގއް ނިމިގެންދާއިރަކު ނޯންނާނެކަމަށްޓަކައި. ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް އިޞްލާޙެއް މިހުށަހެޅެނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ މަްއޗަށް. 

 1540ނޫނިއްޔާ ލިޔެަފއި އޮންނަ ާމްއދާއެްއގެ މަްއޗަށް. އެއިޞްލާުޙ މި ހުށަހެޅެނީ 

ސް ތަންކޮޅެއް ުނވަތަ ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ އެމާއްދާަގއި އޮންނަ ކޮންމެވެ 

ނޑު އުސޫެލއް ކަމަށްވަނީިވއްާޔ  ޢިބާރާތެއް ބަދަލުކޮށްލުމަށްޓަކާ. އޭގެ މަިއގަ

އެއޮްތގޮތަށް ވޯޓުދެްއވާފަިއ ދިމާ އިދިކޮޅަކަށް ވޯެޓއް ނުދެއްވޭނެ، 

ދެއްަވއިގެން ނުެވސްވާނެ. ެއހެން މިދެންނެވީ ދިމާ އިދިކޮޅު ދެގޮތަށް 

 1545ން ެއއީ އިޞްލާަޙކަށް ނުވާނެ. ެއއުފެދެނީ ުއސޫލީ ވަރަށްބޮުޑ ވޯޓުދިނުމަކު

ތަފާތެއް. އެހެންނަމަވެސް ޏ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެފާހަގަ 

ކުރެްއވިހެން މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިމިގެންދިޔަކަމަށް ެބލެވޭނީ ެއކަމެްއ 

އެއާދޭތެރޭ  ފާސްވުމުން. ކުރީަގއި ހުށަހެޅުނުކަން ފާސްނުވުމުން އެމަޖިލީހުން

ގޮތެްއ ނުނިންމުނީ. އެުެހެންވީމާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. ދެން އެހުށަހެޅުނުގޮތަށް   1550ބައިންޑުވާެނކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނަްނޖެހޭ ނުކުތާއެްއ  ވޯޓުުުދެްއވުމުަގއި. މީ އަުޅގަ

މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގަިއ އެހެންވީމާ މިހާރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި ރަްއޔިތުންގެ 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުންވެސް މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްވަންދެން. ދެން ކުރިން 

ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތްތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމުަގއި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 1555މެންބަރުން ބައިންޑެއްނުވާނެ. އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑުމެން މަްލޓިޕަލްޗޮއިސްތޯ 

ނަޑަކށް ނުފެނޭ. އެީއ މަލްޓިޕަލްޗޮއިސްނޫން ތޯ ވޯޓުާލން ޖެހޭނެކަމަކަށް އަުޅގަ

މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިމުނުކަމަށްވާނީ އެކަމަށް ވޯޓުލަމުންލަމުން ގޮސް 

އެންމެފަހުން އެފާސް ެއކަމެއް ެއގޮތަކަްށ ފާސްވީމާ. ެއހެންވީމާ ދިމާ 
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އިދިކޮޅު ެދގޮތަށް ވޯޓުލުުމެގ މާނާގައި އޭރު ހުށަހެޅިަފއި އިޞްލާުޙގެ 

 1560އިން އެއް ިއޞްލާޙު ފާސްނުވީމާ ދެން އޮތް އިޞްލާޙަށް ވޯޓުލުން ތެރެ

ނުހިމެނޭނެ ވާހަކަ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. މިއީވެސް ވަަރށްބޮޑު އުސޫީލ 

ނޑުެމންނަށް މިވާގޮތަކީ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ  މައްސަލަެއއް. އަުޅގަ

ވާނުާވގޮތް ނޭނގި މިއުެޅނީހެން. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ކުރެްއވީ ގޮެތއް ފާސްނުވީމާ ދެން މާއްދާ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލ ފާހަގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ލެވޭނޭ.   1565ނުވަތަ މާއްދާއަކަްށވެސް ވޯެޓއް ނުލެވޭނޭ. އަުޅގަ

ސަބަބަކީ އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅެނީވެސް އެމާއްދާއަށް. ުނވަަތ މައްސަލައަކަްށ 

ިއާވ މައްސަލައަށް އެހެންކަމަށްވާއިުރ އަސްުލ ބަހުސްކުރެވެނީ ހުށަހެޅިފަ

ނުވަތަ އިޞްލާުޙގެ މަްއޗަށްަކމަށްވާއިރު ެއއަށް ހުށަހެޅޭ ިއޞްލާޙުތަކާއެުކ 

ހަމަ އެމާއްދާ ފާސްވަނީ. ަފހަރެއްަގއި މުޅި މާއްދާ ެއްއކޮށް ރީޑްރާފްޓް 

 1570ކުރިކަމުަގއިިވޔަސް އުސޫެލްއގެގޮތުން ބެލެވޭނީ އެއީ ަހމަ އެމާއްދާއެއް 

ގައި ފާްސވަނީކަަމށް. އެހެންވީާމ ހުށަހެޅިގެން އިޞްލާެޙއްެގ ގޮތު 

އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ މަލްޓިޕަލްޗޮއިސަށް ވޯޓުލާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ 

އެއީ އުފެދޭ ުސވާލެއްހެންނެއް. އެއީ ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާލާއިރު ކަމެްއ 

ފާސްވުމުގެކުރިްނ ެއކަމެއް ެއއޮންނަނީުީ ނުނިމި. އެހެންީވމާ ޢިއްޒަތްތެރި 

 1575ވޯޓުލެއްވޭނޭ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ ެއްއވެްސ  މެންބަރުންނަށް

މެންބަރަކު އެްއވެްސކަހަލަ ިއޞްލާޙެއް މިހާރުވެސް ހުށަަހޅަމުން ނުދާތީ 

ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ގޮުތގެމަްއޗަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައި 

ނޑަށް ފެ ންނަގޮތަކީ މީ. އަޅުަގނޑު އެބަ ގޮތެއް ހުށަހަޅާލަން. މިހާރު އަޅުގަ

)ހ( ގަާވއިދު ކޮމިޓީން ެއކުލަވާލާފަިއވާ ދެލިކޮީޕގައި ވާގޮތަށް ކޮންމެ 

 1580މާއްދާއެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބަހުސަށް ފޮނުވުން، ހުޅުވާލުން. )ށ( ބަހުސް 

ނިމުމުން ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިވާ އިޞްލާޙުަތކަށް ހުށަހެޅުނު ތަރުތީބުން 

ވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ޯވޓަށް އެހުމުން ވޯޓަށް އެހުން. )ނ( ހުށަހެޅިފައި

އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ފާސްވެއްޖެނަމަ ެއއިޞްލާާޙއެކު މާއްދާ 

ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުން. )ރ( އެންމެފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފަާވ 
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 1585އިޞްލާޙު ފާސްނުެވއްޖެނަމަ ދެން އޮތް އިޞްލާޙަށް ވޯަޓށް އަހާނީއެވެ. 

މަ ދެންހުރި އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެގޮްތވެސް ފާސްނުެވއްޖެނަ

އަހަމުންގޮސް ެއްއވެސް ިއްޞލާޙެއް ފާސްނުެވއްޖެނަމަ ގަާވއިދު ކޮމިޓީން 

ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް ވޯޓަށް އަހާނީއެވެ. )ބ( ފާސްނުާވ އިޞްލާޙުތަްއ 

ބާޠިލުވާ އުސޫލަށް ބަލަިއ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެަވގުތު ނަާގ 

 1590އެެވ. )ޅ( ެއްއވެްސގޮތެއް ާފސްނުވެއްޖެނަމަ ވޯޓެްއަގއި ބަިއވެިރވެވޭނެ 

އަލުން ބަހުސްކުރުމަށްފަހު އެމާއްދާ އަލުން ޑްރާފްޓްކުުރމަށް ގަވާިއުދ 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނީެއވެ. ުޝުކރިއްޔާ. 

 

 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑު ހިތަށްެއރީ މިފުރުޞަތު  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 1595 އަޅުަގނޑަށް ިމއަށްވުރެން ުކރިން ލިބުނުނަމައޭ. އެހެންނަމަވެސް ދެން  ަމދު ސަީމރު މެންަބރު ައޙް

ނޑަށް އެނގޭ މަނިކުފާުނ ގެންގުުޅއްާވ   ވާހަކަެދއްެކވުން: މިހެން ދަންނަވާއިރުވެސް ައޅުގަ

ޙިކުމަތްތެރި އުސޫލު އެއީ ަވރަށް ރަނގަޅު ގޮތެްއކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް 

އަުޅަގނޑު ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމު ގެކުރިްނ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ 

އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފަިއވާ މެންބަރަކު އެއިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ދެން 

 1600އެއާ ުގޅޭގޮތުން ވާހަކަ ެދކެޭވއިރު އެބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުން 

އިސްކުެރއްިވއްާޔ ކިހިނެްއވާެނތޯ. މިދެންހަމަ ރިއާސަތަށް ދޫކޮށްލާނަން 

ނޑު ނެތިން ހަމަ ފާޑުކިާޔކަށް ެއއަކަށް. އެހެްނނަމަވެސް އެީއ އަޅުގަ 

އަޅުަގނޑު ހިތަށް މިއެރީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލު އަޅުަގނޑަށް ތާއީުދުކރިން އެވަގުތު. 

ނޑު ބޭނުންވީ އެބަދަލުގެންނަން. ދެން  1605އެއާެއކުަގިއ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ލ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސެިއން ހުށަހެޅުއްިވ 

ޚިޔާލުވެސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ އެކަހަލަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް 

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  ނޑު ހިތަށްއެރީ އަުޅގަ ހުރުމާއެކުަގއި އެއަުޅގަ

ެރވިއްިޖއްޔާމުން ރަނގަޅުެވގެްނ އަދި އިތުރު އިޞްލާޙުަތކެއް ކު

 1610ހިނގައިދާނޭ. އެހެންނަމަވެްސ ވަގުތު ތަންކޮޅެއް ލަސްވުާމއެުކގައި. ދެން 
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ނޑު ޤަސްދުކުަރނީ އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން މިވަގުތު  މިހާރު އަޅުގަ

މި މަޖިލީހުގެ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އެކަން ކުރިއަށް 

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށްވުރެން މާރަނގަުޅ ގެންދަވާީތއާ އަދި އަޅު  ގަ

ހުށަހެޅުމެއްވެސް އަުތވެދާނެަކމަށް އުންމީދުކޮށް އެކަމަށް އިޙްތިރާމުކޮށް 

 1615އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންނަން. ޝުކުރިއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ހީވަނީ ލަސްވުމުން ރަނގަޅުހެންމިވީ.  އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

އާދެ، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ 

 1620 ފާއިޒު. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދި  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 ނޑު ފުރަތަމަ ޤަސްދުކުރީ ައޅުަގނޑުެގ ތާއީުދ ދެންނެވީ ެއއްކަމަކަށް އަުޅގަ މެންަބރު ޢަލީ ފާއިޒު 

އަނބުރާ ގެނައުން. ެއއީ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަމީރު ވިދާޅުިވގޮތަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1625އޮޅުްނ ބޮޅުންވެްސ މި އިޞްލާޙަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ތެރޭގައި 

ލާޙުތަްއ ބޮޑުވަމުން ދިއުމާިއ، އަދި އެއިޞްލާުޙގެ ތެރެއަށް ައިއ އިޞް

ނޑު ާތއީދު  ނޑުމެްނ ހުށަހެޅިގޮތަށްވުރެ ނޫނީ ައޅުގަ އަުޑއަހާލިއިރު އަުޅގަ

ކުރިގޮތަްށވުރެ ރަނަގޅު ިއޞްލާޙުތަކެއް މިހާރު އަންނަ ކަމަށް ފެންނާތީ 

ނޑު ފާހަގަކޮްށ  އޭތި އަނބުރާ ގެަނއުމަށް. ާއދެ، އަނެްއކަމަުަކަށް އަުޅގަ

ނ  1630ޑުމެންގެ ކުރިަމތީގައި މިއޮްތ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ، އަުޅގަ

 ެު އަސްލު މައްސަލަިއގެ ތެރޭަގއި އެމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަްށ އެއަށްވުރެން

ދަތި އުނދަގޫތަެކއް ނިކުންަނ މައްސަލަެއއްެގ ގޮތުން އިުތރު މައްސަލަެއއް 

ނޑަށް ފެނޭ. އާދެ، އެއީ ހުށަހެޅޭ  މިހާރު ތިލަވަމުން އަންނަނީ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އިޞްލާޙަށް ވޯޓު  ދޭނެގޮެތއް ނުނިންމިގެން. އެހެން ކަމަށްާވނަމަ އަޅުގަ

 1635ބުރަވާނީ މިހިސާބުން އިްޞލާޙާ މިމައްސަލަތަކާއި އިހަށް ބާއްވާފަިއ 

އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުަތކަްށ ވޯޓު ދޭނެގޮތެއް ނިންމަިއގެން ކުރިއަްށ 
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 ދަމާތޯއޭ. އާދެ، މިވާހަަކ ކުިރންވެސް ދެްއކިއްޖެ. އަދި ިރާޔސަތުން ގޮެތއް

ޢިޝާރާތްވެސް ކުަރްއވައިފި. ހަމަ އެހެންމެ ދ. އަތޮޅުެގ މެންބަރު އެކަމަްށ 

ހުށަހެޅުއްވުމެްއވެސް ހުަށހަޅުއްަވއިފި. ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ 

 1640އަޅުަގނުޑވެސް އެންމެ ެއދޭގޮތަކީ ވޯޓަކަށް ާނއްަސވައި އެކަްނ 

ނީނަމަ ނިންމޭނެގޮތަކަށް ދިއުމޭ. އެަކމަކު އެކަން އެހެން ނުވެދާނެކަމަށް ވަ

މަގު ކުރުކޮށްލުުމގެ ގޮތުން ދ. އަތޮޅު މެންބަރު ުމޙައްމަދު ޝިހާބު 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އާދެ، އެކަމާމެދު ވޯޓަކަށް ެއއްސެވުމަްށވެްސ 

 އަޅުަގނޑު ާތއީދު ކޮށްފިން. ޝުކުރިއްާޔ.
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ނޑު މިފުރުޞަތުގެއައްސަލާމް ޢަުަލައިކުމް، އިްޢޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު  ކޮޅުމަޑުުލގެ މެްނބަރު   ގަ

 ބޭނުންކުރާނީ ދ. އަތޮޅުގެ އިޢްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިހާބު  ޙުުުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދު ކުރަން. އަދި އެހުށަހެޅުމަށް ވޯޓެެއްއ  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

އެއްފަުަހަުރ ނެގުމަށްވެސް ދަންނަވަން. އާދެ، އެއްދަނުަގއި ދެބުޅި ބަ

 1650ޖަހާންއެބަޖެހޭ. އެއީ ފުރުޞަތު މިލިބުން ކުޑަކޮށް ދަތިކޮށްއުޅޭތީ، 

ނޑު ދަންނަވަން އަޅުަގނޑު މިހާރު ޤަބޫލކުުުރާގޮުތގަިއ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަްށވާނީ ެއއްގޮަތކަށް ެއްއހުށަހެޅުމަކަށް 

ގޮތަކަށް ކުރުމުގެ ޭބނުންތެރިކަން ވޯޓުލާގޮތަށް އޮތުން. އަުޅަގނުޑ މިކަން މި

ކުރިންވާނީ ދަންނަވާފަ. މިަކން މިގޮތަކަށް ކުރުމަށްޓަކަިއ ކުރެވިދާެނ 

ނޑު ދަންނަވާލާ ހިތްުްވޭ. އާެދ، މެންބަރަކަށް އެއްފަހަުރ   1655ކަމެއްެވސް އަުޅގަ

ވޯޓުލެޭވގޮތަށް އޮތުން، ެއްއވޯޓުލެޭވގޮތަށް އޮތުމުގެ ބޭުނންތެރިކަމާމެދު 

ވާހަކަފުޅު ދައްކަަވއިފި، ތ. އަޮތޅުގެ ެމންބަރު ޙަސަން  އަޅުަގނޑު ކުރިން

هللا އަފީފުވެސް. އަދި ވ. ައތޮޅުގެ އިޢްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ޝާހިދުުުވެސް އަދި މިމަޖީލިހުގެ ނާއިބުުު ރައީސް ޝާހީން ޙަމީދުވެސް. 

ނޑު މިއަދު ވާހަކަަދްއކާކަށް ނެތިން.   1660އެހެންވީމަ އެކަުމގެ މެރިޓާމެދު އަޅުގަ

ސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޙިޔާލު ެއއްޮގތްކުރުމަށްޓަކަިއ ނަމަވެ

ކުރެވިދާނެ، ނޫނިއްާޔ އިސްެޓބްލިޝް ކުރެވިދާނެ ެމކޭނިޒަްމއަކާބެހޭގޮތުްނ 
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ކުޑަ ވާަހކަެއއް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާނަން. އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ 

ބިގެްނ ވޯޓުލި 55މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމާއިރުގައި ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ 

 1665މު އެގޮތަށް ތާއީދު ރުމެއްނޫން. މީގައި ވަރަށް މުހިންއެކަން ފާސްކު

ނުކޮށްތިބި މީހުންވެސް ރަޢުޔުބަލާ އެމީހުންނަށް ތާއީުދ ނުކުރެވުީނ 

ކީްއވެގެްނކަންވެސް އެނގިތިބިގެން، އެންމެނަށްވެސް ޤަޫބލުކުރެވޭ ފަަދ 

އެހެންވީމާ ހުށަހެޅުމަކަށް އެހުށަހެޅުން ހަދަން މަސައްކަތްކުރުން. 

ނޑު ދެކެން މީހުންގެ ޙިޔާލުތަްއ  މަޖިލީހުގައި އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު   1670އެްއގޮތްކުރުމަށް މަސައްކަްތުކރާނެ މެކޭނިޒަމެއް އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

މިހެން މިދަންނަވަނީ ލިބަރަލް ޑިމޮކްރަސީއަކީ ހަމައެކަނި މެޖޯރިޓީ މީހުން 

އީ މައިނޯރިޓީ މީހުންގެ ޙިޔާލުތަކާއި ބޭނުންވާގޮތަށް ކަން ކުރުމެއްޫނން. އެ

އެމީހުންގެ ޝުޢޫރުތަާކއި އެމީހުންގެ އިންޓަރަސްަޓޑް ޕްރޮެޓކްޓް ކުރުމާެއުކ 

އެމީހުންގެ އިންޓަރަސްަޓކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމާއެއްކޮށް ެމޖޯރިޓީ މީހުން 

 1675 ނިންމާގޮތަކަށްުް ކަންކޮްށ އެކަން ޤަބޫލުކުރުންވެްސމެ. އެހެންވީމާ 

ުތގާ މިމަޖީލީހަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް، އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮ

ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިުިންމު ކަމެއް 

އިންޓަރަސްޓަޑް ޕާޓީްޒެގ ބައްދަލުވުމެުެްއ އޮންނަގޮތަށް 

ހަމަޖައްސައިދިނުން. މީގެ މާނައަކީ، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާމެުދ 

 1680ްއސަލަެއއް ނަމަވެސް އަދި އެހެންކަެމއް ނަމަވެްސ މިދެލިކޮޕީގަ އޮތް މަ

ނޑަށްހީޭވ  މައްސަލައަކާމެދު ތަފާތު ިޚޔާލުތައް އަތުެވއްޖެނަމަ ައޅުގަ

ފުރަތަމަ މެކޭނިޒަމަކަށްވުްނ އެންމެުެ ރަނަގޅުވާީނ މިދެންނެވި 

އިންޓްރެސްޓަޑް ޕާީޓޒްުް ބައްދަލުވެ އެކަމާމެދު ވާަހކަދެކެވޭެނގޮތެްއ 

އިމީ ކޮމިޓީއެއްނޫން ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީ އޮންނަހެން ހެދުންހެން. މީކީ ދާ

 1685އޮންނާނެ މީއެކަމަށް ތާއީދުުކރާ މީހުންނާ އެކަން ހުށަހެޅިމީހުންނާ އަދި 

އެކަމާމެދު ވާހަކަަދއްކަން ޭބނުންވާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ބަިއވެރިެވވޭެނ 

މީޓިންގ ެއއް. މިކަމަށް ޝައުުގވެިރވާ މީހުން މިސާލަކަށް މަޖިލީހުގެ 

ން ޢާންމަށް ނޫނިއްޔާ ިއދާރާއަށް އެންގިދާނެ މިވެނި އިޝޫައކާމެދު އަމީ
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ބޭއްވޭ ަބއްދަލުވުުމގައި ަބިއވެިރވާން ތިމަންނަ ބޭނުމޭ. އެހެންވީމާ އޭަނއަށް 

 1690އެމީޓީންގ އަށް އާެދވޭނެ އަިދ އޭނަގެ ިޚޔާލު ހުރިގޮްތވެސް ފާހަގަކުރެވޭނެ. 

ނޑު އެހެންވީމާ އެތަނުގަ ދެއްކިަފޮއތްވާހަކަިއގެ މައް ޗަށް ބިނާކޮްށ އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރާގޮތުގާ ތަފާތު ޚިޔާަލށް ޑަިއވާޖަންޓްުް އަިއޑިާއްސތައް ެއއްގޮްތ 

ކުރެވޭނެ. އަދި މަޖިލީހަށް އަންނައިރު އެބޭފުޅުން ތިބޭނީ މަޖިލީހުގެ 

ފްލޯރގައި މިހާރު މިދެކެވޭ ަވރަށް ގިނަ ބަހުސްތަކަށްނުގޮްސ އެއްބަްސެވޭވ 

ނޑުމެްނގެ މިހުށަހެޅޭ ކަހަލަގޮތަކަށް. ައޅުަގނޑަ   1695ކަށް ހިއެުެއްނުވޭ އަުޅގަ

 މާއްދާތަކަށް ނުވަތަ މައްަސލަތަކާމެދު މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ ގަ ވާހަކަ

ދައްކަިއގެންކަްނ އެހާފަސޭހަާވނެހެން. އޭެގ ހެކި މިދަނީ ފެންނަމުން. 

ނޑު ަޤބޫލުކުރާގޮތުގާ މަޖިލީހުެގ މެކޭނިޒަމެއް  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ތަށްދިމާވާ މައްސަލަތަްއ ެއްއގޮތްކުރުމަށްޓަާކ އެބައޮންނަންޖެހޭ މިގޮ

 1700ސްޓެބްލިްޝކުރުން. ެދން އެގޮތަްށ މިދެންނެވިކަހަލަ މެކޭނިޒަމެްއ އެ

ދެްއކުމަށްފަހު އެމީޓިނގުން ނިންމާގޮތެއް މިތަނަށް  މީޓިންގ ގައި ވާހަކަ

އަނބުރާ ގެެނވިދާނެ. އަދި ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވާހަކަފުުޅދައްކަަވިއގެން 

ނުޑ އަޅުގަ  ނޑަށް ީހވަނީ ޤަބޫލުުކރަން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެހެން. އަުޅގަ

މިދަންނަވާގޮތް ައޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެޭވގޮތުާގ މާރަނަގޅުވާނެ ކޮންމެ 

 1705އިޝޫައކާމެދު މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގަ ބަހުސްކޮށް ބަހުސްދިގުލާގޮތަްށ 

ނޑު އިތުރު ވާހަކަދެން ނުދައްކާ މިހިނދަށް  އޮތުމަށްވުރެ. އާދެ، އަުޅގަ

މަޑުކޮށްލާނަން. އެހެންބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅަށް ފުރުޞަތު ިދނުމުގެގޮތުން. 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 
 

 1710އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު ވަރަށްގިނަ މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ފާޅުކުރަްއވައިފި. މިމައްސަލަިއގައި ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ވޯޓުދިނުމުގެ

ކަންތައް ގެންދާނެގޮތް ނިންމުމުގެ ކުރިން ވޯޓުދިނުމުަގއި އެްއގޮތަށްުވެރ 

ގިނަގޮތަށް ނުވަތަ އެއް ިއޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ ިއޞްލާޙަށް ވޯޓުދެވޭނެޯތ 

ނުވަތަ ނޫންތޯ އެކަން ފާސްކުރަން. ދެން އެގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވިނަަމވެްސ 
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 1715ބޭފުަޅކު ަވކިގޮެތްއ ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ ކިހިނެއްަކން. އެގޮތަްށ ެއއްެވސް 

ނޑަށްުް ކުަޑކޮށް ެއަކން ދަތިވެފަ  އިވިދާޅުވެަފއެއް ނެތް. އެހެންވީާމ އަުޅގަ

ނޑުތޯ ދަންނަވަްނީވ ތިބޭފުޅުން  މިއިންނަނީ އެީއ ކިހިނެއްޯތ، އަުޅގަ

އަރިހުަގއި، ތިބޭފުޅުން ނިންމީ އެގޮތަށްވުރެ ގިަނގޮތަށް ވޯޓުދެްއވަްނ 

ވެއްިޖއްޔާ ައޅުަގނޑު އަހާނީ ކުރިން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެހެން

ނޑަްށ   1720ކޮންގޮތެއްޯތ މިކަހަލަވެްސ މައްސަލަ އެބައުޅޭ. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ހަމަހީވަނީ މިހާރު މިދާގޮތަށް އަދި ކުރިއަށް ގެންދިއުން އަދި ހަމަ 

ރަނގަޅުހެން. އިތުރު މައްސަލައަކަށް އެބައި ނުހައްަދވާ. އެހެންނަމަވެްސ 

ގިނަ ބޭފުޅުން އަދި ހަތަރު ފަސް މެންބަރަކު  އެއް ބޭުޭފުޅަކަްށވުރެ

ނޑު ިއޙުތިރާމުކުރަން.  އެވާހަކަ ހާމަކުަރްއވައިފި އެހެންވީމާ އެކަމަށް އަުޅގަ

 1725އެކަމަކު މިދަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ ެއކަން ވޯޓަށް ަދންނަވާނީ ެއީއ 

އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުަޑކޮށް ުއނދަގޫެވގެން އަދި މިއުޅެނީ ދެން އަދިވެސް 

ނޑު ބައެއް މެ ންބަރުން ވާހަކަފުުޅދައްކަވަްނ އެިދވަަޑއިގެންަފާވތީ އަުޅގަ

ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަިރއަތޮޅު އުތުރުބުީރގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

 މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް. 

 1730 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުަގނުޑ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ދެތިންކަމެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. އެީއ  ދު ަމޖުދީ ުމޙަންމަ މެންަބރު 

އިންޓަރވަްލގެކުރިން އަުޅަގނޑު ފާޅުކުރި ޚިޔާާލ ރިއާސަތުން  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ކުޑާމީސްބަެހއް ބުނެވުނީކަމަށް  ހިތާމަކުރެއްވީތީ. އަުޅގަ

ނޑުވެސް ހިތާ  1735މަކުރަްއވާ ކަމުާގ ދަންނަވަން. ޤަބޫލުކުރައްވަނީނަމަ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިކުާރ ސުވާލަށް ޖަވާބުފުެޅއް ލިުބން އެދޭކަމުަގިއ 

އަޅުަގނުޑ ހާމަކުރަން. ވޯުޓނެގުމުަގއި ދެފަރާތުގެ އެހީެތރިން ގެންދަާވ 

ުަށް އަދަދެއް އެރުވުުމގެ ފުުރޞަތު އެްއވެްސ  އަދަދު ބަދަލުކޮށް ރިޔާުާސަތަ

ނުޑވެސް ދ. މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަށް ފަރުދަކަށް އެބައޮތް ތޯ. އަުޅގަ

 1740 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ހުށަހަޅަމުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. 
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ސުވާލުކުެރއްިވގޮތުން ޖަވާުބދޭންދަތި. އެހެންނަމަވެސް ސާފުކޮށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދަންނަވާނީ. އާދެ މީހަކު ގޯްސކަމެއް ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ޮއންނާނެ. އެީއ 

ނޑުމެްނގެ  މީހުންކުރާ ކަމެއްކަމަށް ވަީނވިްއޔާ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 1745ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެްނދަނީ ޔަޤީންކަމަކާ އިތުބާރެއްގެ މަްއޗަށް. 

އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ އިދާރާގަ މިތާނގައި ތިއްެބވި ެއއްެވސް ބޭފުޅަުކ 

މަޖިލީހުގައި މިނަގާ ވޯޓު ގުނުްއވުމުާގވެްސ އަދި ެއ 

ބުކުރެއްވުުމާގވެސް އަިދ އެ ރިޔާސަތަށް އިޢުލާންކުރަން މިތަނަށް ހިސާ

ގެނައުުމގަިއވެސް ެއކަހަލަކަމެއް ނުކުރުްއވާނެ ކަމުގެ ޔަީޤނާުާ އިތުބާރު 

 1750އަޅުަގނޑަށް އެބައޮތް. ެއހެންވީމާ މެންބަރުންނަށްވެސް އަޅުަގނުޑ 

ގަިއ އަިދ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ެއގޮަތށް ޔަޤީންކުރުްއވާށޭ ވޯުޓ ގުުނއްވުމު 

ވޯޓު ހިސާބުކޮްށ ެއއްކުުރވުމުަގއި އަިދ ވޯުޓ އެހިސާބު ަހއްަދވާފަ ރައީާސ 

ހަމައަށް ގެނައުުމގައި އަދި ަރއީސަކަށް އިންނަ މީހަކު އެަކން މަޖިލީހަށް 

އިޢުލާންކުރުމުގައި އެްއވެްސކަހަލަ އޮޅުވާލުމެއް ަމކަރެއް ނުަހދާނެ އެކަމަށް 

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ  އިތުބާރުކުރަްއވާށޭ. އާދެ ިމހާރު  1755އަޅުގަ

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބަށް. 

ނޑު ކުިރން ދަންނަވާލި  އާދެ، ައޅުަގނޑު ހަނދާންެއބަހުރި މީ އަޅުގަ

މައްސަލާގާ ެއކަމަށް ވޯޓަށްނެގުން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާކަމަްށ 

ތަމަ އެ މެންބަރު އެެހންވީމާ މިހާރު އެއިޝާރާްތކުރެްއވީެވސް އެންމެ ފުރަ

 1760މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ދައްަކާވއިރު އެކަާމވެސް ވިސްނާަވަޑއިން ގޮެތއް 

ނޑު ހީކުރަން ޝުކުރިްއޔާ.   ވިދާޅުވާެނކަމަށް އަުޅގަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. އާދެ އަުޅަގނޑު ކުރިްނ  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 ފާޅުކޮށްލި ޚިޔާލަކަށް ޢިއްޒަްތތެރި ބައެއް މެންބަރުން ތާއީދުކުރައްަވއިފި.  ުމޙަންަމދު ޝިާހބު  މެންަބރު

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކަށް. އާދެ، ައޅުަގނޑު މިހުށަހަޅާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:  1765ނުވަތަ އަުޅގަ

ހުށަހެޅުމަކީ ހަމަ ޔެސް. އޯ. ނޯ. ވޯޓެއް ނުވަތަ ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނުފެނޭތޯ 



 69 

ެއގޮތަށް ސުވާުލކުރެްއވިމާ ރަނގަޅުވާނެހެން އަުޅަގނޑަށްހީވަނީ. ވޯޓެއް 

އެީއ ވޯޓުެދވޭނީ ހަމަ އެްނމެގޮތަކަށްތޯ ުނވަތަ ތަފާތު އިޞްލާޙުަތްއ 

އަިއއްސަ ޮއވެއްޖިްއޔާ ތަފާތު އިޞްލާޙުތަކަށްވެސް ވޯަޓށް ދެވޭނެތޯ. 

 1770ފިްއޔާ އެހެންވެ މިދެގޮތުްނ ކުރެ ކޮްނމެސް އެްއގޮެތއް މަޖިލީހުން ނިންމަވައި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑްރާފްޓްުކރަން ފަސޭހަވާނެ. އަދި ހަމަ އެއާެއުކ 

އަޅުަގނޑު މިހާރުމި ެއއްވެސް މެންބަރު އައްުޑއަތޮޅު ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

ހުށަހަޅުއްވައިފި އިޞްލާޙެްއ އެހެން މެންބަރަކު ހުށައެއް ނާުޅއްވާ. 

ކުރާ ުނވަތަ ަގާވއިދު އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ މިހާރުވެްސ އަދިވެްސ ެއޑްރާފްޓު

ނޑަށްީހވަނީ   1775ކޮމިޓީއޮތުމާއެުކ އެިޚޔާލާުާެއްއކޮން ކޮމިޓީއަށް ިދޔައީމާ އަުޅގަ

އެތަނުގަ އަދި ޑރ. ޙުެސއިން ރަޝީދު  ހުށަހެޅުްއވިހެން ިއންޓްރެސްޓަްޑ 

ޕާރޓީޒް ވެސް އެއަށް ޖޮއިްނކުރެްއވޭގޮތަށް ަބއިވެިރެވވަަޑިއގެންނެޭވގޮތަށް 

ގެން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އައިއްިސްއާޔ އޮެވގެން އިޞްލާޙުކުެރވި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްކުރަްނ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލްެއއް އަުތވެދާނޭ. އާދެ، 

 1780ވަގުުތވެސް ވަރަށް ުކަޑތަންވެއްޖެ. ދައުުރވެްސ އެްއގޮތަކުްނ 

ދަންނަވަންޏާުާ އަޅުަގނޑުެމންގެ ދައުުރވެސް ނިމެނީ. އެހެންވީމާ 

ނޑުވެސް ދ.  މިފުރުޞަތުގާ މަޢުޟޫއުން ބޭރުވިކަމުާގވިަޔސްުް އަުޅގަ

 20އަތޮޅުގެ ލޮުބވެތި ރައްޔިުތންނަށް ޝުކުރެއް ދަންނަވާލަންޖެހޭ 

ނޑީގާ އަޅުަގނޑު ބޭންދެވީތީ ޝުކުރިއްާޔ.   އަހަރުދުވަސް ވަންދެން މިގޮ

 1785 

ަމ އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިވަޑަިއގަތުމަށް އަޅުަގނޑުހަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ސަތުންރިޔާ

ފުރިހަމައަށް އިޖާބަދޭނަން އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފަހުރީމާ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. 

އާދެ، މުޅިން ފުރަތަމަފަހަރަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާބޭފުޅަްށކަމަށްވާތީ. ދެްނ 

 1790ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރާވނީ ފާދިއްޕޮޅުގެ 

 އަލްއުސްާތޛް ޙުސެއިން އިބްރާހީމް. 
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 އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށްއެިދ   ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު

ނޑުމެން މިހާރު ބަހުސްކުރަމުންމިދާ މައްސަލައާމެދު.  ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް   މިދަންނަވާލީ އަޅުގަ

 1795ްއޔެވެސް އަދި މިއަދުވެސް ވަިކގޮތެއް ނިމިފައިނުވާތީ އެޮގތެއްގެމަްއޗަްށ އި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު އިްއެޔވެސް ާވހަކަދެއްކި އުސޫލުގެ ަމްއޗަށް ބުރަެވ 

ނުޑ  އަޅުަގނުޑެގވެސް ހުށަހެޅުމެްއ ހުށަހަޅާލުމަށްޓަކާ. އާދެ، އަުޅގަ

ވާއިދާމެދު މިދަންވާލަނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ ަގވާއިދު މަޖިލީހުން ގަ

މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމުގާ މާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅޭ ިއޞްލާޙުތަކާމެދު 

ނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލު   1800ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް ަކނަޑއެޅުުމގެ މިބަހުސްގާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން. އާދެ، ވަރަށްބޮޑަށް ޢިއްަޒތްތެރި ހުރިހާ 

ނޑު މެންބަރުންގެ އަރިހުން ެވސް ވަރަށްބޮ ޑަްށ މަޢާފާއެުކ އަުޅގަ

ނުޑ ހުށަނާޅަން.  ނޑުހުީރ މި ހުށަހެޅުން އަޅުގަ މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ  ނޑުގެ ޒަމީރު އަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް ދެން ހަމަ އަޅުގަ

 1805މަޖުބޫރުކުރީ މީވެސް ހުށަހަޅާލާށޭ. އޭރަށް ފަހަރުގާ އެހެންބޭފުޅުންގެ 

ކަީށގެްނވާކަެމކޭ. އާދެ، ޚިޔާލުފުޅެްއވެސް މިއާ ެއއްގޮްތވުމަކީ އެ

ނޑުެގ ހުށަހެޅުންވެސް ހުށަހަޅާލަން ޤަްޞދުކުރީ. އާދެ،  އެހެންވެގެްނ އަުޅގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޤަވާިއދާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމުގާ 

މާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅި ިއޞްލާޙުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގަިއ 

 1810އިދު ކޮމިޓީްނ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންެވގެންާވގޮތުގެމަތިންނޭ. )ހ( ގަވާ 

ހުށަހެޅުމަކަށް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފަިއވާނަމަ ެއިއޞްލާޙަކާމެދު 

މަޖިލީހުގާ ބަހުސްކުރާނީއޭ. )ށ( ހުށަހަޅަން އޞްލާޙުތަކަްށުް ތާއީދުލިބި 

ބަހުސްގެަވގުތު ނިމުމުން ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިވާ ތަރުތީބުން 

ހާނީއޭ. މިގޮތުން އެއް އިޞްލާޙަަކށްފަހު އަނެއް އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ   1815އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓަށް އަހާ މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްވުމަށް ކަ

އަޣްލަބިއްޔަުތގެ މަްއޗަށް ބިާނކޮށް އެންމެގިަނވޯޓު ލިބުނު ިއޞްލާޙެއް ެއއީ 

ނަޑއަޅާނީއޭ.  )ނ( ޢަމަލުކުރުމުގާ މަޖިލީހުން ޚިޔާރުކުރާ އިޞްލާުޙކަމުގާ ކަ

ނޑަެއޅިފަވާ އަޣްލަބިއްޔަތު  މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ކަ
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ނުލިބުމުނުނަމަ އެއިޞްލާޙު ނުވަތަ އިޞްލާޙުަތއް ފާސްނުވީކަމުާގ 

ނަޑއަޅާ އެިއޞްލާޙުތަކާމެދު އަލުން މިމަޖިލީހުގާ ބަހުސްކޮށް ކުެރވުުނ   1820ކަ

ބަހުސްގެ އަލީގާ އަުލން އެހުށަހެޅުމެއް ޑްރާފްޓުކުރުމަށް 

ކުރާކޮމެޓީއަްށ ފޮނުވާނީއޭ. )ރ( ށ. ަގިއ ޑްރާފްޓު

ބަޔާންެވގެންާވގޮތުގެމަތިން ޯވޓުނެގުމުގާ ެއއް އިޞްލާަޙށްވުރެ ގިަނ 

އިޞްލާޙަށް ވޯޓުލިބި ެއްއވަރުެވއްޖެނަމަ ވަިކގޮތެއް ޚިޔާރު ުނކުރެވުނީކަުމާގ 

 1825ބަލާ މަޖިލީހުގާ އަލުން އެއާމެދު ބަހުސްކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަާށ 

ލީހުގާ ކުރެވުނު ބަުހސްތަކުގެަމއްޗަށް ރިޢާޔަްތޮކށްގެން އަލުން މަޖި

އެހުށަހެޅުމެއް ޑްރާފްޓްކުރުމަްށ ގަާވއިދު ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވާނީއޭ. )ބ( 

ވޯޓުދިނުމުގާ އެމެންބަރަކު ޤަބޫލުކުރާ އެއްގޮތަްށވުރެ ގިަނޮގތަށް ގިނަގޮތް 

އާދެ، މިދަންނަވާލީ ހުށަހެޅިފަވާނަމަ އެއިން ކޮންމެގޮތަކަށްމެ ވޯޓުދެވިދާނޭ. 

 1830 އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއްދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ މިހާރުމި  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

ނޑަްށ ފެން މެންަބރު ައޙްަމދު ޒާހިރު   ނަގޮތް ކުރިމަތިވެފަިއވާުާ މައްސަަލާއއި ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ސާފުކޮސް ދަންނަވާލަން. އެހެންމިދެންނެވީ މީގެކުރިން ޯވަޓށް އެހުނުއިރުަގ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1835އަދި ބަެއއް އިޢްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވިއިުރަގ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނާ ވޯޓުދެއްިވގޮތާ ެއއްބައިުނވެިވގެްނ 

ސާފުކޮށް ސީދާ ބަޔާންކުރުމަށްޓަކާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަޮގތް

އިޢްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ވިާދޅުވެަފވާތީ ެއއްެޗްއ 

ދަންނަވާލަން މަޖުބޫރުވަނީ. ތ. އަތޮޅުގެުެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

ނޑު ބައިތަކަްށ އަޅުަގނޑަްށ   1840ޢަފީފު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަްށ ގެ މައިގަ

ވޭ ެއްއޕޮއިންޓަކަށް ނޫނިއްޔާ. އިޢްަޒތްތެރި ރައީސް ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރެ 

ނޑަށް  ނޑު ކުިރން މި ޚިޔާލު ނުދައްނަވާ އިނީ އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން އަުޅގަ

ނުޑ މިއުޅެނީ ވަރަށް އަޣްލަބިްއޔަތުކުޑަ ހަނި  ހީކުރެވިފައޮތީ އަުޅގަ

 ބައެްއގެތެރޭަގއޭ. އެހެްނވުމާެއކީގަ ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތާ ެއކީގާ ދާންކަމަށް
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ނޑު ެއއްެޗއް ނުދަންނަވާ އިންނެވީ ިއނީ. އަޅުަގނުޑ   1845ހީކޮށްގެން އަުޅގަ

ނޑު ނުދިނަސްުް ފާސްެވގެންދާނޭ. އެހެންނަމަވެްސ  ހީކުރީ އަުޅގަ

ނުޑގެ  ނޑަށް މަޖުބޫރުވެއްެޖ އަޅުގަ ކަންދިމާކުރިގޮތުން އެހެންނުެވ އަޅުގަ

ބަރުގެ ޕޮޒިޝަން ސާފުކޮށް ދަންނަަވން. އައްުޑއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެން

ނޑުމެން މަޖިލިހުގާ  ވާހަކަފުުޅގާ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވާފަަދއިން އަުޅގަ

ުީއުޭޅޮގތާ ބެހޭގޮތުން މިހާރުވެސް މިއިޞްލާޙުތައް   1850ޢާންމުގޮތެއްގާ ވޯޓުދީ

ނޑުމެްނގެ އާދަކާަދައކާ ެއއްގޮްތވެފަ  ުީ އަުޅގަ ހުށަހެޅިގެން މިއުޅެނީ. ެއއީ

ނޑަކަށް ާތއީދެއްނުުކރެވޭ ެއއްކަަމާކ  މިއޮތީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން ތަފާތުގޮތްގޮތަްށ ވޯޓުދެްއވާގޮތަށް ފުރުަޞތު އޮންނާކަށެއް. 

އަޅުަގނޑު ސަބަބު ދަންނަަވފާނަން. ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު 

 1855ވާހަކަފުޅު ވިދާުޅވިފަދައިން ެއންމެފުރަތަމަ އެންމެމޮޅުގޮތް ދެން އެއަށްފަހު 

ނައަށް މޮުޅގޮތް. ތިންވަނަގޮތް ހަތަރުވަަނޮގތް އެހެންގޮސް ދެން އެއަށްވުރެ އޭ

އޭނައަށް އެންމެ ނުފެންނަގޮތަށް ވޯޓުުުދެްއާވގޮތަށް މިނިމެނީ. އެއީ 

ކޮންމެފަހަރަކުވެސް ވޯޓުގަ ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަނޭ. ެއގޮތް ފާސްވެްސވެދާެނ 

ނޑު ނުދެކެން ރަނގަޅުގޮތެްއކަމަކަށްުް. ވީމާ ޢިއްޒަތެިރ  އެއީ އަުޅގަ

 1860ންބަރުން އެއާިއ ބެހޭގޮތުްނ ވާހަކަފުޅު ެދއްކި ެދއްިކ ވާހަކަފުޅުތަކަށް މެ

އަޅުަގނޑު ވަރަށްޮބޑަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް 

އަޅުަގނޑަށް ާތއީދުނުކުެރވޭ ޮޕއިންޓަކީ ހުށަހެޅިފަިއވާ އެްއެވސް އިޞްލާެޙއް 

އޮންނަންއެބަޖެހޭ  ފާސްނުވެއްޖިްއޔާ ދެން އެމެންބަރަށް ފުރުޞަތު

ޑްރާފްޓްކުރި ކޮމިޓީން ހުށަހެޅިގޮތަށް މެދުގަ ގޮތެއް ނިންމަަވން. އެއީ ެއއާ 

ނޑު އަމިއްަލ   1865އެްއކޮޅަށް ވޯޓުެދްއވާ ނޫނީ ެއއާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުދެްއވުން. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަފާނަން ވޭތުވެދިަޔ  ަހކަްށ  25ތަޖުރިބާއިން އަުޅގަ

ނުޑ މަ ސައްކަްތ ކޮށްފަ އޮތްޮގތެއްެގ ވާހަކަ.  އަހަރުތަކުގެތެޭރގަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ސަރުކާުރގެ ފަހަތު ބެންޗުގައިންޒަމާުނގާ މިހެން ދެންނެވީމާ 

އެނިގވަާޑއިގަންަނވާނެ ކަްނނޭނގެ އިނގިރޭސި ދެނެވަަޑއިންނަވާެނ 

 1870އިނގިރޭސި ދެެނވަަޑއިންނަާވނެ ކަންނޭނގެ އިނގިރޭިސ ަގވަރމަންޓް 
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ުްގެ ގޮތުާގ އިްނޒަ މާނުގާ ައޅުަގނޑުމެން ބަެއްއފަހަރާ ހުށަހެޅޭ ބެކްވިންާޗރޒް

އެިކއެކި ބިލްތަކަށް އިޞްލާޙުަތށް ހުށަހަޅަން މަޖިލީހަށް. ހުށަހަޅައިގެން ލިބޭ 

ނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ލިބޭ  ނޑުގެ ައޅުގަ ކާމިޔަބީއަކީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ވޯާޓ ތާއިދުކުރެއް  2ވޯޓަށް އަުަހާއިުރގާ ލިބެނީ  ިވ ވޯޓު. ެއއީ އަުޅގަ

 1875ބޭފުޅާގެ ވޯޓު. ބަެއއްފަހަރަށް އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ތާއީދު ނުލިބިވެސް 

ނުޑ މަޖިލީހުގެ ޑިބޭުޓގާ ވަަރށް ރަނގަޅަށް  އެބަދޭ. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޚިޔާލު ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުންގެންދަން.  ބައިވެިރވަން. އަުޅގަ

ނުޑ ގޮތަށް ބިލަށް  އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙު ގެންނަްނ ފެންނަ ސަބަބަކީ މައިގަ

ނޑާ އެބިާލ  ނޑު ބޭނުންވޭ. ައޅުގަ ބަލާލާއިރުގަ އެބިލް ފާސްކުަރން އަޅުގަ

 1880އިދިކޮެޅއްނޫން ސަރުކާރުން އެހުށަހަޅުއްވާފަ ފޮނުވާަފ އޮންނަ ބިލަކާ 

އިދިކޮެޅއްނޫން. ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑުެދކޭގޮުތގަ އެބިލް ފުރިހަމަވާނެ 

ިޖއްޔާ. އެހެްނނަމަވެސް ޯވޓަށް އަޅުަގނުޑ އިޞްލާާޙއެީކ ފާސްވެއް

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާގޮތް ފާްސނުވެގެން މުޅި ބިލް ފާސްކުރަންުް ވޯޓަށް 

ނުޑ  ނޑު އަބަދުވެސް ބިލް ފާސްކުރަން ވޯޓުދެން. އަޅުގަ އައްަސާވއިރު އަުޅގަ

 1885މިހާރުވެސް ހަނދާއެބަހަރި އަޅުަގނޑު މިގެްނގުޭޅ އުސޫލާއެްއގޮތަށް 

އޭނަ ނަންފުޅު މި މަޖިލީހުގަ ދަންނަވާކަށް މަސައްކަތްކުރި އެއްބޭފުެޅއް 

މިހާރު ބޭނުމެއްނޫން އެއީ މިހާރު ވަރަށްބޮޑު ޢިްއޒަތްތެރިެއއް އެއީ. 

ވަރަށްބޮޑު ިޢއްޒަތްތެިރއެއް. މިހާރު ޕޮލިޓިކްސްއިން ުދރުގަިއ އުުޅްއާވ 

ބޭފުޅެއް ެއއީ. އެހެންވުމާެއކީަގއި ނަންދަންނަވާކަށް ޭބނުންފުޅެއްނޫން. 

 1890ތޮުޅގެ މެންބަރުކަން އޭރު ކުރެއްވި. އޭާނވެސް ޯވޓު ދެއްވަމުން ދެކުނުގެ އަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ިވްއޔާ އެފުރުޞަތު  ގެންދެވީ މިދެންނެވިގޮތަށް. ވީާމ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ މިގޮތަށް  އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އަދިެވސް އަުޅގަ

ެގ އަޅުަގނޑުމެން ގޮތެްއ ނިންމާއިރުަގއިވެްސ ެއޑްރާފްޓަށް ވޯޓު ދިނުމު 

ފުރުޞަތު އޮންނަން އެބަޖެހެއޭ. ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކޮްށެގން މިގެންނަނީ 

 1895ކޮމިޓީއަކުން. އެކޮމިީޓގެ ބަެއއް ބޭފުޅުން މިހާރު ހަމަ ނަންބަރު އެވަ 

ވިދާޅުޭވ. ނަންބަރެއް ނޫން ކަންނޭނގެ މުހިންމީ. މަޖިލީހުން މަސައްކަތެއް 
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ޮކމިޓީއެއް. ދެން  ކުރުމަށް ވަކިބަަޔކާ ަޙވާލުުކރައްވާަފއި ވަނީ. އެއީ

 25އެކޮމިޓީން މަސަްއކަތް ނިްނމަވަިއގެން އަންަނއިރުަގއި ިމއަންނަނީ 

ބޭފުޅުން ހިމެނި ވަޑަިއގަތަސް. ެއއީ  10ބޭފުޅުން ހިމެނި ވަޑައިގަަތސް. 

  ްު  1900ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަެތއް. މަޖިލީހުން މަސައްކަތް ަޙވާލު ކުެރއްިވ ކޮމިޓީން

މާ ޢަދަދު އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން ނިންމި މަސައްކަތް ހުށަހެޅޭނީ. ވީ

ކަންނޭނގެ. ބަެއއް ފަހަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާަހކަފުޅުަގއި އެަބ 

ބޭފުޅުންނޭ.  10ބޭފުޅުންނޭ.  25ޢަދަދަށް ބާރު ލައްވާފައި އެަބ ވިދާޅުވޭ 

އެެއއްނޫންކަންނޭނގެ މީެގ އިޝޫއަކަށް ވާންޖެހޭނީ. މިމަސައްކަތް 

 1905ނިންމާނީ އެބައެއް ހުށައެޅުން. ވީމާ އެއާ ބެހޭގޮތުްނ  ވާންޖެހޭނީ ކޮމިޓީން

ނޑަށް ފެންނަނީ.  ވޯޓު ދެއްވުުމގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްުް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭރު  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެްނ ބަލަމާތޯ މުޅިއަކުން ައުޅގަ

ކަްށ ޤައުމުތަކުގެ ޕާލަމެންޓް އޮންނަގޮތަށް މިކަންތައް އަދި ރާއްެޖއަކު ކުެރވޭ

ނެތް. ސަބަބަކީ ރާއްޖޭަގއި ައދި ނެތް ޕާޓީ އުޞޫލެއް. އެެހންވުމާ އެީކގަިއ 

 1910ކޮމިޓީއަކަށް ދިައޔަސް ކޮމިީޓެގ ބޭފުޅުން ގެންގުޅުްއވަނީ ހަމަ އެބޭފުޅުންގެ 

އަމިއްލަ ޚިޔާލުފުޅުަތއް. ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ލިބިަވޑަިއގަްނނަވާފައި ހުންނަ 

ބިނާކުރައްވާފައި ފެނިަވޑަިއގަންނަވާ އެންެމ ޢިލްމަކާ ތަޖުރިބާއެއްގެ މައްަޗށް 

ރަނގަޅު ގޮތެއް ހުށަހަޅުްއަވނީ. ދެން ކޮށާ މަށާ ގޮތްގޮތް ހަދައިގެން 

ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންުް މިތަނަށް އަންނަނީ. އެހެންވުމާ އެީކަގިއ 

 1915އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ ކޮމީޓުިގެ ހުށަހެޅުްއވުމަށް ޯވޓު ުނދެއްާވގޮުަުަތަށް 

ން މިދެންނެވީ ވަކި ެއއްގޮަތކަށް ވޯޓުެދވޭ އިރުަގިއވެސް ނިންމަވާކަށްުް. އެހެ

ނޑަށް ފެންނަނީ  ނޑު ބަލާލަން ނިންމަވަން އަޅުގަ އެްއގޮތެްއކަމަށް އަުޅގަ

ހަމައެކަނި އިޞްލާޙުތައް. ޮކމިޓީން ފޮނުވާފައި އޮތްގޮަތީކ އެއި ވަކި 

ގޮތެްއކަމަށް ބައްލަވާަފއި ގެންދަވަން ައޅުަގނޑަށް ެފންނަނީ. ދެން 

 1920ޒަތްތެރި ރައީސް. ަބއެްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގިއ ޢިއް

އަވަްސކުރަން އެހުށަހެޅުްއިވ ޚިޔާލުފުޅަށް ތާއީދުކުރެވޭ. ދ. އަތޮޅުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްިވ ޚިޔާޅުފުަޅކީ ރަނަގޅު ހުށަހެޅުއްވުމެްއ 
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ނޑަށް ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެްސ މިހާރު މިވަގުތު މިދާގޮ ތުން އަޅުގަ

ހީވަނީ ކޮންމެހެން އެހުށަހެޅުމާ އެކީަގއި ކުރިއަށް ނުގެންދެވިައސް 

 1925އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއަްށވުެރ ރަނގަޅު ަމގެއް ފެނިދާެނ ކަންނޭނގެ. 

އެކަމަކު ޙަޤީޤަުތގަިއ މިމަްއސަލައަށް ނިމުމެއް އަންނާީނ އެވިާދޅުިވގޮތަށް 

އް ނިންމެވީމާ. ޢިއްޒަތްތެިރ އެމައްސަަލއާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުން ގޮތެ

ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންެވސް ބޭނުންވޭ މިވޯޓުދޭއިުރގަިއ ގިަނ ބޭފުޅުން ވޯޓު 

ދެއްވަނީ ިމވެނި ގޮތަކަށްކަން އެނގޭ ކަމަށްވަނީ ިވއްޔާ ެއޮގތަކަށް ވޯޓުދޭްނ 

 1930ބޭނުންވޭ. ައވަހަށް ނިންމަާވ ލައްވަން. ަބއެްއ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

އި އެބަ ވިދާުޅޭވ ގިނަބޭފުޅުން ެއއްބަްސެވ ވަަޑިއގަންނަވާ ވާހަކަފުުޅގަ

ގޮތަަކއިގެން ކުިރއަށްދާން. ެއކަމަކު ެއއްބަސްވެ ވަަޑިއގަްނނަވާ ގޮތަކަްށ 

ކުރިއަށްދާން ކިހިނެތްތޯ ެއނގޭނީ. ެއއީ ވޯޓުން އެަކނި މިއެނގެނީ. 

ރު ގިނަބޭފުޅުން އެއްަބސްވެ ވަަޑއިގެންެނވީ ކިހިނެތްތޯ. އަދި ދެތިން ހަތަ

 1935ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވިައސްުް ނޭނގެ ގިނަ ބޭފުޅުްނގެ ާތއީދުއޮީތ 

އެގޮތަްށކަމަކަށް، ވީމާ އެެހން ދިއުމަކީ އަދި ދަތިަކމަކަށް ވެދާނެ 

ނޑުމެންނަްށ  ކަންނޭނގެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮމިޓީައކަށް އަލުން އަުޅގަ

. ބޭބޭފުޅުންގެ މައްސަލަ މިފޮނުވެނީ ޚިޔާލު އެްއގޮތް ކުރެވޭތޯ ބަލަން

ވާހަކަފުޅުން އަޅުނަގޑަށް ީހވާގޮުތަގއި ވިްއޔާ، ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، 

 1940މިހާރުވެސް ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް މަސައްކަތްޕުުޅ އެބަކުރަްއާވ 

ނުރަސްމީގޮތުންވެސް ޚިޔާުލ އެްއގޮތް ކުރެްއވަން ެވެގން ބޭބޭފުޅުންނާ 

އްކަތްޕުުޅ ރައީސްގެ ފަރާތްޕުޅުން ަދއުވަތު ެދއްަވިއގެންވެސް މަސ

ނޑު ަވރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ މަސައްކަތްޕުޅު ގެންދަާވ  އެބަގެންަދވާ. އަުޅގަ

ނުޑ ހިތަށްއަރާ މިހާރު ޑްރާްފޓުން ކޮމިޓީއަށް  ގޮތާމެދު. ދެން އަުޅގަ

 1945މައްސަލަތަކެއް ފޮުނވިދާނެ ބާއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނޑު ކޮއްޓާ ލަން ނުޖެހޭ އުޞޫލީ މަޢާފަށް ދަންނަވަންޖެހޭ. މިއީ އަުޅގަ

މައްސަލަެއއް ކަންނޭނެގ. ެއއީ ކޮމިީޓއެްއ ހޮްއވަވާަފއި ކޮމިޓީއާ ަޙވާލު 

ކުރެްއވީ ަވކި މަސައްކަެތއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތް 



 76 

މިތަނަށް ގެނެވިއްޖެ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހުގައި ޮއންނަ ޑްރާފްޓިން 

 1950ސައްކަަތކާ ކޮމިީޓއާ ޙަވާލު ކުެރވި ކޮމިޓީއަށްެވސް ނޫން. ހަމަަވކި މަ

އެމަސައްކަތް ނިންމަަވިއގެން ކޮމިޓީން ގެންނަވައިފި. މަޖިީލހުން ބަލައިވެސް 

ގެންފިހެން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. ދެން ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހި ވަޑައިނުގަންނަވާެނ 

ބައެއް އިޞްލާހުތަްއ ގެންަނވަންޏާ، އެއިޞްލާޙުަތއް ެއހެން ގޮތަކަށް 

ނުޑ ހިތަށްއަރާ މަޖިލީހުން ވަކިގޮެތްއ ކަންނޭނގެ  ގެންަނވަން ޖެހޭނީ. އަުޅގަ

 1955ނުނިންމަވާ ކަމަށްވަންޏާ ދެްނ ޑްރާފްޓިން ކޮމިީޓއަށޭ ވިދާޅުވެފަިއ ދެން 

ނޑު ދަންނަވަން  އެމައްސަލަތަކަށް ފޮނުްއވިާދނެ ބާއޭ. ދެން އަުޅގަ

އިތުރު ބޭނުންވަނީ އިތުރު ހުށަހެޅުެމއްެގ ވާހަކަ. ޢިްއޒަތްތެުެރި ރައީސް. 

ހުށަހެޅުމެކޭ މިދަންނަވަންޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް މިތަނަށް މިހުށަހެޅޭ 

އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން އެއްެޗްއ ދަންނަވަން ވަރަށް އުދަނގޫވޭ. ސަބަބަކީ 

 1960ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ދެންމެވެސް ކަރުދާސްކޮޅެްއެގ އިޞްލާޙެއް 

އިޞްާލޙު ކުރަްއވަން ވިދާޅުެވއްޖެ. ލިޔުމެއް ަބއްަލވަިއގެން. އެބޭފުަޅކު 

ހުށަހަޅާފައި ހުރި މާއްދާތައް ޕޮއިންޓްތައް ރަނަގޅުހެން އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ. 

އެހެންނަމަވެސް ައޅުުުަގނޑުެމންގެ އަުތަގއި ލިޔުމެްއ ނެތްަކމުގައި ވަންޏާ 

އެވަރަށް އުނަދގޫ ކަމަކަްށވޭ. އެއިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަަދއްކަން. ކުީރެގ 

ނޑު ދަންނަވާފައި އޮންނާނެ އިޞްލާޙެްއ  ޖަލްސާއެްއގަިއވެސް  1965އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު ނޯޓިސް ދީގެން އިޞްލާެޙއް މިހުށަހެޅޭނީ. 

ޑްރާފްޓް އޮތީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަތްޕުަޅށް ގޮސްފައި. 

އެހެންވެއްެޖއްޔާ ދެން އެހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވންޖެހޭނީ ކުރިން 

ނޑަްށ  ނޯޓިސް ދެއްަވިއގެންނޭ. ލިުޔމަކުންނޭ ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭނީ. އަުޅގަ

ނިޑމެން އެއްބަްސވެފައި އޮތީ ެއައށްވުރެ ކުދިކުިދ   1970ހީވާގޮުތގައި ިވއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށްުް ހުށަހެޅޭނީ.  އިޞްލާޙުތަކޭ މަޖިލީހުގައި ިމތާ ތިބެފައި އަުޅގަ

ނޑު އެދެން ިއޞްލާޙުގެ ވާހަކަ މިހާރު މިްޑރާފްޓް ކުރައްާވ  ވީމާ އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވާގޮުތގަިއ  ބައިގަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާެނގޮތް ކަމަްށވަންޏާ. އަުޅގަ

ވިްއޔާ ޅ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުުމގަިއ 
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 1975އިޞްލާޙު ހުށަހާޅުއްވާނެ ގޮުތގެ ވާހަކަ އެބައޮތް ލިުޔއްާވފައި. އެވާހަަކ 

ނޑު ވަރަށްޮބޑަށް އެދެން ކުރިން ހުށަހަލޫއްަވިއ ގެންނަވާކަމަްށވަން ޏާ އަުޅގަ

އިޞްލާހެްއގެ ގޮުތަގއި އޮުތން. ދަންނަވަން މިއުޅޭ ެއްއޗަކީ މަޖިލީހަށް 

މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިގެން ޑްރާފްޓެއް ހުށަހެޅިގެން ޑްރާފްޓެއް 

ހުށަހަޅުއްވާކަމަށް ވަންާޏ އެއިޞްލާޙަކީ މެންބަރުންނަށް ނޯޓިސް 

 1980ގަންަނވަިއގެން ހުަށހެޅޭ އިޞްލާޙެްއ ކަހަުަަލޮގތަކަށް އޮތުން ލިބިވަޑައި 

ނޫނިއްޔާ އެންުްމެ ކުޑަެވެގންވެސް ލިޔުމަކުން މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮުޅ 

މައްޗަށް އެ އިޞްލާޙެއް ިލބޭކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްަސވައި ެދއްވުްނ 

 އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެެދން. އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެްއކުމުގެ

ކުރިން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ނިންމާ ހިސާބަށް 

ނޑަުަށް ފުރުޞަތު އެބަލިބޭ. ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފަށް   1985ދިޔައީމާ އަުޅގަ

ދަންނަވަންޖެހޭ. ގިނަވަގުތު ތަކެއް ހޭދަކުރީތީވެ. ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުުރވެިރވަން. 

 

 މެންބަރުންގެ  55ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ޝުކު މިދަލުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

 1990 އަޣުލަބިއްޔަެތއް ލިބުމަކީ ވަަރށް އުނދަގޫ ކަމެއް. އަދި އަމުދުން މިކަން  ޔާމީން هللا މެންަބރު ޢަްބދު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ މިހާ ހާޒިރީ ދަށްކޮށް އުޅޭ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގައި. އެހެްނވީމާ އަޅުަގނޑަްށ ބޮޑަށް ާތއީދު ކުރެވެނީ ކަމެއް ޖަލްސާތަކު

ނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް ަހމަޖައްސައިގެްނ  ފާސްކުރެވޭތޯ ބާރުެލވޭގޮތަށް ައޅުގަ

ކުރިއަށް ގެންދަން. ެއއީ ކަންނޭނގެ މަޖިލީހުން ކަމެއް ިނންމުމުގައިުް ހަމަ 

 1995ޮބޑު އުޞޫލަކަްށ ރަނގަޅަށް ވިސްަނިއގެން ކަމެއް ނިންމުމުގަިއވެސް އެންމެ

ވާންވާނީ ރަނަގޅު ކަންތަްއތައް ފާސްކުރުމަށް ގޮތްތަެކއް ނެރެެވވޭޯތ 

މަސައްކަތް ކުރުން ކަންނޭނގެ. މިމޭރުމުން މާލޭގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ދެއްކެވި ވާހަކަުފޅަށް އަޅުަގނޑަށް 

ންގެ އަޣުލަިބއްޔަެތއް ހޯދާއިރު މެންބަރު 55ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދު ކުެރވޭ. 

 ްު  2000އަޅުަގނޑަށް މިހާރު މިއުޭޅ މައްސަލަިއގާ ހަމަ ވަރަށްޮބޑު ދެމައްސަލައެއް
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މިދިމާވަނީ. އެއްމައްސަަލއަީކ މައްސަލައަކަށް ޚިޔާލުަތއް އަންނައިރު 

މިމާއްދާއަކަށް ޚިޔާލުަތއް އަންނައިރު ހަމަ ޚިޔާލުތަުކގެ މަޙުފޫމުގައި ތަފާުތ 

ކޮޅު ނޫނިްއޔާ އަރާރުންވާ މަޙުފޫުޫމް ހުންނަ މައްސަލަތަކުަގއި ނޫނިއްޔާ އިދި 

އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ެއއްމައްސަަލއަކަށް ެއއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު 

 2005ވޯޓުދިން ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް އުޞޫލު ގެންގުުޅްއވާ މެންބަރުންކަމުގައި 

ންޏާ ވޯޓެްއ ގައި ތަފާުާތު އުޅޭކަމަްށ ވަންޏާ ތަފާތު ދެގޮތަކަށް މަޙުފޫމްވަ

ނޑުމެން ކުރީަގއި މިދެއްކުނު ވާހަަކ  ނުދެއްވާނޭ. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ފޫމް އެކައްޗެކޭ. އެހެންނަމަުަވެސް ޭއެގ ަގއި މިދެއްކުނު ވާހަަކއަީކ މަޙްތަކު

ުުޅޭދާނޭ. ޢިބާރާތް ކުރުމުގައި ޑްރާފްޓިންގަ އި އުޅޭ ަމއްސަލަަތއް އު

 2010ބާރާތް ރަނގަޅު ޢި ރުން އެއެހެންކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ތަފާތު މެންބަ

އެްއޗެްއ ސާފުކޮށްދެއްވަން ބޭނުްނފުޅުވާތީ ތަފާތު  ކުރަްއވަންުް ބުނާ

އަރަނީ  ށްުްއިޞްލާޙުތައް އަތުވެދާނޭ. ެއހެންކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑު ހިތަ

ނޑުމެން ކަމެއް ފާްސކުރަން ބޭނުންކަމަށް ވަންޏާ އެއް ުުގަ ިޚޔާލަށްވުެރ  އަޅު

ރުޞަތު އޮވެއްޖެކަމަްށވަނީ ިވއްޔާ މަޖިލީހުގައި ގިނަ ޚިޔާލަށް ވޯޓު ދެވޭނެ ފު

 2015މިކުރާ މަސައްކަުތގައި ހަަމ މުއްސަދިކަން އިތުރޭ އެަވނީ. އެއިޚްތިޔާުރ 

ނުޑ ހަމަ ޤަބޫލެއް ނުުކރާނަން އުޞޫުލ  އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ އަުޅގަ

 ކަކަށް ވޯޓުދީފައި ފޫމްތަމަށްވަނީ ވިްއޔާ އަރާރުްނވާ މަޙްހިފަހައްޓަން ބޭނުންކަ

ނުޑ އިދިކޮޅު މަޙް ފޫމް ތަކަުަކަށް ަހމަ އެމެންބަރު ވޯޓު ދެްއވަފާނެއެކޭ. އަުޅގަ

ހިތެއް ނުބުނޭ އެމެންބަރެއްގެ ކޮންޝަންސް އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރާނެކަމަކަށް. 

 2020އެހެންވީމާ ައޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރަނީ މިހާބޮޑު އަޣުލަިބްއޔަތަކުން ކަެމއް 

ނޑަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވެީނ ފާސްކުރަން އެއޮންނަ ޙާލަތްތަކުަގއި އަުޅގަ

ާބރާތުން އިޞްލާޙު ސް ުބނެވިފައި އޮންނަ އެްއޗެއް ޢިއުޞޫލަށް ބަދަލު ނައި

ކުރުމަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުތަްއ ގެންނައިރު ހަމަ އިޞްލާޙެއް ގެންނަކަމަށް 

ވަންޏާ ކުރިން ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކަށް އިޚްތިޔާރު އޮތްަކމަށްވަނީ ިވއްާޔ 

 2025އް ފާސްުކރަން ފަސޭހަވާނޭ. މިމޭރުމުން ވާހަކަދަްއކާއިުރ އަޅުަގނޑުމެން ކަމެ 

އަޅުަގނޑު މިއަދު މިއުޅޭ މަްއސަލާގައި ދަންނަވަން ބޭނުންަވނީ ޙަޤީޤަތުގައި 
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އެްއއިޞްލާޙަށް ެއއްފަހަރަށްުވރެ ގިނަ ފަހަރު ވޯޓު ދެްއވޭެނތޯ. ނުވަތަ ހަމަ 

ރީ މިހާ ިމއަދުެގ ހާޒި .އެންމެ ވޯެޓއްތޯ ދެްއވޭނީ މިކުރާ ސުވާުލގައި

ހިތަކަށް ނުފެނޭ މިހާ ޑައިވާްސ ދެޚިޔާލު އޮއްާވ  ވީމާ އަޅުަގނޑު ހަުަމަށްުްދަ

 2030މެންބަރުން އަދި މިހާރުެގ  69މިކަންގޮތަކަށް ނިންމެވިދާނެ ކަމަކަށް. ެއއީ 

ިއތުރެއް ނުެވސްވޭ  އްެލިވައސް އަދި މާބޮުޑ ޢަދަދެއްޖަލްސާގައި ާހޒިރީ ބެ

ތަކަށް ނުނިމޭ ކަމަްށވަންޏާ އަނެްއކާ ކަންނޭނގެ. އެހެްނވީމާ މިމަްއސަލަ ގޮ

ތިޔާރު ކުރަނީ އިްޚތިޔާރު ކުރާއިުރގައި މިއިޚް  މަލްޓިޕްލް ވޯޓިންގައި

ފޫމް ނޑުމެންނަށް ކޮންސެޕްޗުއަލީ މަޙްކިހިނެއްތޯ. އެކަްނވެސް ައޅުގަ

 2035ސްޓޭންްޑ ެވގެންނޫނިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހުން ކުރެިވގެްނ އަންޑަ

ނުޑމެންނަށް މިދެކެވޭ ވާހަކަ ހަަމ އަުޅގަނޫނިއްޔާ ހިެއއްނުވޭ އަ ނޑުމެން ުޅގަ

 3ވޯޓު ލިބުނީ  52ނެތް. އިއްެޔގައި ވޯުޓގައި  ހެންވޯޓުލާއިުރގައި އެނގޭނެުެ

ނޑަކަށް ެއއްގޮަތކަްށވެސް ިއއްެޔގެ  މެންބަރުން ވޯޓު ނުދެއްވަނީ. އަޅުގަ

ފޫމް އަރާރުމެއް ޅުަގނޑަަކށް ނުފެނުނު މިބުނާ މަޙް މައްސަުަލާަގއި އަ 

 2040ތުވެދާނެ ކަމަކަށް. ހަމަ ޢިބާރާތް ކުރުމުގައި ޑްރާފްޓް ުކރުމުގައި ުއޅުނު އަ

ޯވޓު ނުލިބިގެން ދިޔައީ. އެހެްނނޫންނަމަ އިއްޔެެގ  3މައްސަލަެއއްގެ ތެޭރގައި 

ިޚޔާލަށް  ހާޒިރީ އެހާ ދަށްއިުރވެސް ަމލްޓިޕްލް ވޯޓިންއަށް ނޫނިްއާޔ އެއް

ހަުަމަ ފާސްެވގެން ދިޔައީްސ.  އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ދެއްވާ ވޯޓަށް

ޢިބާރާތް ކުރެއްވުން ރަނަގޅުނަމަ ހަމަ އެކަން ވެގެން ދިަޔީއސް. މިސާލަކަށް 

 2045ކަމަށްވަންޏާ ދެން ައލުން ޑްރާފްޓް  އެްއވެްސގޮތަކަށް ފާސްުނވެްއޖެ

ކުރަްއވާނިއްޭޔ. ބަހުސް ކުރުމަށްފަހު ޑްރާފްޓް ކުރާނީއޭ. ބުނީމާ 

ބައެްއ މެންބަރުން ހަމަ އެެމންބަރުން ޤަބޫލު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިްނ ހަމަ

އެކީ މެންބަރުންނަށް ސާފުވެ ވެޑާއިުނގަންނަވާތީ ތިވިދާޅުީވ ތީއާ ކުރަްއވާ

ެއ ޑްރާފްޓުކުރާނީ  .އެހެންވެއްިޖއްޔާ ޑްރާފްްޓކުާރނީ ކޮންބައެއްހެްއޔޭ

 2050 ކޮންބައެްއކަމަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ޭއގައި ލިޔުްއވާލެްއވިފައި 

ުި އޮތްކަމަށް އެއީ މި ގަާވއިދު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ނެގޭއި ނޫނީ ގަވާއިދު  ރު

ނުޑ ހަމަ ޔަޤީުީން ށްުް ނެގޭ ކޮމެީޓެއކޭ ލިޔުުުްއވުނުއެކުަލވާލުމަ ނަމަ އަުޅގަ



 80 

އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ނޭނގެ. އިްއޔެ އެ ވޯޓު ފާސްީވސް ަކން

ނަޑށް ހަމަ އުޞޫލީ ބޮޑެ ތި މައްސަލަތަކުަގއި މިއުޅޭ ވާހަަކއަީކ އަުޅގަ

 2055ެއއްޙިޔާލަށް ވުެރ  ޓިޕްލް ވޯޓުން ތާއިދު ކުރެވެއޭ.ކަމަުަށްވަންޏާ ހަމަ މަލް

ކުރުމަށް ޭއަގއި އޮންނަ އިބާރާތް ޙްފޫމެްއުް އިޞްލާޙުގިނަ ޙިޔާލު އޮންނަ މަ

ވޯޓު ދީފައި އަދި ޭއގެފަހުން އެ އިޞްލާޙު  1ކަމަށް އަންނަ އިޞްލާޙަކަށް 

ދު ނުން ހަމަ އަުަޅުަގނޑަށް ހަމަ ތާއީއި ވޯޓު ދިފާސްނުވެއްޖެކަމަށް ވަންޏާ

ބިްއޔަތުން ެގ ބޮުޑ އަޣުލަ 55ނގެ ހަމަ އެކަމަށް. ޭއރުން ކަންނޭ ކުރެވޭ އިރު

ނުޑމެންނަން ކަންތައްތަށް ނިންމަން ފަސޭހަވާނީ  2060 .ކަމެއް ނިންމާއިރު އަުޅގަ

ޅޭތީ ދެން މިހާރު މިއުޅޭ މައްސަލައިގަިއވެސް ހަމަ ހާޒިރީ މައްސަލަ މިހެން އު

އް ުނެގނެވޭނެއޭ. މިހާރު ހިތައްއަރަނީ މިއަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ހައްލެ

މާ އެކީ އެހެންވީއާުާމަދުވީމަ އެހާތަކުން މެންބަރުންެގ އަދަދު މިއޮތްގޮ

ބު ހާުާމަދު ޝިއަޅުަގނޑަށް ާތއީދު ކުެރވެޭއ ދ. އަތޮޅު މެންބަރު މުޙަންުް

ނޑުމެ  2065ންނަށް މިހާ ތަފާތު ޑައިވަސް އެހުށަުަހެޅުއްވި  ހުށަހެޅުްއުވމަށް އަޅުގަ

ވުރެ ގިނަ ވޯޓު ްށ ޙިޔާލަށް ެއއްވޯޓަ ުއޞޫލު ުއޅޭތީ ެއއީ. އެއް  ދެވި

ވޯޓުތޯ ެދވޭނީ މިއުޫޞލަށް ހަމަ ގޮތެްއ  1ނޫންތޯ ނޫނިްއޔާ ަހމަ  ،ދެވޭނެތޯ

މިސާލަކަށް އިއްެޔަގއި  ،ލް ވޯޓިންންމެވިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ މަލްޓިޕްނި

ނޑުމެންގެ ެމންބަރުން މިއަދު އަޅުަގނަޑކަށް ވިސްނުން ހުރި ގޮތާއި އަުޅގަ

 2070ވުރެ ގިނައިްނ ށްުްވޯޓަ 53ހުރެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ ހިތުން ހަމަ 

ވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ދެން ވާންވީ ގޮތަކީ ހަމަ ލިބޭނެވެސް ކަންނޭނގެ. އެހެން

ނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް  ޑްރާފްޓިންގައިުް ިމއުޅޭ މައްސަލަާއއި އަުޅގަ

ގެންދަވަްނވީ ގޮތަކަށް ެއއްެޗއް ދަންނަވާކަށް  އްުްންތަރިޔާުާސަތުން މިކަ

ނޫން މިއުޅެނީކީ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ހިތަްށ އަރަނީ އެހެން 

 2075ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ ދެން ލިޔެިވފައި އޮތީ ކޮންމެ މެންބަރަކު ލިޔެވިފަިއ އޮްތ 

ެގ ލިސްޓަކާ ހަމަ ވިފަިއ ޢަމަލުކުރަންވީ ޕްރޮސީޖަރއިޞްލާޙު ދެން ލިޔެ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަފަ ށްުް ހަރަކު ކަމެއް ނިންމިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާއި އަުޅގަ
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ގެ މުޅިެއބައި ނިންމާފައި ހަމަ ވޯޓު ސާފުކުރަން. ދެއްވި ފަސޭހަވާނެ ކަންނޭނ

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 2080 

          އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މިހާރުވެސް ވާހަކަދައްަކވަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެން  .އެބައޮތް ރު ަފސްބޭފުޅަކު އެިދވަަޑއިގެންަފއި އެދިަވޑަިއގެންފައި ހަތަ

ނޑަްށ ވެސް މިހާރު ގަޑިޖެހެން ވަރަށް ކައިއެހެންނަމަ ރިވެފައި ވާތީ އަުޅގަ

އާދެ،  .ުެހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވޭެނއޭުޭ ދަންނަވާކަށް ނުކެރޭނެ

ނުޑ އަޅު  .ަފއި އޮތީށްުްޙިޔާލުކޮ ަގއި ނިންމާލަން މިއަދުވެސް 12.30  2085ގަ

އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ފެލިދެ 

ނޑުމެންގެ ގަިޑ މިހާރު ަވރަށް ކައިިރވެފަިއ ދެން ައޅުގަ .ޝާހިދަށްهللا ބްދުޢަ

  .ހީކުރަންކަމަށް  ވާތީ އެކަމަށް ވިސްނާަވޑަިއގަްނނަވާނެ

 

 2090 އަޅުަގނޑު މަސަްއކަތް ުކރަމުން ގެންދިއައީ  .ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއްޔާ ޝުކުރި ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު 

ކަހަލަ ކޮމްޕްރޮމައިސް ޓެްކސްޓެއް  މަޖިލީހުގައި ޤަުަބޫލް ކުރެވިާދނެ ާޝހިދު هللا ބްދުޢަ

 ހުށަހެޅޭތޯ. 

 އެހުށަހެޅުމާއި ހަމައަށް ިދއުމަކީ އެކަީށގެން ހުީރމާވަގުުތ މިހާރު ގާްތވެފައި  ވާހަކަެދއްެކވުންުް:

ނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ދެން މިއޮތް ވަގުުތކޮޅު  ނޫން ކަންނޭނގެ. ވާކަމެއް ައޅުގަ

ނޑަށް އެބޭފުޅުްނނާއި ދައްކާލެވުނު   2095ދަންނަވަލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ުާ ވާހަކަ ތެރޭަގއި ފާހަަގ ކުރެވުނީ ހުރިހާ  ގެއި ލިބުނު ފުުރޞަތުއާ

މެންނަުަށް ންުްބޭފުޅުންވެސް މިތިއްބެވީ ަޙޤީޤަތުގައި ވާހަކަދައްަކިއގެްނ އެ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަހަލަ ޓެކްސްަޓކަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ވަރަށް އެދިަވޑާއިންނަަވޭއ 

އަދި މިކަމަށްޓަކައި އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކޮއްދެްއވަިއގެްނ 

 2100އަޅުަގނޑަށް އެކަހަލަ ޓެްކްސޓަކަށް އާެދވިފައި މިހާރު މިއޮތީ. ދ. އަތޮުޅ 

ވުރެ ގިަނވޯުޓ ށްުްބު އެއް ވޯޓަ ހާުާޝި މަދުންުްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

ލެުެވޭނެތޯ ފުރަތަމަ ސުވާލުުކރެއްވި އެއްބޭފުެޅއް އަްލއުްސތާޛު މުޙަންމަދު 

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން  .ބުހާުާޝި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކީ އަުޅގަ
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ކުުުރައްަވއިފި. ގަާވއިުދ އެކުަލވާލުމުަގއި ެއއްޯވޓަށްުވރެ ގިނަ ވޯޓަްށ ޤަބޫލު

 2105ތަުކގައި ހުށަހެޅޭ ިއޞްލާޙުތަކުަގއި ވޯޓު ނުދެޭވގޮތުަގއި ެއގޮތަށް އިޞްލާޙު

ުަތު ތަކެއް ހޯދޭގޮތަްށ މަނިކުފާނުވެސް   އެހެންނަމަވެސް ފުރުޞަ

އަދި ޭއެގ އިތުރުން މިކަމުގައި ބައިވެިރ ވަޑައިންަނވާނެ  .ޤަުަބޫލުކުރައްަވއިފި

ގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ބޭފުޅުން ހއ. ،ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުންތަށް ހުށަހެޅުއްވި 

މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު މިހެންގޮސް ތ. އަތޮުޅގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު 

 2110ޑޮކްޓަރ ރަޝީދު އަްއޑުއަޮތޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޝަރީުފ 

މް އިސްމާޢީުީލް އަދި އެހެންގޮްސ ހީުީމާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ

ބޭފުޅުންެނއް މި ލިއުުމގަިއ  ސް އެތަުަށްއަލްއުސްާތޛް ިއސްމާޢީުީލް މިހެންގޮ

ުްދެއްވާފަިއ މިއޮތީ ބައި ވެިރވެ ވަަޑއިގެން އެބޭުފޅުން މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށް

ނޑަށް ނެރެވިފައި މިއޮތީތްއެބޭފުޅުންގެ ހި  .ވަރުފުޅާިއެއކީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤާބޫލުުކރެވިދާނެ ކަހަލަ ލިއުމެއް ިއތުރު ޚިޔާލުތަކަކާ   2115އަުަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިއަދު ކަންމިދިމާވި ގޮތުން މި  އެީކގައި އެހެންނަމަވެސް ައުޅގަ

 . މި ޚިޔާުލ މިއަދު ހުށަނާޅާހެންތްުްޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ މާބޮޑު ފުުރޞަތެއް ނެ

އިގެން ފަހަރެއްަގއި ކުިރއަްށ އެހެން ޖަލްސާއެއްަގއި ހުށަހަޅަ ދެން

ސްދުކުރަނީ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ޤަުަ .ނުދިއުންވެސް އެކަީށގެންވޭ 

 2120އޭރުން  .ހަވާލުކުރަން ްއޔާރު ކުރެުވނު ލިޔުން ރިޔާުާސަތަށްއަޅުަގނޑަށް ތަ

ދެން ރިޔާސަތުން މަސައްކަްތޕުޅު ކުރަްއަވއިގެން އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ދެްނ 

ނޑު  މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަްށ ކުރިއަށް ގެންަދވާނެކަަމށް އަުޅގަ

 ީއސް.ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ .އުންމީދުކުރަން

 

 2125ޑުމެންނަށް މިއަދު ަވގުތު ނިމޭތީ ވަރަށް އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އަުަުޅަގނ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ނައިސް ނިމެންދިމާވީތީ  ބޭނުންތެރި ހުށަހެޅުމެއް އަޅުގަ

އަތޮުޅގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މަކުރަން. އެހެންަނމަވެސް ފެލިދެއެކަމާ ހިތާ

ެއ ހުށަހެޅުއްވުްނ ކުެރއްވި ފަދައިްނ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އިޝާރާތް 

ނޑުމެން މެންބަރުންެގ އަރިހަށްވެްސ ހުށަހަޅުއްވައި ފިނަމަ އަުަުޅގަ
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 2130މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާލަން އަދި ކޮޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ 

ފުރުޞަތު ހުޞައިން ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާނެ 

ނުޑމެން މިގެންދަނީ  .ހޯއްދެވުމަށް އާެދ ެއކަމަށްެވސް މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ގަިއ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ނވީވަަރކުން މަސައްކަތް ކުރަުމން އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާ

ޑަިއގަންނަވާނެ ގޮތަްށ މިހާރަށްވުރެ ގިނައިން އެ ފުުރޞަތު ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަ

 2135މިއަދުެގ ، ކަތް ކުރަމުން ގެންަދވާނީ. އާދެއިދާރާއިން މަަސއް މަޖިލީހުގެ

ނިންމާލާއިރު ކަންދިމާިވގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  .ޖަލްސާ މިނިންމާލަނީ

ާމދަމާ ޖަލްސާއެއް  ،އެހެންވީމާ ތް.މާދަމާވެސް ޖަލްސާއެއް ބޭްއވޭކަށްނެ

ނޯންނާނެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ މި ޖަލްސާއަކީ ވަިކ ގޮަތަކށް ދަންނަވާނަމަ 

ދަދެއްެގ ޢަުަނޑުމެްނގެ ޖަލްސާަގއި ހިމެނި ވަޑަިއގަންނަވާ ވަރަށް ގިނަ އަޅުގަ 

 2140މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަަޑިއަގންނަވާ އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްާސއަށް ެވގެންދާނެ. 

މެންބަރުންގެ ގޮުތގަިއ ތިްއބެވި މެންބަރުން  ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ، އާދެ

ސަބަުބން އެބޭފުޅުން  މުރު ހުސްވުމުގެުޢުުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ވަަނ ދުވަހު ަވކިެވ  27އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެބްރުައރީ މަހުގެ 

އަލުުުްނ އާ މެންބަރުން އަނެްއކާވެސް މަޖިލީހުެގ  .ވަަޑއިގަންަނވާނެ

 2145ޖަލްސާަގއި  ެހއްދެވުމުން މަޖިލީހުގެގެ ގޮތުަގއި ހުާވުކރައްވާ މެންބަރުން

މަޖިލީހުެގ  ،ކުރިން. އާދެ ން އެހެންވީމާ އަލު .ންނެވޭނީބައިވެިރވެ ވަަޑިއގެ

ދާތީ އަޅުަގނޑު މިތާނަގއި އިންނަމުން އެގޮތުން .ޓާ މީހެއްއްުްރިޔާސަތު ބަލަހަ

މި ޖަލްސާތަކުަގއި އާެދ މަޖިލީހުގެ މިހާތަނަށް ބޭއްވުުނ ޖަލްސާތަކުަގިއ 

އެމެންބަރުން ބައިވެރިެވވަަޑިއން ދެއްވި ފުރިހަމަކަމަށްޓަކައި ހިތުގެ އަޑިްނ 

 2150ވާހަކަ ަދންނަވަން. އާދެ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ  ކުރާޝުކުރު އަދާ

ާވ ހޯމަދުވަހު. އާދެ  28ބޭއްވުމަށް ަކނަޑއެޅިފަިއވަނީ މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

އެދުވަހު މަޖިލީހަށް އަލަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި އަލަށް 

އެދުވަުހ  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން ހުވާކުރުންވެސް އޮންނާނެ އަދި

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮްނނާނެ. އާދެ އެ ޖަލްސާގަިއ އޮންނާނެ ކަމަކީ 

 2155މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އަލުން ހޮވުމުގެ މައްސަލަ. އާދެ މިހާރު މެންބަރުންނަށް 
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ނުޑ ހިމެނިފައިވަނީ  ދަންނަވާލެވިފައި ވާނެފަަދިއން މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ

ތުްނކަމަުަށް ވާތީ ރައްޔިތުްނެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮ

ކަމުެގ  މުރު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުޢުުުމަޖިލީހުގެ 

ނޑި ހުސްވޭ.ދައުރު ނިމޭތީ ޚާއްޞަ މަޖިލީ   ،އެހެންވީމާ  ހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ގޮ

ނޑުެވސް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ   2160ދުވަހު ޚާއްޞަ ވަނަ  27އެއުސޫލުން އަުޅގަ

ނިޑ ހުސްވާނެ. އަލުން އަނެްއާކވެސް ަރއްޔިތުްނގެ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުގެ ގޮ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވެގެން އަލުން މަޖިލީހަށް އާދެވުމުގެ ނަސީުބ 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުަުަުޅަގނޑަށްެވސް ލިބޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ 

ޖިލީހުގެ އެދުވަހު އޮންނާނީ މަ ،ރިޔާސަތުވާނީ ހުްސވެފައި. އެހެންވީމާ

 2165ބު ކުރުން. އާދެ، ރިޔާސަތު ހުސްވެަފިއ އޮންނާނެކަމަށް ޚާުާރައީސަކު އިންތި

ވަަނ  100މިދެންނެވުނީ މުޅިން ރަނގަަޅކަށް ނޫން. އާެދ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ޒުރުވެިރ ޢުުުހިނދެއްަގއި އަދި ތް މާއްދާ ބަޔާންކުރާ ގޮތުަގއި ަރއީސަކު ނެުެުެ

މުން ގެންދަވާނީ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ވެއްިޖއްޔާ މަޖިލީހުގެ ކަންތަްއ ހިންގަވަ

ރަިއސަކު އެބަހުންނެިވ  އަުޅގަްނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ނާއިބު. އެހެންވީމާ، ރައީސް

 2170 ވަނަ ދުވަހުން 27މިމަހުގެ  ،އަލްއުސްާތޛު ޝާހީން ޙަމީދު. އެހެންވީމާ

މާ ހަވާުލވަންދެުެން މަޖިލީހުގެ ޤާުާސް މަފެށިގެން އާަރއީސެުެްއ ހޮވި ރައީ

ވަަނ  100ޤާނުނުއަސާީސގެ ގަމުން ގެންދަވާނީ ވެސް ނިކަންތައް ހި

ގޮތުގެ މަތިން ަމޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަްލއުސްތާޛު ޝާހީން  މާއްދާގަިއވާ

މީދު. އާދެ މިވާހަކަތައް ދަންނަވާލުމާ އެކީގައި މިއަދުގެ ޖަލްސާ ޙަުަ

 2175 ނިންމާލާނަން. 
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