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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
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ވަނަ ޖަލަސާއަށް ވަަޑއިގެންެދއްިވ  8ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އެނގިވަޑަިއގަންނަވާެނ   އެންމެހާ

ނޑުމެން މިހާރު ކުރަމުން މިގެންދާ މަސައްކަތަކީ  ފަދައިން އަޅުގަ

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިީލހުގެ ަގވާއިުދގެ ފާސްކުރުުމެގ މަަަސައްކަތް. 

 10ޖަލްސާއެްއގައި މިކަުމގެ މަސަްއކަތް  2އާދެ މިވޭތުވެިދޔަ 

ނަށް ކުެރވި ޚިޔާލުތައްަް ބަދަލުކުެރވިފަިއ ވުމާިއއެުކގަިއ އަޅުަގނޑުމެން

ޖަލްސާގަިއ  2އަޅުަގނޑު މިނިވަްނކަން ހޯދިން މިދިޔަަަ 

ަްކެވި މެންަބރުންނާ ނުރަސްމީ ގޮތެއްަގއި ަވކިން  ވާހަކަފުޅުދެއް

ނޑު ބޭްއވީ ރޭގައި. ހުރިހާ   ބައްދަލުކޮށްލުމަށް އެ ަބއްދަލުކޮށްލުން އަުޅގަ

 15ގިނަބޭފުުޅން  ވަޑަިއގެން އެބޭފުޅުްނެގ ޚިޔާލުފުޅުތައް  ބޭފުޅުންވެސް އާދެ

ދެއްވި. އާދެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ ަމއްސަލަތަްއަް އިންސާފުވެިރ 

އުސޫލުތަކަާކއެކު ަކނަޑއަޅައި ބަޔާންކުރަން އެނގޭ މަރުޙަލާތަކެްއގެ ތެރޭން 

ބޭއްވީ. ކުރިޔަށް ގެންެދވޭނެގޮެތއް ހޯދުމަށްޓަކައި ައޅުަގނޑު އެ ބަްއދަލުވުން 

އެބޭފުޅުންނަށް ދެއްކުނު ާވހަކައިން ައޅުަގނޑަށް ވިްސނުނު ގޮތުަގއި 

 20އޭގެތެރޭން ގިނަ ބޭފުޅުން ދެކިަިވަޑަިއގަންަނވާ ގޮުތގައި ަގާވއިދު 

ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް މި ަދންނަވާގޮަތއް ޢަމަލުކުރުމަކީ ުކރިއަށް ދިއުމަށް 

ރެއްވޭެނ ގޮެތއްކަމުަގއި ފަސޭހަ އަދި މަޖިލީހުގެ ގިނަމެންބަރުންނަށް ޤަބޫލުަު

ފެނިގެން ދިޔަ. އާދެ އެންމެ ފުރަތަކަމަކަށް ގިނަ ބޭފުޅުނަށް ފެނިވަޑަިއގަތީ 

ގާނޫނުއަސާީސގެ މާއްާދއެްއ ނުވަތަ ގާނޫުނއަސާސީއާބެޭހިއ އުސޫލީކަމެއްަް 

 25ފާސްކުރުން ނޫން އެހެން ކަންކަންަް ފާސްކުރާނީ މުޅި  މަޖިލީހުގެ 

ންތޯ ނުވަތަ ޖަލްސާައށް ހާޒިަިރުވެ މެންބަރުންގެ އަޣްަްލަބިއްަޔތު
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ވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންތޯ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފާސްކުރާ 

ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި މިތަނުން ފާސްކުރުން އަދި ޖަލްސާއެްއގެ ކޯރަމަކީ  

ކޮބައިޯތވެސް މިތަނުން ފާސްކުރުން. އެއަށްފަހު މިހާރު ކުރިއަށް މިގެންދާ. 

 30މުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އެމަސައްކަްތ ގަާވއިދު ނިން

ކުރިއަށް ގެންިދއުމުަގއިވެސް މި ދަންނަވާ ކަހަލަގޮތްތަކަށް ޢަަަމަލުކުރަމުން 

ނޑަށް ފާހަަގކުރެިވގެން ދިަޔ  ގެންދިއުމަށް ގިނަބޭފުޅުްނގެ ާވހަކަފުޅުން އަުޅގަ

ންމެ މާއްދާއެއް އެއީ އެންމެ ފުރަތަަަމަ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ދެލިކޮޕީގެ ކޮ

ވަިކވަކިން ހުށަހަޅަމުން ގެންދިއުން އަދި އޭގެ ކޮންމެ މާއްދާއެްއ 

 35ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ ބައިތައް ހުށަހަޅައި ހުޅުަވއިލުން ބަޙުްޘަްގެ ވަގުުތަގއި 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުން. އިޞްލާޙަށް ތާއިދުލިބިއްޖެނަމަ 

ެވއްޖެނަމަ އެމާއްދާ ެއ އިޞްލާޙާއެުކ ވޯޓަށް އެހުން އަދި ިއޞްލާޙެއް ފާސް

ފާސްވިކަމަށް ބެލުން. އިްޞލާޙު ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ދެަވނަ ދެލިކޮޕީގަިއ 

އެމާއްދާ އޮތްގޮަތއް ވޯޓަށް ެއހުން. ދެން އެގޮތަްއވެސް ފާސް ނުވެއްޖެނަމަ 

 40އަލުން ބަޙުޘްއަށް ހުށަހަާޅލާއި އެމާއްާދއާއިމެދު މަިޖލީހުން ލިބޭ 

އަލުން ޑްރާްފޓްކުރަން ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން. އަދި ޚިޔާލުތަކާިއއެކު 

ހަމަ މިއާއެކުަގއި ގިނަ ބޭފުުޅންގެ ވާހަކަފުޅުން ައޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުރެވުނު 

ބަޙުޘްަްގެ ަވގުތުތަކަށް ެއކަށީެގންވާ ަވގުތެއް އެއީ ގަިޑއެއް ނުވަތަ މިނެޓެއް 

ނޑަެއޅިގެްނ ދިއުމަކީވެްސ ގިަނ ބޭފުޅުންނަ ށް ނަމަވެސް ކަ

 45ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮެތއްކަމަްށވެސް ވިދާުޅވި. އާެދ، އެހެްނވީމާ، މިގޮަތއް 

މިކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެްނދިއުމަށްޓަކައި މިއަދު މަޖިީލހުގެ ފުރަތަމަ 

ނޑު އެދެނީ، ޤާނޫނުއަާސަާސީ ފިޔަވަިއ  މަސައްކަތަކަށް ހެއްެދވުން ައޅުގަ

އްަތއް ަކނަޑއެޅުން ފިަޔވަިއ އަދި ޤާނޫނުއަސާީސއާިއ ބެހޭިއ އުސޫލީ ކަންތަ

އެހެންކަންކަން ފާސްކުރާނީ ުމޅިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންތޯ 

 50ނުވަތަ ޖަލްސާއަށް ހާޒިަިރުވެ ވަަޑއިގަންަނާވ މެންބަރުންގެ 

އަޣުަުލަބިއްޔަތުންތޯ މި މަަިިޖލީހުގެ ވޯަޓކުން ަކނަޑއަުޅއްަވއި ދެްއވާ އަދި 

ފާސްކުރަން ބޭނުންވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  މިވޯޓް ކޮންމެ ގޮތެއްަގިއވެސް 
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ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަަތކުން ދެން ހަމަ މިއާއިެއީކގައި 

ނަޑއަުޅއްަވއި  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ޯކރަމްވެސް މި ޖަލްސާގައި ކަ

 55ދެއްވުމަކީ ވަރަަަށް އެެދޭވކަމެއް އޭރުން އެބައި ިނމުނީމާ ދެން 

ށް ަގވާއިުދެގ ކަންތައް ޚިޔާލު ލިބިފައިާވ ގޮތުގެ މަތިން އަޅުަގނޑުމެންނަ

ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. އާެދ ޖަލްސާގެ އެޖެންާޑގައި ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

ގަާވއިދު ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއާެމދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުން މިހެން 

ގެން އޮތްކަމުަގިއވިއަްސ، އެ ގޮެތްއ ނިންމެން އަންނަނީ މިކަންތައް ނިންމައި

 60ކަމަށްވާތީ. މިކަމަިއގެން މެންބަރުން ކުރިއަށް ަވޑަިއގެން ެދއްވުން އެދެން. 

އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ދެންނެވި ނުކުތާއަށް އާދެ މަޖިލީހުން ކަމެއް 

ފާސްކުރާނީ މުޅި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްަޔތުންތޯ ނުވަތަ 

ގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންތޯ ެއ ޖަލްސާއަށް ހާޒިަިރުވެ ވަަޑިއގަންނަވާ މެންބަރުން

ނޑު ބަޙުޘްަްކުރުަމށް ފުރުޞަތުަު  ނަޑއަުޅއްަވއި ދެްއވުމަްށ އަުޅގަ ކަ

ަަކަފުޅު ދައްަކވަމުން ގެންދެވުން އެދެން   65އަރުވަން. ބޭފުޅުން ވާހަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

އެޖެންޑާގެ ދެވަނަ ނަންބަރު: ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ  .2

 މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުން ދެލިކޮޕީއާމެދު 

 70 

 ] ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން   އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ކަމެއް ފާސްވާނެ ގޮާތއި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނެ ގޮތް   އިްބރާހީމް ަޝރީފް

 75ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް  74ވަަނ މާއްދާއާއި  73ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އްެކވުން:ވާހަކަދެ 

ޞަރީޙަކޮން ބަޔާންވެގެން އެބައޮތް. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ 

ޢަަަދަދަކީ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ދެބައިކުޅަ ެއއްބަޔަްށވުރެ މަދުނޫން 

އްދާ ވަނަ މާ 74މެންބަރުން. ހަމަ އެފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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ބަޔާންކުރަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އެއްވެސް ކަެމއް ޤާނޫނެއްވިައސް 

 80ޤަރާރެއްިވއަސް އަދި ނިންމަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްވިައްސ ނިންމޭނީ އެ 

މަޖިލީހުގެ ދެބއިކުޅަ ެއއްބަަޔށްވުރެ ެއއް މެންބަރަކު ނުަވތަ އެއް ވޯުޓ 

މާއްދާގައި  ަވނަ 101އިތުރަށް ލިބިގެންކަމަށް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބަޔާންެވގެންވަނީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ މާއްާދއަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ުނވަތަ 

އިޞްލާޙެއް ގެެނވޭނީ ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީަީހުގެ ދެބައިކުޅަ ެއއްަބއި 

 85ވޯޓު ިއތުރަށް ލިބިގެންކަމަށް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް،  1މެންބަރުންނަށްވުރެ 

ގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ަރްއޔިތުން

ބޭއްވޭނެ ޤާނޫނީ އަދަަަދަކީ ކޮބައިކަން ޞަރީޙަ ބަހުން ބުނެފައެއްނެތް. 

އަދި ޤާނޫނު  1އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގައި ޤާނޫނު ހަދާ ފަރާތް، 

އޮވެަފއި ަރއްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުެގ  ދެބައިކުޅަ  2ހަދާ ފަރާތް 

 90އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަމަށްވާއިރު އެއްަބއި މެންބަރުންނަކީ ރަ

މި އިޝާރާތް ކުރާ ކުރުން ޤާނޫނު ހަދާ  2އާއި  1ޤާނޫނު ހަދާފަރާތް 

ހުރިހާ މަޖިލިސްތަކަށް ރައްދުވޭ. އެހެންކަމުން ޤާނޫނުއަާސސީަަގެ ރޫޙަީކ 

ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިީލހުގެވެސް އަދި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެވެސް 

ގެ ކޯރަމަކީ އެ މަޖިލީހުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްަބއި މެންބަރުންކަން ޖަލްސާއެއް 

 95ވަަނ  74ވަރަށް ޞަރީޚަކޮށްަް އެނގޭ. ހަމަ އެއާއިއެކީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

މާއްދާގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްވާނީ މިބުނި 

އަޣުަުލަބިއްޔަތުންކަން އިނެގން އޮތްއިރު ޤާނޫނުއަސާސީެގ މުޅި ރޫޙަކީ 

ހަދާ މަޖިލީސްތަކުން ފާސްކުރެވޭ ޤާނޫނުތަްއ ހުންނަންވާނީ ެއ ޤާނޫނު

މަޖިލީހެއްގެ އަޣުލަބިްއޔަތު ިލބޭ ގޮތަްއކަން ވަރަްށ ޞަަަީރޙަކޮން އެނގެން 

 100އެބައޮތް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ކަމެއް ދަތިވާއިރަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ަގއި ފަހުން ޤާނޫނުތައް މަދުކޮށް ފަސޭހަކޮށްލާ ލުއިކޮށްަްލާ ހެދުމަކީ ފަހަރެއް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ލެޖިޓިމަސީއާ، ނިންމޭ ކަންތައްތަކުެގ ލެޖިޓިމަސީއާ 

ަުވާލު އެފެދޭނެ ކަމެކޭ. މީ ވަރަށް ފުންކޮށްަް އަޅުަގނޑުމެން  ދޭތެރޭގައި ސު

ވިސްނަންޖެހޭނެކަމެއް ތެދުފުޅެއް ހާޒިުރވާ ބޭފުޅުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުން 
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 105ލުއިގޮތެއް ބަޙުޘްކުރުެވގެން ކަމެއް ނިންމާލުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަކަމެއް 

ދާނެގޮތެއް މަގުކުުރވާނެ ގޮތެްއ. އެ ލުއިގޮތް ހެދުމުން މި ވާގޮަތކީ ވަރަށް 

ނޑުމެން  ހިތާމަވެރި ގޮތްތައް ދިމާވެދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

އިޣްަްޒަތްތެރި ަރއީްސގެ އިތުބާރު ނެތްަްކަމުެގ ޯވޓެއް ެނގެން 

އަސާސީގެ މާއްާދއެއްަް ބަދަލު އޮތްދުވަްސވަރެްއަގއި އެީއ ޤާނޫނު

 110ބޭފުޅުްނގެ ވޯޓަކުން މަޤާމުން ދުރުކުރުން ނުވަތަ އިތުބާުރ  28ކުރުމެއްނޫން. 

ނެތްކަމުގެަް ވޯެޓއް ނަގައިިފއްޔާ ކިހިނެއްޯތވަނީ. މީ ހަމަޖެހޭ ގޮތެއްތޯ. 

ޢިއްަްޒަތްރެރި ރައީްސ، އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ އެއްގޮަތކަށްވެްސ 

ސްކޮށްލުމަށްޓަކައި ުލއިކޮށްުލމަށްޓަކައި ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން ގަާވއިދު ފާ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ނިންމޭ ނިންމުތައް ފަސޭހަކޮށްަްލުމަށްޓަކައި 

 115ޤާނޫނެއް  ދައްކޮށް ފާްސާވ އަދަދު ދައްކުާރކަށް ނޫން. މީ ވަރަށް 

ނޑު ަދންނަވަނީ ވަރަށް  ޑޭންޖަރެސް ޕްރެސީޑެންޓެްއ ކަމުގައި އަަަުޅގަ

ދި ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިގޮަތއް ބަޔާންެވގެން އޮތުމުން އަދި ކެރިހުރެގެން. އަ

ނަޑއެޅި  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަރއްޔިތުްނެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ކޯަރމް ކަ

ޞަަަރީޙަ ބަހުން ބަޔާންކޮއްފައި ނެތުމުން ޢަމަލުކުަުރަން ޖެހެނީ 

 120ގައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީެގ  1ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޤާނޫނުހަދާ ފަރާތް 

ވަަނ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވިްސނައިގެންކަުމގައި  74މާއްދާާއއި ވަނަ  73

އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންވީާމ، ޤާނޫނީ އަދަދު ދަށްކުރަން އަޅުަގނޑަށް 

ނުފެންނަވާހަކައާަާއި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމަން ދަތިވެއްޖެ 

ަް ކަމަށް ވަނީިވއްާޔ މެންބަރުންގެ ތެރޭަގއި އިތުރަށް މަޝްަް ވަރާކޮށް

 125ހަދައިގެން ެއކަމެއް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުން ައޅުަގނޑަށް ބޮަޑށް ބުރަވެވެނީ. 

އެހެންވެގެން ައޅުަގނޑަށް މިވާހަކަ ނުފެންނަވާހަކަ ދެވަނަފަހަރަށްވެސް 

ނޑުމެންގެ ތެރޭން  މިދެންނެވީ. ހަމަ އެއާެއކީ ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަ

ްނގެ ތެރޭަގއި މި އުޅޭ މައްސަަލ މަޝްވަރާ ކުރެިވގެން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެ

ގަާވއިދުގެ އެްއވެސް މާއްދާެއއް ފާސްނުވެގެން ުއޅޭ މަްއސަލަ އެކަން 

 130ވަަނ މާއްދާގައި މި  2އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހައްލު ކުރެވިދާނެއޭ. ހަމައެކަނި 
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ޖެހިގެން އުޅޭ ަމއްސަލަައކީ އުސޫލީ މައްަސކަައކާ ހެދި މެންބަރުންނަށް 

ޅެނީ. އެފަދަ އުސޫލީ މައްސަަލއެއް އޮެވގެން އެއްބަސް ުނވެިވގެން އު

އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ހައްުލނުކޮށް އެއަްށވުރެ ުލއިމަަގުކން ދަތުރުކުރަން 

ދިމާކޮއްފިނަމަ އެވެސް މުޅިްނ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ުނވާނެ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ަްމެ މޮޅުގޮތަކަށް   135ތެރޭގައި އުސޫލީ މައްސަލަެއއް ޮއވެއްޖެނަމަ ޭއގެ އެން

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ މަޝްވަރާކުެރވި ވާނީ  ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއވެްސ އަުޅގަ

އެކަމަށް ހަމަ ސީދާ ހައްެލްއ ހޯދުން. ނުހޯދާ އެމަގު ުކރުކުރީމައި އެ 

ަަކަށް ހައްލެއް  އުސޫލީ މައްސަލަ ހަމަ އޮތްގޮތައް އޮންނާނީ އެކަމަ

ސޫލީ ވަނަ މާއްާދގައި ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަަލއަކީ ެއކަހަލަ އު 2ނާންނާނެ. 

 140ކަންތައްތަކަކާ އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެއްބަަަސް ނުވެވިގެން އުޅެނީ. 

އެހެންވީރުަު ދެން މަދުކުރުމަްށޓަކައި ގޮތެއްހެދީމަިއ ކިހިނެްއތޯ މިވަނީ ހަމަ 

މެންބަރުންގެ ހިއްޕުޅުގައި ުއސޫލީ މައްސަަަލަ ރެއިޒް ކުުރން އޮންނާނެ.ަެ 

ނެ. އެކަްނ ހައްލުކުރުމުގެ އެހެންވީމާ އެ އުސޫލީ މައްސަލަ އޮތްގޮތައް އޮންނާ

ނޑުމެން ެއައށްވުރެ ކުރުަމގެްއ ނެގުމަީކ ރަނގަޅުކަމަކަށް  ބަދަލުގައި އަުޅގަ

 145 ނުވާނެ އެހެންވެ އެވާހަކަ ދަްނނަވަން ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ ޖަލްސާގެ ކޯރަްމގެ ވާހަކަާއއި އަދި   މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 މަޖިލީހުން މައްސަލައެއް ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަޢުލަބިއްޔަުތގެ ވާހަކަ  ލީ ފާޢިޒް މެންަބރު އަ

 2އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަމުންމިައީއ. އާދެ، ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްިވ ގޮތައް އެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 150އަދަދުވެސް އޮތުމަށް މަޖިލީހުގެ ކޯރަމަކީ ދެބައިކުޅަ އެއްަބޔަށްވުރެ އިތުރު 

އަދި މަޖިލީހުން މައްސަލައެްއ ފާސްކުުރމަށް ބޭނުންވާ  އަދަދެއްކަމަށް

އަޢުަުލަބިއްޔަަތކީ މަޖިލީހުގެ އަޢްލަބިއްޔަުތކަމަށް ޝަރީފުެގ އެ ހުށަހެޅުއްވި 

ނުޑ ތާއީދުކުރަން.  ނޑު ބަލައި ެއއަށް އަުޅގަ ހުށަހެޅުއްވުމަށްކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ކުރިންވެސް ވާހަކަދެއް  ަެއީ ގަާވއިދު ެއީއ އަުޅގަ ކިއިުރ އާދެ، އެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން   155އަޅުަގނޑު ދެންނެިވގޮތުަގއި ައޅުގަ

ކުރިއަށް އޮތް މަސަްއކަތުެގ ބިންގާ. އެހެްނވީމާ ބިންގާ ބަިލކަށި ނުކުރުމުެގ 
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ގޮތުން އެ އުސޫލަށް ތަބާވެހުރެ އަޅުަގނޑު ޝަރީުފ އެހުށަހެޅުއްވި 

ނ ޑު ާތއީދުޮކށްފިން. އެއީ ހުށަހެޅުއްވުމެްއކަމަށްވާނަމަ އެއަށް އަުޅގަ

ނޑު  ހުށަހެޅުއްވުމެއް ކަުމގަިއ ނުވާކަމަށްވާނަމަ ެއޮގތައް އަުޅގަ

 160 ހުށަހަޅައިފިން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަުދގެ ޖަލްސާއަްށ މަނިކުފާނު ތި ހުށަހެޅުއްިވ  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު 

ނޑުމެްނ އެކަމާ ާޝހިދު هللا ޢަަަބްދު  ބެހޭގޮތުން ގޮެތއް ނިންމާފައި  މައްސަލައަކީ އަުޅގަ

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށް ވަރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމުަގއި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 165އަޅުގަްނޑު ދަންނަވަން. ައދި އެގޮތައް ައޅުަގނޑު ދެކެން. ވަރަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ  މަޢާަާފާއެކީ އަުޅގަ

ލަިއގެ ތެރޭަގއި ޖަްލސާއިން ކަމެްއ ނިންމުމުގައި މަޖިލީހުގެ މައްސަ

އަޢްލަބިއްޔަތުންތޯ، ނުވަތަ ޖަލްސާގެ އަޢްަްލަބިއްޔަތުންޯތ ނިންމުމުގެ 

ކުރިން ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ނުވަތަ ކޯރަމާއި ެބހޭގޮތުން ގޮެތއް 

 170 ނިންމަވާއިފިއްާޔއި މަޖިލީހުން ނިންމަވާލަދެއްވައިިފއްާޔ ފަހަރެއްގައި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިން ިވދާޅުވިކަންތަކަށްަެ ވޯެޓއްލާްނ ފަސޭހަވެދާނެ. 

އެއީ ޖަލްސާގެ އަޢްަްލަބިއްޔަތުން ކަމެއް ނިންމުމާ ދޭތެރޭގައި 

އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ 

ނޑުމެންނަށް ކޮބައިތޯ މަޖިލީހުން ނިންމަވާލަ ދެއްވާފައި ޮއވެއްޖިްއޔާއި އަ ުޅގަ

 175ހިސާބު އަދަދުގެ ގޮތުން ިކތަކަށް މެންބަރުން ތިއްބަވަިއގެންތޯ ކަމެއް 

ނިންމަވާނީ ވިސްނައިގަންނަްނ ފަސޭހަވާނެ. އެހެންވީމަ، ހަމަ މިވާހަކަ 

މަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަށް ވަރަށް  މަޢާފާއެީކ ގެަނއުމުގެ ގޮތުން 

 ރައީސް. މިވާހަކަދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި 
 

 180އާދެ، ފެލިދެއަތޮޅުގެ ެމންބަރުން އިޝާރާތްކުރެއްިވ ނުކުތާއަކީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ހަމަ ގަސްދުގަިއ  އަޅުަގނުޑވެސް ހިތުަގއިއޮްތ ނުކުތާއެއް އަުޅގަ

އެކަންތަްއވެސް މަޖިލީހުންަް ފާސްކުރަން ދޫކޮށްަްލީ. ސަބަބަކީ 
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ގޮތަކުން ޖަލްސާއިން ފާސްވާ  އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާގެ ައދަދު ނިންމާ

ކަންތައްތައް ނިންމާލާ އަޣުަލބިއްޔަތެއް ފާްސކުރުން. އެެހން ހެއްދެވުމުގެ 

 185ބަދަލުގައި އެންަްމެ ފުރަތަމަ ކަމެއް ފާސްވާނެ އަޣުލަބިްއޔަތު ނިންމެވީމައި 

ނޑަށް  ދެން ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަޖައްސަަަން ރަނގަޅުވާނެހެްނ އަޅުގަ

ނުޑކަމަކީ މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްވާނެ  ބޮޑަށް ހީވަނީ. އެންމެ މައިގަ

އަޣުލަބިއްޔަެތއް ފާސްކުރުންކަަމށް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ހީވާތީ އެބައި ކުިރއަށް 

ގެންދަން އަޅުަގނޑު ހިތަަަށް ވަދެފައި އޮތީމައި އެހެން ެގންދިއައީ. ދެން 

 190 އެހެންނަމަވެސް ދެގޮަތއްެވްސ ޚިޔާލު ފާޅުކުަރއްަވއި އަދި ދެކަންތައްެވސް

އެުކގައި ފާްސވެްސކުރެވިދާެނަެ ނުވަތަ ވަިކވަކިްނވެސް ފާސްކުރެވިދާނެ. 

ހަމަ ގިނަބޭފުޅުން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ގޮަތކަށް، މިހެން މިދެންނެވީ މިހާރު 

ވަނަ މާއްދާއޭ  35އަޅުަގނޑުމެން ތަްއޔާރުޮކއްފަިއވާ ަގވާއިުދގެ ދެލިކޮީޕގެ 

ނޑުމެން  އޮންނާނެ އެ ދެބައި އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ. ޭއގައި އަުޅގަ

 195ހިމަނާފައި އެހެންވީމައި ެއަކހަލަގޮތަކަށް މި މަޖިލީހުގަިއ ވާހަކަފުޅުތައް 

ގެންގުޅުްނވުން ރަނގަުޅވާެނހެން ހީވާތީ އެއީ ފަހަރެއްަގއި، މީަގއި 

މިވާގޮތަކީ ކުރިން ނިންމަންީވ ކަމެއް ނިންމޭނެގޮތްތޯ، ކުރިން ނިންމަންވީ 

ދެގޮތަކީވެސް ބަޙުޘްކުރެވިދާނެ  ޖަލްސާގެ އަދަދުތޯ. މިކަހަލަ، މި

ކަމެއްކަމަށްވާތީ ޮބޑަށް ހީަވނީ އެންަްމެ މުހިންމީ މަޖިލީހުން ކަމެއް 

 200ނިންމުން އެ އަޣްލަބިއްޔަތު ފާސްކުރުންހެން އެންމެ ބޮޑުކަމަކަށް އެހެންވީމާ، 

ނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނަން  ނުޑ ެއގޮތައް ހުށަެހޅީ. ދެން އަުޅގަ އަަަުޅގަ

 ނުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބަށް.ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކު

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ ކުރީ ދުވަހުވެސް  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 205 ވާހަކަދެެކވުނު މައްސަލަައާކ ބެހޭގޮތުން މިއަދުވެްސ ވާހަކަދެކެވެނީ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޝިާހބު 

އެހެންވީމާ، އިތުރަށް މާދިގު ވާހަކަތަެކއް ދަްއކާކަށް އަުޅަގނޑު ގަސްދެްއ  :ވާހަކަެދއްެކވުން

ނުކުރަން. އާދެ ވ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން އެ 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ޯކރަމަކީ ކޮބައިޯތވެސް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ 
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ނޑުމެންނަށް ނިންމަންޖެހޭ. އާދެ މިހެން ބަލާއިރު ޤާނޫނާއަސާސީން އަޅު  ގަ

 210އިނގޭ ދެ ޚާލަތެއް އެަބއޮތް. އެއްޚާލަތަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ މާއްަްދާެއއް 

ފާސްވާން އެބަ ބޭނުންވޭ ޤާނުނުއަސާސީަގއި ބުނާގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ 

އަޣްލަބިއްޔަތު. އެހެންވީމަ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެަފދަ މާއްދާއެއް 

ނޑުމެން ާބއްވާ ޖަލްާސއެއް  ގައި ކޯރަމަީކވެސް އެންަްމެ ފާސްކުރަން އަުޅގަ

މަދުވެގެން، ހަމަ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ކަމަށް ބޭއްވީަމއި އެކަންތަްއ 

 215އޮންނާނީ ޤާނޫނުއަސާީސާއއި އެްއގޮތައް. އިތުުރ ބަޙުޘެަެއް 

ބޭނުންވާކަމެއްނޫން. ދެން އަނެއް ޙާަާލަތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ މާއްދާއެއް މި 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އަރިހަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާަފއި ަރއީ

ތަސްދީޤުަުކުރަން ފޮނުއްވީަމއި އަނބުރާ މިމަޖިލީހަށް ދެވަނަފަހަރަށް 

އައިސްިފކަމަށްވަންޏާ ދެން އެމާއްދާއެއް އަނެއްކާ ފަސްކުަރން ހަމަ އެގޮތައް 

 220ފާސްކުރަން ބޭނުންވެއްޖިއްާޔ އެބަ ބޭނުންވޭ، މަޖިލީހުގެ ތިންބައިކުަޅ 

ފަދަ ޖަލްސާއެްއގެ އަޣްލަިބއްޔަތު ޖަލްސާ ނުވަތަ ދެބައި. އެހެންވީާމ،ަި އެ

ނޑަށް ހީވަނީ  ކޯރަމަކީ ހަމަ އެ އަދަދުކަމަށް ހެދީމައި، އަޅުގަ

އެކަންތަްއވެސް އޮންނާނީ ހައްލުވެފައިހެން. އާެދ ދެންމިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވާހަަކ ދެކެވެނީ ޤާނޫނުއަާސސީ ހަދަމުންދާއިރު 

 225ޖެހޭ ގަވާއިދާ ބެހޭގޮތުން. އާެދ، ދެން މިކަމާ އަޅުަގނޑުމެން ޢަަަމަލުކުރަން

ނޑަށްވެްސ ތާއިދުކުެރވެނީ ކުރީ ުދަވހު އަޅުަގނުޑ  ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ދަންނަވާލިހެން މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަގާވއިދު ފާސްކުރުމަށް އާދެ އެއީ 

އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި މި ަމޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްކުރުމެްއނޫން. ހަމައެކަނި 

މިދަންނަވަނީ ިމ ޤާނޫނުއަސާސީ ހަދަމުންދާއިރު މިކަމަށް  އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން   230އަޅުަގނޑުމެން އަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގަަަާވއިދު ފާސްކުރުމަްށ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުަުަރނީ މަޖިލީހުގެ  ބޭނުންވާ އަޣްލަބިއްޔަތު ކަަމށް، އަުޅގަ

 ދެބައިކުޅަ ެއއްބަޔަްށވުރެ ިއތުރަށޭ. އެއީ ސ. އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރު ދެންމެ އެ ވިދާޅުވިެހން އަދި ހަމަ އެއާއެކު އެފަަދ ޖަލްސާއެއްގެ 

ނޑު ހުށަހަޅަން. އާދެ  ކޯރަމަކީވެސް ހަމަ ެއއަދަދުަކމަށް ބާއްވަން އަުޅގަ
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 235މީގެކުރިން ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްަވއިފިކަމަށް ވަންޏާއި ހަމަގައިމުވެސް 

ރު ހުށަހަޅުއްާވއިފިހެން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބ. އަޮތޅުގެ ޢިއްޒަތެރި މެންބަ

ނޑު އެއަށްަް ތާއިުދކުަރން. އެހެންވީމާ،  ހުށަހަޅުއްވައިިފކަމަށްވަންޏާ ައޅުގަ

ދެން ފަހުން އެހެންހުރި އަިއޓަމުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ިޢއްޒަްތތެރި ރައީަިސް 

 ފުރުޞަތު ދެއްވައިިފއްޔާ ވާހަަކ ދައްކާނަން ޝުކުރިްއޔާ.

 240 

ނޑުެވސް ފުރުޞަތަކަށް ޝު އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު  ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

 ދަންނަވާލީ 

 މިހާރު ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުން މިދާ މައްސަލައާއިމެދު އަޅުަގނުޑ ބައެއް ޚިޔާލު އިލްޔާސް ުޙސަިއން އިްބރާީހމް 

ނޑުެގ    ވާހަކަެދއްެކވުން: ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ އަޢްަްލަބިއްޔަތާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

 245ޔާލަކީ ޤާނޫނުއަާސސީަގއި އެބައޮތް މިހާރުެވސް މާއްދާެއްއ ރައްޔިތުްނގެ ޚިަި

މަޖިލީހަށް ޤާނޫނެއް ފާސްކުރެވޭނީ ވަކި ގޮތަކަޭށ. އެހެންވީމާ، 

އަޢްަްލަބިއްޔަތު ބައިަބއިކޮށްަލންަް އަޅުަގނޑު ެއްއގޮތަކަްށވެސް ތާއިެދއް 

ށް ފުރުޞަތު ނުކުރަން. ރޭގައި ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމުަގިއވެސް ައޅުަގނޑަ

ލިބުނު ވަގުތު އަޅުަގނުޑެގ އެ ޚިޔާލުވެސް ދަންނަވާލިން. އެހެންވީމާ، 

ނޑު   250މިހާތަނަށް އެގޮތައް ހުށަަަެހޅިފައި ހުރި ހުށަހަޅުންތަކަށްަް އަުޅގަ

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މިފުރުަޞަަތުގައި ދަންނަވާލަން. އަްޣލަބިއްޔަތަކީ އެ 

ރޭގައި ގަވާއިަދކަށް މާއްދާގެ ރޫޙަށް ބަލާއިރު ޚާއްޞަ މަޖިލިސް ތެ

ަަސް، ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަކމަކަށް ވާހިނދު  ވާހަކަދެްއކުން ކަުމގަިއވިައ

އެކަންވާންޖެހޭނީ ވަރައް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި. އެހެްނީވމާ އިންޓޯލަށް 

 255ވަކި އަޣްަްލަބިްއޔަތެއް ާހޒިރީއަށް ަވކި އަޢްލަބިއްޔަެތއް ިއންޓޯލަށްފަހު ވަކި 

ދި ސިންަޕލް މެޖޯރެޓީއޭ ިކއާ ސާދާ އަޣްލަބިއްޔަަތއް އަޣްލަބިއްޔަެތއް އަ

ނޑަށް ހަމަ  ލީހުގެ ކަމަކަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުފެނޭ. މަޖި ދާކަށްވެސް އަުޅގަ

 ވާހިނދު ކޮންމެ ކަމަކީވެސް ހަމަ އެ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތައް ދިއުން

ޔިތުންގެ އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ. ދެން ޯކރަމާ ބެހޭގޮތުން ދަންނަވާލަންއޮތީ ރައް

 260މަޖިލީހުގައި އެކަން ކުރާެނޮގތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޤާޫނނު އަސާސީަގއި 
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ބަޔާން ކޮށްދެއްވާފައި އެަބޮއތް. އެހެންވީމާ މިމަޖިލީހަކީވެސް ޚާއްޞަ 

ނޑު އެއްބަފާ  މަޖިލީހަކީވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެވެސް ހަމަ ދާދި އެއްބަ

ޅުަގނޑުމެްނނަށް އޮޅުންއަރާ އެއްޢާއިާލެއއްގެ މަޖިލީހެކޭ. އެހެންވީމާ އަ

ބައެއް ކަންތައްަތއް އެބަުހރި ދެމަޖިލީހުގައި. އެކަަމކު އަޅުަގނޑު 

 265ޤަބޫލުކުރާގޮތަކީ މިދެމަޖިލީހަށްވެސް ދާދި ެއއް އިމްތިާޔޒުަތކެއް ލިބިގެްނވާ 

ކަމަށް. އޭގެތެެރއިން ައޅުަގނޑަށް ުކޑަކޮށް ޮއޅުންއަާރ މައްސަލަެއއްމީ 

އް ޙައިޞިަިްއޔަތުގެ ތެޭރގައި ާކރެއްވެސް އޮޭވ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ބައެ 

ދިދައެްއވެސް އޮވޭ. ޙާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އެކަހަލަ 

ކަންތައްތަެކއްެވސް ނުހުރޭ. ދެން އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ 

ނޑުމެން ބުރަވާްނވީ ަރއްޔިތުންެގ   270މިކަމުގައި ކޯރަމްެގ މައްސަަލއިަގ އަުޅގަ

ހަމަޖެހިފައި އޮންަނގޮތަށޭ. މަޖިލީހުގެ ދެބަިއކުޅަ މަޖިލީހުގައި މިކަން 

ނޑު ތާއީދުކުރާ  އެއްބަޔަްށވުރެ ެއއް މެންބަރަކު އިތުރުވީމާ ެއއީ އަުޅގަ

ގޮތްކަމުަގއި ދަންނަވަމު. މިމައްސަލަ ހުށަހެޅި ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކުރާ 

 ވާހަކަ އަިދވެސް ެއއްފަހަރު ދަންނަވަމުން އިށީންނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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ނުޑވެސް ފުަުރުޞަތަކަަަށް   ޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީމާ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

 އެދި 

 ދަންނަވާލީ މިހާރު މިމަޖިލީހުގައި ބަޙުސް ކުެރވެމުންދާ ޖަލްސާތަަައް ކުިރއަށް   މެންަބރު ިއބްރާީހމް

ކަމެއް ފާސްވުމަށް ކުރެވެމުންދާ ގެންދިއުމުަގއި ޖަލްސާގެ ޤާޫނނީ ޢަދަދާ   ޢަފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ނުޑގެ އަޚު އަނެްއ   280ބަޙުސްގައި ެއއްެޗއް ދަންނަވާުލމަށް. އާދެ، ދެންމެ އަުޅގަ

މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒު ހުށަހެޅުއްވި އެހުށަހެުޅއްވުމަްށ އަޅުަގނުޑވެސް 

ތާއީދުކުރަން. އަދި އެރޫޙުގައި ވާހަކަ ދެްއކެވި ެއހެން ބޭފުޅުންގެ 

ނޑު ާތއީދުކުރަން. ހަމައެާއއެކު މިމަިޖލީހުގެ މިހާރުގެ ވާހަކަތަކަްށވެސް އަޅު  ގަ

ކަންތައްތަްއ ހިނގަމުންދާގޮުތން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުންކަމަށް ބެލެވޭނީ 

 285ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށްވެސް ބަެއއްފަހަރަށް ހީވަމުންދާތީ، އެރޫޙުަގއި 

ނޑު ހުށަހަާޅ އަޅުަގނޑު ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލަންކަމަށް. އަޅު ގަ
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ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާތައް ފިޔަަވިއ 

މަޖިލީހުން ބާއްވަވާ އެހެންކަެމއް ނިންމުމަށް ބާއްަވވާ ޖަްލސާއެްއ ބޭްއވޭނީ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ ެއއްބަޔަްށވުރެ އިތުރަށް މަދުވެގެން ެއއް 

 290ނޭ. ޖަލްސާއެއް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް އެްއވެސް މެންބަރަކު ހާޒިރުވުމުން

މެންބަރަކު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުން އެނިސްބަތަށްވުރެ 

ނޑާލަންވާނޭ. އަދި އިތުރަްށ  މަދުވެއްޖެނަމަ އެހާހިސާބުން ޖަލްސާ މެދުކަ

އެޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާީނ ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވުމުންނޭ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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 މެންބަރުން.   79ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާިޒރުވެ ަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރި

 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، މިއަދު ހެނުދނު އެކިބޭފުޅުން    ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ

 ޔަްށ ތާއީދުކުރަން. ވިދާޅުިވ ވާހަކަަތކަށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމަ  ަމދުޙްަުމެންަބރު އަ 

 300އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނުޑ ފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލީ މީަގއި  ޝަހީދު ާވހަކަެދއްކެުވން:

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް ނުުކތާތައް ހުރީަީމާ. އާދެ، އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި 

އެްއވެސްކަެމއް ޯގސްެވގެން އަޅުަގނޑުމެން ހިނގަމުންދާމަގު ބަދަލުކޮށްލާ 

ނޑު ހިތުން ވޯޓެއް ލައިގެން ކަމެްއ  ހިސާބަކަށް އަދި ނުދޭ. އަޅުގަ

ނިންމުމަށްވުރެ މުހިންމު ކަމެއް ކަންނޭނގެ ރަނގަޅަށް ފުރިހަަަމަޔަށް 

 305ބަޙުސްކުރުމަކީވެްސ. ކަމެއް ހުށަހެޅިގެން އެއަށް ވޯެޓއް ލައިގެން ެއއަްށ 

ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އަޣުލަިބއްޔަތު ެއކަމަށް ނެގޭެނގޮތެއް. ނަމަވެްސ 

އްސަލަ ޙައްަލކާ ހަމަޔަށް ދިއުމަކީ ެއއާ ދޭތެރޭ ރަނގަަޅށް ވާހަކަދެެކވި އެމަ

ދެން އެއަށްލިބޭ ތާއީދުެވސް އިތުރަށް ފުޅާެވގެން ދިއުންކަންނޭނގެ. 

ދެންމިހެން ދަންނަވާއިރު ިގނަބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުން ެއބަ ޔަޤީންކުރެވޭ 

 310މިއޮންނަގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުާރ އެްއވެްސ މާއްދާެއއް މިހާުރ 

ތިންބައިކުޅަ ދެބައި. މަޢާފު ުކރައްވާ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަިބއްަޔތުން އޮތުން މިއީ 

ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮްތަކން. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ އެޖެންޑާައކީވެްސ 



 13 

ނޑުމެން ފާސްކުރާ ކަމެކޭ. ހަމަ އެވަރުެގ  ހަމަ އެހާ މުހިންމު ކަމެކޭ. އަޅުގަ

ނަޑއެޅުމުަގިއ ކަމެއް އެޖެންޑާ ަކނަޑއެޅު މަީކވެސް. އެޖެންާޑ ކަ

 315އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއަްށވުރެ ކުޑަ ޢަދަދަކުން އެޖެނެަްޑާގެ ފުޅާމިން ނުވަތަ 

އޭތިފުޅާކޮށް އޭތި ހަނިކުރުމަކީ މަސައްކަތަށް ވަރަްށބޮޑު އަސަރެްއ 

ކުރާނެކަމެއް. އެހެންވީާމ ޙަޤީޤަތުގަިއ މީ ަވރަށްބޮޑު އުޞޫީލ 

ނޑެއް ިމއުޅެނީ . އެހެންވީމާ މިމައްސަލަ ޙައްުލ ކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަގަ

އަޣުލަބިއްޔަތު ުކޑަކުރުން ެއީއ އެްއގޮތަކަްށވެސް ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވާނެ. 

 320 2ދެންއޮތީ ކޯރަމްެގ މައްސަލަ. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މީަގއި ަބލަަަންޖެހޭނީ 

ކަމަކަށްހެން. އެއްކަމަކީ ަޝއްެކއްވެސް ނެތްަެ ގޮުތގަިއ ނިންމުންތައް 

ސްކުރެވޭނެ ޢަދަދަށް ބޭފުުޅން ތިއްބަވަންޖެހޭނެ. ހަމައެހެންމެ ޖަލްސާތައް ފާ

ބޭއްވޭެނގޮތްވެސް ވާންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ޯކރަމްގެ ޢަދަދު 

މާމަތިކޮށްފިއްޔާ ޖަލްސާ ނުބޭއްވުމަީކވެސް ހަމަ އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. 

 325ނިންމުމަކީ އަނެއްާކވެސް ދަންނަވާެލވޭީނ ވޯޓު ލަިއގެން ގޮތްތަކެްއ ހަމަ 

މުހިންމުކަމެކޭ. ރަނގަޅަށް މަްއސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ބަހުސްުކރެވި ބަހުސްތަްއ 

ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އެހެންީވމާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ޭބނުންވީ މިއަދުެގ 

މިހުށަހެޅުންތަކަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލުްނ. އަދި އެހެންމެ 

ހާރުއޮތް މައްސަލަ ަޙއްަްލުކުރުުމގަިއ ހަމަ ވަރަްށ ރިޔާސަތުން ިއއްެވވިހެން މި

 330މުހިންމު ކަމަކަށްވާނެ ވޯުޓ ނެގުމުގެ ތަރުތީބު ތިާދގޮތަްށ ގެންދިއުްނވެސް. 

އެަެއީ އިޞްލާޙު ފާސްުނެވއްޖެނަމަ ދެން އެކޮމިޓީން އަިއގޮތަށް ވޯޓު 

ލެއްވުން. ދެން އެފާސްނުެވއްަްޖެނަމަ އަނބުރާ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް 

 ން. ޝުކުިރއްޔާ. ގެންދިއު

 

 335އާދެ، މިހާރު މިހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

އިތުރުބޭފުޅަކު އިތުރު މެންބަރަކު އެދިވަަޑިއގެންފައެއް ެނތް. ދެން މިހާރު 

ވާ ގޮުތގަިއ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފަިއވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވފައި

އެންމެގޮތެއް. އާދެ، މިހާރު އިތުރަށް މެންބަރަކު އެދިވަަޑއިގެންފައި ވާތީ 
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އެމެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާަފއި މިހާރު ހުށަހެޅި އަދި ތާއީދު 

 340 ލިބިފައިާވގޮތް މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. 

 

 ޅު މެންބަރު ` ޝުކުިރއްޔާ ަރީއސް. ދާދި ދެންމެ ބ. އަތޮ އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

ނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ   މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަމޖުދީ  އިބްރާހީމް ޢަފީފް އެހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް އަުޅގަ

ހާމަކުރަން. އަދިހަމަ މިއާއެުކގައި ސ. އަތޮޅު މެްނބަރު މިސާލެއް   އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 345ބަދަލެއް، އަިދ  ޖައްސަވަމުން ގެންނެވި ޢިބާާރތަށް އަޅުަގނޑު އަދި ުކޑަކުޑަ 

ނޫނިއްޔާ ކުަޑކުޑަ މިސާލެއް ެގނެސްދޭނަން. އައްޑުއަޮތޅު މެންބަރު ޢިޝާރާތް 

ކުރެްއވި ކޯރަމްގެ މައްސަާލިއަގއި ނުފެންނަ ކަމުގެ ވޯޓެއް ަނންގަވާނަމަ ެއއީ 

ނުރައްކައުތެރި ކަމެކޭ. ަހމަ އެފަދައިން ކޯރަމް ދަށްކޮށްފިނަަަމަ 

ރުންކޮޅެއް ނުފޫޒު ހުރި ފަރާތަކުން އެހެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ެމންބަ

 350ޖަގަހައެްއަގއި މަޑުކޮށްފައި ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަވާނެކަމެކޭ. 

ނޑު މިވާަހކަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާ އަދި މިކަމަކީ  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މިދުސްތޫރީ ނިޒާމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ލިބޭނެ  ކޮަޮށްގެން އަުޅގަ

ނޑު މިފުރުޞަތުގެ އުނިކަ މަކަށް ފެންނާތީ މިޚިޔާލު އަރިސްކުރަމުން އަުޅގަ

 ބޭނުންހިފަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 355 

ޝުުކރިއްޔާ. އާެދ، މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ ގޮތްތަަަަކށް ބަލާލާއިރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެުވން:

ން ތާއީދު އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އެކިބޭުފޅުން ހުށަހަޅުއްާވ އަިދ ެއިކ ބޭފުޅު

ކުރެްއވި ކަމުަގއިިވޔަސް ުއޞޫލެއްގެ ގޮތުން މިއުޅެީނ ހަމަ އެހެންމެ 

ނޑުމެން  ހުށަހެޅުމެއް. އެހެންވީމާ ކުރިންވެސް ދެންެނވިހެން އަުޅގަ

 360މިހުށަހެޅުން އާދެ، ރިޔާސަތުްނ އަމީން ޢާންމު އިްއަވވާ ެދްއވާނެ މަޖިލީހަށް. 

މެންބަރަކު ހުންނެވިނަމަަަ  ދެން އެއަށްފަހު އިތުރަށް ެއއްެޗއް ވިދާުޅވާނެ

ވިދާޅުވެަފއި ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅްއ އަޅުަގނޑު އަުރވާނަން. ެދން އެއަށްފަހުން 

 ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލާނަން. 
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 365 ސެކެރެޓޭރިއޭްޓގެ ޭމޒަށް ހުަށހެޅުންކަމުގަިއ އަދި އެއަްށ ތާއީދު ކަުމގައި    ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީުހގެ

ނޑުމެންނަށް  3ވާ ލިބިފައި  އަމީން ޢާްނމު ުމޙަންަމދު ނޑު ދަންނަވާލާނަން. ައޅުގަ  އިޞްލާޙު ައޅުގަ

އެނޯޓް ކުރެވިަފއިވާ ތަރުތީުބން. '' ގަާވއިދު ފާސްކުރުުމގައި ގަާވއިދުގެ   ނަޝީދު ވާހަކަެދއްކެުވން:

މާއްދާއެްއ ފާސްވާނެ ިނސްބަތަކީ މަޖިލީހުގެ އަުޣލަބިއްޔަތު ކަމަްށ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒު''. ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ބ. ައތޮޅުގެ ޢި

 370ތާއީދު ކުރައްވާަފއިވަނީ ދ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު 

ޝިހާބު. ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަކީ '' ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުަގއި ޖަލްސާތަކުގެ 

ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދުގެ ދެބައިކުަޅ އެއްބަޔަްށވުެރ 

ރު އިތުުރވުން ކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވަނީ ދ. އަޮތޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ އެއްމެންބަ

މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު''. އެހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދު ކުރަްއވާފަިއވަީނ  

 375 3އދ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލިޔާސް ޙުސައިްނ އިބްރާހީމް. 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނައަށް ލިބިފަިއވާ ހުށަހެޅުމަކީ ބ. އަތޮޅުގެ ޢި

އިބްރާހީމް ޢަފީފު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އއ. އަތޮުޅގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

މަޖުދީ އިބްރާހީމް ތާއީދު ކުރައްވާަފއިވާ މިދަންނަވާ ހުށަހެުޅން. '' ޤާނޫުނ 

އަސާސީތައް އިޞްލާޙު ކުރުަމށް ބާއްަވވާ ޖަލްސާތައް ފިަޔވައި މަޖިލީހުން 

 380ނިންމުމަށް ބާއްވަވާ ޖަލްާސއެއް ޭބއްވޭނީ  ނިންމަންޖެހޭ އެހެންކަމެއް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަށްވުރެ ދެބައިކުޅަ އެއްަބަޔށްވުރެ އިތުރަށް 

މަދުވެގެން ެއއް މެންބަރަކު ހާޒިރުވެ ޖަލްސާއެއް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް 

އެްއވެސް ަވގުެތއްަގއި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންގެ 

ނޑާލަްނވާނޭ. ނިސްބަތަށްވުރެ މަ ދުވެއްޖެނަމަ އެހާހިސާބުން ޖަލްސާ މެދުކަ

 385އަދި އިތުރަށް އެޖަލްސާ ކުިރއަށް ގެންދަްނވާނީ ޖަލްސާެގ ޤާނޫނީ ޢަދަދު 

 ހަމަވުމުންނޭ''. 

 

އިޞްލާޙެއް އަުޑއިވި ވަަޑއިގެންަފއި ވާނެ. ެއހެންނަމަވެސް  3އާެދ، މިހާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް  3މި  އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ިއޞްލާޙު ެއއްކޮށްލަިއގެން ައޅުގަ

 390އެްއގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގެނެވިދާނެހެން. އެހެންވީމާ ކުޑަކޮށް ެއގޮތަްށ 
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ޚިޔާލުފުޅު ގެްނގުުޅއްަވިއގެން މީގައި ތަފާތު ިޚޔާލުތަެކއް ެނތް. އެހެންވީމާ 

ޢަދަދާ މިދެބައި ހަމައެކަނި މިދެންނެވީ ޖަލްސާގެ ކޯރަމާ ކަމެއް ފާސްވުމުެގ 

ކުޑަކޮށް ީމގައި އެކުެލވިގެްނ މިއަންނަނީ. އެހެންވީމާ މިއަދި ދެފަހަރަކަށް 

ދެގޮތަކަށް ވޯޓަށްވެސް ދެންެނވިދާނޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން 

ނަޑކަށް ނުފެނެއޭ.   395މިއުޅެނީ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކެއް ހުރިކަމަކަށް އަުޅގަ

ތަފާތެއް. އެހެންވީމާ މެންބަރުން ކުޑަކޮށް  ހަމައެކަނި ޢިބާރާތުގެ ކުދިުކދި

ޚިޔާލުކޮށްލަްއވާފައި ިމއެްއގޮްތ ކޮށްލުމުންަް ފަސޭހަވާނެ ަކމަށް ހީވާތީ ކުޑަ 

 ފުރުޞަތެއް ެއގޮތަށް އަުރވަން ޤަސްދުކޮށް މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. 

 

 400 ހަކަ ަރީއސް ވިދާުޅވެއްޖެ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުްނވި ވާހަކަ. ދެން އެވާ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު

ނޑަށް ހީވަީނ އެންމެ ރަނގަޅުހެން.   އިްބރާހީމް ަޝރީފް  އެހެންވީމާ އަުޅގަ
 ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތްތަަކށް ބަލާއިރު ކުޑަ   ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު

 405 އެހެންކަމުން އަޅުަގނުޑ މެންބަރުންގެ  ތަފާތެއް ނަމަވެސް އެބަުއޭޅ.  ޙަސަން ޢަފީފް

ނޑުމެން މިހާރު   ވާހަކަެދއްެކވުން: ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ބޭނުންވެގެން މިއުޭޅކަމަކީ ހަމައެކަނި ަގވާއިދު ފާސްކުރުުމގައި މަޖިލީހުެގ 

ނުންވާ އަޣުލަބިއްޔަތާ މަޖިލީހުގެ ކޯަރމާ އަދި ގަާވއިދު ފާސްކުުރމަށްަް ބޭ

ނަޑއެޅުން. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޣުލަބިއްޔަަތކީ ކޮބަިއކަްނ ކަ

 410ދިމާވެދާނެ އެއަްށވުރެ ުކޑަ އަޣުލަބިްއޔަތަކުން މަޖިލީހުން ކަމެއް 

ނޑަށް ހީވާގޮުތަގއި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  ނިންމަންވެސް. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ން ަމޖިލީހުގެ ކޯރަމާ ނިންމަންވީ ހަމައެކަނި ގަާވިއދު ފާސްކުރުމާ ބެހޭގޮތު

އަދި އެފާސް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިެދއްގެ ނަމްބަރެއް ފާްސކުރެވޭނެ ޤާނޫީނ 

ނޑު  ޢަދަދަކީ ކޮަަބައިކަން. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން   415ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކުރީ ދުވަހު މިމާއްާދާއ އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން މިތަނަށް  މާއްދާގެ )ށ( އާއި 2ބަހުސްކުރަމުން މިގެންދާ 
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ހުށަހެޅުނު ޚިޔާލުތައް. އެއާެބހޭގޮތުން އަނެއްކާ އަލުން ޯވޓަށް އެއްެސވުްނ 

ނޑުެމން އެއަށް ވޯުޓ  ކިހިނެއްަްވާނެޯތއޭ. އާދެ، އެއީ ކުީރަގއި އަުޅގަ

ަައި. ކޮަބއިކަން މަޖިލީހުން  ނޑުމެންނަށް މިއޮތީ އޮޅިފަ ދިންއިރުގަިއ ެއއަުޅގަ

 420ސްާވނެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ. އެހެންީވމާ މިހާރު އެއަށް ގަާވއިދުން މާއްދާެއއް ފާ

ވޯޓެއް ައއްސަަވއިފިްއޔާ ކޮންމެވެސް ެއްއގޮތަކަށް ފާސްވެދާނެކަމަށް 

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ ެއވާހަަކ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ވިހެން މިހާރު ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، އަުޅަގނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 425އަޅުަގނޑުމެން ނިންމޭތޯ މަަަސައްކަތް ކުރަން މިއުޅެނީ މަޖިލީހުން ކަމެއް 

ނޑު  ފާސްވާނީ ކޮން އަޣުލަބިްއޔަތަުކންތޯ. އާދެ، އެހެން ދަންނަވާިލއިރު އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ަގާވއިދު ެއކަންޏެކޭ ނުދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުން  ކަ

ނިންމަވައިފިއްޔާ ގަާވއިދުަގއި އެަބއޮްތ މިނިންމަވާއިރު ަގވާއިދަށް ެއކަނި މި

މާއްދާއެއް. އެމާއްާދއަށްެވސް އަދި ވާހަކަެދއްކޭނެ. އެކަމަކު މިހާރު މިތާނގައި 

ނޑަައޅުްއވަިއ ނިންމައިފީވިއްޔާ ަގާވއިދުގެ އެމާއްާދއަްށ   430ވަިކގޮތަކަށް ކަ

އިޞްލާޙު ގެނެްސގެން ހަމަ އެމާއްދާވެސް އަލުން ޑްާރފްޓް ކުރެިވގެން 

ނޑުމެްނނަށް މަޖިލީހުގައި އަންނާ ނެ. ދެން ކޮންމެއަކަސް މިހާރު އަޅުގަ

ދެދުވަހުގެ މަތިން ވާހަކަ ދަްއކަަވއި ވޯޓަށް އަހާފައި ހުރި މާއްދާތައް ދެން 

ނޑުމެން ޚިޔާލުކޮށްފައި އޮތްގޮތަްށ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެން އަލުން އަޅުގަ

 435އަލުން ގެންގޮސް ެއާއ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް ގަާވއިދު އެކުަލވާލާ ކޮމިޓީއަށް 

ދޭތެރޭގައި އަލުން ވިސްނާ އެއާދެތެޭރގައި އަލުަުން ޯވަޓށް އެހުން އެީއ 

ނުޑ  އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނުވާނެހެން. ދެން އެހެންވީާމ އަުޅގަަަ

ވަނަ  3ޚިޔާލުކޮށްފައި އޮތީ ިމއަދު މިކަން ވަިކގޮތަކަށް ނިމުނީމާ ހަމަ 

މާއްދާ ަގވާއިދު ކޮމިޓީއަްށ  2. އަެނއް މާއްދާއިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން

 440ގެންގޮސްަފއި ދެން އެންމެ އަވަހަށް އޮންނަ ޖަލްސާއަކަްށ. އޭގެ ފަހުގަިއ 

 ގެންނަންކަމަށް ޚިޔާލުކޮށްފައި އޮތީ. 
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 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާެދ، ައޅުަގނޑު   ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ

 ތާއީދުކުރިން ބ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒު ހުށަހެޅުްއިވ   މެންަބރު ުމޙަންަމދު

 445ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އެހެންވީާމ އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ   ޝިހާބު ާވހަކަެދއްކެުވން:

ނޑަްށ  ގެނެސްފިން. ގެނެސްފައި ެއއަށް ތާއީދު ކޮށްފިން. އަދި އަޅުގަ

މެންބަރުން މިއަދު ވާހަކަ  2ޢިއްޒަތްތެރި  ވިސްނޭގޮުތަގއި ބ. އަތޮޅުގެ 

ދައްކަަވއިފި. މިދެބޭފުޅުން ވާަހކަ ދައްަކވާ ަލއްަވއިގެން ެއައށް ކޮންމެވެސް 

ނޑަށް ހީވަނީ.  ވަރެްއގެ އިޞްލާެޙއް ގެންނަަވއިފިއްޔާ ރަނަގޅުވާނެހެން އަުޅގަ

 450 8ގެ ދެން ހަމަ އެއާެއއްކޮށް އަުޅަގނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިގަވާއިދު 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބައޮތް ާޤނޫނީ ޢަދަދަކީ ކޮބައިކަން. އާދެ، އެާމއްދާާއ 

ނުޑމެން އެވާހަކަ ދެއްކުން ރަނގަޅުވާެނކަމަށް  ހަމަޔަށް ދާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މިގަާވއިުދގެ  ވަނަ މާއްދާެގ  35އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ދެން އަޅުގަ

އެމާްއދައަށް ދިޔައިާމ )ހ( ގައި އެަބއޮތް ކަމެއް ފާސްވުން. އެހެންވީމާ 

 455އަޅުަގނޑަށް ީހާވގޮތުަގއި އެވާހަަކވެސް ެދއްކީމާ ރަނގަޅު ވާނެހެން. 

އެހެންވީމާ މިވަގުތަށް ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ހަމައެަކނި ނިންމަންވީ 

މިގަާވއިދުގެ ާމއްދާެއއް ާފސްވާނީ ކިަތއް މެންބަރުން އެއަްށ ވޯުޓ 

ނޑުމެން ދެއްަވއިގެންތޯ. އަދި ހަމަ އެަފދައިން މި ަގވާއިުދ ފާސްކުރުމަްށ އަުޅގަ

ބޭނުންވާނެ ކޯރަމަކީ ކޮބައިތޯ. އެހެންވީމާ އެވާހަކަ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ބ. 

 460އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒު ގެންނަަވއިިފހެން. އެހެންވީމާ 

އަޅުަގނޑު ހުށަަަހެޅިކަމަަަްށ ވަންޏާ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ 

ފާއިޒު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަްށ އަނެއްާކވެސް  ގެނެސްފައި ޢަލީ

 ތާއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 465 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުީނ  ސް މާލޭ މެންަބރު އިލްޔާ 

މެއްގެ މަްއޗަްއ ގޮތަކަްށ އެއްިޚޔާލެއް ުނވަތަ ެއއްކަ  3ކުރީަގއި ތަފާތު   އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބިނާކޮށް އިޞްލާޙުތަެކއް ުނަވތަ ހުށަހެޅުންތަކެއް އައުމާ ގުިޅގެން. އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެން މިއަދު މިމަޖިލީސް ފެށިގެން އަިއއިރު ޚިޔާުލ  ހިތަށްއެރީ އަުޅގަ
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ނުޑ  ނޑަކަްށ އޭގެ މައިގަ ފާޅުކުރެްއވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ގާތްގަ

 470ސްެވ ވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް ފެނޭ. އެހެންކަމުން އެްއއުޞޫލަކަށް ެއއްބަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ަވރަށް ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަެތއް އެޚިޔާލުފުޅަްށ 

ނޑު ހިތަށްއެރީ މިމަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު  އެބައޮތްހެން. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

އެޚިޔާލުތައް ެއއްކުރަްއަވިއގެން ޑްރާފްޓެއް ަހއްދަވާ ލަްއވާފަިއ 

ޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާ ދެއްިވއްޔާ ކިހިނެއްތޯއޭ ވާީނ. އޭރުންވެްސ އަ

ނޑުމެންނަށް ސަލާމަތްކުަުރުމުގެ އިތުރު ގޮތަަކށް ވެދާނެކަމަށް   475ވަގުތު އަުޅގަ

ނޑު ަވގުތުކޮަޅކަށް އެިދ  އަޅުަގނޑަށް ީހވެގެން. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އް އަނބުާރ ގެންދަަވއިފި. ދެންނެވިފަހުން ބައެއް ބޭފުުޅންގެ ހުށަހެޅުންތަ

އެހެންނަމަވެސް އެހުށަހެުޅއްިވ ޚިޔާލުތަކުެގ ތެރޭަގއިެވސް ވަަރށް އޮއްޓަރުހުރި 

ނުޑ  ތަންތަން ކޮށްކޮޅުވެސް އެަބހުރި ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 480ހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންގެ މާބޮޑު ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައި 

ންނޭނގެއޭ. އަމީން ޢާންމު އާދެ، ަވރަށް ތަޖުރިބާހުރި ނުގަތުމަކަށް ނުވާނެ ކަ

ޤާނޫނީ ބޭފުޅަކަށްވާތީ ކޮންމެެވސް ކަހަަަލަ ޢީބާރާތެއް ހުށަހަޅާލަ ދެއްވުން. 

އާދެ، އެހެންވީމާ ައޅުަގނުޑމެން މިހާރު ކޮންމެގޮތެއްވިަޔސް މިމާއްދާއާ 

 101ގެ ބެހޭގޮތުން މިނިންމެނީ ވަރަށްބޮޑު ނިންމުމެއް. ެއއީ ޤާނޫނު އަސާސީ 

ނަޑއެޅިގެްނ ޤާނޫނު އަސާީސގެ ބަޔަކަށް ުނވަަތ   485ވަނަ މާއްާދގަިއ ހަމަ ކަ

މާއްދާއަކަށް މަޖިލީހުގެ ކަމެްއ ނިންމަންވީގޮތް ބަޔާން ކުަރއްވާަފއި އެަބއޮތް. 

އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް އެބަިއ އެމާއްދާަގއި އޮތްއިރު ިމބާވަތުގެ އިދާީރ 

އްތައް ކުރުމުެގ އިޚުތިޔާރުތަެކއް ކަންތައްތައް ުނވަތަ އެހެންަކހަލަ ކަންތަ

ނޑުމެން ހަމަ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދެއްވާަފއި އޮތީމާ އަުޅގަ

 490ނިންމައިފިއްޔާ ޖަލްސާއެްއގެ އަޣުލަބިއްޔަތަްށވެސް ކަންތައްަތއް ގެންދެވިދާނެ. 

ނޑުމެން އެއަޣުލަިބއްޔަުތގެ މައްަޗއް މާއްދާތައް ނިންމާފައި މުޅި  އަދި އަުޅގަ

ސްކުރާ ފާސްކުުރންވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގައި ެއބުނާ ގޮތަށްވެްސ ގަާވއިދު ފާ

ހެއްދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ ގިނަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުުޅތައް ހުރިގޮތަށް 

ބުރަވެފައި އަޅުަގނުޑވެސް ެއގޮތަށް މިހާރު އެބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލުތަކަށް ތަބާ 
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ނޑަށް ވެއްަޖއީން. އާދެ، މިހެންމިދެންނެވީ ކުރީދުވަހު އެހެންގޮތަ   495ކަށް އަުޅގަ

ވާހަކަ ދެކެވިަފއި އޮތީމާ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުގެ ޚިޔާުލ 

ނޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު  އަނބުރާލައިފިން މިއަތަށް. އާދެ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިހުށަހެޅުނު ގޮތްތަުކގެ މައްަޗއް ބައްލަވާަފިއ އަމީން ޢާންމު 

ާޙސިލުވާނެގޮަތކަށް  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށްވެސް މަޤުޞަދުތައް 

ނޑަށް ހީވަީނ އޭރުން ވަރަްށ   500ޢިބާރާތެއް ހުށަހަޅުއްވާލަ ެދއްވުން. އަުޅގަ

 ފަސޭހަވާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ތ.   ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 ން ޢަފީފު ދެންމެ ވިާދޅުވި އެްއޗަކަްށ އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަ  ރިޔާޟް ރަީޝދު

 505އަޅުަގނޑަްށވެސް ެއގޮތަށް ެއކަން ފެންނާތީވެ އެވާހަކަ ަދންނަވާލަން. އެީއ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޯރަމްގެ މައްސަލަައކީ ކުރީދުވަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވި މައްސަލަެއއް. 

މެންނަށް ދިމާވި ދެން އެދުވަހު އެމައްސަަލ ދިމާވީ ކުރީުދވަހުވެްސ އަުޅަގނޑު

ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ގެންެދވުނުގޮތް ގޯްސީވމައޭ އަޅުަގނުޑ 

ރޭގައި ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސަށް ދެއްވި ފުރުަޞތެއްަގއި ވާހަަކ  ދެންނެވިން.

ނޑު ބޭނުމަކަށްވީ  ނޑުމެންގެ މަިއގަ  510ދައްކަވަމުްނވެސް. އެހެންވީާމ އަޅުގަ

ކުން ފާސްކުރަމުްނޮގސް މިއެްއކޮށް މިދެލިކޮޕީ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަ

ފާސްކުރުން. އެހެންވީާމ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ދެންމެ ިވދާޅުވެއްޖެ މީިތ 

އަލުން ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓއަކަްށ ފޮނުވާލާނީއޭ. އެީއ ެއކަމަކު އަުޅަގނޑަްށ 

ހީވަނީ މިތާނގައި އެްއެވސް ޢިއްޒަތްަްތެރި މެންބަރަކު އެގޮަތކަށް 

 515ތަްށ ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއްނޫން އެއީ. ތާއީދުކޮށްފައި އަދި ެއގޮ

އެހެންވީމާ ރައީސް ެއގޮތަށް އެކަން ނިންމެވީމާ ައޅުަގނުޑ ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ެއއަލުން ކޮމިޓީއަްށ  ހައިރާންވެއްޖެ އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ފޮނުވަނީ އެއީ ަރއީސް ައމިއްލަފުޅަށް އެގޮތަށް ނިންެމވީތޯ ނޫންނަމަ 

ން ެއގޮތަށް ނިންމާފައިއޮތީތޯއޭ މިތަނުަގއި. ދެން އެއީވެްސ އަޅުަގނޑުމެ

 520ސުވާލެއް ައޅުަގނުޑގެ. ދެން ކުރީދުވަހުވެސް އަޅުަގނޑު ެދންނެވިން މިހާރު 
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)ށ( އޮތްގޮތަށް މީތި ފާްސވުްނ ވަރަށް ގާތޭ. އެހެްނވީމާ އެުދވަހުވެސް ިމވަނީ 

ސް ރައީްސ ހުށަވެސްއެޅި އެކަމަކު މިއަްށ ތާއީދުވެސް ލިބި އެހެންނަމަވެ

މިކަމުން ވޯޓާހައަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތީ އެދުވަހުވެސް ނުދެއްވާފަިއކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާާއ  2އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުުކރެވެނީ. އެހެންވީމާ މި 

 525ބެހޭގޮތުން އެއީ އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް. ދެން ޢަފީފް ކުރިން 

ނުޑމެންގެ މަ އިަގނޑު ބޭނުމަީކެވސް މާއްދާއަކުްނ އެވިދާުޅވި ފަދައިން އަުޅގަ

މާއްދާއަކުން ފާްސކޮށްގެްނ ަގވާއިުދގެ ކަންތައް އަވަހަްށ ޮގތަކަށް ނިންމަން. 

ދެން ކޯރަމްގެ މައްަސލައިަގއިެވސް ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަުތގެ 

މައްސަލަިއގަިއވެސް ޢަފީފް ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް ދެންމެ އެވިދާޅުީވ 

ނުޑމެން މިވަގުތަްށ މީ ހަމައެކަނި މިގަ  530ާވއިދު ފާސްކުރުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

ނަޑއަޅަން އުޅޭ ަކނަޑެއޅުމެކޭ. އެއީ ެއގޮތަށް މިަކން ފާހަގަނުކޮށް  ކަ

އެނޫންގޮތަކަށް ިމވޯޓުނަަގއިިފ ކަމަށްވަންޏާ މީގެ ފަހުން އެމައްސަލަ 

ނުކުތުމަކީ އެކަށީގެްނވާ ކަމެްއ. އެއީ ހުރިހާ ކަމަކަށްވެްސ މިއަދު މިނެގޭ 

ޓުން މިނިމޭގޮތަކީ ފަހަެރއްަގއި އެނިމުނު ގޮތްކަމަްށ ބައްލަަވއިފި ވޯ

ނޑަށް ހީވަނީ ފަހުން އެހެން މައްސަލަތައް މީަގިއ   535ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ނިކުމެދާނެހެން. އެހެންވީމާ އެކަމަށްވެސް ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް 

ވިސްނާަވޑަިއގެން އަިދ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް މިކަމަށް 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމަކަށްވާތީވެ މިެދ ވިސްނާވަ  ޑަިއގަތުމަީކވެސް އަުޅގަ

ޕޮއިންޓަށް އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ. ޝުކުރިއްޔާ 

 540 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނަ އާދެ، ދެންމެ ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަުފޅުގައި އެްއވަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މާއްދާ ދެވަނަ މާއްދާ އަުލން ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ެގންދަން ނިންމީ 

އަޅުަގނޑު އަމިއްލަ ނިންމުމެއްކަމަށް ހީފުޅު ކުރައްަވިއގެން އެަެހެން 

ނޑަށް ހީވަނީ މިތާނގައި މަޖިލީހުގައި ދެއްޭކ   545ވިދާޅުެވއްޖެ. އާދެ، އަުޅގަ

ންބަރުންނަށް ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ތަކުގެ އަީލަގއި ގިނަ މެ
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އެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފައިިމވަީނ މިތަނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެއް 

ފާސްނުވެ މިހެން ހިނގައްޖެކަމަށްވާނަމަ މަޖިލީހުން އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރަން 

ގެންދާ ވާހަަކ. އެހެްނވީމާ ެއގޮތަށް ައޅުަގނޑަށް ެދންނެވުނީ. ހަމަ 

 550ކިޔާފައި ެއއްވަަނ މާއްދާއަށްވެްސ  މިހާރުވެސް އަލުން އަނެްއކާެވސް ބިސްމި

ވޯޓަށް އަހަންިވއްޔޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖީިވއްާޔ ނުވަތަ ގިނަ 

ނޑު މިހިރީ އެކަން ުކރަން، އެކަމާ  ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖިއްޔާ ައޅުގަ

ނޑު  އެްއވެސް ޖެހިލުންވެ ަވޑަިއަގންނަވާނެކަމެއް ނެތް. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

ަވއްމުލަކުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަލްފާޟިލް ފުރުޞަތު އަރުވަީނ ފު

 555 މަޞީޙް މުޙަންމަދު.  هللا ޢަބްދު

 

ނޑުމެން މިއަދު މިހާރު  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު އަޅުގަ

 މަޖިލީހުން ކޯރަމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންާމ ނިންމުގައްޔާ މަޖިލީހުގެ ޚާްއސަ  މަޞީޙް މުަޙންަމދު هللا ޢަބްދު

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ާމއްދާެއއް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އުނިއިތުެރއް ެގނައުން ފިޔަަވއި  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 560އެހެން ކަންތައްތައް ނިންމާ ިނންމުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމާ ބެހޭގޮތުން 

ނުޑ ބަލާލާއިރު އަުޅަގނޑު ނުކުާތއެއް  މިދެކެވުނު ވާަހކަިއގެ މަްއޗަްށ އަުޅގަ

ނުޑގެ ހިތަށް މަޖުބޫރުވާތީ ފާހަގަ ކޮށްލަން ކޮންމެހެންެވސް އަުޅގަ

ދަންނަވާލަނީ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ނޫނީ މާދަމާ ނޫނީ އިއްޔެ 

މިކަންތައްތައް ނިންމާއިުރ އެދިމާެވގެން ުއޅޭ މައްސަަލއަކާ ގުޭޅގޮތުން 

ނޑުމެން ނިންމާކަމަށްވަންޏާ ކިހިނެއްތޯއޭާވނީ ހަމަ ސީދާ   565ކަމެއް އަުޅގަ

އެމައްސަަލއަކާބެހޭގޮތުން ެއްއކޮށް ގޮތެއް ނިންމަމާ. މީ ރައްޔިތުންގެ 

ޚާއްޞަ މަޖިލިސް. މިމަޖިލީހުގައި މިއަދުެވސް ހާޒިރުެވވަަޑިއގެން 

ނޑަށް ފާހަގަކުެރޭވ  79އެބަތިއްެބވި  ހަކަށް  30މެންބަރުްނ. އަުޅގަ

ނޑު މެންބަރުން ހާޒިރުވެަވޑައިުނގަްނނަވާކަން. އެހެން އެނގިހުރެެވސް އަ ުޅގަ

 570މިގޮތަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ފަހަރެއްަގިއ އަނެްއކާވެސް 

އަޅުަގނޑުމެން ކޯރަމާ ބެޭހޮގތުން އެހެން ދުވަހެްއގަިއ ނޫނީ ގަާވއިުދގެ 

އަނެއް މާއްދާައކަށް ގޮސްަފއި އެވާަހކަ ހަމަ ތަކުރާރު ކުރަންޖެހޭނީ. 
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ކުރުމުެގ  ޙަޤީޤަތުގައި މިމައްސަލަ ފަށިގެން އައި އިުރވެސް ައވަސް

ވާހަކަެވސް ދެެކވި ލަސްުކރުމުގެ ވާހަަކވެސް ދެެކިވ ނޫނީ ހުރިހާ 

 575މެންބަރުންވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުުމގެ ވާހަަކއާ މަޝްވަރާއާ މިހުރިހާ 

ނޑުމެން މިހާރު މިތިބީ  ވާހަކަެއއް މިދެެކވެމުން މިދަނީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ލާގައި މިހާރު މިތިބީ. ކޯރަމާ ބެހޭގޮތުންވެސް ގޮެތްއ ނިންމުމުގެ މަރުހަ

އެހެންވީމާ މިއަދު އަޅުަގނުޑމެން ދައްކާނެހާ ވާހަކައެއް ދައްކާފަިއވެސް 

ހިންގަވާށޭ ކޯރަމާ ބެހޭގޮތުން ހަމަ ވަކި ގޮތެްއ ނިންމަމާ. އެހެންނޫނިއްޔާ 

 580ގަާވއިދު ހެދުމުގެ ޖަލްސާތަކުަގއި ކޯރަމް ނިންމާފައި ދެން ގޮސްފަިއ 

އެއް ބޭފުޅުން ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެން މިަގވާއިުދގެ، ބަ

ވިދާޅުާވ މާއްދާައކަށް ދިަޔީއމާ އަނެއްާކ އެކޯރަމް އެިޑބޭޑް އޯޕަްނވީ 

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ މީ ނިުމމަކަށް ފަހަރެއްަގއި ނައިސްާފނެ. އެހެންވީމާ 

ނޑު ހުށަހެޅުމެއް  ނޑަށް ބުަރާވތީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ އެގޮތަށް އަުޅގަ

 585ނޫން އެއްގޮތަކަްށވެސް މިހާރުވެްސ ހުށަހެޅިފައިވާ  ހުށަހަޅަނީކީ

ނޑު އެއަްށ ވޯޓު ދޭނަން.  ހުށަހަޅުންތަކަކަށް. ޭއގެ މަްއަޗށް ބަލާފައި އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑަްށ ހަމަ ބޮޑަށް ެއގޮތަށް ހީާވތީ ދެން ހަމަ 

 އެގޮތަށް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން މިދެންނެވިހެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއަކަށް 

ނޫނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަަޔކަށް އުނިއިތުެރއް ގެނައުްނ ފިޔަވައި ދެން 

 590ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތައްވެސް ނިންމަވާނެ އަދަދެްއ 

ނަޑއެޅުމުަގިއވެސް ހަމަ މިއަދު ނޫނީ މިއަދު އެކަން ނުވެއްިޖއްޔާ ދެން  ކަ

 އޮންނަ ޖަލްސާއެްއގަިއވެްސ އެނިންމަވާ ނިންމުމަކީ ދެން ފަހުން 

އަޅުަގނޑުމެން އެނިންމުމަކަްށ ޒިޔާރަތްކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ނިންމާ 

ނިންމުމަކަށް ވެއްޖިއްޔާ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންތައްތަްއ 

ނޑަށް ހަމަ   595ކުރުމުގަިއ ައވަސް ވެގެންާދނޭ. އެހެންވީމާ އެުނކުތާ ައޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލީ . ކުރިްނވެސް ދެންނެވި ފާހަގަކުރެވޭެލއް ބޮޑުކަމުން ައޅުގަ

ފަދައިން އެްއވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅީކީ ނޫން.+ އަޅުަގނުޑ 

 އެްއގޮތަކަްށވެސް. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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 600 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އަޅުަގނޑުމެްނ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

ނޑުމެންނަްށ ވޯޓު ދެވުނު  ަސއިން ޢަބްުދއްަރޝީދު ޙު   ދެވަނަ މާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ވަގުުތަގއި މިހާރު މި އުފެދިގެން އުޅޭ މަްއސަލަ މިގޮަތށް ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ނޑަށްވެސް އަދާކުެރވިފައި އެަބވޭ.  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ އެއްަބއި އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް މަޢާފްއެދެން އެހެންވީމާ މީ ތިބޭފުޅު ންގެ އަރިހުން އަޅުގަ

ނޑުެމންނަށް މިކަމުގައި މިހޭދަ ކުރެވުނީތީ.   605މިހާގިނަވަގުތު އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް މިދެވެނީ  ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހަމަ ދާންވާ ރަނގަޅު މަގުްނހެން. މިކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމައިގެން ނޫނީ 

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަްށ ދިއުން ދަތިވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފެނިގެން އަޅުގަ 

ނުޑގެ ިޚޔާލު އޭރު ހުރީ  ނޑު އޭރު ެދންނެވީ. ދެން އަުޅގަ އެވާހަަކ އަުޅގަ

 610އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސއާ ބެހޭގޮތުން ޤާނޫނުއަސާީސގައި އޮްތގޮތަށް 

މައްސަލަ  ހަމަ ގެންދިއުމަށް. އަދި އިދާރީ މައްސަލަތަކުަގއާ ޕްރޮސީޖަރަލް

ނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ކަންތަްއ ގެންދިއުމުެގ  ތަކުަގއި އަުޅގަ

މައްޗަށް. އެހެންނަމަވެސް މިައދު އޮތް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރޫޙު މިހިރަ 

ގޮތުންނާ ހުށަހެޅުންތައް ހުރި ގޮތުން އަޅުަގނުޑވެސް ިމހާރު އެގޮތަށް 

 615ކީވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެގޮތަށް ބުރަވެ ހަމަ އެގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމަ

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށްވަންާޏ އެގޮތަކީ ައޅުަގނުޑވެްސ ތާއީދުކުރާނެ 

ގޮތެއް. އެާއއެީކަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެ މާލޭގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްލފާޟިލް އިލްޔާސް އިބްރާީހމް އެވިދާުޅވި 

މިހާރު މިޚިޔާލުތައް އައިސް ވަކި ގޮަތކަށް  ވާހަކަފުޅަކަށް ެއއީ

ނޑުމެންގެ މިދެންނެވީ   620އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަްއޓަން ކުރެވެމުންދާއިރު އަުޅގަ

އަމީން ޢާންމު ޑްރާފްޓް ކޮށްލަ ދެއްވަން ވިދާުޅވި ވިދާުޅވުމާ ގުިޅގެން 

އަޅުަގނޑަށް ުކއްލިއަކަަަށް މި އެއްޗެްއ ދަންނަވާލަން ިހތަށްއެރީ. ެއއީ 

ޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގަިއ މިހާރު އޮތް މައްސަލަ. އެއީ ޖަލްސާެގ އަޅުަގނ

ޤާނޫނީ އަދަދާ، ކަމެއް ފާްސވާނެގޮާތ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިވާހަކަ 
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ނޑުމެންނަށް މިހާރު އަތަށް ލިބިފަިއ ޮއތް ދެލިކޮޕީަގއި   625ދެކެވޭ ގޮތަށް އަުޅގަ

ޔެވިފަިއ އެަބއޮތް. ވަރަށް ސާފުކޮްށ ހަމަ އެމަްއސަލަ ހަމަ ެއގޮތަށް މިހާރު ލި

ނޑު މިހިތަށްއަރަނީ އަދި ކުަޑކޮށް ިއސްފަސްކޮށްލާފައި  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނަމަވެސް މިދެމާއްދާއަްށ އަޅުަގނޑުމެން ސަމާލުކަންދީގެން 

ަވނަ މާއްދާގަިއ  8ވަނަ މާއްދާ.  8ފާސްކޮށްލަމާތޯއޭ. މިދެންނެވީ 

 630މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއް މިއޮންނަނީ މިދެލިކޮޕީގައި މިޮއންނަނީ ޤާނޫނީ އަދަދު 

އަށްވުރެ އިތުރަށް މަދުވެގެން އެްއ  ½ކުރެވޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

ނޑު ވާހަކަ ަދއްކަމުންދާގޮތަށް ޖަލްސާ  މެންބަރަކު ހާޒިރުވުމުންނޭ. ައޅުގަ

ހިގަމުންދަނިކޮށް ެއއްވެްސ ވަގުެތްއގައި އެޖަލްސާއަްށ ހާޒިރުވެ ތިބި 

މަދުވެއްޖެނަަމ އެޖަލްސާއެއް  މެންބަރުން އެނިސްބަތަށް ވުރެން

 635ހުއްޓާލަންވާނޭ. ވަރަށް ސާފު ހަމަ މިދެކެވޭ ވާހަކަފުޅު ހަމަ މީގައި މިއޮތީ. 

ވަނަ މާއްދާައށް ދާއިރު ހަމަ މިޖަލްސާގަިއ މިހާރު  35ދެން 

ގިނަބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކުރެޭވ ގޮތަށް ނޫނީ ވާހަކަފުޅު ދެކެވުންދާގޮތަްށ 

)ހ( ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  35ކުރުން. މައްސަލަ މިއޮތީ ކަމެއް ާފސް

މަޖިލީހުން ގެންނަ އިޞްލާޙެްއ ނުވަތަ މަޖިލީހުން ނިންމާ އެހެން ކަމެއް 

 640ވިޔަސް ޤާނޫުނއަސާީސއަށް މަޖިލީހުން ގެންނަ އިޞްލާޙެއް ނުވަަތ 

މަޖިލީހުން ނިންމާ އެހެން ކަމެއްިވޔަސް ފާްސވެއްެޖކަމަށް ބެލޭނީ މަޖިލީހުގެ 

ށް ލިބުމުންނޭ. )ށ( މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އަޣުލަބިއްޔަތު ެއކަމަކަ

ކަމަކަށް ލިބުނުކަމަށްވާނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ ެއއްބައަށް 

ވުރެ އިތުރަށް މަދުވެގެން ެއއް މެންބަރެއްގެ ވޯޓު ލިބުމުންނޭ، ވަރަށް 

ނުޑ މިހިތަށްއަރަނީ އިތުރު ޑްރާފްޓަކަށް ދިއުުމގެ   645ސާފު. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ދަލުގައި ބުއްދިވެިރގޮތަކަްށ ނުވާނެބާއޭ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ކުޑަކޮށް ބަ

ނޑުމެންނަށް  އިސްފަސްކޮށްލާފައި ނަމަވެސް މިދެމާއްދާ އަޅުގަ

ނޑަްށ އައިްސގެން  ފާސްކޮށްލާފައި ކުރިއަށް ިދއުން. މިޚިޔާލު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ މިދަންނަވާލީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާ 

ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ.ޢިއްޒަ  650 ތްތެރި ރައީސަށް އަުޅގަ
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އާދެ، ޭރގެ ަބއްދަލުވުމުަގއި ފާޅުކުރެވުނު ިޚޔާލުތަުކގެ ތެޭރގަިއ ބަހުސަކަށް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަެއޅިފައި ޮއންނަ ވަގުތެއް އޮތުންެވސް އެއީ ރަނގަޅު  ކޮންމެވެސް ކަ

ވާ ކަުމގަިއ ބޭފުޅުން ޚިާޔލު ދެއްވާަފއިވޭ. ކަމެއް ކަމަށް ފެިނވަަޑއިގަްނނަ

ނޑުމެން މިބަހުސުގައި ުއޅޭތާ ގަިޑއެއްާހއިުރ ވަމުން މިދަނީ.   655މިހާރު އަޅުގަ

އެހެންވީމާ މެންބަރުންގެ ޚިާޔލުފުޅު ގެންގުޅުން އެދެން. މިއާދޭތެރޭގަިއ 

ގޮތެއް ނިންމަވާލަ ދެއްވުން ިއތުރު ޚިޔާލުތައް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ޚިޔާލުތައް 

މިމައްސަލައިަގއި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ޚިޔާފުޅު ނެތީވިއްޔާ ަވގުތު ވީހާވެްސ 

ނޑު  ބޮޑަށް މަދުކުރަމުން ގެންދިއުން އެއީ ވަރަށް އަދަބުވެރިކަާމއެކު އަުޅގަ

ނުޑ   660ދަންނަވާލަން. އާދެ، އެީއ މިހެން ދަންނަވާއިރުވެްސ މީ އަޅުގަ

ސް ރޭގައި ަބއްދަލު ނުކުރަން ގަސްދު ކޮށްފައި ޮއންނަ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެ

ކުރިކުރުމުަގއި ވަރަށް ގިނަ ޭބފުޅުން އެޚިޔާލު ެއގޮތަށް ގެްނގުޅުްއވާަފއިވާތީ 

ހަމައެކަނި ދަންނަވާލީ. އެްއޮގތަކަށްވެސް މެންބަރުންގެ ޚިާޔލުތަކަށް ހުރަސް 

އެޅުމެއް އެއީ ައޅުަގނުޑގެ މަޤްޞަދެއް ނޫން. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 665ސް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މިއަރުވަނީ އަނެްއކާވެ 

 ޢަލީ ފާއިޒްއަށް.  

 

 

 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުަގނުޑެގ ހުށަހެޅުމަށް،  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 670 ައޅުަގނޑުމެްނ ހުށަހަޅަން ގަސްދުކުރީ. އަޅުަގނޑުމެން  އިޞްލާޙަާކއެކީ ޒް ޢިަިލީ ފާއަަަމެންަބރު 

އެއަށް މަްޝވަރާ ކުރުމަށް ފަހުގައި. އާދެ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ   ކަެދއްެކވުން:ވާހަ

ހުށަހެޅުން މިއޮންނަނީ އަުޅަގނޑުެގ އަްޚ ޢަފީފް ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް 

އަދި މިހުރިހާ އެއްޗެިހ ހިމެނޭގޮތަށް އެއީ ރިޔާސަތުންވެސް 

ހިމެނިގެން. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޝްވަާރ ދެއްިވގޮތްެވސް ޭއަގއި 

ނުޑ މިހުށަހަޅަނީ  ނޑުމެންގެ ހުށަހެޅުމުގަިއ އަުޅގަ  675އެހެންވީމާ މިހާރު އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސްކުުރމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާެއއް ކުެރވޭނީ މަޖިލީހުގެ 
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ބަޔަށްވުެރ އިތުރަށް މަދުވެގެން ެއއް މެންބަރަކު  ½މެންބަރުންގެ 

ލްސާއެއް ހިންގަމުން ދަނިކޮށް އެްއވެްސ ހާޒިރުވުމުންނޭ. ދެން މިއޮންނަނީ ޖަ

ވަގުެތްއގައި ޖަލްާސއަށް ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުން އެނިސްބަތަށްވުރެ 

 680މަދުވެއްޖެނަމަ އެ ޖަލްާސއެއް އެހިސާބުން ހުއްޓާލަންވާނޭ. ެދން މިއޮންނަނީ 

އަދި ަގވާއިދު ފާްސކުރުމުަގއި ގަާވއިދުެގ މާއްދާެއއް ފާްސވެްއޖެކަމަށް ބަލާނީ 

ނޑުމެންެގ މަޖިލީ ހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނޭ. އާދެ، މިގޮތަށް ހުށަހެޅުމުން އަޅުގަ

ހުށަހެޅުމުގައި މިހާރު މިވަނީ ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުންތައް ކުިރން ހުށަހެޅުނު 

ނޑުމެްނނަށް ދ. އަތޮޅު  ހުށަހެޅުންތައް އެއްކޮށްެލވިގެްނ އަދި މީގައި އަުޅގަ

 685ނބުރާ ގެްނދަވާފަިއވާ އަދި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު ހުށަހަޅުއްވާ އަ

އޭނާ މީގައި ހިމަނުއްވަން ބޭނުންވީ ބައިވެސް މިގޮތަްށ މިހާރު ވަނީ 

 ހިމެނިފައި. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު 

 690 ވެސް ދާދި އެއްޚިޔާލުފުެޅއް ހުށަހަޅަމުން ގެންދާތީ ރައީސް ހުރިހާ މެންބަރުން ާފރޫޤް ަޙސަން هللا ޢަބްދު

އެވާހަކަފުޅުަތއް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ބިާނވެގެން ިދޔަީއ އަްއޑުއަތޮުޅެގ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ޝަރީފް މިއަދު ފާޅުކުެރްއވި ޚިޔާލުފުުޅގެ 

ދެއްކެިވ ކަމުގަިއވިޔަްސ މައްޗަށް ތަފާތު ޢިބާރާތްތަކުން ބޭފުޅުން ވާހަކަ

އެހެން ކަމަށްވުމާއެކު އަުޅަގނޑަށް ހައްދުންމަތީގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރާ 

 695ކުޑަކޮށް ތުންުގޅާލާފައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް 

އަޅުަގނޑު ތާއީދު ކުާރވާހަަކ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބ. 

ންބަރުން މިހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުމަކީވެސް ހަމަ އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

ނޑު ދަންނަވާީނ ހައްދުންމަތީގެ  މިވާހަކަތައް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމުަގއި ރަނގަޅު ބައެްއ 

 700ވުރެ، އެކުެލވިފަިއވޭ. މި ބ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް

ސަބަބަކީ މިހާރު އެއޮތީ އެބޭފުޅުންގެ ހުށަހެޅުއްވުުމަގއި މަޖިލީހުގެ 

ގަާވއިދުަގއި ދެ ސުރުީޚއެްއެގ ދަށުގައި އޮތް ދެމާއްދާެއްއ އެކޮށްެލވިފައި. 
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އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދު ސުރުޚީތަކަކަށް ބަހާލެިވފައި އޮތްއިުރ 

ވާގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޅުަގނޑަްށވެސް ީހވަނީ ެއސުރުޚީތަކާވެސް ދިމާ 

 705އިޞްލާޙުތައް ދިޔުން ރަނގަުޅވާނެހެން. އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާ 

ަވނަ މާއްދާއަކީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުން  8ބެހޭގޮތުން އޮތް ާމއްދާ 

ވަނަ  35ކަންކަން ފާސްވުމަށް ވޯޓު ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން އޮތް މާއްދާ 

ވަަނ  35ީއސް މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުުޅަގއި މާއްދާއަކީ. ިޢއްޒަތްތެރި ރަ

މާއްދާގެ މަތިން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ކުރީގައިެވސް ހަނދާންކޮށްދިނީމު. 

ނޑުެވސް ހިތަށް އަރަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުއް   710އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިސާބަކަށް ތަރުތީބު  ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުްއވިގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގަިއ މިހާރު މިއޮތް ދެ ބަދަލުގެނެ ސްގެން ނަމަވެްސ ައޅުގަ

މައްސަލަ. ެއއީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ އެންމެ ޤާނޫީނ އަދަދަކީ ކޮބާ 

ކަމާ، ކަންކަން ފާސްކުރުުމގައި އަމަލު ކުރަންވީ ގޮތަކީ ކޮބަިއކަން 

 715ށް ބަޔާންކޮށްދޭ ދެމާއްދާ ަގާވއިދުަގއި މިހާރު އެކުެލވިފައި އޮްތގޮތަ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިއަދު ިމވާހަކަ ދެެކވުނު ގޮތަށް ބަލާިއރު އެއީ ހުރިހާ 

މެންބަރުންވެސް ހުށަހެޅުއްިވ ގޮތްކަމަށްވާތީ ެއގޮތަށް ފާސްވެގެްނ 

ހިނގައިދާނެހެން. އެހެން ވެްއޖެކަމަށް ވަންޏާ އިތުރު ޑްރާފްޓަކަށް ނުގޮްސ 

ނޑުމެންގެ ުކރިމަތީގައި އޮތް ޑްރާފްޓް  ހަމަޖެހިގެން  ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއް   720ހިނގައިދާނެހެން ހީވާތީ އަޅުގަ

ރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ޒަތްތެރި އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ދެ ެމންބަރުން އެއީ ހައްދުންމަީތގެ ޢިއް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 725މެންބަރު ޢަބްދުއް ރަޝީދު ޙުސައިން އަދި ފުަވއްމުލަކުެގ ޢިއްޒަތްތެރި 

ފާރޫޤް ޙަސަން ހުށަހެޅުއްވި ިޚާޔލުފުޅާ ގުިޅގެން هللا މެންބަރު ޢަބްދު

އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ އެްއެޗްއ ދަންނަވާލާނަން. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު 

ކޮން އަޣުލަބިއްޔަތަކުންޯތ މިއުޅެނީ ަގވާއިދު ފާްސކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ، އެ 
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ނިންމަން. އެހެން ނުނިންމާ އަނެއްކާ ަގވާއިުދގެ މާއްދާެއއް 

 730އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެތޯ. އެމައްސަލަ ނުކުމެދާނެ ކަމަށް ހަމަ 

ހީވާތީ މިހާރު މިދާގޮތަށް މިބައި ކުިރއަށް ގެންިދއުން ރަނަގޅުވާނެހެން ހަމަ 

ދަންަނވާލަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް  އަޅުަގނޑު ހިތަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ

ަް އަޅުަގނޑުމެން  ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ ގޮތެއް އޮތްނަމަ އެގޮަތކަށް

ވޯޓަށް އަހާ އެގޮތަްށވެސް ުކރިއަށް ގެންދަން މަސަްއކަތް ކުރާނަން. އާދެ، 

 735 މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް.

 

 ޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުަގނޑު ެއއްެޗްއ ޢިއް މާލޭ މެންަބރު 

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ހައްުދންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ހުށަހެޅުއްވި  އިްބރާހީމް އިްސމާޢީލް 

ނޑު ދަންނަވަން އުޅުނު އެއްެޗއް ހަމަ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ދެން އަޅުގަ

 740ކޮށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ތިވިދާުޅވީ. ީމގައި އުސޫލީ ވަރަށް ޞަރީޙަ

ނޑުމެން ިތވިދާުޅިވހެން މިވަގުތު  މައްސަލަެއއް އެަބއުޅޭ. އެީއ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ކުރެވެމުން މިދަނީ ގަވާއިދު ފާސްކުރާނެ ގޮތަކާބެހޭ 

 ގޮތުން. ދެން އެހެްނވީމާ ެއޮގތަކީ އަެނއްކާ ަގވާއިުދގެ މާްއދާއެއް ކަމުަގއި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދުން ތަންކޮޅެއް ދަތިވާނެ، ެއއީ އުޫސލީ މައްސަލައެއް 

 745އެއީ. އެހެްނވީމާ އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލަކީ ހަމަ ކުރީގަިއވެސް މިއަދުގެ ޖަލްސާ 

ފެށުނީއްސުރެ ގެންދެވި ގޮތަްށ އެންމެ ފުރަތަމަ އަވަހަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ަތއް ފާސްކުރާެނ ގޮތެއް. ދެން ނިންމާލަމާ ހިންގަވާށޭ ަގވާއިުދގެ ެއކި މާއްދާ

އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ދައްކަވަމުން ގެންދެވި ވާހަކަފުޅު 

ނޑަކަށް ިހެއއްނުވޭ ިމއަދަކު  އަޅުަގނުޑވެސް އަުޑއަހަށް މިއިނީ. އަުޅގަ

 750ތަފާތު ޚިޔާލެއް އަދި މިހާތަނަށް އެކަމާބެހޭގޮތުން ފާުޅކުރެވުނުހެނެއް. 

ސާގެ ަވގުުތެގ ތަންކޮޅެއް ކުީރގައި ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް އެހެންވީމާ ޖަލް

ނޑުމެން ހަނދާންޮކށްލާފައި. ެއއީ  ގެންދަވަން އުޅުްއވި ހިސާުބ އަުޅގަ

ގާތްަގނޑަކަްށ ެއކަމުަގއި ވޯޓެްއ ނަާގ ހިސާބަށް ގެންދަވާފައިހެން 
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އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޭއގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު ނިމުނީހެން. އެހެންވީމާ އެކަން 

 755 ހަށް ނިންމާލަން ރަނގަޅުާވނެކަމަށް ފެނޭ. އަވަ

 

ނޑުވެްސ ެއއްެޗއް ނުދަންނަވާ މަޑުކޮށްލަިއގެން  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 މިއިނީ އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލާ އެްއގޮތަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ  މެންަބރު ައޙްަމދު ޒާހިރު 

ކަފުޅު ގެންަދވާތީވެ އަުޅަގނޑުެވސް ދެކޭގޮުތަގއި ިވއްާޔ ވަކިކަެމއް ަވކި ވާހަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 760މާއްދާއެއް ފާސްުނެވގެން އަުޅަގނޑުމެން އެމާއްދާ ފާްސކުރަްނ ގަާވއިދު ވަކި 

ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި އެހެްނ މާއްދާއަކަށް ވަކި ކޯރަމެއް އޮންނަ ގޮތަށް 

ނޫން. ވީމާ ިޢއްޒަތްތެރި ގިނަ  ބާއްވާަފއި ފާސްކުރުމަކީ ެއއީ ރަނގަޅުކަމެއް 

ނޑު ާތއީދު ކުރަން. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް  މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ހަމަެއކަނި ފާހަގަ ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ބައެްއ ފަހަރަށް ދެތިން 

 765ފަހަރެއްގެ މަތިން މިއަދު މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ަބއެްއ މެންބަރުންގެ 

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލުފާޅުަުރެ ްއވި ޚިޔާލުފާޅުުކރުމަކާ ގުޅޭގޮތުން. މިހާރު އަޅުގަ

ފަރުދާގެ އަނެއް ފަރާތުގަިއ ކުރާކަމެއް ޑްރާފްޓިންގ ގެ މަސައްކަތަކީ. 

ޑްރާފްޓިންގ ަގއި މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމާ އަދިވެސް އެހެން ބޭބޭފުޅުންގެ 

ޓް ކުރަމުން އެހީލިބޭ ކަންނޭނގެ. ވީމާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގައި ޑްާރފް

 770ދާކަމަށްވަންޏާ އަދި އަމީން ާޢންމުގެ އެހީފުޅެްއ ލިބުނަސް އެއަންނަންވާނީ 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ލާފައި. މިސާލަކަށް ދަންނަވަްނޏާ ކޮމިޓީން 

އަޅުަގނޑުމެން ޑްރާފްްޓކޮށްެގން އަންނައިުރވެސް ތެދުފުޅެްއ ވަރަށް ބަެއްއ 

ނޑު މެންނަށް މިޑްރާފްޓް މިއަންނަނީ. ބޭބޭފުޅުންގެ އެހީފުާޅއެީކގަިއ އަުޅގަ

އެއަންނަނީ އެކަމަކު ކޮމިީޓގެ ޑްރާފްޓްއެްއގެ ގޮުތގަިއ. ވީމާ މަޖިލީހުންވެސް 

 775އަޅުަގނޑުމެން މިތާ އެތެރެއިްނ ޑްރާފްޓެއް ކުރާކަމަށްވަންޏާ އެ މަޖިލީހުގައި 

ހިމެނިވަޑައި ނުގަންަނވާ ބޭފުޅުންގެ ޑްރާފްޓެްއގެ ގޮުތަގއި ނާންނާނެ. 

ޖެހޭނީ އެޑްރާްފޓަކަށް އެހީވެެދއްވާެނ މެންބަރުންނަށް އެއަންނަން

އެހީވެދެްއވާނީ އެކަުމގެ ސްޕެޝަލިސްޓުން އެހީވެދެްއވަިއެގން މެންބަރުންގެ 

ނޑު  ޑްރާފްޓެްއގެ ގޮތުަގއި އަްނނަންޖެހޭނީ. ވީމާ އެނުކުތާ އަޅުގަ
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 780ން ފާހަގަކޮށްލަންެވގެން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ، އެއް ބޭނުމަކީ އެއީ. ދެ

އަނެއްކަަމކީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސްގެ ވާަހކަފުޅުަގއި ވިާދޅުވި ބަހުސަށް ވަގުތު 

ނޑުމެންގެ ނުރަސްމީ  ނަޑއެޅުމުަގއި. ެއއީ ރޭގަިއވެސް އަުޅގަ ކަ

ބައްދަލުވުމުަގިއވެސް އެވާަހަކ ދެކެވުނު. އަދި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ 

ނދާންވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގަިއވެސް އެވާހަަކ ދެެކވުނު. އަޅުަގނޑު ހަ

ނޑު  ނޑު ެއކަމާބެހޭގޮތުން އިސްނަަގއިގެްނ އަޅުގަ  785ގޮތުަގިއވިްއޔާ އަުޅގަ

އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ެދްއކުމުގަިއވެްސ އެިޚޔާލުފުޅު ާވނެ ހުށަހަޅާފައި. 

އަޅުަގނޑުމެން ޑްރާފްޓިްނގ ކޮމިޓީަގއިެވސް މިޚިޔާލާެބހޭގޮތުން ވާހަކަ 

ވި. ވީމާ ައޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު ދެކެވުނު. ެއކަމަކު އެ ހިނގާ ޚިޔާލަކަށް ނު

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ޚިޔާލުފުޅު އެހެން ހުއްޓަސް 

ނަޑކަށް ހިެއްއ ނުވެޭޔ ހަމަ   790ވަިކގޮތަކަށް ފާްސެވގެން ޫނނިއްޔާ އަުޅގަ

އެކަނި މިޖަލްސާގައި މިޚިޔާާލ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން ލިމިޓް 

ެތއް ިނންމެވިދާނެ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ކުރަްއވާނެ ގޮަތކަށް ގޮ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 795ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުްނ ވަރަށް ވަރަށް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެން ހިނގައްޖެ. ެއވަރަށް ބޮޑަްށ، އެވިދާުޅވި 

ނޑުވެސް ދަންނަވާ ހިތުން ހުރި ވާހަކަތަކެްއ. ވާހަކަފުޅުތަަކކީ ހަމަ  އަޅުގަ

ނޑު ުފރުޞަތު މިއަރުވަނީ އަިރއަޮތޅު ދެކުނުބުރީ  އާދެ، ދެން އަުޅގަ

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް. 

 800 

ނޑު އެްއޗެްއ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ   އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ މިހާރު މިހެދިފައި މިއެކުލަވާލެވިފަިއވާ ދެލިކޮޕީަގއި  ާޤސިމް ިއްބރާހީމް މެންަބރު 

ަގއި  35ާއ އަދި  8ނުވަތަ ަގވާއިުދގައި މިަބޔާންުކރައްވާަފއިވާ ީމގެ މާއްދާ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން މިދައްކަމުން ގެންދާ ވާަހކަ ސާފުކޮށް 

 805ލ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެއަކު  ވާފަިއވުމާެއކުބަޔާންކުރައް 
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ހުށަހަޅުއްވާ އަދި ފުަވއްމުލަުކގެ މެންބަރުވެސް ތާއީދު ކުަރއްވާަފއި މިވަނީ. 

ނޑުމެން މި ގަާވއިުދެގ މި މާއްދާ  އަޅުަގނޑަށް  ހީވަނީ އަުޅގަ

ނުޑމެން ވޯޓަ ކަށްަާ ތަފާތުވެފައިހުރި ނަމަވެސް ިއތުރު ބަހުސެއްނެތި އަުޅގަ

މެންބަރުން ކުރައްވާަފއިާވ  25އެހުމާ ހަމައަށް މީގެ ކުރީގައި 

ނޑުެމންނަށް ފުރުޞަތު އެބައޮތް ކަންނޭނގެ.   810މަސައްކަތްޕުޅަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ އަށް ވޯޓަކަށް  35ވަނަ މާއްދާ އާ  8އެހެންވީމާ މި 

ނޑަްށ ހީވަނީ މިއަދުގެ ޖަލްާސގަިއ މިދެކެވެމުން ދާ އައްަސަވއިފިއްޔާ އަުޅގަ

ވާހަކަިއގެ ރޫޙާ އެްއގޮތަްށ އެކަން ކުިރއަށް އެދިަޔއީހެން. ހަމަ 

އެހެންކަމަށްވެއްިޖއްޔާ ެއކަްނ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ، ހީވަނީއެއްނޫން 

ނޑުމެން ވާހަކަ ަދއްކަމުން ގެންދާ ބޭނުން   815އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން. މި އަުޅގަ

ންނަވާލަން ޙާޞިލުވެގެން އެިދޔައީހެން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ެއވާހަަކ ދަ

 އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ހޯދީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ޢައްސަލާމް ޢަލައިކުމް، ވަަރށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 820 އަޅުަގނޑު މި ތެުދވީ ބ. އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފާއިުޒ  ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާީއދު ކުރަން. އަުޅަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަން މި   ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

ވަނަ މާްއދާގައި އެބައޮްތ  35ަވނަ މާއްދާގައާ  8ހުށަހެޅިފައިވާ ދެލިކޮޕީގެ 

ނޑުމެން މިހާރު ކުރިމަތިމިވާ މައްސަަލ  މިދެންނެވި އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު  ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގިއ އެޑްރެްސކުރެވިަފއި. ނަމަެވސް އަުޅގަ

 825މަޖިލީހުން މަޖިލީހުގައި މިހާރު ވާހަކަަަ ދެކެވެމުން މިދަނީ މަޖިލީހުގެ 

ގަާވއިދު ފާސްކުރުމާމެދު ވާހަަކ ދެކެވެމުން މިދަނީ. އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ 

ގަާވއިދުަގއި މިހާރު ދެލިކޮޕީަގއި ލިޔެފައިއޮތް މާއްާދއެއް ފާސްކުރުމާމެދު 

ނެކަަމށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ އަޅުަގނޑު ިމ މިވަގުތު ވާަހކަ ނުދެކެވޭ

ތާއީދުކުރަނީ ބ. އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒް 

 830ހުށަހެޅުއްިވގޮތް ފުރަތަމަ ފާސްކުރަން. އެއަށްފަހު އެހުށަހެޅުން 

ނޑުމެންނަށް  ނޑު ަޤބޫލުކުރާގޮތުަގއި ެއއަށްފަހު އަޅުގަ ފާސްވެއްޖެނަމަ އަުޅގަ
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މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ފާސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެކެވެނީ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 835 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރައީްސގެ ވާހަކަފުުޅގައި ކިތަންެމ  މާލޭ މެންަބރު 

 ވަރަކަށް އިޝާރާްތކުރަްއވަިއފި ބަހުސްކުރުމުގެ ވަގުުތ، ވަގުެތްއ  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ނޑަ   ވާހަކަެދއްެކވުން: އެޅުމަށް. ެއއީ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅެއް ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމުަގއި. ކަ

އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑު ހިތަްށެއރީ ކުަޑކޮށް ދަންނަވާލަން އެ ވާހަކަ. އާދެ މި 

މަޢުޟޫއެއް ހުށަހެޅި ނޫނީ މާއްދާއެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނައިުރ 

 840ބާއްާވކަށް. ހަމަ  އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ އެްއެވސް ޙާލެއްަގއި ަވކި ަވގުެތއް

ހުރިހާ މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅު 

ނޑަްށ ފެނޭ.  ކޮންމެ ަވގުތެްއގަިއ ވާހަކަ ެދއްެކވޭގޮތަްށ ެއކަންއޮތުން އަުޅގަ

 އެހެންވީމާ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 845ދެ އެްއގޮތަަކށްވެސް ެއގޮތަށް ވަގުެތއް ަކނޑަައޅަން އަދި ޝުކުރިއްާޔ، އާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނުނިންމަވާހާއިރަކު ރިޔާަާސަތަކުްނ 

ނުނިންމޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މިސާލަކަށް ޚިޔާލެއް ހުށަހެޅިފައި އެއަްށ 

ތާއީދު ލިބުނީމާ ދެން ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ތެދުވަޑައިގެން އިތުުރ 

ޅެއް ނުގެންަނވާ ހަމަ ތާއިދުކުރަންވަން އެިދ އެގޮތަްށގޮްސ ޚިޔާލުފު

 850މަޖިލީހުގެ ވަގުތު އެހެން ގެއްލިގެންދާ ގޮތަށް ެއގޮތަށް އެކަްނ 

ނުޑ  ފަހަރެއްގަިއވެސް އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު ނުގެންަދވާނެކަަމށް އަުޅގަ

ނޑު އަެނއްާކވެސް ފުުރޞަތު އަރުވަީނ  ޔަޤީންކުރަން. އާދެ ދެން ައޅުގަ

ސް ެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. ދެން ައޅުަގނޑު މި ުފރުޞަތުއަރުވަީނ އަނެއްާކވެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޑރ. ފާތިން ޙަމީދަށް. 

 855 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު އަޅުަގނަޑށް ހީވާގޮތުން  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 ހެޅިއްޖެ މިމަޖިލީހަށް. އެއްޮގތަކީ ަގވާއިުދ ތިންގޮތަކަށް މި ހުށަ މެންަބރު ފާތިން ަޙމީދު 
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ފާސްކުރުމަށް ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ނުވަތަ ދެން ެއއާެއީކގައި ަގވާއިުދ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފާސްކުރުމުގައި މަޖިލީހުގައި ައޣްލަބިއްޔަތު. ދެވަނަގޮަތކީ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ 

 860ހަށް މާއްދާއެއް ފިަޔަވއި އެެހން އެއްެވސްކަމެއް ާޚްއޞަ މަޖިލީ

ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ މީ ެއކަމެްއ ފާސްކުރަްއވާނެގޮތާ އެކަެމއް ފާސްކުރުމުގަިއ 

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު. ތިްނވަނަ ގޮަތކީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ަގވާއިުދގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ.  35ވަނަ މާއްާދއާ  8ދެލިކޮޕީގައި ިމވާ ދެމާއްދާެއއް. އެއީ 

މި ތިންގޮތަށްވެްސ ހުށަހެޅި ޢިއްޒަތްތެިރ އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ 

 865މެންބަރުންގެ ތާއީދުވެސް ލިބިއްޖެހެން. އެހެންވީމާ މިކަމުގައި ތިންގޮްތ 

ހުށަހަޅުއްވައި ވޯޓަށް އެދިވަަޑއިގަތުްނވެސް ހަމަ އޮތްކަމެއް. ދެން މީގަިއ 

އަޅުަގނޑަށް ާތއީދުކުެރވެނީ ކޮޅުމަޑުލުެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން 

ދެއްކެވި ވާހަކަ ވަރަށްޮބޑު ކުދި ތަފާތެއް ނަމަވެސް ަވރަށް މުހިންމު  ޢަފީފް

ތަފާތުތަކެއް މީގައި ިމވަނީ. އެއީ ެއއްކަަމކީ މިހާރުން މިހާރަށް މިދެކެވެނީ 

 870ގަާވއިދު ފާސްކުރުމަށް ުކރިއަށްދާނެ ގޮތާމެދު. ިމނޫން އެހެން 

ނިންމަވަން  ކަންތައްތަްއވެްސ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިާވއިރު މިނޫންގޮަތކަށް

ބޭނުންފުޅުވެދާނެ. އެހެންީވމާ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މިހާރު 

ހުށަހެޅިފައިމިވާ އަިރއަތޮޅު އުުތރުބުރީ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާްޙ 

އެގޮތަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކޮްށ މިދެންނެވި ތިންގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކުިރއަްށ 

 875 ކުރިްއޔާ. ގެންދަވަންަް ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝު

 

ނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެިދ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

 ދަންނަވާލީ މިހާރު މިވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ކޯރަުމެގ  މެންަބރު ައޙްަމދު ނިާޒމް 

ނުޑ ދަންނަވާލަން  ކަންތަކުގެ ވާހަަކއަށް ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

 880ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭްއިވގެންނޭ މަޖިލީހުން ކަމެއް 

ނަޑއަޅަްނ  ފާސްކުރެވޭނީ. މިދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަްމ ކަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  8އެބަޖެހޭ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާަގއި. މިހާރު މިަގވާއިުދގެ 

ލެވިަފއި އެބައޮތް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއްއ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ދަންަނވާ
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އަށް ވުެރ އިތުރަށް ަމދުވެގެން އެްއ  ½ކުރެވޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

 885މެންބަރަކު ޙާޟިރުވުމުންނޭ. ޖަލްސާ ހިނގަމުންދަނިކޮށް އެްއވެްސ 

ވަގުެތްއގައި ޖަލްާސއަށް ާޙޟިރުވެ ތިބި މެންބަރުން އެނިސްބަތަށްވުެރ 

ލްސާއެއް އެހިސާބުން ހުއްޓާލަންވާނޭ. ާއދެ، އަޅުަގނުޑ މަދުވެއްޖެނަމަ އެޖަ

ނޑައެުޅމަށް ފުރަތަމަ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ކަ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ އެމަޖިލީހުގެ  ވޯޓަކަށް ެއއްެސވުން މުހިންމުކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަްށ   890ޖަލްސާގެ ކޯރަމަށްފަހު ަގާވއިދުގެ ވާހަަކވެސް ގެނައުްނ އަުޅގަ

 8ނެއޭ. އެހެންވީމާ ިމގަާވއިދުެގ މާއްދާއެްއ ފާސްކުރުން ކަމަްށ ނުބައްލަވާ ފެ

ވަނަ މާއްާދގައި ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން ވަރަްށ  8ވަނަ މާއްާދގައި ަގވާއިުދގެ 

ރަނގަޅަށް ޑްރާފްޓް ކުރައްވާަފއި މިއޮތީ. މިޢިބާރާތް މިގޮތަށް މި ޢިބާރާތް 

ނޑަށް ވަރަށް ފެންނަަކމެކޭ. މިވާހަކަ  ފާސްކުރެްއވުން ެއއީ ައުޅގަ

 895 ދަންނަވާލަންވެގެން ފުރުޞަތަަކށް އެދުނީ ޝުކުރިއްާޔ.  

 

ނުޑ  ނިލަންެދއަތޮޅު ެމންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، އާދެ، އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ބ. ައތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒް  މުޙަްނމަދު ިޝހާބު 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ނަމަވެސް މިހާރު ކޮޅުމަޑުލުެގ   ކަެދއްެކވުން:ވާހަ

 900ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ރަޝީދު އެކަމަށް ތާއީދު ކުރައްަވއިފި. 

 އެހެންވީމާ އިތުރަށް ފުރުޞަތު ބޭނުމެއް ނުކުރަންަް. ޝުކުރިްއޔާ.

 

ނުޑ ފުރުޞަ މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   ތަަކށް އެދުނީ ބ. އަތޮޅުެގ އަެންއ މެންބަރު ޢަލީ އާދެ، އަުޅގަ

 ފާއިޒް މިހާރު އޭނަ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އިުތރު އިޞްލާްޙ  މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޢަފީފް 

ނޑު ކުރިްނ ހުށަހެޅި   ވާހަކަެދއްެކވުން: ަަވާތީ އަުޅގަ  905ހުށަހަޅުއްވާފައި މިހާރު ފޮނުްއވާފައި

 އިޞްލާޙް އަނބުރާ ގެަނއުމަށް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިތުރު ފުރުޞަތަކަްށ އަޅުަގނުޑ  ލޭ މެންަބރު މާ

ނޑަށް  އިްބރާހީމް އިްސމާޢީލް   ދަންނަވާލީ މި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް އަޑުއަހާލުުމން އަޅުގަ
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 910އަދިވެސް ހަމަ ދެންނެވޭނީ ތަފާތު ޚިޔާލެއްނޫނޭ، ެއއްވާހަެކއް ދެން   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްާޔސް އިބްރާހީމް އަޅުގަ 

ކުރީަގއި އިޝާރާތްކުެރއްވި ަފދައިން މިޚިޔާލުތައް އެއްކޮށްުލމުގެ ދަތިކަމެއް 

ކަންނޭނގެ މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލަން 

ނޑުމެންނަށް މިަވގުތު ިމވާ ހަކަ ދެެކވެނީ މިފަހަރު މިދަންނަވާލީ. އަޅުގަ

 915ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ އަދަދާ އަދި މިގަާވއިދުގެ މާއްާދއެްއ ފާސްކުރާނެ 

ގޮތަކާމެދު. އެއީ ހަަމއެަކނި ަގވާއިދު ފާްސވަންދެން. އެހެންވީާމ 

ނުޑ މި ހުށަހަޅަނީ މި ގަވާިއދުގެ  ވަނަ  8އެއުސޫެލއްކަމަށް އަުޅގަ

ސްކުރެވެންދެން މާއްދާގައި އޮތް ޢިބާރާތް އެީއ އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިދު ފާ 

ކޯރަމް އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ިޢބާރާތެއްކަމަށް. ހަމައެގޮތަށް އަޣްލަބިއްޔަުތެގ 

ނޑު މިހުށަހަޅަނީ   920ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ )ށ( ގަިއ  35ކަންތައް އަުޅގަ

އެއޮތް ޢިބާރާތް އެއީ ހުށަހެުޅމެއްެގގޮތުަގއި. މިދަންނަވާލަީނ އަނެްއކާވެްސ 

ދެން. ގަާވއިދު ފާސްވުުމން މިދެންނެވި އެއީ ހަމަ މިގަާވއިދު ފާސްވަން

 ދެބައިވެސް އުިވގެންދާނެ.

 

 925 ] ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 

ނޑު މިފުރުޞަުތ ހޯދާލީ މާލޭގެ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ހެޅުއްވުމަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަ މެންަބރު ފާތިން ަޙމީދު 

 ތާއީދުކުރުމުެގގޮތުން. ޝުކުިރްއޔާ.   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 930 

 ] ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[
 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަަރށްބޮޑަށް މަޢާފްކުރެއްވުން އެދެން. މާލޭގެ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

 ވަނަ މާއްދާ އޭނުކިާޔ  8ިވގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެހުށަހެޅުއް ޢަބްުދއްަރޝީދު ުޙަސއިން 
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 935އެޢިބާރާތް ފާސްކޮށްލުމުން މައްސަލަ ޙައްލުވާކަަމށްވަންޏާ އެއީ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާ  8އަޅުަގނުޑވެސް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާގޮތަކީ. ކޮންމެހެން 

 8ވަނަ މާއްާދއާ ހަމަައށް ދިޔައީމާ  8ފާސްކުރިއެކޭ ކިޔާނެކަެމއް ނެތް. 

ާދގެ މައްސަަލ އަްނނާނެ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުެމންގެ މައްސަަލ ވަނަ މާއް

ނުޑގެ ވެސް ިމާވހަކައިެގ ނޫނީ   ޙައްލުާވގޮތަކަށް ކުރިއަށްިދއުން އަުޅގަ

 940ހުށަހެޅުމުގެ މުޅި ރޫޙަކީެވސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑު ހަމަ ފުރުޞަތެއް ހޯދާލީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ސް، އަުޅގަ

 ދެންމެ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް  މެންަބރު ޢާޒިމާ ޝަޫކރު 

ނޑަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން:  945އެހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް ޭއގެ ބޭނުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ފެންނާތީ. އަޅުގަ

އަޣްލަބިއްޔަުތެގ މައްސަލަައކީ ހީވަނީ ކޯރަމް ގެ މައްސަަލއާ އަދި ވޯޓުލުުމގެ 

ތަފާތު ދެ މައްސަލައެއްެހން. އެހެންވީމާ ދެމައްސަލައަށް ވަކިން 

ވޯޓުލެްއވުމުަގއި ބޭނުންތަެކއް ހުރެދާނެކަމަށް ފެންނާތީ އެގޮތަށް 

 ތާއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 950 

 ] ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 

ނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެިދ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ޙަސަން ޢަފީފް   މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑަށް ީހަވނީ މިހާރު ކުޑަ އޮޅުމެއް ައޅުގަ

 955އެބަ އަރަމުންދާހެން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންަް ކުރިމަތީގައި މިއޮްތ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑމެން ޖަލްސާގެ  މައްސަލައަކީ ިމގަާވއިދު ފާސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން

ކޯރަމަކާ އަދި މި ަގވާއިުދެގ މާއްދާއެއް ފާްސކުރެވޭނެ ޤާނޫނީ އަދަދެއް 

ނަޑއެޅުން. އާދެ، އެހެްނވީމާ މިގޮތަށް ައޅުަގނޑުެމން ވިސްނުން   ކަ

ގެންގުެޅގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑަކަށް ހިއެއްުނވޭ އަނެްއާކ މިއަދުވެސް 

 960އި ޖެހޭނެހެން. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއވެސް ކޮޅެްއގަ
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ނޑުމެންގެ ިވސްނުން މިގޮތަށް  ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ގެންގުުޅްއވާށޭ. ހަމައެކަިނ މިގަާވއިދު ފާސްކުރުމާ ބެޭހގޮތުން މިއަދު 

އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާގެ ކޯަރމަކާ އަދި ގަާވއިދުގެ ާމއްދާއެްއ ފާސްކުރެވޭީނ 

ނޑަްށ ކޮން އަޣްލަ ބިއްޔަތަކުންތޯ ނިންމަވާ ދެއްވުމަށް. އާދެ، އެގޮުތން އަޅުގަ

 965ހީވަނީ ބ. އަތޮޅުގެ އިޣްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒު ހުށަހެޅުއްވި 

ނޑުމެްނނަށް މިކަންތައް  ހުށަހެޅުއްވުން ފާސްވުމުްނ އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނިންމިދާނެހެން. ދެން އިތުރަށް އަނެއްކާ އެހެން ހުށަހެޅުންތަކެއް 

ހުށަހަޅައިގެން އަެނއްާކވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ގޮެތްއ ނުނިމިއްޖިއްޔާ 

އަނެއްާކވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ އިތުރު ބަހުސަކަށް ދާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ 

ނޑު ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން މި   970އެވާހަކަ އަުޅގަ

 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ނޑަްށވެސް މާނަުކރެވޭ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަްތ   ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއް އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަމެއް ފާސްކުރާެނ  މިކުރަނީ ގަާވއިދު ފާސްކުރުަމށްޓަކައި އަުޅގަ

 975އަޣްލަބިއްޔަތާ އަދި ެއކަންތަްއ ގެންދާނެގޮތެއް ނިންމަން މިއުޅެނީ. ދެން 

މް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްީވވެސް ހަމަ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

އެމަޤްޞަދުގައި ެއވިދާޅުވީ ަހމަ ގަވާއިދު ފާްސކުރަން ބޭނުމަށްޓަކާ މިހާރު 

ވަނަ މާްއދާ އެއޮތްގޮތަްށ  35ަވނަ މާއްދާ އާ  8ހުށަހެޅިފައިވާ ދެލިކޮޕީގެ 

ފާސްކޮށްލަން ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާކަމަށް. އެހެންވީމާ މަޤްޞަދަކީ ހަމަ 

 980ދެން އެހެންނަމަވެސް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅު އެަކއްެޗއް. 

ގެންގުުޅްއވާ އަދި މިހާރު ތާއީދުކުރައްވާ ހެއްެދވީމާ ތިބޭފުޅުން އެކަންތަްއ 

އަމިއްލަފުޅަށް ނުގެެނިވއްޔާ ިރޔާސަތުން ހަމަ އެހުށަހެޅުނު ޮގތްތަކަށް ވޯޓަްށ 

ބޭފުޅުންގެެވސް އަދި ދެންނެވޭނެ. އެކަމަކު އަުޅަގނޑަށް އެނޭގގޮުތގައި ދެ

ތިންވަނަ ބޭފުޅެއްެގވެސް ާވހަކަފުޅު ދެއްެކވިަި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެވެްސ 

 985މަޤްޞަދު މިއަދު ހަމަ އެކަށްެޗއް. ޚިޔާލުފުޅު ެއްއގޮތަކަްށވެްސ ތަފާތެއްނުވޭ. 
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އެހެންނަމަވެސް މިކަން  ނިންމާލުން ރަނގަޅުވަނީ ހަމަ ވޯޓަކުންކަމަށްވާީތ 

ނޑު މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ. ވޯޓަކާ ހަމައަށްެދވޭތޯ އަ  ުޅގަ

 

ނޑު ިމ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 990 ފުރުޞަތަކަށް ދާންނަވާީލ މިގަާވއިދު ފާްސކުރުމާ ބެހޭގޮތުން.  އަްޙމަދު ުމޙަްނމަދު 

އިރުޮކޅެްއ ކުރިން ވޯޓަށް އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ހަމަ ދެްނމެ ދެންމެ މީގެ ކުޑަ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އައްަސވަފާނެހެން. އެހެންނަމަވެސް އަެނއްާކވެސް ަވގުތުތަެކއް ދަމުންގޮސް 

ނޑުމެން ިމ ޢިއްޒަތްތެރި  ތަފާތު ޚިޔާލުތައް އުފެދިގެްނ އެބަދޭ. އަުޅގަ

ރައީސް މިގޮތަށް ފުރުޞަުތ ދެއްާވކަމަށް ވަީނވިްއޔާ މިހާރު ހުޅުވާލި 

ނޑުމެންނަ  995ށް އަދި އަދިވެސް ިއތުރު ދުވަހެއް ވަގުެތްއގައި އަަަުޅގަ

ބޭނުންވާނެ ކަންނޭނގެ މިކަންތައް ފާސްކުރުމަށްޓަކާ. ެއހެންވީމާ ވޯޓަާކ 

ހަމައަށް ހަމަގޮސް ވަރަށް ނިމުމާ ހަމައަށް ގޮސްފައި އަނެއްކާ މައްސަަލ 

ނުޑ  ދިގުވަމުންޮގސް ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅަމުންދާތީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ރައީސަށް ދަންނަވަނީ މިކަން އަވަސްާވނެގޮތަކަށް އަދި  މީ ޢިއްޒަތްތެރި

 1000މިހާރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅި ތާއިދު ލިބިފައިވެްއޔޭ. 

އެހެންވީމާ އެތާއީދުަތއް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ޯވޓަށް އައްަސާވ 

ދެްއވުްނ ކޮންމެވެސް ގޮަތކަށް ނިމޭނެ ގޮތެއް މިކަން ހަމަޖައްސަވައި 

އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް އަރިހުން ދަންނަވާލަން. 

 ވަަައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.  

 1005 

އާދެ، ހަމަ މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަށް މިކަން ހަމަ އަވަހަށް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ހަމަގަިއމުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް  ނިންމޭތޯ އަޅުގަ

ހަކަފުޅު ދަްއކަވަން ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ެއއްެވްސ މެންބަރެއްގެ ވާ

ނޑަަކށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ. އެބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު  އެދިަވޑަިއގަތުމަށް އަުޅގަ

 1010އަޅުަގނޑު އަުރވާނަން. އެެހންވީމާ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުީރގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ފު  ުރޞަތު އަރުވަން.މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމަށްަް އަޅުގަ
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ނޑު ފުރުޞަތަަކށް އެދުނީ ބައެއް  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ   ` ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

 މެންބަރުންގެ ވާހަކަަތއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަުޑއެހުމަށްފަހު އަޅުަގނުޑެގ  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަމޖުދީ 

 1015މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާނަމޭ  ހިތަށް އައި އެްއޗެްއވެްސ ދަންނަވާލަން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ މާއްދާއަށް އިޝާރާތް  8ހީކޮށް. އަޅުަގނުޑގެ ހިތަށްއަރަނީ މި 

ކުރަްއވާއިރު އެގޮތަށް އެަކން ހިނގައިފިނަމަ އިއްތިާފޤު ވާނެބާަވއޭ. 

ނޑުމެންެގ  އިއްތިފާޤު ނުވެއްޖެނަމަ އެޮގތަށް ނިންމިދާނެ ބާވައޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެ ންނަށް އެބަދައްކާދޭ ިހނގާނޭ މަގެްއ، ދުސްތޫރީ ނިޒާމް އަުޅގަ

 1020ކުރިއަށްދާނޭ ގޮތްަތކެްއ، އެހެްނ ދައްކާފައި އޮތްއިރު ނޫނީ ެއފަދަ ގޮތެއްަގއި 

އެކަންވާން އޮްއވާ އެމަގުްނދިއުމަކީ ރަނގަުޅކަމަކަށް ނުވެދާނެބާވައޭ. 

އަޅުަގނޑު މިިޚޔާލު މިހެން މިދަންނަވާލީ ބައެއް ބޭުފޅުން މިގޮތަށް 

ނޑުމެންެގ އިޝާރާތް ކުރައް  ވާއިުރަގއި ިއއްތިފާޤު ނުވެއްޖެނަމަ އެއީ ައޅުގަ

ނޑަށް ޮގތްތަކެއް ނިންމުނީކަމަކަށް ުނވާނޭ. އެހެްނވެ  މިހާރު އޮތް މިންގަ

ނޑުމެންގެ މިކުރިމަތީއޮްތ މައްސަލާގަިއ   1025ހުރިހާ މެންބަރުންނާ އަދި އަޅުގަ

ެރްއވުމަށް ކެއްތެރިކަން ުކޑަެވގެން ައަވސްކޮށްލަން އެއިޝާރާތް ކުަރއްވާ ކު

ނުޑމެންގެ މިކަމަށް  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ެއއްޮގތަކަށް ވެސް އެއީ އަުޅގަ

އޮތް ކަނާެއއްނޫނޭ. ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތް ރަނގަުޅ 

ނޑުެމންގެ ޙަޔާތަށް ގެނައުން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ  އެްއޗަކަްށވެގެން އަުޅގަ

 1030މެ ވަުރގަތަ ބިންގަލަކީ މީ. ކުރިމަގު އާރާސްުތކުރުމަށްޓަާކ އެޅޭ އެން

އެހެންވީމާ ހުރިހަ މެންބަރުންވެސް މިކަމަށް ވިސްނާ ގޮެތއް ނިންމުމަކީ 

ނޑު މިގޮތަށް މި  ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަުޅގަ

އިޝާރާތްކުރީ ވެސް ބަެއްއ މެންބަރުން މި ކޯރަމް ގެ މައްސަލަިއގަިއ 

 ްަ ގެންގުޅެމުންދާއިުރ ހަމަ އަަބދުވެސް މިވާަހކަ ވަރަށް ތަފާތު ޚިޔާލުތަށް

 1035ދެކެވެނީ ިމގޮތަށް ކޯރަމް ަމދުކޮށްގެން ގޮތެްއ ނިންމުމަށްކަމަށް ބަެއއް 

މެންބަރުން ބާރުއަޅުއްވާ ވާހަަކ ދައްކަވާތީ. ިމގޮތުން އަުޅަގނޑުެވސް ހަމަ 

ބުރަވަނީ ބ. އަތޮޅު މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒު އެހުށަހެޅުްއިވ ހުށަހެޅުއްވުްނ 
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ގޮތަށް ކުރިއަްށގެންދަން ަކމުގައި ދަންނަވަމުން މި ފުުރޞަތުގެ ބޭނުން އެ

 ހިފަން.  ޝުކުރިއްޔާ. 

 1040 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު އެްނމެ ފުރަތަމަ  މާލޭ މެންަބރު 

 ދަންނަވާލަން 

 ފުޅުން ބޭނުންވަނީ ސުވާެލއް. އާެދ، އެއީ ގޮތްތަެކއް ހުށަހެޅި ދެން ގިނަ ބޭ އަްޙމަދު އާޠިފް

އެވިދާުޅާވގޮތަށް އެއް ޚިޔާެލއް މިކުރެވެނީ އެހެންނަމަެވސް ގޮތްތަކެްއ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1045ހުށަހެޅި ބައެއް އިޞްލާޙް އަދި އަލުން އިޞްލާުޙވެ ބައެއް ިއޞްލާޙު 

އަނބުރާ ގެންދެވި މިހެން ޮގސްފައިވާތީ ދެން މިހާރު ބާކީ އޮތީ އަމީްނ 

ނޑު ބަލާަލން އެބަބޭނުންވޭ ޢާންމު އަތްޕުޅުގައި އޮތީ ކޯްނޗެ އްތޯ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު މިހިތަށްއަރަނީ ދެންމެ މާލޭ  އެއީ ެއްއވާހަކަ އިނގޭތޯ. ެދން އަޅުގަ

ނޑަށް ޚިޔާލަށް ވަރަށް  މެންބަރު އިބުރާ ހުށަހެޅުއްިވ ގޮތްވެސް އަުޅގަ

 1050ތާއީދުކުރެވޭ އެހެންނަމަވެްސ އޭަގއި މިއޮންނަ ޢިބާރާތް އޮންނާތީ 

ސަަލއެްއ ޖެހިދާނެ ބާއޭ އެމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ އަނެއްކާފަހުން މައް

ކުރެވޭނީއޭހަމަ އެޢިބާރާތުަގއިެވސް މިއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެްނ 

އެޢިބާރާތަށް އެއްބަްސވެއްޖިްއާޔ އެހެންވާހަކަެއއް ބުނެވޭތީ ފަހުން ޒުވާބެއް 

 ޖެހިދާނެބާވައޭ އެކަހަލަ އެްއޗެްއވެސް ހިތަށްއަރާ އެހެންނަމަވެސް 

ނޑު ާތއީދުކުރާ ޚިޔާލެއް. ދެން   1055ަވނަ ވާހަކައަަކްށ  3އެޚިޔާލަކީ އަުޅގަ

ދަންނަވާލަންއޮތީ މާލޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ހުށަހެޅުއްވި އަމީން 

ޢާންމު ޢިބާރާަާތެއް ކޮށްދެއްުވން، ޑްރާފްޓެއް ކޮށްދެްއވުން، އެހެންނަމަވެސް 

ރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

އެވިދާުޅާވގޮތުން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ޢިބާރާތެއް ކުރެިވެގން އަންނަވާނީ 

ނޑު މިހިތަށްއަރަނީ އަމީން ޢާންމު   1060އެހެންކަމަށްވަންޏާ ދެން އަޅުގަ

ޢިބާރާތެއް ކޮށްލަްއވާފައި ކޮްނމެވެސް ގޮތަކަށް މާލޭ މެންބަރު އިލްޔާސަްށ 

ހަކަ ހުށަހަޅުްއވާ ލަްއވަނިކޮށް އޭރުްނ ދިއްކޮށްލަްއވަނިކޮށް އިްލޔާްސ އެވާ

ނޑުެމންނަށް. އެއީ  ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ައއީަކމަށް ހެދިދާނޭ އަޅުގަ
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އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ތިންވަަނގޮތެއް. ދެން ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް 

 1065ވިދާޅުވާ ފަދައިން އެހެން ޚިޔާލެއް މިއަދަކު ަގއިމުވެސް ތަފާތުވެގެންނެްއ 

ޚިޔާލެއް. އެހެންވީމާ ައޅުަގނުޑެވސް ހިތަށްއެރި  ނޫޅޭ ހަމަ އެއްކަހަލަ

 ދެތިން ވާހަކައެއްަް ދަންަނވާލަންވެގެން. 

 

ޝުކުރިއްާޔ، އާދެ، މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅެމުންދާ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް އަމީން   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1070ގެ ހީވަނީ އެއީ މަޖިލީސް ހިންގުމު ކުރަްއވާގޮތް އަޅުަގނޑަށް  ޢާންމު ޑްރާފްޓް 

އުސޫލާ ޚިލާފްކަމެއްހެން. އެހެންވީމާ އެކަން ެއގޮތަށް ހަމަ ގެންދެވޭކަްށ 

ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ވަގުެތއްަގއި އަމީްނ 

އިރުޝާދެްއ ޢާންމުންގެ ގޮތުން ވެސް އަިދ އޭނަގެ އަމިއްލަފުޅު ގޮތުންެވސް 

ކު އެކަން ކުުރއްވާ ބޭފުޅަކަްށ އެރުވިދާނެޭއ، ލަފާފުޅެއް ދެވިދާނެއޭ. އެކަމަ

 1075އަމީން ޢާންމު ވެވަަޑިއގެންނެވުމަކީ ެއއީ ހަމަޖެހޭ ކަމަކަްށ ނުވާނެ. ދެން 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ިމއަުރވަނީ އަިރއަތޮޅު ދެކުނުބުީރެގ ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް. 

 

 ަގނޑު ދަންނަވާލި ެދވަނަ ފުުރޞަތަކަށް ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅު  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ 

ނުޑމެން މަޖިލީހުން  މެންަބރު ާޤސިމް ިއްބރާހީމް   1080 ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ ެމދުގައި ޑްރާފްޓް ކުރެވިަފއިާވ މި ދެލިކޮޕީގައި  25ހޮވާފައިާވ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގައި ިމވާހަކަ  35އާ އަދި  8ން މާއްދާ ވަރަށް ޞަރީޙަަަ ބަހު

ނޑުމެންނަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު މިދެމާްއދާއަށް ވޯޓަްށ އެހުމުން ައޅުގަ

ކޮބައިތޯއޭ ަމއްސަލަައކީ. މިހާރު މިދެމާއްދާއަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް 

 1085ބަހުސްކުރިޔަސް ހަމަ ބަހުސްކުރެވޭނެ. ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މިދެންނެވި 

ންނަށް ގެްނދެވިއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑުަުމެންެގ، ޢިއްޒަތްތެިރ ގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެ

ނޑުމެންނަށް  25މިދެންނެވީ  މެންބަރުން ުކރެއްވި މަަސއްކަތަްށވެސް އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޢާޔަތްކުރެވި އަދި އެބޭފުޅުންގެ ކަންތައްަތަކކީވެސް ހުސް 

ބޭނުމެއް  ވަގުތު ތަަކކަށް ނުވެ ދިަޔއީެހން. އަޅުަގނޑުމެން ެއއްވެސް މީހަކު
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ނޑުމެންގެ ަވގުތުތަްއ ބޭކާރު ގޮތެްއގައި ާދކަށެއް.   1090ނުވޭ ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ލ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާޅުވި ވިދާޅުވުާމއި ޏ. 

އަތޮޅުގެ މެންބަރު ވެސް އެވިާދޅުވި ފަދައިން މީގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ؟ މިހާރު 

ނޑުމެން  ޤާނޫނީ އަދަދު. ދެން އަނެއްކޮޅުން ކޯރަމް  ެއއީ 8ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ގައި އެބަ ބަޔާންުކރޭ މިދެންނެވީ )ހ( އާ )ށ( އިން.  35

 1095އެހެންކަމަށްވަންޏާ މީގައި މައްސަލަެއއް ކޮބައިތޯ. ެދން ދެންމެއަކު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައީސް ިވދާޅުވެ ދެއްަވއިފީމު އަމީން ޢާންމަކީ މިގޮތަށް 

 ްަ ނޫނޭ. އެހެންވީމާ މާލޭެގ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޑްރާފްޓް ކުެރވޭނެ ބޭފުޅެއް

މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަދި ނުވަތަ އިބުާރ 

ނޑުމެންނަށް، މާޭލގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު  ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅުްނވެސް އަުޅގަ

 1100އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅު، މަޢާފްކުރައްވާ ިއނގޭތޯ އިބުރާ 

ދެންނެވުނީމާ. ެއކަމަުކ މީގައި މަޠްަްލަބަކީ، ހަމަ މަޤްޞަދަކީ  އޭ

ނޑުމެން  ނޑުމެްނ މިއުޅެނީ ކުިރއަށްދާން. އަުޅގަ އެަކއްެޗއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ، ހުރިހާ  މިދައްކަނީ ަގާވއިދުގެ ވާހަަކަކން އަުޅގަ

އެްއވެްސ  ބޭފުޅުންނަށްވެސް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް. މީގައި

ނޑުމެން ާވހަކަ ދައްކަނީ.   1105އޮޅުމެއް ނެތް ގަާވއިދާ މެދުަގއި ކަމެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާނެްއ ނެތިގެންނެއް ނުޭދ ހަމަ އެންމެ 

ނޑުމެން މިވާހަކަތައް  ހިނދުކޮޅަކުވެސް. މިހެން ކަން އޮތް އިރު އަޅުގަ

ން ތިދެއްވަމުން މިބަހުސްތައް ބޭނުންފުޅުވާ ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރިަި ރިޔާސަތު

ނޑުމެން ވަރަށް ހަމަ ތަޢުރީފްކުރަން  ގެންދަވާ ފުރުޞަތުތަކަށް ައޅުގަ

 1110އިނގޭތޯ. ހަމަ އެކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް އުފާކުރަން. އެހެންނަމަވެސް 

މިކަމެއް ނިމުމަކީވެސް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ބޭނުންތެރި ަކމެއްހެން. އެހެން 

ތަށް ގެންދެވުމަީކ، މިޑްރާފްޓުގައި އެކަން އޮްތއިރު މިވާހަކަަތއް މިގޮ

ނޑަށް ހީވަީނ  މިއޮތްގޮތަށް ނުފެނޭތޯ ނުވަތަ ފެނޭތޯ ބައްލަވާލެއްވުަމކީ އަުޅގަ

ަެ ނަތީޖާއަކަށް  މާބޮޑު މައްސަލެއް ނޫންހެންަް. މިދެއްކޭަޭ ވާހަަކއިގެ

 1115މިއޮންނަނީ ހަމަ އެކައްެޗއް އިނގޭތޯ. ބ. އަތޮޅުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު 
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ށަހެޅުްއވުމުަގިއވެސް މިއޮންނަނީ ހަމަ އެއް ވާހަކަެއއް. ހަމަ ހުށަހެޅުއްވި ހު

ވެގެން މިދަނީ ހަމަ މިގޮަަތަށް. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެކަަމށް އަޅުަގނުޑގެ 

ނިޑއަށް އުނދަޫގކުރިަވރުން ލ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ސިކު

އަދި ޏ. ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން އަިދވެްސ އެއްފަހަރު ތާއީދުކޮށްަފއި ެއއަށް 

 1120އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް ތާއީދުކުރަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަށް 

 ޝުކުރުވެިރވަމުން އިށީަީންނަންަް، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ.

 

ނުޑވެސް ވަރަށް ހިތްވަރުކޮށްލިން  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 އެްއޗެއް ނުބުނެ މިތާ އިނދެޭވތޯ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ވޯޓަކަށް ދިއުމުގެ   މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު

 1125ކުރީަގއި ދެތިން ގޮތެއް އޮތުމާއެުކގަިއ އަދި އަުޅަގނޑުެވސް ހަމަ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހުށަހެޅުަުއްވި ބޭފުޅުްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކާ 

ދުކޮށްލަންަް މިފުރުޞަތު ދަންނަވާލީ. މި ބައެއް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ަގސް

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ަހމަ ގައިމުވެސް ކަމެއް ނިްނމުމަށް އެންމެ 

ވަނަ މާއްާދަގއި ބުާނ ގޮުތގެ މަތިން  101ފުރިހަމަ ގޮތަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނޑަށް ވިސްނޭގޮުތަގއި   1130ކަންތައްތައް ގެންދިއުން. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެަވޑައި ނުގަންަނވާ މެންބަރުން މިތަނަށް  މިޢިއްޒަތްތެރި

ހާޒިރު ކުރުމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ކުރެއްޭވނެ ކަމެއްނޫން. 

އަދި އަމީން ޢާންމަށްވެސް. އެހެންކަމަށްވާއިރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުވުމުގެ 

މިއާދެވުނީ،  މައްސަލަ  ައޅުަގނޑުމެންަނށް ކުރިމަތިެވގެން މިހާހިސާބަށް

ނުޑ ހިތަށް ައރަނީ މިހާރު    1135އަންނަންޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހުށަހެޅިގެން ޥޯޓަށް އެހުމާ ހަމައަށް މިދާ މައްސަލަިއގަިއވެސް ިމގޮތަށް 

ފާސްވާއިުރގައި ުނވަަތ އެހުށަހެޅުއްވި ގޮތަަކށް ނިމޭއިރުވެސް 

ސަލަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާަާރު މިކުރިމަތިވެގެން މިއުޭޅ މައް

އަނެއްާކވެސް ފަހުން ކުރިަމތި ނުވާނެބާއޭ. މިޮގނޑިަތްއ ފުރުމަށްޓަކާ 

 1140ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް އެޭބފުޅުން ގަދަކަމުން ގެންެނޭވނެބާވައޭ. ހަމަ 

ގައިުމވެސް ެއއީ ނުކުރެްއޭވނެކަމެކޭ. އެހެންކަމަށްާވއިރު މިކަމުގައި އަިދ 
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ޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް.  އަޅުަގނޑުމެން މިއަށް ޚިޔާލު އެބަ ކޮށްލަްއވަންަް

އެއީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ ފާސްެވގެން ނޫނިއްާޔ ަގާވއިދަީކ ހަމަގައިމުެވސް 

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ 

ަަވާއިދަީކ ހަމަގައިުމވެސް ެއޭޅ ވަރަށް ބޮޑު   1145ފާސްކުރުމުގެ ކުީރގައި ގަ

އެކަްނ ފުރިހަމަ ގޮތުަގިއ ނިންމުމަށްޓަކާ  ބިންގަލެއް. އެހެންކަމަށްާވއިރު 

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ޮގތުގެ މަތިން ކުރިއަްށ ގެްނދެވުމަކީ އެންމެ  101

ފުރިހަމަ ގޮތް. އެހެންނަމަވެްސ އެކަްނ ނުވާ ޙާލަތްަތކުަގއި އެކަން އެނޫން 

ނޑުމެްނެގ ވިސްނުމުގައި  އެހެން ގަަޮތަކަށް ކުރެވޭެނ ގޮތެއް އަުޅގަ

 1150ޖެހެއޭ.  އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން މިހާރު ބަހައްޓަވަން އެބަ

ހުށަހަޅުއްވާފައިހުރި މައްސަަލައށް ވޯޓަށް ދާއިރުެވސް އަދި ވޯޓަށް އެހުމުގެ 

ކުރިންވެސް  އެިޢއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން މިކަމާ މެދު ޚިޔާލުކުރައްވާ ގޮތެްއ 

ނޑު ެއދޭކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، ެއވާހަަކ ދަން ނަވާލަން އަދި އޮތުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު މިދެންނެވި  މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މިކުީރ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 1155ގޮތަށް މެންބަރުން ހާޒިރުކުރެއްވުމަކީ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށްވެސް އަދި 

އެހެން ފާރަތަކަށްވެްސ  ކުެރްއވޭނެ ކަެމއް ނޫނޭ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ މީަގއި 

މާ އެކަމަށް މަިޖލީހުން އިތުރަށް އިތުރު ސޮލިއުޝަަނކީ ކޮަބއިާބވައޭ. އެހެންވީ

ވިސްނާަވޑަިއގެން ޢިްއޒަތްތެިރ ބޭފުޅުން އިތުރަށް ވިސްނާަވޑަިއގެން ގޮެތއް 

ނިންމަވާނެކަމަށް އަދި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިތުރު ަބއެްއ އިޞްލާޙެްއ 

 1160ގެންނަވާނެކަމަށް ައޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. އެހެްނވެ ެއާވހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 ށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ދެއްވި ފުރުޞަތަ

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑު އަނެްއކާެވްސ ފުރުޞަތަކަށް  މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ 

 މިއެދުނީ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ދެއްކެވި  މެންަބރު ލުބްނާ ުމޙަްނމަދު 

 1165 ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ  ވާހަކަފުޅަށްެވސް ތާއީދުކުރާ ޒާހިރު ުޙސަިއން 

އަޅުަގނޑުމެން މިވާހަކަ ދެެކވި ބަހުސްކުރި ދެދުވަހުގެ ަނތީޖާއަކީ މިއަދު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަަނ  8މަޖިލީހުން އިވިގެންދާ އަޑަީކ އެއްައޑެަެއް ކަމަށް. ގަާވިއދުގެ 
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އެއްެސވުމާމެދު  ވަަނ މާއްދާއަށް ވަިކވަކިން ވޯޓަށް  35މާއްދާއާ ަގވާއިުދގެ 

އަޅުަގނުޑެގވެސް ެއްއވެްސ އިޢުތިރާޒެއް ނެތް. އަޅުަގނުޑވެސް 

 1170ތާއީދުކުރަން ެއގޮތަށް ޯވޓަށް އެއްެސވުމަށް. ވީާމ، ެއވަަހކަ ދަންނަވާލީ. 

ނޑުމެންނަށް އެާހ ވޯޓަކަށްދާން  2އަދި  ވަނަ ާމއްދާއަްށ އަުޅގަ

 2ން އުޅުނީ އުނދަޫގވެގެން ނުވަތަ ބަހުްސ އެއްގޮްތކުރަން އުނދަޫގެވގެ 

ވަނަ މާއްދާއަކީ ަގވާއިުދެގ ވަރަށް މުހިންމު މާއްދާއަކަށް ވުމާެއކު 

ނޑުމެން އެކަމަްށ ވިސްނަިއގެން  އެމާއްދާައކީ ބަހުސްކޮށްގެން އަދި އަުޅގަ

 1175ގޮތެއް ނިންމުމަށް ވަރަށް މުހިންމު މާއްދާއެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެންނާތީ 

ކަންބޮުޑވާކަްށ ނުޖެހޭ. ދެން  އަޅުަގނޑުމެން ެއްއގޮތަކަްށެވސް އެކަމާ

ވަނަ  65ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުނަމަ ހަމަ ގަވާއިުދގެ 

މާއްދާއިންވެސް ފަްއޓަވަްނީވ ވޯޓަށް އައްަސވަން ިއނގޭތޯ. ނޫނީ 

 35ވަނަ މާއްާދއިން އަދި  8ޖަދުވަލުންވެސް ފައްަޓވަންވީ. އެހެންވީމާ، 

 1180މުމާމެދު ހަމަ އެީއވެސް ރަނގަޅު ވަނަ މާއްދާއަްށ ގޮެތއް މިަވގުތު ނިން

ނޑު ެދކޭތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ުޝކުރިްއޔާ.   ގޮތެްއކަމަށް އަުޅގަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ވަރަށް މޫސުމް ކުުރވެފައި އޮްއާވ  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު 

ނޑު  ާފރޫޤް ަޙސަން هللا ޢަބްދު މިމަޖިލީހުން  އިނގޭތޯ. ތެދުތެދަށް ދަންނަވާކަމަށްަްވަންޏާ އަުޅގަ

 1185 ވަިކވާން 

ނޑު އެހެންނަމަެވސް މަސައްކަތް  ވާހަކަެދއްެކވުން: ދެން އޮތީ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް. އަުޅގަ

މިކުރަނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި ިމއޮތް މައްސަލަ 

ނޑާ ލ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ޙައްލުކުރެވޭޯތ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ޝީދު ޙުސައިނާ ވަރަށް ހެޔޮ ނިޔަތުގައި އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅީމު. ޢަބްދުއްރަ

 1190އެހެންނަމަވެސް ެއއިޞްލާާޙ ބެހޭގޮތުން ބަެއއް ބޭފުުޅން ވިދާުޅވަނީ 

ހަމައެކަނި ަގވާއިދަށް ބިނާކޮށްގެން އިޞްލާެޙްއ ހުށަހެޅުން 

ނޑު އެގޮތަށް ްޑރާފްޓެއްކޮށްފައި   ރަނގަޅުވާެނކަމަށް. އެހެންކަމަށްވާތީ  އަުޅގަ

މީގެ އިރުކޮެޅއްގެ ކުރިން ެއ ޓައިޕްކުރެވޭތޯ ބެލިން. އެަކމަކު ޓައިޕްވެސް 
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ކުރެވިފަެއއް ނެތް. އެކަމަުކ ދެވަނަ ެޗކަކަށް އެދެަވޑަިއގަީތމާ އަޅުަގނޑު 

ނޑު ހުށަހަޅަނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު   1195އެޢިބާރާތް އަލުން ހުށަހަޅާލާނަން. އަޅުގަ

 2/1ޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފާސްކުރުމަށްޓަކާ ޖަލްސާެއްއ ކުރެވޭނީ މަ

އަށްވުރެ އިތުރަށް މަދުެވގެްނ އެއްމެންބަރަކު ހާޒިރުވުމުްނނޭ. މަޖިލީހުގެ 

ގަާވއިދު ފާސްކުރުުމގެ ޖަލްސާއެއް ހިނގަމުންދަނިކޮށް އެްއވެްސ 

ވަގުެތްއގައި ޖަލްާސގައި ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންަބރުންގެ އަދަދު 

 1200ލްސާ ވަގުތުްނ ހުއްޓާލަންވާނޭ، އެނިސްބަތަށްވުރެ މަދުެވއްެޖނަމަ އެޖަ

މިދެންނެވީ )ހ(. )ށ( މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ މާއްާދއެއް ނުވަތަ ގަާވއިުދގެ 

މާއްދާއަކަށް ގެންނަ އިޞްާލޙެއް ފާސްވެއްެޖކަމަށް ބެލެވޭނީ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރަކު އިތުރަށް  1އަށްުވރެ މަދުވެގެން  2/1މެންބަރުންގެ 

ާވއިދަށް ބިނާކޮށްފައި މިހާރު މިއޮތީަީ. ވޯޓުދިނުމުންނޭ. ހަމައެކަނި ގަ

 1205އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެހެްނ ބޭފުޅަކު ޢިބާރާތްކުރެްއވިަޔސް މިކުރެވެނީ 

ހަމައެކަނި ަގވާއިުދގެ މަްއޗަްށ ބިނާކޮށްގެން ކުެރވޭނީ މިޮގތަށޭ އަޅުަގނޑު 

 ދަންނަވަން ކެރެއޭ ައޅުަގނޑަްށ، ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ޔާ އިނގޭތޯ ރައީސް. ޖަލްސާއަށް މެންބަރުން ވަަޑއިނުގަތުްނ އާދެ، ޝުކުިރއް މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

ނޑަށް ީހވަނީ މަޖިލީހުގެ މައްސަލައެއް ނޫންެހން. އަދި މީގެ  އިްބރާހީމް ަޝރީފް   1210 އެއީ އަުޅގަ

އިތުރުން ރައީސްެގވެސް މައްސަލަެއއް ނޫންހެން. އެއީ މެންބަރުންގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަގނޑުމެން މިތާންަގއި ްޑރާފްޓްކޮށް ނޫނީ މައްސަލަެއއް. އެަެހެްނވީމާ، އަޅު

ކުރެވޭ ިޚޔާލުަގއި ނޫނީ ަބޔަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްަގއި ހާޒިރުނުާވ 

ނޑުެމން ވިސްނާކަށް ނުޖެހޭނެ. ދެން ސުވާލު  މެންބަރުންނާމެދު އަޅުގަ

 1215ދަންނަވާލާއިރުަގއި ޏ. އަތޮުޅ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާރޫޤް ހުށަހެޅުއްވި 

ަެއްހެން. މާބޮުޑ ތަފާތެއް ނެތް.  ހުށަހެޅުއްވުން ެއއީ ހަމަ ަރނގަޅު ޚިޔާލެ

ނޑަްށ ހީވަނީ ހަމަ އެންަްމެ ރަނގަޅު ގޮތްހެން  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.
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 1220އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު މާލެ އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އެކުރެްއވި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުކުރަްއވަންތޯ ފުވައްމުލަކު މެންބަރު 

 އަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަށް ޔަޤީްނކޮށްލަން ބޭނުން. 

 

 އެއީ ެއއް ޚިޔާލެއް. ެއހެންނަމަވެސް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް   މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 1225 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ.  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

 :ވާހަކަެދއްެކވުން

 

ނޑުމެން އާދަިއގެ ގޮތެްއަގއި ޖަލްސާތައް ހިނގަމުންދާތާ  އާދެ، މިހާރު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  އަޅުގަ

ނޑާލަން. އެހެންވީމާ،  30ގަޑި  1 މިނެޓް ވީމާ ޖަލްސާ ކުޑަކޮށް މެދުކަ

ނޑު  30ގަޑި  1މިހާރު   1230ިމނެޓް އެހަމަވަނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

މިނެުޓގެ އިންަޓވަލެއް ެއރުވުމަށް. އާދެ،  30 ޤަސްދުކުރަނީ ތިބޭފުޅުންނަށް

ނޑާލައިފަިއ ދެން އަލުން  އަޅުަގނޑު ހީކުރާ ހިތް އޮތީ މިޖަލްސާ މެދުކަ

ބައްދަލުވެ މާގިަނއިރުތަެކއް ނުވެ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ކޮްނމެވެސް ގޮަތކަށް 

ވޯޓަށް ދަންނަާވ ނިންމާ ލެވިދާނެހެން. ެއއީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިހުރި 

ނޑު އުސޫލު ޚިޔާލުތަކަ  1235ށް ބަލާއިރު ހަމަ ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކެއްަގިއވެސް މަިއގަ

އެަކއްެޗއް. ހަމައެކަނި ޢިބާރާތުގެ ތަފާތެއް މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑިަިގެން މިދާ ވަުގތުކޮޅުަގއިަި ބޭފުޅުން ކުޑަޮކށް ވާހަކަފުޅު  މެދުކެ

ވާ ދައްކަވާަލްއވާފައި މިހުށަހެޅުއްވުންަތކަށް އެްއގޮތްކަެމއް ގެންނަ

ނޑުމަށްފަހު ދެން އަލުން ޖަލްސާ  އެއްހެޅުމަކަށް ބަދަލުެވގެންޮގސް މެދުކެ

ނޑުމެންނަށް މިކަމަށް ގޮެތއް ނިންމާލެވިދާނެކަމަށް   1240ފެށޭއިރު އަުޅގަ

މިނެުޓެގ އިންޓަވަެލއް ތިބޭފުޅުންނަށް އަރުވަނީ. އާދެ،  30އުއްމީދުކުރަމުން 

 ގައި ުޝކުރިްއޔާ. 11:00ދެން ޖަލްސާ ފެށޭނީ 

 

 ]ށް 11.00ން  10.30ޓަވަލް އިން[

 1245 



 49 

ނޑާލުމަކަށްފަހު، އަނެްއާކވެސް ޖަލްސާ  30އާދެ،   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: މިނެޓުގެ މެުދކަ

ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށްަްޓަނީ. މެންބަރުންނަށް ލިބިވަަޑއިގެންެނވި 

ހުސްވަގުުތކޮުޅގައި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވަރަށްިގނަ ޚިޔާލުތަްއ 

ަވއި ައޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި ހުށަހެޅިފަިއާވ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަދަލުކުރައް

 1250ބަދަލުތަކެއް އައުމަކީ އެކަީށގެންނުވާ ކަމެއްނޫން. އާދެ، އެފުރުޞަތު 

އެބޭފުޅުންނަށްަް ލިބިވަޑަިއގެންވޭ. އެފުރުޞަުތގަިއ ވާހަކަދައްކަްނ 

 އަރުވާނަން.  އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ އިތުރު ެމންބަރަކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތު

 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އޭރު ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ   ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ

 1255 ޏ. 

 އަތޮޅުގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް، މާލެ އަތޮޅު މެންބަރު ތާއީދު  މެންަބރު ިއބްރާީހމް 

ނޑުމެްނނަށް އެކަން ނުކުރައްާވ އިށީނދެ ވަ   އަްޙމަދު ވާހަކަެދއްކެުވން: ޑަިއގަތީމައި އަުޅގަ

ފާހަގަކުރެިވގެން. ތާއީެދއް ކުރުމުގެގޮތުން ިޚޔާލެއް ާފޅުކުރަން އޭުރ 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެުދނީ. އެހެންނަމަވެސް ެއކަން މިހާރު މިގޮތަށް 

 1260ދިޔައިމާ ައޅުަގނޑުމެން އެަކމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ބުެނފައި މިފުރުޞަތު 

 ެދއްވީތީ ުޝކުުރދަންނަވަމުން ކުރުކޮށްލަން. ޝުކުރިއްާޔ.  އަޅުަގނޑަށް

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް ހަަަމަ އެިދލީ އިންޓަވަްލގެ   މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާީހމް

ކުީރގެ ަވގުތު ނިމެމުންދަނިކޮށް ފުވައްމުލަކު މެންބަރު ފާރޫޤު ޙަސަން  އިްސމާޢީލް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1265ހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަކީ އަޅުަގނުޑވެސް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ހަމަ ދާދި އެހުށަ

އެަކއްެޗއް. ދެން އެހެންވީމާ ހުށަހެޅުމެއް މަދުކޮށްލުމުގެ ޮގތުން އަޅުަގނޑު 

 ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންނަން. 

 

 ންބަރު އެފާޅުކުރެްއވި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންެމ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު

 1270 ޝުޢޫރާ، އަދިހަމަ އެރޫޙާ އަޅުަގނުޑވެސް ޏ. އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި  ޙުަސއިން  ޢަބްުދއްަރޝީދު
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ނޑު ހުށަހެޅި  ވާހަކަެދއްކެވުްނ:  މެންބަރު ފާރޫޤް ސޮއިކޮށް ފުރަތަމަ ފޮނުއްވި ޑްރާފްޓް، ައޅުގަ

ހެޅުއްިވގޮތަްށ މީހަކަށްވާތީ އަނބުރާ ގެންނަން. އެހެންވީމާ ފާރޫޤު އެހުށަ

އަޅުަގނޑަށް ތާއީދު ކުެރިވފައި ވާތީއާ އެީކގައި ދެްނ ހުށަހެޅުންތައް 

މަދުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ައަވހަށް މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގަިއ  

 1275އަޅުަގނުޑ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނަިއވާހަަކ ދަންނަވާލަން. 

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑުޝު  މާލެއަޮތޅުަު މެްނބަރު  ކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން. އަޅުގަ

ނޑަށް އޮޅުންއަާރކަމަށް    އިްބރާހީމް ަޝރީފް  ކުޑަުކޑަ އެްއެޗއް އޮޅުން ިފލުވާލަންެވގެން. އަުޅގަ

ނޑިަވޅަކީ އަދި ކޯރަމްގެ ޢަދަދާ އަދި އަޣުލަބިއްޔާުތގެ ވާހަކަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:  1280ވާތީ. މިދަ

ވޭ ވަގުަތކަށްވާތީ އަުޅަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންާވތީ އަޅުަގނުޑގެ ދެކެ

ދެއްވިއްާޔ  އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިކަން ސާފުކޮށްލަ

ވަރަށް ރަނގަޅު. ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނުގެ ޢަދަދަކީ ކޮބައިތޯ. ކިހާ 

މެންބަރުންނެތްތޯ ތިބެންޖެހޭނީ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަވިކ ޢަދަދެއް ނެތް 

ނޑަށް ސާފުކޮށްލަ ދެއްވާތޯ.  ނަޑއަޅާފައި. އެހެންވީމާ އެޢަދަދު އަޅުގަ  1285ކަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑައަޅާ ީމހަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސެއް ނޫން. ޚާަާއްޞަ   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން ޤާނޫނީ ޢަދަދު ކަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނ  33މަޖިލީސް އެކުލެިވގެްނވާގޮްތ ާޤނޫނު އަސާީސގެ 

 1290ކުރެވިފަިއވޭ. ަވޒީރުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންނާ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ 

ބަރުންނާ މެންބަރުންނާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުން ހޮވޭ މެން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަަައްަޔން ކުރައްވާ މެންބަރުންނާ، އެހެންވީމާ ޤާނޫނުގެ 

ނޑައެޅިފައި ނެތުމާއެީކގައި އެޢަދަުދ  އެްއވެސް ތަނެްއގައި ޤާނޫނުެގ ޢަދަދު ކަ

ނަޑއަޅާ މީހަކަށް މަޖިލީހުެގ ރައީސް ވާކަށްނެތިން. އެހެންވީމާ ެއވާހަަކ  ކަ

 1295  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން.
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 އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު   ޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީމާ

 މިގަާވއިދު ފާސްކުރުމުަގއި ަޖލްސާގެ ކޯރަމެްއގެ ވާހަކަާއިއ އަދި ޖަލްސާގެ   ޒުޢިަިލީ ފާއަމެންަބރު 

ގެ ވާހަކަދެްއކުމުަގއި ގަާވއިދު ފާސްކުަުރުުމގައި ޭބނުންވާނެ އަޣުލަބިއްޔަެތއް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1300އަޅުަގނުޑ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށްވުރެން ފުަވއްމުލަުކގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު 

ނޑާ އެްއކޮށް  ފާރޫޤު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުން ފުރިހަމަ ކަމަށް، އަުޅގަ

މިކަމުގައި ޚިޔާލުހުށަހެޅުްއިވ ބޭފުޅުންވެސް އެއްބަްސެވ ވަޑަިއގަންނަވާީތ 

 ހުށަހެޅުން އަނުބރާ ގެނެސްފިން. ޝުކުރިްއޔާ.  އަޅުަގނުޑގެ

 

ނޑު   ަމދުމާލޭ މެންަބރު ައޙް  1305 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދިެވސް އެއްފަަހރު އަޅުގަ

އަުޑއަހާލަން ބޭނުން މިހާރު ބާކީ އޮތީ އަުޅަގނޑުމެންގެ އަުތގައި ކޯްއޗެއްތޯ.   އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ައތުގައި މިއޮންނަ އެއީ ެއއްވާަހކަައކީ އިނ ގޭތޯ. ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ޢިބާރާތް ޑްރާފްޓްގައި މިޮއންނަ ޢިބާރާތް ނިމޭތަނުގައި މިއޮންނަނީ 

އެނިސްބަތަށްވުރެަެ މަުދވެއްެޖނަމަ މިޖަލްސާ އެހިސާބުން ހުއްޓާލަންވާނެއޭ. 

 1310 އެއީ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ހިތުަގއި އޮތް ާވހަކަ ކަމަށްވަންޏާ

ނޑާލާފައި އަލުން ފެށިދާނެ ކަހަލަ  އެގޮތް ރަނގަޅު. އެކަމަކު ެއއީ މެދުކަ

ނޑުމެްނގެ ހިތުގައި އޮެވގެން މިޢީބާރާތް ބޭނުންކުރާކަމަށް  ވާހަކަެއއް އަުޅގަ

ވަންޏާ އެތަންކޮޅާ މެދު އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަން ވާެނކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ 

ހާގިނަ ގޮތްތައް ހުށަހެޅި ދާދި ފެނޭ. ދެން ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން މި

ނޑުމެންގެ އަުތގައިަް މިުއޅެނީ   1315އެްއކަހަލަ ޚިޔާލުތަކެއް ވީމާ މިހާރު އަޅުގަ

ކޮންއެްއޗެްއކަން ހަމަ އެނގިލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވާތީ އެުސވާލު 

 ކުރިންވެސް ދަންނަވާލީ. ުޝުކރިއްޔާ. 

 

ންބަރު އެައއްަސވާލެްއވި ުސވާުލ އަްއސަާވ އާެދ، މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ ރިޔާސަތުްނ ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި   1320ލެއްވުމަށް އަުޅގަ

އަނބުރާ ނުގެންދަާވއޮތީ ހަމަެއކަނި އެންމެ ހުށަހެޅުއްވުެމއް. އެހުށަހެޅުންވުން 

 ހަމަ ވޯޓަށް ދެންނެވުމުގެ ުކރިން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ބަހާލެވޭތޯ
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މަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންަދނީ. ދެން އަދި ވޯޓަށް އެހުުމގެ ކުރިްނވެސް 

އަދި މިމަޖިލީހުގެ އިދާރީ މޭޒުން އެހުށަހެޅުން އެއިޢުލާުނވެސް ކުަރއްވާނެ. 

 1325 އެހެންވީމާ ެއގިަވޑަިއގަންނަވާެނ. 

 

 މާލޭގެ މެންބަރު އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 އާޠިފް އެހުށަހެޅުްއވި ބަޔަށް. އެއީ  ހުްއޓާލަންވާނޭ އެއޮންނަ ބަިއ   މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު

އެތަންކޮޅު ބަދަލު ކޮށްލުމަށް އަޅުަގނުޑވެސް ތާއީދު ުކރާތީވެ އެވާަހކަ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1330އްޔާ ދަންނަވާލީ. އެއީ ޖަލްސާއެްއ އެހިސާބުން ހުއްޓާލަން ވާނޭ ބުނެފި

އެދުވަހުެގ ޖަލްސާ ނުމުނީަކމަށް މާނަކުރެވޭތީ، އެޖަލްާސއެްއ އެހިސާބުން 

ނޑާލަން ވާނެއޭ އެތަްނކޮޅަށް ެއއާޠިފް ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް  މެދުކަ

ތާއީދު ކުރެވޭތީ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ދެން އަދިހަމަ މިނޭވާަގއި ފާރޫޤު 

ލަްއަވއިފިއްޔާ މުޅިން ފުރިހަމަ އެހުށަހެޅުއްވި ަބޔަށް މިބަިއ އިތުރު ކޮށް

ނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހަަކވެސް ދަންނަވާަލން މިފުރުޞަތުގެ   1335ވާނެކަމަށް އަުޅގަ

 ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

އާދެ، ދެންމެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ވާހަކަފުުޅ  ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ދެއްކެިވއިރު މާލޭގެ ިޢއް

ނޑަށް   1340ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ތާއީދު ކުުރމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި. އަުޅގަ

މާނަކުރެވުނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަކި ހުށަހެޅުއްވުމެްއ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ނުާވކަމަށް. ހަމައެކަނި އޭަގއި ހުްއޓާލުމަށް މާނަކުރެވިފަިއވަީނ 

ނޑުމެްނގެ ހިތަށް މިއަރާގޮްތ ކަމަށްވާނަމަ، އެ އޮްތގޮތަށް ކަމަށްވާނަމަ، އަުޅގަ

އެކަހަލަ ގޮަތކަށް ވިދާުޅވި ެއހެންނަމަ އެގޮތް އެނެަްމެ ަރނގަޅޭ. ެއކަމަކު 

 1345އެހެން ގޮތަކަށް ވާހަކަުފޅެއް ނުދައްަކވާ. އެހެންީވމާ އަޅުަގނޑު 

ްއާވފައި އޮްތކަމަކަށް ދަންނަވަންއޮތީ މާލޭގެ މެްނބަރު ވަިކގޮތެްއ ހުށަހަޅު

 އަޅުަގނަޑކަށް ނެތޭ ރިކޯޑް ުކރެވިފަެއއް. އެހެންވީމާ އެވާހަަކ ދަންނަވާލިން. 
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ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދި ދަންނަވާލީ   ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 1350 އިން މިދެމައްސަލައަށް ވަކިްނ އަޅުަގނޑު ކުީރަގއިވެސް ަދންނަވާލި ފަދަ މެންަބރު ޢާޒިމާ ޝަޫކރު 

ވޯޓަށް އެްއސެވުުމގެ ފައިދާތަެކއް އޮތްކަމަށް އަދިެވސް އަުޅަގނޑަށް ފެންނާތީ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފުވައްމުލަުކގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާރޫޤު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމުގައި 

ނޑު މިދަންނަވަ ނީ މިދެބައި ވަކިން ވޯޓަށް ެއއްސެވުން. އެހެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  އޅުަގނޑުމެންނަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ައޅުގަ

 1355އަުޑއިިވގެން ދިޔަ ޖަލްާސގަިއ ކަމެއް ނިންމުމުގައި ވޯޓު ެދއްވުުމގައި ތަފާުތ 

ަްކެވި ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންގެ  ގޮތްތަެކއް. އަދި އެތަނުން ވާހަކަދެއެ

މަވެސް ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުތައް އަނބުރާ ެގންދެވި. އެހެންނަ

ނޑަކަްށ މާރަނގަޅަކަށް ފާހަގަެއްއ ނުކުރެވޭ. ދެން  ގެންދެވިކަެމއް އަުޅގަ

އުޞޫލީގޮތުން ދެމައްސަަލެއއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުރެވޭީތ، 

ނަޑށް ފައިދާތަކެއް   1360އެދެމައްސަލައަށް ވަކިން ވޯަޓށް ދެންނެވުމުގައި އަުޅގަ

 . ޝުކުރިއްާޔ. ފެންނާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 އެްއގޮތަކަްށވެސް ހުށަހެޅުމެްއ ހުށަހަޅާކަށްނޫން. އަިދ ހުށަހެޅިގެންދާ   ޝާިކރުهللا ޢަބުދު

 1365ވެސް ހުށަހެޅުމަކަށް ތާއީދު ކުރާކަށްވެސް ނޫން. ެއީއ މިހާރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިބުރަ އުފުލަން ޖެހިގެން މިދަނީ މިމަޖިލީހުގެ ކޯރަމްގެ 

މައްސަލާަގއި. އެހެންވީމާ އަޅުަގނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން 

ބޭނުންވަނީ މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު 

ހާޒިރުވުމާ ނުވުުމގަިއ  ނިންމަމުންދާ ނިންމުމުގައި މަޖިލީހަށް މެންބަރުން

 1370މިއަށްވުރެ ތަންކޮެޅއް ޚާަާްއޞަ ސަމާލު ގޮތަކަށް ވިްސނަންވެއްޖެކަމަްށ 

އަޅުަގނޑަށް މިހާރު ފެެނއޭ ވަރަށްޮބޑަށް. ސަބަބަަކށްވަނީ މިކަން 

ކުރިމަތިވެގެްނވެސް މިއުޅެީނ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އާދެ، ކޯރަމް 

ރަކު އަޅުަގނުޑމެން ރައްޔިތުން ހަމަނުވެގެން. އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގެ މެންބަ

ވަރަށްމާތް މަޤުޞަދެއްަގއި ވަރަށްބުރަ މަސަްއކަތްޕުޅަާކެއކު ހޮްއވަވާަފއި 
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 1375ތިއްބަާވއިރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމާ ުނވުމުަގއި އެބޭފުޅެއްެގ އަިމއްަލ 

އިޚްތިޔާުރގައި ބޭނުންފުޅު ގޮަތކަށް ެއކަންކަން ނިންމުން ެއއީކީ ެވގެންވާެނ 

އްގޮަތކަށްވެސް. ދެން އަޅުަގނޑަށް މިތަނުން އަޑި ިއިވގެްނ ކަމެއްނޫން އެ 

ހިގައްޖެ އެމެންބަރުން ހާޒިރު ކުރަންވެސް ކުެރވޭނެ ެއްއވެސް ކަމެްއވެްސ 

ނޯންނާނެކަމާ އަދި ހާޒިރުނުވެސް ކުރެވޭެނކަމާ، މައްސަލަެއއްނެތް 

 1380 އެހެންވިޔަސް އެންމެން ތައްޔާރުކުރާ ަގވާއިެދއްަގއި ެއަކމާބެހޭގޮތުންވެސް

ނޑު ދެެކން ވަރަށްބޮޑަށް.  ދޮރެއް ހުޅުވިފައި އޮންނަްނވާނެކަމަށް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިމަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ 

ނިންމަމުން ގެންދަވާއިރު ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމާ 

ޭވނެ ކޮންމެވެސް ނުވުމުަގއި އެމެންބަރުންނާ ދޭތެރޭގަިއވެސް ހަމަޖެއސެ

ނޑަްށ ވަރަށްޮބޑަށް ފެންނަކަމެއް. އެކަުމެގ   1385އުޞޫލެއް އޮތުން އެީއ އަުޅގަ

ނުޑގެ ެދވަަނ ވާހަކަަޔކަށްއޮތީ  މައްޗަްއ ވިސްނާ ަވޑަިއގަތުްނ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ އަރިުހން އަޅުަގނޑު އެދޭ އެދުެމއް. އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަްނ  ޤާނޫނު އަސާސީއެއް ިއޞްލާޙުކޮށް

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ލުއި ފަސޭހަތަކާ ަރއްޔިތުންނަށް ހެޮޔ  މިޖެހެނީ އަޅުގަ

 1390ލާބަޔާ މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް. އެހެންކަމަށްވާނަމަ ރަްއޔިތުންގެ ބަެއއް 

ކަންތައްތަކަށް ދަތިވެ ެދން ލާބަޔަކާ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް 

މުން ހިަގއްޖެަކމަށް ވާނަމަ ކޮންމެވެސް ަބއެއް ެގއްލިގެްނ މަސައްކަތްކުރު

އަނެއް ބަެއއް ލިބެން ެއއަްނނަނީ. އެއީ އެހެން ައޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ 

މިހާރު ކޮންމެބޭފުޅަކުވެސް އާދެ، ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން މިޖަލްސާ 

 1395ާވ އަވަްސކުރުމަށް މިކަންތައް ައވަހަށް ނިންމެވުމަށް ވަރަށްޮބޑަށް ބާރުއަުޅއް

ޚިޔާޅުފުޅު ދެްއވަމުން ގެންަދވަނީ. ދެންދަާވއިރު ޢިްއޒަްތތެރި ރައީްސގެ 

އަރިހުން އަޅުަގނޑު އެދެީނ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރުެގ 

އޮފީސސްތަުކގެ އިްސވެރިންާނ އަދި ކަންކަމާ ޙަވާުލވެ ަވަޑއިގެން އުޅުްއވާ 

ންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ހިމެނި ވަރަށްގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި ބޭބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ މެ

 1400ވަަޑއިގަންަނވާ. އެހެންކަމަށްާވ ނަމަ މަޖިލީހުގައި މިގޮތަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 
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ނޑަކަށް ދެތިން ހަތަރު ގަޑިއިެރއް  ޖަލްސާ ބާއްވަމުން ގެންދަާވިއރު ގާތްގަ

މިތަނުގައި މިދެންނެވިފަދަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހޭދަކުރަމުން ދާއިރު 

ހެނިހެން ވަަރށްގިނަ އިދާރީ ކަންތައްަތކަްށ ހުރަސްއެޅެމުން ރައްޔިތުންގެ އެ

ނޑަްށ ލަފާުކރެވޭ. އެީއ މިނިސްޓްރީތަކާ ޮއފީސް ތަކުަގއި.  ދާނެކަމަށް އަުޅގަ

 1405އެހެންކަމަށްވާނަމަ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިޖަލްސާ މިޮގތަށް ބާއްަވވަމުްނ 

ގެން މިކަންކަން ގެންދަވާ އިުރގަިއ ނުރަސްމީ ގަޑިތަުކަގއި ޖަލްސާ ާބއްަވަވއި 

ނުޑ  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް ވިސްނާ ަވޑަިއަގތުން އަުޅގަ

ނޑު  ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން. އެހެްނވީމާ މިދެވާހަކަ ދަންނަވާުލމަށް އަޅުގަ

 ފުރުޞަތެއް ހޯދީ. ޝުކުރިއްޔާ. 
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ތް އިޞްލާުޙގައި ިމއޮތް ހުއްޓާލުމުެގ ުޝކުިރއްޔާ. އާދެ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮ ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ބަހާ ބެހޭގޮތުންވެސް ހިސާބަކަށް ޚިޔާލު ބަދަލު ކުރެވެުމން އެބަދޭ. ހަމަ 

ނޑު ދަންނަވާލަން.  އެކަނި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުަޅށް ދޫކޮށްލުމަށްޓަކައި އަުޅގަ

ނޑާލުމާ އެއީ މުޅިން ދެކަމެއް. ދެން ސުވާލަކީ މެންބަރުން  ހުއްޓާލުމާ މެދުކަ

ނޑާލަިއގެން ތިބޭނީ ކިހާ އިރަކުތޯ، ހަމަ ނޑާ ލާނީތޯ، އެދު ކަ  1415ނުވީމާ މެދުކަ

މެންބަރު އެނބުރި ވަޑަިއގަްނނަވަންދެން އެނބުރި ވަަޑިއަގންނަވާތޯ ބަލަން 

ތިބެންޖެހޭނެތޯ، މިކަހަލަ މައްސަލަތަކެއްމެދު ަކނޑާލުމަށް އެހެން 

ވަނީ. އެހެންވީމާ އޮެވއްޖީިވއްޔާ އެއީ ޖެހިދާނެ މައްސަލައަކަށް ވެދާނެހެން ހީ

މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ހަމަނުވެއެަްޖެއްޔާ ހުއްޓާލުން ނޫންގޮތެްއ ހެނދުން އެއީ 

 1420އޮންނާނެގޮތެއް ބާއޭ އެހެްނހަމަ ހިތަށްއަރާތީ. ހަމައެކަނި މިހާރު ހަމަ 

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ތަުކގެ ތެރޭގައި އަޅުަގނުޑވެސް ބައިވެިރވެލުމުގެ 

ވާލީ. ފަހަރެއްގަިއވެސް އެއީ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައި ގޮތުން މިވާހަކަ މިދަންނަ

އޮތްގޮެތކޭ ބަދަލުެވގެން ދާން އެްއގޮތަކަްށވެސް ހުަރސް އަާޅކަށްނޫން. 

ނޑާލުމާ އެީއ ހަމަ ދެމާނައެއް  ދަންނަވަން މިއުޅޭ އެްއޗަީކ ހުއްޓާލުމާ މެދުކަ

 1425 ބޭނުންކުރެވޭ ެއއްެޗކޭ. އެހެންީވމާ އެގޮތަށް. 
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 އަޅުަގނޑު ވަރަށް އެދޭގޮތަަކށް މަޖިލީހުގައި މިމައްސަލަތައް ނިމެމުންދާތީ   ރުއައްުޑއަޮތޅު މެްނބަ

 ދެން ކުއްލިއަކަށް އެހެންކަހަަލ އުޞޫލީ މައްސަލަެއއް ނުކުމެއްޖެއްޔާ ެއީއ   އިްބރާހީމް ަޝރީފް

ނޑާލުމާ ހުއްޓާލުމާ ދޭތެރޭގައި. ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ   ވާހަކަެދއްެކވުން:  މެދުކަ

 1430ވާހަކަފުޅު ތަކަްށ ބަލާއިރު ކުަޑއިރުކޮަޅކަށް މަޖިލީސް ހުއްޓާަލއްވާަފއި އަލުްނ 

ފެއްޓިދާނެކަމަށް މެންބަރަކު މަދުވިޔަސް. އެޚިޔާލުފުުޅގައި ޢިްއޒަތްތެރި 

ނުޑ  މެންބަރުން އެވާހަކަ ަދއްަކަވނީ. އެބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަ

އި މިއޮތީ ވަރަށްރަނގަޅަށޭ. ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ހުއްޓާލުން މިތާނގަ

ނޑުެމންގެ ތެރޭގައި ވާހަކަަދއްކާ ިވސްނުމަށްފަހުގައި  ވަރަށްގިނަ ފަހަރު އަޅުގަ

 1435އަދި ދުނިޔާގެ އެހެންތަންތަނުގަިއވެސް މިބާވަތުގެ ަކންތައްތައް ކުާރ 

އުޞޫލުގެ މަތިންނެވެ. މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ގެއްލިއްޖެއްޔާ މަޖިލިސް 

ޮއންނާނީ. އެއީ މިތަނުގައި ިމހުއްޓާލުން މިއޮތް  ހުއްޓާލާފައި ެގއަށްދިއުން

މަޤްޞަދަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސްވެސް ިތވާހަކަ ޢިޝާރާތްެވސް ކުރަްއވައިފި. 

ނޑާލަިއގެން ވާގޮަތީކ އެންމެންބަރަކު  ނޑަެއއް ނުލެވޭނެ. މެދުކަ މެދުކަ

 1440ގަޑިއިުރ  1ގަޑިއިރު ފަހުންވެސް.  3ވަަޑއިގެން އެބޭފުަޅކު ވަަޑއިެގންފާނެ 

ނޑުެމން ތިބެންތޯ ވާނީ މަޖިލީހުގެ ބާކީ ތިބިމީހުން.  ފަހުންވެސް. ދެން އަުޅގަ

އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގައި ބާކީ ތިއްބަވާ މެންބަރުންގެ ޙައްޤަށް ވަރަށްބޮޑު 

ނޑާލުން މިޢިބާރާތް ބޭނުންކޮށްފައި  އުނިކަމެއް އަުތވެދާނެ މެދުކަ

އިންތިޒާރުަގއި މެންބަރަކ މަދުވިޔަސް އެބޭފުޅަުކެގ  1އަޅުަގނޑުމެން 

 1445ވަަޑއިގަންަނވާނެތޯ ތިބެންެވއްޖެއްޔާ. އެހެންވީމާ އެްއގޮތަކަްށވެްސ 

އަޅުަގނަޑކަށްަް ނުފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން މިހުއްޓާލުން ބަދަލުކުރާކަށް. 

މިއީ ވަރަށްޮބޑު އުޞޫީލ މައްސަލަެއއް. ހަމަ ެއއާެއކު ައޅުަގނޑު 

ލުކުރެއްވުުމގައި މެންބަރަކު ފާހަގަކުރަން ބޭނުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޢަމަ

ވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށްވަނީ ވިްއޔާ ކޯރަމް ގެއްލޭ ަކމަށްވަނީ ވިއްާޔ 

 1450މެންބަރެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިދާނެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނުކުމު 

ަަކަމަށް ވަންޏާ ކޯރަމް ގެއްލޭނެއޭ. އެހިސާބުން ހުއްޓާލާށޭ ޖެހޭނީ.  ވަަޑއިގަތީ

ންަބރަކު ނުކުމެ ވަަޑއިގެންިފއްޔާ ކުރާނެކަމެއްނެތް. ދެންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެ
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ޖަލްސާ ހުއްޓާލާފައި ދެންތިބި މެންބަރުން ގެއަށްދާންވީ. އެއީ ައޅުަގނުޑ 

ދަންނަވަން މިފުރުޞަތަކަށް އެދުނު ވަހަކައަަަކީ. އެހެންވީމާ އެްއގޮތަކަްށވެސް 

 1455ސަމާލުެވ ނުފެންނަވާހަކަ. ދެން މިގޮތަށް ޚިޔާލުކުރާ ބޭފުޅުންވެްސ މިކަމާ 

ވަަޑއިގެން ދެން މިޢިބާާރތް މިގޮތަށް މިއޮތީ ަހމަ ވަރަށްބޮޑު 

 މަޤުޞަދެއްގަިއކަން ދަންނަވާަލން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން ވާހަަކ  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ 

 1460 ކަމުން މިގެންދަނީ ގަވާއިދުން ބޭރުގެ ކަމެްއަގއި. އެަގާވއިދު ދައް  މެންަބރު ޢަދުާނން ޙަލީމް

ފާސްކުރުމަށްޓަކައި. ޖަލްާސެގ ޤާނޫނީ ޢަދަދު އޮންނާނެ ގޮތަކާ އަދި   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކަންތައްތަްއ ފާސްކުރާެނ ގޮތަާކ ބެހޭގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް 

ންމެވެސް ކަމަކަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ކަުރދާހުން ލިޔުން ބަލާލުމުން ކޮ

ނޑަށް މިފެނުނީ. އަދި އިޞްލާޙު  އިޞްލާހު ގެނެވޭ ވާހަަކއެްއ އަޅުގަ

 1465ަވނަ ދެލިކޮޕީއަށް  2ހުށަހެޅިގެންދަނީ ޙާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ނޑުހިތުން ައޅުަގނޑުމެން ވާހަަަކަ  ކަންވެސް އޭގެން އެބައެނގޭ. އަުޅގަ

ިއ. އެހެްނވީމާ ހަމައެކަނި ދައްކަމުން މިގެންދަނީ ަގާވިއދާ ނުބެހޭކަމެއްގަ

ނޑު ތިޔަޭބފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން. ރިޔާސަތަށްވެްސ  މިވާހަކަ އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން. އެބަިއ ކޮންެމވެސް ގޮތަކުން އިޞްލާޙު ކޮށްލައްވާަފއި މީ 

 1470ކޮންފާޑެްއގެ އެްއޗެްއކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަްށވުެރ ތަފްޞީލުކޮށް 

ނޑަކަްށ އެނގޭެނގޮތެއް ހައްދަަވއި ދެއް ވަން. ހަމަ އެްއގޮތަކަްށވެްސ އަޅުގަ

ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ިމއީ ަގާވިއދުގެ ބަެއއް ކަމަކަށް. ިމގަާވއިދުގެ އެްއވެްސ 

ބަޔަކަށް ގެެނވޭ އިޞްލާހެްއ ކަމަކަށްވެސް. ދެން ކޯރަްމގެ ކަންތައްަތކާ 

ނޑު މާބޮޑު އިްނކާރެއް މިަައަދކު   ބެހޭގޮތުން ދެކެވެމުންދާ ވާހަަކތަކަށް އަުޅގަ

 1475 ނުކުރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ވަރަްށބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ުހވަދުައތޮޅު އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެުވން:

މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެދެއްކެވި ވާަހކަފުޅަށް. އާދެ، 
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 2ގަާވއިުދގެ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އެޖެންާޑގައި ިމއޮތީ ޙާއްަޞ މަޖިލީހުގެ 

 1480ވަނަ ދެލިކޮީޕއަށް ވާަހކަ ެދއްކުން ކަމުަގއި ވާތީ ައޅުަގނޑުމެންނަށްަް 

މިމެންބަރުންނަށް ފޮނުވާ ިއޞްލާހު ހުށަހަޅާ ފޯމް ތައްޔާރުކޮށްލެވުުނއިރު، 

ލިޔެވިފަިއވަނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ިމގަާވއިދަށް އިޞްލާެޙއް ގެަނުއމުގެ މައްސަލަެއއް 

ންގެ އަރިހުންވެސް ައޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ނޫން. އެހެންވީމާ ހުރިހާ ބޭފުޅު

އެދެން އެތަންކޮޅު ކަުޑއްަވވާަލ ދެއްވާފައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަީކ 

 1485މިގަާވއިދު ފާސްކުރާނެ ގޮަތކާމެދު ަގވާއިދު ފާްސކުރާެނ އަޣުލަބިއްޔަަތކާ 

ިއ އެކަންތައްަތއް ނިންމުމަށް، އަޅުަގނޑުމެން މިކުރަމުންދަ ކަމެއް ކަމުގަ 

ލިޔުްއވާ ލެއްވުން. އެހެންނަމަވެސް އިޞްލާހުގެ ނަމުގައި ފަހަތުަގިއ 

މިއޮތްބައި. އެ )ހ ( އާިއ )ށ( އޭަގއި ހަމަ އެލިެޔިވފައި އޮތްގޮތަްށ 

ނޑުމެން ވޯޓަްށ ދަންނަވާލާއިރު  އެްއވެސް ބަދަލެއް ނާދޭ. އެެހންވީމާ އަުޅގަ

 1490ަތއް ފާހަގަ ކޮށްލަ އެތަންތަން ރަނގަޅު ކޮށްލާަފއި ދަންނަވާނީވެސް. މިކަން

 ދެއްވިކަމަށްަޓކައި ވަރަށްބޮޑަށް އެމެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

ނޑަށްެވސް ވަރަށްބޮޑަްށ   ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

 ޒަތްތެިރ ސާފުވެއްޖެ. ިމަވގުތުން ހުއްޓާލަންވާނެޭއ އެބަުހގެ ާމނަ. ޢިއް  ދު ސަީމރުމެންަބރު ައޙްމަ 

ނޑު ނެތިްނ އިތުރު ވާހަަކ   ވާހަކަެދއްެކވުން:  1495ރައީސް ދެްއވައިފި. ދެން އެކަމަކާ އުޅގަ

ނޑު ޢަބުދު ފާރޫޤު ައރިހުން ކުޑަކޮްށ هللا ދައްކާކަށް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

އަހާލާހިތްވޭ )ށ( ގައި  ެއލިޔަްއވާފައި އިންނަބައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު 

ދުެގ މާއްދާއަކަށް ގެންނަ އިްޞލާޙެއް. މާއްދާެއްއ މާއްދާއެއް ުނވަތަ ގަާވއި

ނުވަތަ ަގވާއިުދގެ މާއްާދއަަކށް އެހެން ވިދާުޅވެފައި ެއޮއތީ ކޮންކަހަަަލަ 

 1500ގޮތަކަށް މާނަ ކުަރއްވާަފއިތޯ. އެތަންކޮޅު ސާފުކޮށްލަ ެދއްިވއްޔާ ވަރަށް 

 ރަނގަޅޭ. ހަމައެކަނި އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ސުވާލު ކުރެއްވީ އެހެން މެންބަރެއްގެ އަިރހުން އެކަން  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެވު 

ނޑު ހަަމ އެމިނިވަންކަްނ  އެދިަވޑަިއގެން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ
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 1505ލިބިގަންނާނަން. ހަމަ އޭެގ ޖަވާބު އަުރވަން. އަދި މިޢިބާރާތުގައި ަބޔާން 

އް ނުވަތަ ަގވާއިުދެގ ކުރަްއވާފަިއވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ާމއްދާއެ 

މާއްދާއަކަށް ގެންނަ އިޞްލާެޙއް. އެފާްސވެއްޖެ ކަމަށް ބެލެވޭނީ. އެހެންވީާމ 

އެހެންގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަަަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ މާއްދާއެްއ 

ފާސްވެއްޖެކަމަށް ބެލެވޭނީ ނުަވތަ ގަވާއިުދގެ މާއްދާައކަށް ގެްނނަ އިޞްލާޙެއް 

 1510. މިވަރަށްރަނގަޅަށް މިމާނަ ކުެރވެއޭ. އެހެންވީާމ ފާސްވެސްޖެކަމަށް ބެލެވޭނީ

ނޑު ފުުރޞަތު މިއަރުވަނީ ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ދެންމިހާރު އަޅުގަ

 މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ަރޝީދު ޙަސަންއަށް. 

 

ނުޑ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މީ އަުޅގަ

 1515 ދައްކަން ބޭނުންވި ވާހަަކ ގދ. މެންބަރު ޢަދުނާނު ޙަލީމް ވަރަށް  ަޙސަން  ޙުަސއިން ަރޝީދު

ރަނގަޅަށް ވިދާުޅވެއްޖެ. ެއހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ެއވާަހކަ ދަންނަވަން.   ވާހަަަކަެދއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނުޑ ސާފުޮކށްލަން ބޭނުންވި   ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު  ޝުކުރިއްާޔ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 1520 މައްސަލައަީކ ހަމަ ގއ. ެމންބަރު ޢަދުނާނު ޙަލީމް އެކުރެއްވި ސުވާުލ   ޙަސަން ޢަފީފް

އެހެންވީމާ ެއކަންތައް މިހާރު ސާފުވުމާއެީކަގއި ފުރުޞަެތއް ބޭނުމެއްނޫން.   ވާހަަަކަެދއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ

 1525 ދަންނަވާލީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާޢަާޒިމާ ޝަކޫރު   މެންަބރު ައޙްަމދު

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ގޮތުން. އެއީ މިހާރު   ނިޒާމު ާވހަކަެދއްކެުވން:

)ހ( އާއި )ށ( އަްށ ހުށަހެޅިފައި މިވާ އިޞްލާޙު ވޯޓަށް އެްއސެވުުމގައި 

 ވަކިން ޯވޓަށް ެއއްސެވުމަށް. ޝުކުރިއްާޔ. 
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ަު ފާހަގަކޮށްލަން . ޝުކުރިއްާޔ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް   މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު  1530އާދެ، އަޅުަގނޑު

 ބޭނުންވި 

ނޑު  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން: މިވާހަކަދެއްކި ފަހުން އަނެއްާކ  ޕޮއިންޓަކީ މިހާރު އަުޅގަ

ަެއްކަން ބޭބޭފުޅުން  ވާހަކަދެއްެކިވއިުރ ޖަލްސާއެއް ހުއްޓާލުން ެއއީ ކޯންޗެ

އަޅުަގނޑުމެންނަން ފުދޭވަަރކަށް ޑިފައިްނެވއްޖެހެން މިހާރު ހީވަނީ. 

ނޑާލުން އެއީ ކޮބައިކަްނ   1535އަޅުަގނޑު ކުރިން ެއވާހަަކ ދަންނަވާލީ މެދުކަ

ްއގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ޑިފައިން ކުެރވޭ ކަހަލަ ގޮތެއް ނޯންނާތީ ކުރީ ދުވަހެ

ނިޑގެން ދިަޔ ަވގުތުކޮުޅވެްސ  މިތާ މައިކް ސިްސޓަމުން އަުޑ ކެ

ނޑިެގން ދިޔަ. އަދި  އަޅުަގނޑުމެން ޖަލްސާ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް މެދު ކެ

ނޑުމެން އެއަށް ކިޔާނެ ެއްއޗެްއ  އެނޫން ފަހަރުފަހަރާވެސް ައދި އަުޅގަ

ނޑާލުމެޭކ ހުސްވަގުުތކޮޅެއް ދިނީޭއ، ނުވަތަ އިންަޓވަލްއެކޭ ުނވަތަ މެދު  1540ކަ

މިކަހަލަ ގޮތްގޮތަްށ އަުތވެާދނެ ކަމަށްޓަކަިއ ައޅުަގނުޑ ެއވާހަކަ އޭރު 

ދަންނަވާލީ. އެހެންނަމަވެްސ އެީއ ައޅުަގނޑު ކަންަޑއެޅިގެްނ ހުށަހަޅާ 

ހުށަަަހެޅުމެއް ނޫނޭ މިހާރު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މިކަހަލަ ވާހަކަ ދިގުަލއިން 

ގައި ނުތަނަވަްސކަްނވެސް އުފެދޭމެ. ދާތީ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންެގ ހިތްޕުޅު

 1545އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު މިކަހަލަ ޕޮއިންޓެްއވެސް ާފހަގަ މިކޮށްލަނީ 

ނޑުމެންނަީކ  އެހެން ބަޔަކު ައޅުަގނޑުމެންނާ އެތައް ުސވާލުތަެކއް ކުރޭ ައޅުގަ

އެމީހުންގެ މަންދޫބުންކަމަށް ާވތީ. ހަމަ އަދިވެސް ައޅުަގނުޑ އެހެން ކުޑަުކޑަ 

އް ދަންނަވާަލއިފިްއާޔވެސް އަނެއްާކވެސް އެެހން ބަހުސަކަށް ތަންކޮޅެ

ހިނގައިދާނެ ކަންނޭނގެ. މިާހރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް މާއްދާަގއިވެްސ އެަބއޮޭވ 

 1550މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފާސްކުުރމަށްޓަކައި ޖަލްސާއެއް ކުެރެވނީއޭ. އެީއވެްސ 

ށް ވާހަކަ ަދއްާކ އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސަަަކަްށ ގޮސްފިްއޔާ ކޮންެމވެސް ވަރަކަ 

ލެވިދާނެކަމެއް ަގާވއިދު ފާސްކުރަންތޯ ޖަލްސާ ބާއްވަނީ މިސާލަކަށް. ނުވަަތ 

ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކުރަން އުޅެނިކޮށް ދެން ކުރަންޖެޭހ ކަންތައްތަެކއް 

އޭެގކުރިން ކުރަނީތޯ މިސާލަަކށް. މިކަހަލަ ވާހަކައެއްަް އެަބއާދޭ ކޮންމެވެސް 

 1555ރީ ފަހަރެއްގަިއވެސް ދަންނަވާފައި އޮންނާެނ ވަރަކަށް. އެހެްނވީމާ، ހަމަ ކު
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ފަދައިން އަޅުަގނޑު ެއއްެވްސ ވަރަކަށް މިއިން ވާހަކަެއްއ މިދަންނަވަނީކީ 

ބަހުސެއް އިތުަުރަށް ެގންދިއުމަކަށެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން މީހުން ކުރާނެ ސުވާލުތަކަްށ އަުޅގަ

ވެ ތިެބވޭތޯ ބެލުމުގެ މުހިންމުކަންެވސް އޮތްކަން ހަމަ ވީވަަރކުަުން ސަލާމަތް

 1560އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާ ހިތްާވތީ ހަމަ އެވާހަަކ ފާހަގަކޮްށލުމުގެ ގޮތުން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ެއއްެޗއް  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން ކުޑަ ފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ. އާދެ، ިމމަސައްކަާތގެން  ަބރު ޢަލީ ފާއިޒު މެން

 1565ކުރިއަށް ދިއުމުަގއި ހަލުވިަކމާއެކު ދިއުމަށް އެރޫޙުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނައީ. އާދެ ހުއްޓާލުމާ، މެދުަކނޑާުލމާ ދޭތެރޭގައި 

ީރއްޗަްށ ފެނޭ. މިހާރު މިއޮތްގޮތުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު  ހުރި ފަރަގު ވަރަށް

ނޑު މިހުަށހެޅުން އަނބުރާ  އެހިސާބުން ނިމުނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ވާހަކަ ދައްަކވާ މަޝްވަރާ  ގެނައުުމގައި އިންަޓވަލް ގަީޑަގއި އަުޅގަ

ނޑު ވިސްނުމަްށފަހު އަނބުރާ   1570 ދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ގެނައީ. އާދެ، ޭއގައި ވިދާުޅިވ ފަހަރެއްގަިއވެސް މިމެދުަކނޑާލަން ޖެހިދާނެ 

ހާލަތު އެއީކީ އަންނާނެ އެއްެޗއްކަމަުކވެސް އެާހ ނެގެޓިވްކޮްށ 

ވިސްނަިއގެނެްއވެސް ނުވާނެ. އެކަމަކުވެސް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން 

އްކަމަށް ބޭނުންވަނީ އެފަދަ ޙާަާލަތެްއ މުޅިން ނައުން އެީއވެސް ެވދާނެކަމެ

 1575މުޅިން ބައްލަަވއިގެން ުނާވނެތީ އެފަދަ ޙާަާލެއް ައތުވެދާނެކަމަށް 

ނޑު އަބަދުވެސް  އެވިސްނުން  ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް ބޭންދުން.ަް އަޅުގަ

ނޑާލާ ވާހަކަ އަިދވެސް އަޅުަގނޑު ޭއގެ  އެއަށް ބުަރެވވި ހުރީ. އާެދ، މެދުކަ

ނޑު ހަމަ ހިތަށް އަންނަލެއް ބޮ ޑުަކމުން އެވާހަަކ ތެރެއަށްލާން އަުޅގަ

ދަންނަވާލީ. އާދެ، މިހާރު މިޮއތްގޮތަށް ގެަނއުމުަގއި ކުަޑކުަޑ އިޞްލާަާޙަކާ 

ނޑު   1580އެްއކޮށް ފާރޫޤް އެއަށް ވިްސނާ ވަަޑއިގެންފި ކަމަްށވަންޏާެވސް އަުޅގަ

ނޑާލުމަށްފަހު  އުފާކުރާނަން. އާދެ، އަުޅަގނޑުެވސް ޤަބޫލުކުރަން މެދުކަ
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ގޮތަކަށްވުން އެީއކީ އެކަީށގެންަްާވ  ކިތަންމެ އިރަކުވެސް ތިބެންޖެހޭ

ގޮތެއްނޫނޭ. އެހެންނަމަވެްސ ޒަރޫރީ ޙާަާލަތަކަށްޓަާކވެސް ހަމަ 

ނޑާލާފައި މީހަކަށް ނުކުންނަންޖެހޭ ކަހަލަ ޙާަާލެއް އަުތވެދާނެ  މެދުކަ

 1585ކަންނޭނގެ ޖަލްސާެއއްަގއި ިއންނަ އިރު. އަދި ެއކަހަލަ ޯކރަމުން އެކަމުގެ 

ވަރަކަށް މިނެޓު  15ަގއި. އެހެންކަމަށްާވއިރު އަސަރު ކުރާކަހަލަ ދުވަެހއް

ނޑުމެން ިވސްނާ ނުލާނަން  ނޑާލާ ބަލައިލުން ފަަދ ގޮތަކަށް އަުޅގަ މެދުކަ

ބާއޭ މިއީ އަޅުަގނޑު މިކަމުަގއި ހިތަށް އަރާ އެއްޗަީކ. އާދެ، އަޅުަގނުޑެގ 

ހުރިހާވެސް މަޤްޞަދަކީ ހަމަ މަސައްކަތާއިގެން ހަލުިވކޮށް ކުރިއަށް 

 1590މީގެ ތެރޭަގއި އޮުތން. އެހެންކަމާއެއްކޮށް އެހުށަެހޅުއްވުމަށް ކުޑަ  ދެވޭނެގޮތް

ނޑު ވަރަށް އެދޭ  ަުގަ ވަރެްއގެ ބަދަލެއް ގެންނެވުމަްށ ވިސްނާލެއްވުމަށް އަޅު

 ވާހަކަ ދަންނަވާލިން، ޝުކުިރއްޔާ.

 

ނުޑ ފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލި މައްަސލަގައި ދެންެމ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   އާދެ، އަުޅގަ

 1595 ފާއިޒު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ާވހަކަފުޅު ދައްަކވައިފި. އަުޅަގނޑުެވސް ހިތަށް  މަދު ުމޙަްނމަދު އަޙް 

އަރަނީ ޖަލްސާ އެހިސާބުން ހުއްޓާލާ ވާހަކަ މިއޮންނަނީ. އޮންނައިރުަގއި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދިމާވެދާނެ މީހަކަށް ޒަރޫރީ ކޮންމެވެސް ކަެމއް. މިސާލަކަށް ހަމަ 

ނެޓަކަށް ބޭރަށް ނުކުމެލަންޖެހޭަޭ ކަހަލަ ވަގުެތއް ުނވަތަ ދެމިނެޓަކަށް ތިންމި

އޭނާ ކޮންމެހެން ެއވަގުަތަކށް ބޭނުމަކަށްޖެހޭ ކުޑަކުަޑަކމެއް ކޮށްލަން 

 1600ދެމިނެޓް ނުވަތަ ތިންމިނެޓެއްގެ ތެރޭގައި ބޭރަށް ނުކުމެލާފަިއ ވަންނަންޖެހޭ 

އެގޮތަށް  ވަގުެތްއވެސް އަތުވެދާނޭ. ެއހެން އަތުެވއްޖެކަމުަގއިވަީނ ވިްއޔާ

ދިމާވެގެން ބޭރަށް ނުކުމެއްޖެކަމުަގއި ވަނީިވއްޔާ ހަމަ ޖަލްސާ  

ނޑިަވެޅއްަގއި އެމީހަކު  އެހާހިސާބުން ހުއްޓުނީ ބާަވޭއ. ނުވަތަ އެފަދަ ދަ

އަތުވެދާނެަެތޯ ބެލުމަށްޓަކަިއ ފަސްމިނެޓް ނުވަތަ ދިހަވަރަކަށް މިނެޓް 

 1605ލާ ކަހަލަ ގޮތަަަކަށް ނަމަވެސް ބަލާލައިފައި، ދެން ޖަލްސާ މުޅިން ހުއްޓާ

ނޑަްށވެސް ފެންނާތީވެ، ފާިއޒުަުވެސް ހަމަ  އޮތުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް އަުޅގަ

އެދެއްެކވީ ެއވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ފާރޫޤް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ބައިގެ ތެޭރަގއި 
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ދެން ފާރޫޤް އެއާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް ނިންމަވަން އަޅުަގނޑު ދޫކޮށްލީ، 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 1610 

ނޑާ ހަވާލާދެްއވާ  ްނބަރު ފުވަްއމުލަކުަު މެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިްއަޒތްތެރި ދެމެންބަރަކު އަޅުގަ

 ވާހަކަފުޅު ެދއްެކވީމާ ައޅުަގނޑު ހިތަށް އެީރ އަުޅަގނުޑެވސް ކޮންމެވެސް  ާފރޫޤް ަޙސަން هللا ޢަބްދު

ނަޑށް ހީވަނީ ހަ ވާހަކަެދއްެކވުން: މަ އެްއޗެކޭ ދަންނަވާލާނަމޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ވަރަށް އަދަބުވެރިކަާމއެުކ ދެބޭފުޅުންގެ އަރިހުން އެދެން ވަރަށް 

 1615ތަފްޞީލުކޮށް އަްއޑުއަޮތޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެވްސ އަދި ސީދާ 

ރިޔާސަތުންވެްސ ބަހުސްަގއި ބައިވެިރެވވަޑަިއގަތުން ނޫްނގޮަތކަށް ސާފުކޮށް 

ނޑުމެންނަށް އަނެއްާކ ެއވިދާުޅވާ ކަހަލަ  ަޒރޫރީ ބޭނުމަކަށް ދެއްަވއިފި އަުޅގަ

މީހަކު ހަމަ ކޮންމެހެން ނިކުންނަންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއިެވްސ ރިޔާސަތުން 

އެކަން ރީތި ގޮތެްއގައި ކޮްނޓްރޯލް ކުރައްވާނެ ވާހަަކއާ އެކަހަލަ ކަމެއް 

 1620ދިމާވެއްޖެކަމުަގިއވަންޏާ އެަކން ދާނެގޮތުގެ ވާހަކަ ވިާދޅުވެއްޖެ. ދެން 

ރިހާ ގަވާއިދުތަެކްއވެސް ެބލިގެން އަެނއްކާ އަނެއްާކ ބޭރުގެ ަގވާއިދުތަާކ މިހު

ރާއްޖޭގެ މިބާއްވާުތގެ ކަންަތއްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި މިހުރިހާ ކަމެއް 

ބެލިގެން މިހާތަނަނަށް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގެވސް ރައްޔިތުްނގެ 

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުތަކާ ިމހުރިހާ އެއްޗެއް ބަލާފަިއ މި ޑްރާފްޓް 

 1625ސް. އަެނއްކާ ިމޑްރާފްޓުގެ އަީލަގއި ވަރަްށ ތަފްޞީލުކޮށް ކުރެވުީނވެ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފާ އަދި އެހެންވެސްަް ަބއެއް ބޭފުޅުްނ 

ނޑަށް ހީވަނީ މިއަށް ބަދަލު  ފާސްކޮށްދެއްަވއިފި. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ގެންނަވަން ޚިޔާުލކުރަްއވާ ބޭފުޅުން އެނުކުތާއަށް ވިްސނާވަަޑއިގަތުމަށް 

ނޑު އަދަބުވެިރކަމާއެުކ އެބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި އެދެނީ. ދެން އަޅުގަ 

 1630އަޅުަގނުޑގެ ެއްއވެސް މަްއސަލައެއް ނެތް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު 

ހުށަހަޅުއްވަިއގެން މިއަށް ބަދަެލއް ގެންަނވަިއގެން އެބޭފުެޅއްެގ އިޞްލާޙެްއގެ 

ނ ޑަށް ގޮތުަގއި ގެންނެިވކަމުަގިއ ވިަޔސް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ފެންނަގޮތުގައި އެހެން ތަންތަނުގަިއވެސް އޮންނަ އަދި އަނެްއކާ 



 64 

ރާއްޖޭަގއިވެސް މިހާތަނަށް މިގަާވއިދުތައް މިހާރު ކުެރިވފައި އޮްތގޮތަށް 

 1635މިހާރު ޢިބާރަތްކުރެވިފައި މިޮއތީ. އެހެންވީމާ، ދެން އަުޅަގނޑު އިތުރަށް 

އެބޭފުޅުން  ދަންނަވާނެ އެއްެޗއް ނެތް. ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާަިެއކު

އަޅުަގނޑާ ަހވާލާދެްއވާ ވާހަަކފުޅު ދެއްކެވި ދެބޭފުޅުްނގެ ައރިހުން މަޢާފަށް 

 އެދެން، ޝުކުިރއްޔާ.
 

 1640 ހުރީ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިގެން. އެހެންނަމަެވސް ޢިއްޒަތްތެރ އަޅުަގނޑު އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

ނުޑގެ ނަން ގޮވާލީމާ ެއްއޗެ  އިްބރާހީމް ަޝރީފް   އް ދަންނަާވލާނަން. ފާރޫޤް ރައީސް އަުޅގަ

އެދެއްެކވީ ައޅުަގނޑު ދަްއކަްނ އުޅުނު ވާހަކަ. އޭގެ އިތުަރށް ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑާނުލަްއވާ ޖަލްސާ ހުއްޓުވާަލއްވަްނ  ރައީސް، މިހާރުވެސް ޖަލްާސ މެދުކަ

 30ބޭނުންފުޅިއްޔާ ރައީސަށް ހުއްުޓވާލެްއވޭ، އިންޓަވަްލވެސް ދެްނމެ ދެއްވީ 

 1645 10މިނެޓް  5މިނެޓް އިރު. އެހެންވީމާ، އެަކހަލަ ކަމެއް ދިމާެވއްޖިްއޔާ  

މިނެޓްވެސް ދެްއވިދާނެ. އެާއ ޚިލާފަށް ކޯރަމް ގެއްިލއްޖެަކމަށްވެއްޖިްއޔާަާ 

ހަމަ ޖެހޭނީ ޖަލްސާ ހުއްޓާލަން. އެއާ ިޚޔާފަށް ރަީއސްގެ ބާރުގެ ދަށުަގިއ 

މިނެޓް ދިނުން  15ން، މިނެޓް ދިނު  5މިނެޓް ދިނުން،  30އޮންނަކަމެއް 

ަަަކށް ޖަލްސާއަށް  އެއީ ހަމަ ކުރެްއވޭނެ ކަެމއް. އަދި އެހެން ދުވަހަ

 1650ގޮވާެލއްވުްނ، އެަމއްސަލަެއްއ މީގެ ތެރެއިން ނުނިކުމޭ އިނގޭތޯ. ީމގައި 

މިއޮތީ ކޯރަމް ގެއްިލއްޖެއްޔާ ދެން ހަދާނެގޮތް. ކޯރަމް ގެއްލިއްޖެއްޔާ ހަމަ 

 އްޔާ.ޖަލްސާ ހުއްޓާލަންޖެހޭނީ، ޝުކުރި

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މިކޮށްލީ ޖަލްސާ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

ނޑާލުމުން ނުކުމެދާނެ މައްސަލަައކާބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ  މެންަބރު ައޙްަމދު ޒާހިރު   1655 މެދުކަ

ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ތަޖުރިބާއިން އެްއޗެއް ދަްނނަވާލަން. ެއއީ ރައް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮމިޓީތަކެއް ާބްއވާއިުރވެްސ ބައެްއ ފަހަރަށް ކޯަރމް ނުލިބިގެން 

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން އެބަޖެހޭ. ނަތީޖާއަކަށްވަނީ 

އެންމެ ބޭފުޅަކު ވަަޑއިނުގަްނނަވަިއގެން އެަތއް ަބއިވަުރ ބޭފުޅުންނެއްެގ 
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 1660 106ރު އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަނީ ވަގުތު ޭބކާރުެވގެން ިދއުން. މިހާ

މެންބަރުންގެ ވާހަކަ. އެީއ ިކތަންމެ ރަނގަޅު މަޤްޞަދެްއގައި ނަަމވެސް 

އެގޮތަށް ދަމަހައްޓައިިފއްޔާ ެއންމެ ބޭފުޅެއްގެ ސަބަބުން އެތައް ބޭފުޅަކުަު 

ނޑަށްެވސް  އިންތިޒާުރގައި އެބަ ިތއްަބވަންޖެހި ވަަޑއިގަންަނވާ. ވީމާ، ައޅުގަ

އްމުލަުކގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުވެސް އަދި ބައެއް އެހެން ހީވަނީ ފުވަ

 1665ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅގަިއވެސް ވިދާުޅިވ ފަދައިން މިއީ 

ނޑާލައި ގޮތަށް ޮއވެފަިއ އަލުން ފަށާ  ރައްކާތެރިކަމަކަށް ނުވާނެހެން މެދުކަ

ރސީަގއި ގޮތަށް ޮއވެއްިޖއްޔާ. އެހެންނޫނިއްޔާ ހަމަ އެންމެ ބޭފުޅެްއގެ މަ

ބޭފުޅުން ތިއްބަވަން ޖެހިވަޑަިއގެންފާނެ. ވީމާ،  105ބޭފުޅުން ނުވަތަ  106

އަޅުަގނޑަްށވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ މިހާރު ފުވައްމުލަކުެގ 

 1670ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތްގޮތަށް ިމޑްރާފްޓް ބާއްވަން. 

 ރައީސް، ެދއްވި ފުުރޞަތަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި
 

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަަަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ވަރަށް ާފޅުކޮށް މިހާަާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިތަނުގައި ފާޅުކުަރއްަވއިފި. ދެން ގަާވއިދުގެ ހުރިހާ މާއްާދތަކަށް އެުކގައި 

 1675ން ބައްލަަވއިލެްއވީމާ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ޖަލްސާއަކު

ނުކުމެވަަޑއިގެންެނވޭނެ  ތަފާތު ގޮތްތަކެއް އެބަހުރި. ޖަލްސާއިން ބޭރަށް 

ވަަޑއިންނަވަންޏާ ރިޔާސަތުްނ އެދި ހުއްދަލިިބގެން  ަވޑަިއގަންނަވަން. 

ރިޔާސަތުަގއި އިންނަ މީހަކު ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަވޭތޯ ބަލާނެ. ކޯރަމް ހަމަ 

ްސ ދަންނަވާލާނެ ނުވާކަމުަގިއވަަަންޏާ މެންބަރަކު އެިދވަަޑއިގަތަ

 1680"މަޑުކޮށްލެްއވުން އެދެމޭ  މިހެންނޭ މިވަގުތު އޮތީ". އަދި ހަމައެކަނި 

ކޯރަމްގެ އަދަދު ހިނާގކަމަށްވާނަމަ ެއވާހަކަ ޖަލްސާަގިއ ރިޔާސަތުން 

ހާމަކުރައްވާފައި އޮންނާނީ. މިހާރު ބޭފުޅަކު ބޭރަށް ވަަޑއިގެްނފީވިއްޔާ މިހެން 

ކީ ޖަލްސާއިން ނުކުމެވަަޑއިގެން ދިމާވާނެކަމާ. ދެން، ދެވަނަ ގޮތަ

ވަަޑއިގަތުން. އެހެން ވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވަަޑއިަގންނަވާ ކަމަށް 

 1685ވެއްިޖއްޔާ ެއވަަޑއިގަންަނވަީނ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ހަމަ 
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ބޭނުންފުޅު ނުވެގެން ކުރިައށް ގެންދިޔަ ނުދެއްވުމަށްަޓކާ އެފަހަރަކު 

ފަހަރު އެކަހަލަ ހާދިސާެއްއ ދިާވވެއްޖިްއޔާ. އެަވޑަިއގަންނަވަީނވެސް ގިަނ 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެހެން ދިމައެއް ނުާވނެ. އެހެންވީމާ، 

ޖަލްސާ ހުއްޓާލުން މިއޮންނަންޖެހޭ ބޭނުމަކީވެސް އެގޮަތށް މެންބަރަކު 

 1690ނުކެމެވަަޑއިގެން ވަަޑއިގެންިފއްޔާ ދެން ޖަލްސާއަށް ވާނޭގޮތް ހަމަ 

ނޑާލަިއގެން ތިއްބެވިދާނެ، ޭގގަިއ  ގަާވއިދުން ނަޑއެޅިަފއި އޮުތން. މެދުކަ ކަ

ތިއްބެިވޔަަަސްަް، ސަލާމުަގިއ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން ހޯދަިއެގން ގެނެްސގެން 

ވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަްށގެްނދަން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަކަްށނޫން އެކަހަލަ 

ޑަށް ހީވަނީ ކަންތައްތައް ގަާވއިދުަގއި ހުންނަނީކީއެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނ

 1695މިގޮތަށް ލިޔެފައި ިމއޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަިދވެސް ގިނަ ބޭފުޅުންެގ 

ޚިޔާލުފުޅު ެއގޮތަށް ހުރީކަުމގަިއވަންޏާ ެއގޮތަށް ގެންދެުވން ރަނގަޅު. 

ނޑުމެންގެ  އަޅުަގނޑު ހަމަެއކަނި މިކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގައި ައޅުގަ

ތެރޭގައި ވާހަކަ ދެްއކުނުަުއިރުެވސް ގަާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީގައި މިކަމާ ދޭ

ވަރަށް ދިގުކޮށް ވާހަކަެދއްިކފައި އޮތް މަޢުޟޫޢަކަށް ވާތީ ހަމައެކަނި 

 1700ވިސްނާފައި ހުރި ގޮަަތްތައް ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުްނ މިވާހަކަތައް 

މިދަންނަވާލީ. ދެން ނުކުމެފައި އޮތް އަނެއް މައްސަަލއަކީ މިހާަާރު 

ނޑުމެން ވޯޓަްށ އެހުމުަގއި )ހ( އަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ައޅުގަ

ވަކިން އަދި )ށ( އަށް ަވކިން އެއްެސވުން. ެއގޮަަތަށް ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު ތާއީދުވެްސ ކުރަްއވާފަިއވޭ. 

 1705ދެން އެކަމުގަިއވެސް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ަވގުތު ކުުރޮކށްލުމުގެ ގޮތުން 

ހެޅުއްވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރާއި އަދި އެމެންބަރަކަށް މިއިޞްލާޙު ހުށަ

ތާއީދުަުކުރެްއވި ބޭފުޅުްނ އެގޮތަށް އިޢުތިރާްޟ ނުކުރައްާވކަމަށް 

ނުޑ އެގޮަަތަށް ވޯޓަށް އަހަމުން ގެންދާނަން.  ވިދާޅުެވއްޖެނަމަ އަުޅގަ

އެހެންނޫނިއްޔާ އިޞްލާުޙ ހުށަަަހެޅިފައިވަނީ އެްއ އިޞްލާޙެްއގެ 

 1710ތީ ވަިކވަކިްނ ވޯޓަށް އެހުމަކީ އަުޅަގނޑަށް ުކޑަކޮށް ގޮތުަގއިކަމަްށވާ

 އުނދަގޫކަމަކަްށވާނެ. އެހެްނވީމާ، ެއވާހަކަ ދަންނަވާލާނަން.
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 )ވަގުަުުތކޮެޅއް ހޭދަވުމަށްފަހު(

 

 1715އާދެ، ދެތިން ބޭފުޅަކު އަދިވެސް ވާހަކަފުުޅ ދައްކަވަްނ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ލާނަން. އާދެ، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާތީ ދަންނަވާ

 ނަޞީރު هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިަިލް ޢަބްދު

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަްށ އެދި ދެންނެވީ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 1720 )ހ( އާ )ށ( ގެ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިަމއްޗަްށ ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ނަީޞރު هللا މެންަބރު ޢަްބދު

ތެރެއިން )ހ( ގައި ެދަވނަ ފޮޅުވަތުގެ ފަހުބަިއގަިއ އަޅުަގނޑަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅަިއގަަަންނަ ުކޑަ ތަންޮކޅެއް އޮތީމާ މިތަންކޮޅު ރަނގަޅުކޮށްލުން 

ނޑަށް ފެންނާތީ. ތިބޭފުޅުންނަށް އެކަން  ރަނގަޅުވާެނކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާނަމަ ހަމަ ެއގޮަަ ތަށް އޮތުްނވެސް ައޅުގަ

 1725މައްސަލަެއއްނެތް. މަޖިލީހުން އެއް މެންބަރު ހާޒިުރވުމުންނޭ މިހެން އޮތް 

ނޑަށް ފެންނަނީ މަދުވެގެން އެްއ މެންބަރަކު  ތަަަންކޮޅު އަުޅގަ

 ހާޒިރުވުމުންނޭ މިގޮތަށް އޮތުްނ ރީތިވާނެކަމަށް، ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރައީސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާ ދެްއވި  ޢިއްޒަތްތެރި ފުވަްއމުލަކުަު މެްނބަރު 

ނޑު ަހމަ ޝުކުރުދަންނަވަން. އެވިދާުޅވީ ވަރަށް ބޮޑު  ާފރޫޤް ަޙސަން هللا ޢަބްދު  1730 ނުކުތާއަށްޓަަކއި އަުޅގަ

ތެދުފުޅެއް. ދެން އަޅުަގނުޑ ހަމަ ދަންނަވާނީ މިއީ ލިޔުމުގެ ކުށެޭކ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑަްށ ދައްަކާވވެސް ލެއްވިމެ. ދެްނ  ލިޔުްއވާ ދެްއވި

ނޑަށް އެތަްނކޮޅު ައޅައިުނގަތީ. އެހެްނވީމާ، މެަެންބަރަކު  އެކަމަކު އަުޅގަ

އެގޮަަތަށް ބަދަލުކުެރއްވުަމކީ އަޅުަގނުޑގެ މައްސަަލއެއް ޫނން. ދެން އޮތީ 

ަައި ެއއްކަަމކާ ބެހޭގޮތުން   1735ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއީ ޙަޤީޤަތުގަ

ރާތްކުރެވިފައި، ިމއަށް މާއްދާއެޭކވެސް އަޅުަގނަޑކަްށ ދަންނަވާކަށް ޢިބާ

ނުކުރޭނެ މިހާރު އަޅުަގނުޑމެންނަށް ވާހަކަ މިދެއްކެުމން މިދާގޮތުން. 
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އެހެންވީމާ ހުށަހެޅުމެކޭ ދެންނެވިދާނެ. ދެން މިހުށަހެޅުއްވުމުަގއި މީަގިއ 

ުޑ އިޢުތިރާޟް ހިމެނޭ ދެބަޔަށް ވަކިން ވޯޓަްށ އެއްެސވުމަީކވެސް އަުޅަގނ

 1740ކުރާކަމެއްަް ނޫން. އެީއ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ިމއީ ެއއްކަެމއްެގ 

ވާހަކަކަމަްށވާތީ އެުކަގއި ވޯަޓށް އެއްެސވުން ކަންނޭނގެ ެއންމެ ރަނގަޅު 

ނޑު މިހިރީ ވީހާވެސް ދޫދީގެން. މިކަން  ގޮތަކީ، އެހެންނަމަވެސް ައުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިއްޖިއްޔާ ކަންނޭނގެ ައޅުގަ 

ހުރި މަސައްކަތް ކުރެެވންއޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއސަބަބަށްޓަކައި 

ަިގެން ޯވަޓށް އެއްެސވުމާ ދޭތެރޭގަިއ އަޅުަގނުޑގެ   1745ދެބައިކޮށްލަްއވައި

 އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ވާހަކަ ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ބަރުން. ޢައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިްއަޒތްތެރި މެން ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

ނޑުެމން ތިންދުވަސް هللا ވަރަޙްމަތު މެންަބރު ޢަްބދުއްލަތީފް   ވަބަަރކާތުހޫ. އާދެ، ޝައްެކއްނެތް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް މިގެންދަމުން މިދަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:  1750މަތިން އަޅުގަ

ނަންބަރު ، 1ންނަންވީ ގޮުތގެ ނަންބަުރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދު އޮ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާސްނުކުރެވި. ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުަތއް  2

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް އަދި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެވެސް 

މޮޓޯއާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން އަޅުަގނޑުަުމެންގެ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް 

 1755ރުޞަުތ ދެއްަވއިގެން ކުރިއަށް ެގންދަވާތީ. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފު

ނޑުަުމެންގެ މިދެ ނަންބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ޝައްެކއްނެތް އަުޅގަ

ގަާވއިދުެގ  ދެ ނަންބަުރެގ "ހުށަހަޅާ" ، "ހުށަހަޅާފައިވާ". ެއއް 

ޢިބާރާތެއްގަިއ މިއޮންނަނީ "ހުށަހަޅާ" އަނެއް ޢިބާރާތެްއަގއި މިއޮންނަނީ 

ނޑު ހިތުން އޭގެްނ ވަރަށް ބޮޑުަު "ހުށަހަޅާ ފައިވާ". އެހެްނވީމާ، އަޅުގަ

 1760މާނައެއް ެއއީ ހުށަހަޅާ އޭގެންވެސް މާނަެއއް ނެގޭ، ހުށަހަޅާފައިވާ 

އޭގެްނވެސް މާނައެއް ނެގޭ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނޑުމެްނގެ އަތްމަްއޗަށް މިހާރު މި ލިބިފައިވާ މިމަޖިލީހުގެ މިގަވާއިުދގެ އަުޅގަ

ނޑު ހިތުން ހުއްޓާލަންވާނޭ  އެޖަލްސާ ަވގުތުން   ހުއްާޓލަންވާނޭ. އަުޅގަ
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ބުނީމާ އެނގޭ، ައއްޑު އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކިެއކި 

 1765ޖަމާއަތްތަކުގެ ަގާވއިދާ ހަވާލާދީވެސް ެއވާހަކަފުުޅ ދައްކަަވއިފި. 

ނޑުމެންގެ މާދަރީ ބަހުން އަޅުގަ  ނޑުެމން މިގަާވއިދު އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ލިޔަމުންަް މިގެންދަނީ. އަުޅަގނޑުމެން ދުނިޔޭަގއިާވ އުސޫުލތަކާ ެއއްގޮްތވާ 

ގޮތުގެ މަތިން ނުވަތަ އިނިގރޭސިވިލާތުގެ ުނވަތަ އެމެރިާކ އެތަންތަނުެގ 

ގަާވއިދާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތިން އެާއވެސް ތަޢާރުުޟނުވާ ގޮެތްއގެަެ 

ނޑުމެން ެއްއޗެތި ލިޔަމުން މަތިން ގެންދިޔަ ކަމުގައިިވޔަސްަް   1770އަުޅގަ

ނޑަށް  ނޑުމެންެގ މާދަރީ ބަހުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ މިގެންގުޅެނީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މިމާއްދާ މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލަން. ޢިއްޒަތްތެރި  ފެނޭ އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ ކިބައިން ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން ގަވާއިުދ ފާސްކުރުމުގެ 

ގަމުންދަނިކޮށް އެްއވެްސ ަވގުެތއްަގިއ ޖަލްސާއަށް ޖަލްސާއެއް ހިނ

 1775ހާޒިރުވެތިބި މެންބަރުން އެނިސްބަތަށްވުރެ މަދުވެއްޖެނަމަ އެޖަލްސާއެއް 

ކުރިއަށް ުނގެންދަވާ މެންބަުރން ހަމަވުމުން ޖަލްސާ ކުރިައށް ގެންދަވާީނއޭ. 

ތަ ޝައްެކއްނެތް، ދިވެހިބަހުގަިއ ޖަލްސާއެއް ވަގުތުން ހުއްާޓލަންވާނޭ ނުވަ

ވަގުތުން ޖަލްސާެއއް ިނމުނީއޭ ދާދިއެްއގޮތަކަށް މާނަކުރެވިދާނެ. 

ނޑަށް ފެނޭ  ނޑަެއޅިގެން މިގޮތަށް އޮތުން އަުޅގަ އެަެހެންވީމާ، ހަމަ ކަ

 1780އެޖަލްސާެއއް ކުިރއަށް ނުގެްނދަވާ މެންބަރުން ހަމަ ވުމުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް 

ްއޒަްތތެރި ރައީސަށް ގެންދާނީއޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް މަާޢފްކުރެއްވުން  އެދެން. ޢި

ނޑު ހުށަހަޅަން އެޖުމްލަ އެގޮތަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަ

 ޢަލައިކުމް. އޮންނަން. ވަަަްއސަލާމް

 

ނޑުމެންެގ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   1785 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ހަމަ ައޅުގަ

 ޔުުމގަިއ އޮތް ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ފާަހގަކޮށްލަންެވގެން ކުރިމަތީގައި މިއޮތް ލި މެންަބރު ފާޠިަިން ޙަީމދުަު 

އިނގޭތޯ. ދެން މިލިޔުުމގަިއ ހުށަހަޅާފައި ވިދާުޅވެފަިއ މިއޮްނނަނީ އިޞްލާޙު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހަޅާ ބަސް ނުވަތަ ލިޔުން މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި މިއޮްނނަނީ ޚާއްޞަ 

ލާެޙއް ހުށަހަޅުއްާވ ކަމުަގއި. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީއަށް އިޞް
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 1790އަޅުަގނޑަށް ީހވެފައި މިއޮތީ މިހާރު ފާސްކުރައްވަން ހުށަހަުޅއްވަނީ ގަާވއިދު 

އޮފް ޕްރޮސީޖަރއަށް ހެން. އެަެހެންވީމާ،  ސްފާސްކުރެވެންދެން މީގައި ރޫލް

ނޑަށް ފެނޭ. ދެން، އަދި ެއއާެއކު  އެއިޞްލާޙު ގެންނަވަން ައޅުގަ

ަުގެ ކުރިން ވާ ހަކަެދއްެކވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ފާހަގަކުރެްއވި އަޅުަގނޑު

މިހާރު ކުރިމަތިން މިގެންދާ )ހ( ގައި ފުރަތަމަ ޖުމްލަ ފައްޓަވާއިުރ 

 1795ވިދާޅުވެަފއި މިއޮންނަނީ މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދު ފާސްކުރުމަށްޓަަކއި ޖަލްސާެއއް 

ތް ކުރެވޭނީ. އެަެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު މިދެންނެވި އިޞްލާޙަށް މަތީގައި އޮ

ނުޑ ހުށަހަޅަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުެރވޭނީ  ބަޔަށް ގެންނަވާަފއި އަުޅގަ

އެގޮތަށް އިޞްލާެޙއް ެގންނަން. އެއީ ފާްސކުެރވެނީ ަގާވއިދު 

ނޑުެމން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ ކަމެއްކަމަށްވާތީ.  ފާސްވަަަންދެން އަުޅގަ

 1800 ްއޔާ.އެހެންވީމާ، ެއކަން ހުށަހަޅާ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރި 

 

އާދެ، ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެއިޝާރަތް ކޮށްލެްއިވ އިޞްލާޙުެގ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރްއވިފައި އޮތް ކުެށއް ލިެޔވިަފއިވާީތ ެއކަން 

ރަނގަޅުކޮށްލާފައި މިހާަާރު މެންބަރުންނަށް ބަހާލަމުން މިގެންދަނީ. ދެން 

 1805ަގއި ިމއޮތް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ާފސްކުރުމަށްޓަކައި މިއިޞްލާޙުަުގެ )ހ( 

ޖަލްސާއެއް ކުެރވޭނީ އެތަންޮކޅުގެ ވާަާަހކަ މާލޭގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

އަޙްމަދު އާޠިފްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެަފއި. ދެން އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުއްވި 

ޔާ ފަރާތުން އެއާ ދޭތެރޭ ޚިޔާެލއް ގެްނގުުޅއްވާ ގޮެތއް ވިާދުޅވެދެްއވައިިފއް

ރަނގަޅުވާނެ. ދެން ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަީނ ހައްދުންމަތީގެ 

 1810 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަޢީމް.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

 ާވހަކަ ދެކެވެމުންދާ މައްސަަލއާ ބެހޭގޮތުްނ އަޅުަގނުޑވެސް މިހާރު މި މުޙަްނމަދު ނަީޢމް 

ނޑަްށ ހީވަނީ  ވާހަކަެދއްެކވުން: އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ފުުރޞަތުގެ ބޭނުން ހޯދީ. އަުޅގަ

 1815މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުްނ ވަރަށް އަގުހުރި ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅުތަެކއް 
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ދާގޮތް ދައްކަަވއިފިހެން. ދެން މިހާރު ވޯޓަށް އަޅުަގނޑުމެން އެުހމަށް މި

ވަރަށް ރަނގަޅުހެން ހީވަނީ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން 

އަޅުަގނުޑ ހިތަށް އަރަނީ ިމދިޔަ ދުވަުހގެ ތަޖުރިބާއަށް ަބލާއިރު މިއަުދގެ 

މަޖިލީހުގެ ކޯރަމްއަކީ ކިާހަވރެއްކަން ކުރިން ފާސްކުރަްނ ަްޖެހޭނެހެން. 

 1820ލީހަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެިވ އެހެން މިދެންނެވީ މިދިޔަ ދުވަހުވެަުސް މަޖި

މެންބަރުން ދެގޮތަަަކަށް ވޯޓަކަށް އެްއސެިވއިރު ެއއްގޮަތކަށްވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ަވގުީތ ގޮަަތަކަށް ފާހެއްުނވި. ުވމާއެކު މިއަުދގެ 

މިހުށަހެޅުވިފައިވާ ހުށަހެުޅވުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން މިައދުގެ މަޖިލީހުގެ 

ނ 3/2ކޯރަމަކީ  ނުޑ އެދެން. ކަމަށް ކަ ަޑއެޅުްއވުން މުހިންމުކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު އެގޮތަށް ުހށަހަޅާ ވޯޓަށް އެއްެސވުމުގެ ުކރިން މަޖިލީހުގެ   1825ވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑއަުޅއްވާ ެދއްވުމަށް ެއދި ދަންނަވަމުން  މިއަދުގެ މަޖިލީހުގެ ކޯރަަަމެްއ ކަ

 އަޅުަގނޑު އެވާަހކަކޮޅު ކުރުޮކށްލާނަން. ވަަައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. 

 

ޝުކުރިއްާޔ، އާދެ، ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލުފުޅަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1830އިޚްތިރާމްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިއަދުގެ މިކަންތައް ފާސްކުރާނެ 

ކޯރަމެއް ނުވަތަ އަޣުލަބިްއތެއް ފާސްކުރަންެވއްޖީިވއްާޔ އެފާސްކުރާނެ 

އްާކވެސް ފާސްކުރަންއެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޣުލަބިއްތެްއވެސް އަނެ 

ކަންތައް  އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް

ނިންމާފައިހުރިގޮތް ބަލައިގެްނ އެގޮތަށް ގެންދެވޭތޯ މަސަްއކަތް މިކުރަނީ. 

ނޑުމެން މިތަނުން ނިންމާފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް   1835މީގެކުރިން އަުޅގަ

ހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެން. ެއހެންވީމާ މިއަދު ނިންމާފައިވަނީ މަޖިލީ

އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިުދގެ ކަްނތައް ގެންދަންވެސް މި ނިންމަން މަސައްކަތް 

މިކުރަނީ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތު ލިބިގެން. އެހެންވީމާ މިހާރު ޖަލްސާއަށް 

 މެންބަރުން، އެބޭފުުޅންގެ ތެރެއިން 78ޙާޟިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ 

ނޑުމެންނަށް ހީުކރެވޭތީ ެއގޮތަށް   1840އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެލިބިދާެނކަމަށް އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންދަންކަމަށް ޚިާޔލުކޮށްފައިމިއޮތީ. ެއއީ މިހެން މިދެންނެވީ 
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އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ަކމެއް ނިންމާނެގޮތެއް ނިންމަން އަނެއްކާ 

ނޑުމެން އަެނއްާކވެސް ޖެހޭ ނީ ނިންމަން. ނިންމާވެސް ހަމަގޮތެއް އަުޅގަ

ނޑު  އެހެންވީމާ އެއީ ފަހަރެްއަގއި ދަތިކަމަކަށް ވެދާނޭހީާވތީ އަޅުގަ

 1845މިދެންނެވި އެްއެޗއް އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ މެންބަރުން ޤަބޫލުފުޅު ކުަރއްވާނެ. 

އާދެ، ދެން މިހާރު މިިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި އިޞްާލޙަށް ތާއީދުލިބި 

ޔާލެއް ލިބި ެއައށް ތާއީދު ލިބި އިޞްލާޙަށް ވޯޓަްށ އެހުމާ ދޭެތރޭގަިއވެސް ޚި 

އަނެއްކާ ހުށަހެޅުްއވި ފަރާތުން އެގޮތަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ިއޢުތިރާޟެއްވެސް 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އެއްިޚޔާލެްއގައި  ނެތްކަމަށް ވިދާުޅވެ އެހެްނީވމާ އަުޅގަ

 1850އެކަމަކު ތަފާތު ގޮްތގޮތަށް ާވހަކަ ދެކެވެމުން މިދަނީ. އެހެންވީމާ މިއިތުރު 

ަް ނެތީިވއްޔާ ެދން އަޅުަގނޑު ޚިޔާލުފު ޅެއް ނުވަތަ އިތުރު ުހށަހެޅުއްވުމެއް

އެދެނީ އިތުރު ވާހަކަފުުޅ ދެއްެކވުމަށް ފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑއިނުގަތުން. 

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެދިވަޑަިއގެންފަިއވާ ދެބޭފުޅުންނަށްވެސް އަޅުަގނުޑ 

 77ލެވުނީ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާެދ ދެންމެ އަޅުަގނޑަށް ދަްނނަވާ

ނުޑ ެއއަށް   1855މެންބަރުންނޭ އާދެ އެއީ އަުޅަގނޑަށް ުކޑަކޮށް އޮިޅގެން އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ަހމަ ޙަޤީޤަތުގައި  78އިތުރުކޮށްލާފައި ދެންނެވުީނ 

އެެހންވީމާ މިހާރު  77އަޅުަގނުޑވެސް ހިމަނައިގެން ގުނީމާވެސް މިވަނީ 

ނުޑ  މެންބަރުން. 77ޖަލްސާގައި ވަަޑއިގެން ތިްއބެވީ  ދެން އަޅުގަ

ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މުލަަކއަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

 1860 އަޙްމަދު ޝަފީޤަށް.

 

 ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ،  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

 އުޅެނީ މި ހުށަހެޅިފައިއޮތް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ހިތަށްއަރަިއގެން މި އަްޙމަދު ޝަީފޤް 

އިޞްލާޙަށް ޯވޓު ނެގުުމގައި މިދެަބއި ަވކިން ވޯޓުނަާގގޮތަކަްށ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1865ވާހަކަދެެކވެމުންދާތީވެ  ެއއީ މިމާއްދާ މިއިޞްލާޙަްށ ވޯޓުެނގުމަށް 

ވަރަށްބޮޑަށް މައްސަލަެއްއ މެދުވެރިވެދާނެކަމަކަށް ފާހަގަކުރެވޭީތއެއް. 

ަތއްތަުކގަިއ ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކަްށ އެއިޞްލާަޙކަށް މިބާވަތުގެ ކަން
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ނޑަށް ފާަހގަކުެރވެީނ. އެހެންވީމާ  ނަގަންޖެހެނީ އެއް ވޯޓުކަމަްށ އަުޅގަ

ދެބައިވަކިން ވޯޓަށް އަހަިފއްާޔ އެއްބައި ފާސްވީ އަެނއްބައި ފާސްނުވާގޮްތވެ 

ނޑަށް އަޅުަގނޑަްށ އިތުރު ަމއްސަލަަތކެއް މެުދވެރިވެދާނެ. އެހެންވީާމ އަޅު   1870ގަ

ފެންނަނީ އެއްވޯޓަކަށް ެއްއ އިޞްލާޙަކަށް ނަގާ އެްއވޯޓެްއގެ ގޮތަްށ 

 ނިންމަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނުޑ ފުރުޞަތަަކށް ދަންނަވާލީ މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅގަ

 1875 ން. ެއއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ އަިރހުން ކުޑަކަމެއް ސާފުކޮށްަލންވެގެ ޝާިކރު هللا ޢަބްދު

ނޑުމެން ކުރިމަްއޗަށް މިހުށަހެޅިފައިއޮތް އިޞްާލޙުގެ )ހ( އާ    ވާހަކަެދއްެކވުން: މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުެގ ުސވާަލކީ މިގޮތަށް މި ފާްސެވްއޖެކަމަށްވާނަމަ  )ށ(. އަުޅގަ

މިކިހިނެއްތޯ މިކަންވާނީ ޯކއްަޗކަށްތޯ މިލާނީ. ވާހަކަައކީ މަޖިލީހުގެ 

ތެރެއިން މިވަންނާނެތޯ ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން  ގަާވއިދުގެ ތެެރއަށް ދެލިކޮޕީ

ނޑު އެއްލާާލނީތޯ. ކިހިނެއްތޯ މިކަންވާނީ. އެއީ ެއއްެވސް   1880ނިންމާލާފައި މިގަ

މާއްދާއަކާ ވަކި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ާމއްދާއަކާ ަޙވާާލދެވިފަކާެވސްަް 

މިއަކުނެތް. ދެން އެހެންވީމާ މީތި އަނބުރާ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕ 

ތެރެއަށް ވަންނާނެކަުމގެ ިއޝާރާތެއްވެްސ މިއަކުންނެތްެނތް އެނޭގކަށެްއ 

ނޑު މަނިކުާފނު އަރިހުން  އެްއގޮތަކަްށވެސް. އެަެހެްނވީމާ އަުޅގަ

 1885ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި މިގޮތަށް ނިމިއްޖެކަމަށްވާނަމަ މިދެއަކުރާ މިާވ 

މިވަންނާނީ  ޢިބާރާތާ މި އިޞްލާޙަށް ިކހިނެއްތޯއޭ ވާނީ ކޮންތަނަކަްށތޯ

ނޑު  ކޯންޗެްއަގއިތޯ ހިމެނޭނީ. ެއހެންވެ ެއކަން ސާފުކޮށްލަްނ އަުޅގަ

 ބޭނުންވަނީ ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 1890އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވާލަން. މި ހަމަގައިމުވެސް މިއަދު   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ންވީާމ މިނިމޭ ނިމުމެއް މަޖިލީހުގެ ަޔއުމިްއޔާަގއި ިލޔެވޭެނ. އެހެ

ޔައުމިްއޔާއަށް އެކަން ދާނެ. ދެން މިއަދު މި  ނިންމުން މިނިންމަނީ 

ގަާވއިދު ފާސްކުރާެނގޮތަކާ ެބހޭގޮތުން. އެހެންވީމާ ގަާވއިުދ ފާސްކުރުމުގެ 
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ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްަގއި މިއަުދ މިނިންމާ ނިންމުމަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާނެ. 

 1895މާއްާދއަކަްށާވކަށް އެހެނެއް  އެކަމަކު މިއަުދގެ މި ނިންމުމަކީ ގަާވއިދުގެ

ވަަނ މާއްދާއާ އަދި  8މިތަނަކުަު ނުނިންމަވާ. ގަާވިއދުގައި ވަކިން އެަބއޮތް 

ވަނަ ާމއްދާަގއި މިދެްއެކވި މިހާރު ައޅުަގނޑުމެން ިމވާހަކަ ަދއްކާ  35

މަޢުޟޫޢުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ަދއްކަން. އެހެންީވމާ ގަާވއިުދގެ 

ާމއްދާތަކާ ދޭތެރޭ އަލުން ާވހަކަ ދެއްކޭނެ. ފާސްވަމުންދާއިރު ހަމަ އެ

ނޑުމެން މި ނިންމާ ނިންމުމަކާ   1900އެމާއްދާ އެްއވެސް ފާސްވާނީ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު މި ނިންމާ  އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން. އެެހންވީމާ އަުޅގަ

ނިމުމަކީ އެއްވެސް ތާކުންާތކު ނުޖެހިދާ އެއްޗަކަށްވެްސ ނުވާނެ. އަދި 

ޭކގޮުތގައި މަިޖލިސް ދެމިއޮތްހާ ދުވަހަކުެވސް މަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑު ދެ

ނަޑކަްށ  ގަާވއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީހަމަ މައިގަ

 1905ބަލައިގެން ކުިރއަށް ގެންެދޭވނެ. އެހެންނަމަވެސް ަގވާއިުދ ފާސްވުމަށްފަހު 

މުންދާނެ. ދެން ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ހިނގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  އާދެ ދެން އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުްސތާޛާ ޢާޒިމާ ޝަކޫރަށް. 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް މަޢާފާއެއްކޮްށ މި ފުރުޞަތު  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ދެންމެ ބޭނުންކުރަނީ އަޅު މެންަބރު ޢާޒިމާ ޝަޫކރު   1910 ގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ފާޠިން ޙަމީދު   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި ިމއޮތް ހުށަހެޅުން  އެވިދާުޅވި ވާހަކަފުޅަކަްށ. ައޅުގަ

ނީ. މިއޮތީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ ފާސްކުރުމަށްޓަކާ ޖަލްސާއެއް ކުރެވެ

ނުޑމެންނަށް ކޯރަމް  އަޅުަގނޑު ހިތަްށއެރީަީ މިގޮަތށް ފާސްވެއްިޖއްޔާ އަުޅގަ

 1915މިނިންމެނީ ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ފާސްކުރުުމެގ ޖަލްސާތަކަށް 

ނޑަށް ވަިކޮގތަކަށް ނުނިންމެވިއަސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ  އެކަންޏޭ. އަުޅގަ

ތް މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާީބ ނޫހުން ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެަބއޮ

ޖަލްސާއެއް ަރއީްސގެ އިްނތިޚާބީ ޖަލްސާ ވަރަށްައވަަހށް ބާއްވަްނ 

ނޑުމެންނަށް މިގޮތަށް  ޖެހޭނެކަން. އެހެންކަމަށް ވެއްޖިްއޔާ އަުޅގަ
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 1920މިފާސްވެގެން އެކަހަލަ ޖަލްސާއެއް ޭބއްވިދާނެތޯ، ނުބޭއްވޭނެތޯ، 

ނޑުެމން މިކަހަލަ ނިންމުމެ އް ނިންމާއިރު އެކަމާމެދުވެސް އަުޅގަ

 ވިސްނާލުމަކީ އެންމެ ރަނގަުޅކަމެކޭ ހިތަށްއެރީމާ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 )ވަގުުތކޮެޅއް ހޭދަވުމަށްފަހު(

ނޑު ހިތަށްއެރީ ައޅުަގނޑު ބަދަލުގައި  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު   1925 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައުޅގަ

 ކޮޅު ސާފުކޮށްެދއްިވ ނަމަވެްސ ރަނގަުޅވީހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މަނިކުފާނު މިތަން  ާފރޫޤް ަޙސަން هللا ޢަބްދު

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޙަޤީޤަތުަގއި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުުރމާ ބެހޭގޮތުން   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑެއޅިގެން އެބައޮތް ަވކިގޮަތކަށް އިނގޭތޯ. ދެން  8 ވަނަ މާއްދާަގއި ކަ

ުރމުގެ ވާހަަކވެސް އަނެއްކާ މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިން ކަންތައްަތއް ފާސްކު

ނޑުމެން  35ހަމަ   1930ަގއި ބަޔާްނކުރެވިަފއި އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އެގޮތްތައް ުހއްޓާ ައޅުަގނޑާ ލ. އަތޮުޅ  މި ބޭނުންވީ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާ އަޅުަގނޑުމެން ދެމީހުން އެމާއްދާތައް ތަރުތީބު 

ފާސްކޮށްލުމުގެ ވާހަކަެވސް ދެއްކިން. އަދި  ބަދަލުކޮށްލާފައިގޮސް އެމާއްދާަތއް

ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް 

 1935އިބްރާހީމް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތާއީދުވެްސ ކުރެއްވީމޭ. 

އެހެންނަމަވެސް މި ޢިްއޒަތްެތރި ބައެްއ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވީ ހަމަެއކަނި 

ކުރުމުގެ ޖަލްާސތަކާ ަގވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ ޯކރަމާ މިކަންކަމާ ގަާވއިދު ފާސް

ބެހޭގޮތުން މާއްދާ ޢިބާރާތް ކުރެިވގެން އަންނަ އައުްނ މިކަމަށް އެންމެ 

މުނާސަބު ގޮތަކީ ިމއީކަމަށް. ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުުޅ ދައްަކވަިއގެްނ 

 1940ށް ިމފާސްކުރުމަކުން މިގޮތަށް ޢިބާރާތް ކުެރވިފައިިމއޮތީ. އެހެންވީމާ މިގޮތަ

މުސްތަޤުބަލުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރެްއވުމުގައި ދިާމާވ 

މައްސަލަތަކަކަށް އެްއވެްސކަހަލަ ބަދަލެއް ނާންނާނެ އެްއވެސް 

އެކަމާބެހޭގޮތުން ެއކަމުގެ ަމރުޙަލާގެ ަގވާއިުދގެ މާއްދާަތކަށް ދިޔައީމާ 

އް ނިންމެޭވނެ. އެހެންވީާމ އެކަމަށް ވާަހކަފުޅު ދައްަކވާ އެކަމަށް ގޮތްަތކެ
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 1945އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ ުޝކުިރއްޔާ. ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފްކުރެއްވުން އެދެން 

 ޢިއްޒަތްތެރި ދެ ދެބޭފުޅުންގެ ައރިހުން.

 

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުަގއި ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑުމެން   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ަް ހަމަ މިއަދު މި މަސައް ކަތްކުރަނީ ގަާވއިދު ފާސްކުރުުމގެ ކަންތައް

 1950ކުރިއަްށގެންދާނެ ގޮތެއް ިނންމޭތޯ. ދެން މީގައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު 

ފާސްކުރުމަށްޓަކާ ޖަލްސާއެއް ކުރެވޭނީ މިހެންއޮތުމުންަް މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރު ވާހަކަފުޅުގައި އަޙްމަދު އާޠިފް ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެްނ 

ޖަލްސާކުރަނީ ގަާވއިދު ފާސްކުރަންތޯ އެސުވާލު ނުުކމެދާނެ. އެހެން  މި

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިެވސް ގަާވއިުދ  ނޫނީވިއްޔާ އަުޅގަ

 1955ފާސްކުރުމުގެ ކަންަތއް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއަގއި ކުިރައށް ގެންދެވޭީނ 

ަގިއ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސްުކރުމުގެ ކަންތަްއ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް 

ކުރިއަށް ގެންެދވޭނީ މިވެނި އަދަދެއް ޮއެވގެންނޭ އެކަހަލަޮގތަކަށް ޢިބާރާތް 

ބަދަލެއް ގެނައުމުން އެވިާދުޅވާ ކަންަތއްވެްސ ހަމަޖެހިގެން ހިނގައިދާނެ. 

ދެން އެކަން ަގާވއިދު ކުިރއަށް ގެންިދއުމުގެ މަްއސަލަ ހިނގަމުންދާ 

 1960ުއވާެލވޭނޭ އެކަހަލަ  ވަގުެތްއގައި ޖަލްސާގެ ކޯަރމް މަދުވެއްޖެވިއްޔާ

ގޮތަކަްށވެސް ަބޔާންކުރެވިާދނެ. ޙަޤީޤަތުގަިއ އަުޅަގނޑުމެން މިހަމަ 

މައްސަލަ މިއުޅެނީ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެއްބަްސވެަވޑަިއގަންނަާވ 

މައްސަލަެއއް. އެހެން ހަމަ ިލޔެލެޭވގޮތެއް ތަފާުތވެގެން ިމުއޅެނީ. ދެން މި 

ނަވާލާއިރު މަދުެވގެން އެއް ެމންބަރު އޮތްތަން ޚިޔާލުގެ ވާހަކަ މިގޮތަށް ދަން 

 1965އެއް މެންބަރަކު ކަމަށްވެްސ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުެވއްޖެ. ެއކަމަކު ބަހުގެ 

ގަާވއިދުތަކާ ހަމަތަކަށް ބަލާިއރު އަދަދު ކުރިއަށް ައއީމާ ދެން ފަހަތަށް 

މެންބަރަކު އެހެން އަންނާކަްށ ނުޖެހޭ. އެްއ މެންބަރު ެއީއ އެހެން ބުނީމާ 

ހަމަޖެހޭ. މެންބަރަކު އެއީ ަވކި މީހަކު ނޭނގޭ މެންބަރަކު އެހެން  އެކަން

ބުނާތަންތަންަް ގިނައިން އަންނަނީ. ދެން އަދަދު އަތުވެއްިޖއްޔާ ދެން 

 1970އަންނާނީ ދެމެންބަރުން ތިން މެންބަރުން އެކަހަލަގޮަތކަށް އަންނާނީ. 



 77 

ން ހަމަޖެހޭ. އެހެންވީމާ އެއް މެންބަރުކަމަށް އެހެންބުނީމާ ރީތިކޮށް ބަހުގެގޮތު

އެހެންނަމަވެސް ެއވެސް ިއޞްލާޙް ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުކަމަށްވާނަމަ 

ނޑަްށ ހީވާގޮތުަގއި  އެކުެރއްެވވިދާނެ. އެހެންވީާމ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު ހުރިހާ  އެްއވެސް ބޭފުެޅއްގެ މަްޤޞަދަކީ އަުޅގަ

 1975ތަްއ ބޭފުޅުންގެވެސް މަޤްޞަދަީކ ގަާވއިދު ފާސްކުރުމުެގ ކަން

ފާސްކުރަންވާނީ މަޖިލީހުގެ އަޢްލަބިއްޔަތު ލިބިގެންނޭ އަދި ަގވާއިުދ 

ފާސްކުރުމުގެ ކަންަތއް ހިނަގމުންދާ ޖަލްސާއެއް ެވސް ަޖލްސާއަކަްށވާނީ 

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭަވރަށް މެންބަރުން އޭގައި ިތއްަބވަިއގެންނޭ. ެއ 

މާ މެންބަރުން އިޢުތިަިރާޟް މިވިދާޅުވާން މިއުުޅއްވާ ެއްއޗަކީ. އެހެންވީ

ނޑުމެން   1980ނުކުރައްާވކަމަށްވާނަމަ އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިހާރު އަޅުގަ

ކުރިމަތީގައި އޮތް އިޞްލާޙަްށ ވޯޓަށް އަހާ ެއކަހަލަގޮތަކަްށ ނިންމާލާފައި 

އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތަިއެގން ކުރިއަށް ގެންދިއުން ފެުށން ކިހިނެއްތޯއޭ 

 . އެހެން ދަންނަވާލާނަން

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އާދެ، ދެންމެ ތިވިާދޅުވި އެްއޗަކުްނ  މާލޭ މެންަބރު 

 1985 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނު ެއއްެޗއް ނުދަންނަވާނަމޭ ވެސް   އަްޙމަދު އާޠިފް 

ނޑު މި ޕޮއިންޓް ފާހަގަކޮށްލިއިުރ   ވާހަކަެދއްެކވުން: ހިތަށްއަރައިފި މިހާރު އަނެއްކާ. އަޅުގަ

އީ މިޕޮއިންޓޭ މިދަންނަވަނީ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމަށްަޓކާ ޖަލްސާއެްއ އެ

ނޑު ހިތަށްއެރީ ދާދިއަވަހަށް  ކުރެވޭނީ. އެހެން ދަންނަވާިލއިރު އަުޅގަ

މިގޮތަށްަް ނިމިގެން ހިނގައިާދނޭ އެހެންވީމާ އެ ޕޮއިންޓެްއަކމަށް ހަދައިގެން 

 1990ފުޅަކުެވސް އެހެން ކޮންމެހެން އެވާހަކަ ނުދައްާކނީއޭ. އެހެންނަމަވެސް ދެބޭ

ނޑަށްެވސް ފެނޭ ދެން ކުއްލިއަކަށް ިމ  އިޝާރާތެއް ކޮށްލަްއވައިފި. ައޅުގަ

ފާސްވެގެން ގޮްސ ނުނިމޭނެކަމަށްވަންޏާ އެތަންޮކޅު ބަަދލެއް ުކޑަކޮށް 

ކޮއްަްލަްއވަންހަމަ. ޭއގެ މާނައަކީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ ފާސްކުރުމުެގ 

ގަިއ މަސަްއަކތެއް ކުެރވޭނީ މަސައްކަތަތެްއ ކުެރވެނީނަމަ ޖަލްސާއެއް 

 1995އެޖަލްސާެއއް ތިވިދާުޅވި ކަަހލަގޮތަކަށްަް ހަދާލަިއގެންަް އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު އެދެީނ މި ހުށަހެޅުން  އެކަމަށްަް ސަލާމަތްވެތިބުން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ
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ނޑު އަލުްނ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ެއކަން ކޮއްލައިެދްއވުން ކަންނޭނގެ ައޅުގަ

ޅިކަމަށް ަނހަދާ އެބޭފުޅަކު ެއކަން ކޮށްަލ ދެއްަވއިފިްއޔާ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެ

ނުޑ  ނޑަށް. އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ ވަރަށް ރަނގަޅު އަުޅގަ

 2000ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާލަންވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ ިމހާރު މި. ދެން 

ނެ ރައީސް ވިދާުޅވިހެން މިަވގުުތ ވޯޓަކަށް އަހާަލއިގެން މިކަްނ ނިންމާލެވޭ

ކަމަށްވަންޏާ ެއކަމަކު ެއވެސް ވަރަށް އެދެޭވގޮތެްއ. އެހެންވީާމ 

ނޑަށް ފެޭނ  އެހެންބޭފުޅުން ޚިޔާލު ހުރިގޮތްތަކަށް އެކަން ނިންމާލަން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 2005 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ތިޔަ ބަހައްަޓވާ ކެއްތެިރކަމާ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

ނޑު ހަމަ އަ އިްބރާހީމް ަޝރީފް   ޅުަގނޑުމެންނަށްަް ތިޔަ ެދއްވަމުންދާ ފުރުޞަތަށްޓަކާ ައޅުގަ

އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ކޮމިޓީަވގުުތ ނިންމަވާލައްާވ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވޯޓަކަށް ައއްަސވާށޭ ދަންނަވަންަްެވގެން މިއެދުނީ. އެއީ ވަރަްށ 

 2010. އެއީ މިާހރު އާ ޚިޔާލު ގިނައިުރވެއްޖެ އަޅުަގނޑު ައތްނަގާތާ މިކަމަށް

ނޑުމެން ދަންމަ ދަންމާ މިތިބެނީ  އަންނަހެނެއް ހިޔެއްނުވޭ ދެން ހަމަ އަޅުގަ

އެްއވެސް ކަމަކާނުލާ. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހާުރ ތިހުންނެވީ 

އިންތިޚާބުވެފައި. ަގވާއިުދވެސް ފާސްނުވަނީްސ ކޯރަމްވެްސ 

ތަްށ ދެން ވެސް ހަމަނުޖައްސަނީސް. ހަމަ ތި އިންތިޚާބު އިންނެިވގޮ

 2015ތިއިންތިޚާބުވާނެ. އެީއކީ އެްއވެސް މައްސަލަެއއްނޫން. އެހެންވީމާ 

ކޮމިޓީަވގުތު ނަާގ ވޯޓަކަށް ައއްސަވާެދްއވާށޭ ވަރަށް އާދޭާހެއކު ދަންނަވަން 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑު ހަމަ ކުޑަކުޑަ ދެކަމެ ުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ ވަަަހު  އް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ރިާޔސަތަށް. އަޅުގަ

 2020 ފާހަގަ ކޮށްލަންވެގެން ވޯޓަްށ އެއްެސވުމުގެ ކުީރަގއި. ފުރަތަމަ ކަމަކީ  މެންަބރު ޢަދުާނން ޙަލީމް 

އަޅުަގނޑު މ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅުމުގެ ލިޔުމުެގ 
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ވޯޓަށް ެއްއސެވުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން.  ދެބަޔަށްއެުކގައި

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުން މައްސަލަ ފާސްކުރާ މި ފޯމުގެ  އަނެއްކަަމކީ އަުޅގަ

ނޑަށް މި އިޞްލާޙެްއގޮތަށް ފެންނާތީ އިޞްލާްޙ   2025އަދިވެސް އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަަލ ނުވަަތ ލިޔުން އޮންނަތަން ހަމަެއކަނި މައްސަލަ 

ށް ބަދަލުކޮށް ލަްއވައިިފއްޔާ ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ނަމެއް އެއަްށ އެގޮތަ

ނޑުމެންނަށް ައރާ އޮޅުންތަްއ  ކިުއއްަވއިފިްއޔާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ނޑުެމން މިއުޅެނީ ކަމަކަށް އިޞްލާޙް  ކުޑަވާނެހެން. އަުޅގަ

ނޑު މިއުޅެީނ އަލުންކަމެްއ   2030ގެންނަންެވގެންނެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނަޑއަޅަން  ނުޑ ެއވާހަކަ ކަ ވެގެން. އެހެންެވެގން އަދިވެސް އެއްފަހަރު ައުޅގަ

 ދަންނަވާލީ ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފްކުރެްއވުން އެދެން ޝުކުިރއްޔާ. 

ނޑުމެންނަށް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހިމޭން ވަގުތުކޮޅު މި ައޅުގަ

ހާ މެންބަރުން ވެސް ބަޔާންކޮށްދެނީ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހުރި

 2035މިކަމުގައި އެއްބަްސެވވަަޑއިަގންނަވާކަން. ހަމައެކަނި ޢިބާރާތް ކުރުންހުރި 

ކުދި ކުދި ނުކުތާަތކެއް ހުރީަކން. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ގޮތެްއގަިއ ެވްސ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކުެރވޭ ައޅުަގނޑުމެން މި ފާސްުކރާ ފާސްކުރުމަީކ 

ންަތއްތައް ކުރިއަްށ ގެންިދޔުމަށް ފާސްކުރެޭވ ހަމައެކަނި ަގާވއިދުގެ ކަ

ފާސްކުރުމެއްކަމަށް. އެނޫްނކަމަކަށް މިއަދުގެ މިާފސްކުރާކުރުމެްއ 

 2040އެްއގޮތަކަްށވެސް ތަންފީެޛއް ނުކުރެވޭނެ. ހަމައެކަނި ގަާވިއދު ކަަަންތައް 

ނަޑއެިޅގެްނ  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާސްުކރާ ފާސްކުރުމެއް. މިކަްނ ހަމަ ކަ

ބޭފުޅުން ހިތްޕުޅުގައިވެސް ޭބްއވެވުން އެއީ އަޅުަގނުޑވެްސ ހުރިހާ 

އެދޭކަމެއް. އަދި އެކަން މިުކރަނީވެސް ހަމަ އެމަޤްޞަދުަގއި އެކަމަށްަޓކާ. 

ދެން އެހެންވީމާ މިހާރު އަޅުަގނޑު ޤަސްދުކުަރނީ އިޞްލާުޙ 

 2045ހުށަހެޅިފައިވެސް އިޞްލާޙޭ މިދެންނެވީ އާދެ މިހުށަހެޅުން ހުށަހެޅިފައިވަީނ 

އް ހުށަހެޅުމެްއގެ ގޮތުަގއި ަކމަށްވެފައި ވަިކވަކިން ވޯޓަށް ައއްސަވަްނވެސް އެ

ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީދު ލިބިފަިއޮއތުމާއެކު. ހަމައެހެންމެ އެކުަގއި ވޯޓަށް އަހާ 

ފާސްކުރުމަށްވެސް ހުށަހަޅުްއވާ ތާއީދު ލިބިފައިއޮތުާމެއކު. އެހެންވީމާ 
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ހަރެްއގަިއ އެހުށަހެޅުއްިވ އަޅުަގނޑު މި ޚިޔާލުކުރަނީ އާދެ އަދިވެސް ފަ

 2050ބޭފުޅުން އަނބުރާ ގެންދަވަްނވެސް ފުރުޞަތު އެުރވިދާނެ. އާދެ، މިހާރު 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެކަހަަލ ގޮތެްއވޭހެން. އެއީ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާޒިމާ ޝަކޫރު އެބަ ވާހަކަފުޅު 

 ދައްކަވަން ބޭނުންފުުޅވޭ. 

 

 2055 އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންދަން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ  ީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ ރަ

 ޝުކުރިއްާޔ.  މެންަބރު ޢާޒިމާ ޝަޫކރު 
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

އާދެ، އެހެންވީމާ މިހާރު އަުޅަގނޑު މި ޤަސްދުކުރަނީ މިހާުރ ހުށަހެޅިފައިވާ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވޯޓަށް ދަންނަވާލުން. އޭެގކުރިން ައމީން ޢާންމު  ހުށަހެޅުމަށް

 2060 އެހުށަހެޅިފައިާވގޮތް މިތަނަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާން.

 

  8މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާގޮތް. ޖަލްސާ ރައްޔިތުންގެ ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީުހގެ 

  20ޚު ވަނަ ޖަްލސާ ތާރީ 8ގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ވަނަ ޖަލްސާ. ރަްއޔިތުން އަމީން ޢާްނމު ުމޙަންަމދު 

 . މައްަސލަ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގަިއ 2005ފެބްރުއަރީ  ނަޝީދު ވާހަކަެދއްކެުވން:

 2065ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ އަދަދާ ގަާވއިދުގެ މާއްާދއެއް ުނަވތަ ގަާވއިދުގެ  

މަޖިލީހުން މާއްދާއަކަށް ގެންނަ އިޞްާލޙެއް ފާސްވެއްޖެކަމަށް ބެލުމަށް 

ނަޑއަާޅގޮތް. ހުށަހަޅުއްާވ މެންބަރު ފުވައްމުލަކު މެންބަރު ޢަބްދު هللا ކަ

ފާރޫޤް ޙަސަން ތާއީދުކުރެްއީވ މާލޭ އަތޮޅު މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

ހުށަހެޅުން )ހ( މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ފާސްކުރުމަށްަޓކާ ޖަލްސާއެްއކުރެވޭީނ 

 2070ބަޔަްށވުރެ އިތުރަށް ަމދުވެގެން އެްއ ދެބައިކުޅަެއއްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

މެންބަރު ޙާޟިރުވުމުންނޭ. ގަާވއިދު ފާސްކުރުުމެގ ޖަލްސާއެއް 

ހިނގަމުންދަނިކޮށް އެްއވެސް ވަގުެތްއގައި ޖަލްާސއަށް ޙާޟިރުވެ ތިއްެބިވ 

މެންބަރުން އެނިސްބަތަށްވުރެ މަދުވެއްޖެނަމަ އެޖަލްސާއެއް ަވގުތުން 

ގެ ަގާވއިދުގެ މާއްާދއެއް ުނވަތަ ަގާވއިދުެގ ހުއްޓާލަންވާނޭ. )ށ( މަޖިލީހު
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 2075މާއްދާއަކަށް ގެންނަ އިޞްާލޙެއް ފާސްވެއްޖެކަމަށް ބެލެޭވނީ މަޖިލީހުގެ 

ަބަޔށްވުރެން މަދުވެގެން އެއް މެްނބަރަކު އިތުރަށް ދެބައިކުަޅއެއްމެންބަރުންގެ 

 ވޯޓު ދިނުމުންނޭ. 

 

ރު ޯވޓަށް މިދަންނަވާލީ ދެންމެ މަޖިލީހުގެ އިދާީރ އާދެ، ައޅުަގނޑު މިހާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2080މޭޒުން އަމީން ޢާންމު އެިއއްެވވި ހުށަހެޅުން އެހުށަހަާޅފައިވާ ގޮތަްށ 

 ންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުްނ އެދެން.ފާސްކުރަްއވަން ފެނިވަަޑއިގަްނނަވާ މެ

 

 

 

 2085 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ފާރޫޤް ޙަސަން هللا ޢަބްދު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: ފުވައްމުލަކު މެންބަރު

 2090 ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: މާލެައތޮޅު މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 77 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 75 ވޯޓު ދެްއވީ:

 2095 1 ވޯޓު ނުދެްއވާ:

_____________________________________________________________ 

  

އެހެންވީމާ މިހާރު މިހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ތަނަވަސް   ސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

އަޣްލަބިއްޔަަތކުން ފާސްވެއްޖެ. އާދެ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ގަާވއިދުެގ 

 2100ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުްނ ވަރަށް ފަސޭހަވެފައި މިއޮީތ. އެއާ ދޭތެރޭ 
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ނަޑއެޅިފަިއ މިވަނީ. ދެން ކަންތައް ގެންދާނެ  ގޮތް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަ

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުަގއި ފާޅުކުެރވުނު ޚިޔާލުަތކުެގ އަލީަގއި ިމ 

ނޑު ދަންަނވާލާނަން. އާދެ  ގަާވއިދު ކަންަތއް ކުރިއަްށެގންދާނެގޮތް އަުޅގަ

ަނ އެންމެ ފުރަތަމަ ގަާވއިދު ެއކުލަވާލުމަށް ކޮމިޓީން ފޮނުްއވާފަިއވާ ދެވަ

 2105ދެލިކޮޕީގެ މާއްދާތައް މާއްދާައުކން މާއްދާއަކުން ހުށަހަޅަމުން ގެންދަނީ. އަދި 

ކޮންމެ މާއްދާއެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބަހުސަށް ހުޅުވާލެޭވނެ. ބަހުސްގެ 

ވަގުުތަގއި އިޞްލާޙު ހުަށހެޅުމަށް ފަރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ. 

ޓަށް އެހޭނެ. އިޞްލާޙު އިޞްލާޙަށް ތާއީދު ލިބިއްޖެަނމަ އިޞްލާޙަކަށް ވޯ

ފާސްވެއްޖެނަމަ އެމާއްާދއަކަްށ އިޞްލާޙު ގެނެސް އިޞްާލޙާއެކު އެާމއްދާ 

 2110ފާސްކުރުމަށް އަނެއްާކވެސް ވޯޓަށް ދަންނަވަން މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވޭނެ. 

އެއަްށވެސް އިޞްލާެޙއް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީަގއި އެމާއްދާ 

ތޯ ވޯޓަށް ދެންނެވޭނެ. އާދެ، އެގޮތަށްވެްސ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނޭ

ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ދެން މަޖިލީހުގައި ފާޅުކުެރވުނު ޚިޔާުލތަކާއެކު އަލުން 

އެމާއްދާެއއް ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ގަާވއިދު ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވާލެވޭނެ. ދެްނ 

 2115މިގޮތަށް މާއްދާއެއް ަގާވއިދު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލެވިއްޖެަނމަ އެމާއްދާއެްއ 

މިޓީަގއި ވާހަކަ ދަްއކާ ނިމުނުގޮތެއް ވީހާވެސް އަވަހަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެކޮ

ބޭއްވޭ ޖަލްސާައކަށް ގެެނވޭެނ. އަދި އެމާއްދާެއއް އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް 

ގަާވއިދުެގ އެހެން މާއްދާތަްއ ތަރުތީބުކުރަމުން ފާސްކުރަމުން ކުރިއަްށ 

ށްފަހު ދެން ހުށަހެޅިފައި ގެންދެވޭނެ. ެއގޮތަށް މައްސަަލ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަ

 2120ހުރި މާއްދާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކުިރއަށް ގެންދާ މާއްދާތަކުެގ 

ތެރޭގައި ކްރޮސް ރިފަރެންސް ދީފައިވާނަމަ އެމާއްދާއަށް ޑްާރފްޓް ލިބެންދެން 

ލަސްކުރެވިދާނެ. އާދެ، ިމގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަްނ ޚިޔާލުކޮށްފައި. 

ދިއުމާމެދު އިޢުތިރާޟެއް ކުަރއްވާ ބޭފުަޅުކ އެހެންވީމާ މިގޮތަށް ގެން

ހުންނެވިނަމަ އެކަން ވިދާޅުެވ ލައްވާނީ. އެހެން ނޫނީ ދެން އަޅުަގނޑުމެން 

 2125އެގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދާެނ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން އެހެން 

ދުވަސްތަކެޭކވެސް އެްއގޮތަްށ މިއަދުވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން 
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ވަން ދެން. އެހެންވީމާ އެވާހަަކވެސް  12:30ޤަސްދުކޮށްފައިވަނީ 

 ދަންނަވާލަން. 

 

 2130 )ވަގުުތކޮެޅއް ހޭދަވުމަށްފަހު(

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، ރައީސް ދެންމެ  މިލަންެދއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ 

ނޑު ަވރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ.  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޝިާހބު  ނޑު ތިވިދާޅުިވގޮތަށް އަުޅގަ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހަމައެކަނި ުސވާލެއް އުފެދޭ ުނވަތަ ވަކި ހިސާަބކަށް ދާއިރަްށ އަނެްއކާެވސް    ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ހިތަށް ވަްނނާތީ އެވާަހކަ  މައްސަލަެއއް ދިމާވެދާނެކަެމްއ އަުޅގަ

 2135ދަންނަވާލަން. އެއީ އިޞްާލޙުތަކަށް ވޯޓަށް އައްަސާވިއރު ޢިއްޒަތްތެރި 

ރުންނަށް ވޯޓު ދެއްޭވނީ ކިތަށް ގޮތަށްތޯ. އެުސވާލު ައޅުަގނުޑ މެންބަ

ހާރު ދެތިން ހިތުގައި އެބަ އުފެދޭ. ެއއީ ަފހަރެއްަގއި ހަމަ ދެގޮތުންވެްސ މި

ން އުޅޭއިރު އޭގެތެެރއިން ދެޮގތެއްވެސް ހަމަ ހަތަރު ގޮތް ހުށަހެޅިގެ

އަޅުަގނޑަށް ރަނގަޅު ެވދާނޭ. އަދި އެެދގޮތުްނ ކުރެ ގޮތެއް 

 2140ނުވެއްޖިްއޔާ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން މިހާރު މިތަނަށް އައިސްަފއި ފާސް

އޮތްގޮްތވެސް ރަނަގޅުވެދާނެ. އެހެންވީމާ މިގޮތްތައް ަވރަށް ރަނގަޅަށް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސާފުވެަވޑަިއގެންފަިއ އޮތުން ރަނގަޅުވާނެހެން 

ޔާ ވަކި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވޯޓު ދެއްވުުމގެ ކުރިން. އެހެން ނޫނިއް

ހިސާބަކަށް ދާއިރަށް އަނެއްާކ ބޮޑު ޑިބޭަޓކަށް ހިނަގއިާދނެ. އެހެންވީމާ 

 2145 އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން ފުރުަޞތު ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑުވެްސ ފުރުޞަތަކަށް  މާލޭ މެންަބރު   ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، އަުޅގަ

 ަބއި ދެންމެ ދ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އެދުނީ އާދެ ޭއގެ އެއް އިލްޔާސް ިއބްާރހީމް 

އިޝާރާތް ކުަރއްަވއިފި. އާދެ، މަޖިލީހުގެ ިރޔާަސތުން ގަާވއިދު   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2150ފާސްކުރެްއވުމާބެހޭގޮތުން ކަްނތައްތައް ގެންދަވާެނގޮތް ެދންމެ ވިދާޅުވެ 

ނޑުެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެހުށަހެޅުއްވި  ގޮތްތަކަްށ ދެއްަވއިފި. އާދެ، އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަން، ތަރުޙީބު ދެން. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަަތކަްށ އެދުނު ެއއް 
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ނޑުމެން ކުރީ ދުވަހު ޫނނީ ދެދުވަހުގެ  ބޭނުމެއް މިހާރު އަޅުގަ

ވާހަކަިއަގއިެވއްޖެ ަގާވއިދުގެ ދެލިކޮޕީގެ ފުރަތަމަ ދެމާއްދާ. އޭގެތެެރއިން 

 2155ތްގޮތަށް ޯވޓަށް ނާއްސަާވ ފުރަތަމަ މާއްދާ ނިންމަވާފައި އެދެލިކޮޕީގައި އޮ

ގޮސްފައި. ދެން ދެވަނަ ާމއްދާއަށް ނޫނީ ދެވަނަ މާއްދާއަށް އެހުނު ވޯުޓގަިއ 

އަޣުލަބިއްޔަުތގެ މައްސަަލއެްއ ނުކުމެގެން ެއވެސް ދޫކޮށްެލވިަފއި. އެހެްނވީމާ 

އަޅުަގނޑު ހިތަށް މިއަރަނީ މިއަދުގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ނިންމޭ ނިންމެވުމާ 

ލުން ގަާވއިދުެގ އެ ދެމާއްދާވެސް ގޮތަކަްށ ނިންމަވައިގެްނ އެްއގޮތަށް އަ

 2160އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ދިއުމުގެ ޚިޔާެލއް އަރުާވނަމޭ، އެހެން 

ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފެނިވަަޑއިަގންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ. އޭރުްނ ނިމެމުންދާނޭ 

ލު އެހެންނޫނީ އަނެއްާކވެްސ ފަހަތަށް އަންނަން އެބަޖެހޭ. އެެހންވީމާ އެިޚޔާ

ދެންނެވުމަކީ އާދެ ހުށަހެޅުމަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށްވަންޏާ އެކަމާ ދެން އުޅޭނީ. 

ނުޑގެ ިޚާޔލަކަށް ހަދާފައި  ނޑު ބޮޑަްށ އޮތީ އަުޅގަ އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑު   2165ކޮންމެވެސް އެހެން ބޭފުޅަުކ ހުށަހަޅުއްވާ ެދއްިވއްާޔ ެއކަން އަުޅގަ

ށް ދަންނަވަން އޮތީ ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭނީ. އާދެ، ދެން ދެވަނަ ކަމަކަ

އެްއކަމަކަށް ތަފާތު ޚިޔާލުތަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ވާހަކަެވސް ކޮންމެވެސް 

ވަރަކަށް އެބަދެެކވޭ. އާެދ، ެއއީ ދެންމެ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިހާބު 

ނޑުމެން ަގވާއިަދއިގެން ކުރިއަށް  ނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ އެވިދާުޅވިހެން އަުޅގަ

 2170ދުގެ ަމއްޗަށް ނަަމވެްސ ނިންމާލަން ދިއުމުގަިއ ހަމައެކަނި ަގާވއި

ނޑުމެންނަށް ވޯޓު  ޖެހޭކަމެއްހެން ހީވަނީ. އެއީ ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް އަުޅގަ

ދެއްާވގޮތުން ލަފާކޮށްލަން ެއބައިނގޭ، މި އިޞްލާެޙއް ާފހެއް ނުވިކަން. 

ނޑުމެންނަށްެވްސ ތާއީދުކުރެވޭ  އެހެންކަމަށްވަންޏާ އެވިދާުޅިވހެން އަޅުގަ

ވެދާނެ. ެއހެންވާ ފުރުޞަތުތަކުަގއި ދެން ދެވަނަ ދެގޮތެްއވެސް އޮ

 2175ގޮތަކަްށވެސް ވޯޓަށް ދެވޭ. ހަމައެކަނި މިދެންނެވީ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގަިއ 

ހުރިހާ ކަމަކަށް ނޫން ގާނޫނުއަސާސީ މާއްދާައކާ ބެހޭގޮުތންވެސް ނޫން. 

 އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެހެންިދމާވާ ޙާލަތްތަކެްއަގއި އެެދވަަނ ގޮތަކަށް ވޯޓު

ނޑުމެން މި މުޅިން  ދެވޭ ގޮެތްއވެސް ޮއެވއްޖެކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ
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ނުޑ ދަންނަވާލަން  ގޯްސގޮތަކަށް ނުވެ ހިނަގއިދާނެހެން. ދެން މިވެސް އަޅުގަ

 2180ބޭނުންވަނީ ހަމަ ޚިޔާލެއްގެ ގޮތުަގއި. އަުޅަގނޑުެމން މިކަންކަން 

ޅުންގެ ހިގަމުންދާއިރު ަގާވއިދު ފާްސކުރަމުންދާއިރުވެްސ ވަރަްށ ިގނަ ބޭފު

ޚިޔާލުފުޅުަގއި އެަބއޮތް ދެން މާގިނަ ދަތިތަކަާކ ކުރިމަތިނުވެ 

ގެންދެވިދާނެކަމަށް. އެކަމަކު އެހެނެއްެވސް ވާެނއެކޭ އަުޅަގނޑު ހިތަކަށް 

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަހުސަށް  ނުފެނޭ. ހަމަ އެބަހުރި މާއްދާތައް އަުޅގަ

ނޑު  2185ގެ ިޚޔާލުަގއި ެއކަންވެްސ ދާނެހެންހީވާ މާއްދާތައް. އެހެްނކަމާއެކު އަުޅގަ

އުޅޭތީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށްޓަަކއި އާެދ ގިނަ 

ބޭފުޅުން ވިސްނާވަަޑިއގެންފަިއކަން ހުންނާނީވެސް އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ. 

ނުޑެގ ޚިޔާލުަގއި އޮތް އެްއޗެއް ދެންނެވީ. އާދެ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އް ފާސްނުވެއްޖިްއޔާ ދެވަަނ ގޮތަކަށް ވޯޓު އަޅުަގނޑަށް ހީވޭ އެ އެްއޮގތެ

 2190ދެވޭ ފުރުޞަތުެވސް އޮތުން. ެއއީ ހަމަ ެއކަށީގެްނ ނުާވކަމަކަށް ނުވާނެ. 

 އާދެ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

ނޑުމެންނަށް އެނގިަފއިވާ ގޮުތގައި މިކަހަލަ މަޖިލިސްތަކު ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެއްެކވުން: ަގއި ިމީއ އަުޅގަ

އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ދިނުމުަގއި މިއޮންނަނީ ހަމަ ވޯޓު އެްއގޮތަކަށް 

 2195ދެއްވޭނެކަމަށް. ދެން އިޞްލާޙު ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ހުށަހެޅިފައި އޮތް 

ޑްރާފްޓަށް ވޯޓަށް އަްއސަާވިއރު އެބޭފުޅަކަށް ވޯޓު ދެްއެވވިދާނެ. އެއީ 

ަނވާފަިއވާ ގޮތް. މިހާތަނަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އައިސްަފއި އެކަން ގެން

ނޑަށް އެނގިަފއިވާ ގޮތުަގއި އެހެން. ެއއީ އެހެންނޫނީ  އަދި އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިފައި ހުންނަ ތަރުތީބުގެ ނިސްބަތުން ތަރުތީބުން ވޯޓަށް 

 2200ދަންނަވަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ އެްއވަނަ އަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކަށް އޮންނަ 

ހެޅޭ އިޞްލާޙަށް ޮއންނާނީކީ. އަދި ޗާންސެއް ނޫން ެދވަނަ މިައށް ހުށަ

ތިންވަނައަށް ނުވަތަ ހަތަރު ވަނަ އަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްާލޙަކަށް އޮންނަ 

ޗާންސް މާބޮޑުވާނެ. ފުރަތަަމ އަތް އުފުލާލިގޮތް ފާސްުނިވކަން އިނގުނީމާ 

ދެވަނަ ގޮތަްށ ެއގޮތްެވސް ުނވީމާ ތިންވަނަ ގޮތަށް އެހެން ެވވޭގޮްތވެދާނެ. 
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ނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ އިޞްލާ  2205ޙުތަކަށް ަހމަހަމަކަން ނޯންނާނޭ އަޅުގަ

ހުރިހާ އިޞްލާޙައް ވޯޓު ެދވޭ ގޮތަކަށް އެކަން ާބއްަވިއފިއްޔާ. އެކަމަކު 

އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ފާްސނުވެގެން ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮަތށް ފާސްކުރަން 

ދެންނެވީމާ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެގޮތަްށ ދެއްެވވިދާނެ. 

ނޑަްށ ހީވަނީ އެއީ އުސޫލެއް ޫނންހެން. ތަފާތު އެހެން ނޫނީވިއްޔާ އަުޅގަ

 2210އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓު ދިނުމުެގ ދޮރު ހުޅުވިފައި އޮތުން ެއީއކީެއއް. ެއކަމާ 

ދޭތެރޭގައި ވިސްާނވަަޑއިގެންަފއި ގޮތެއް ނިންމެވުަމކީ ަރނގަޅު ގޮތަކަށް 

ނޑު ަވކިގޮަތކަށް ނިންމާފައި ދެންނެވީކީ  ވާނެހެން ހީވަނީ. އާދެ، އަުޅގަ

ނޫން. އެކަމަކު ކަންހިނގަމުން އަންނަ ގޮތްކަމަށް އަޅުަގނަޑށް އެނގިފަިއވާ 

އޮތްގޮތް އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލީ. އާދެ، ދެން ައޅުަގނުޑ މިފުރުޞަތު 

 2215އަރުވަނީ ޮކޅުމަޑުލުގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު 

 ޙަސަން.

 

 އިކުމް ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ، ފުުރޞަތު ދެއްވި ޢައްސަލާމްޢަލަ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

ނޑު މިފުރުޞަތު ހޯދީ  ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން   ކަމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 2220ހުށަހެޅިފައިވާ ޚިޔާލަށް އެއީ މެންބަރުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފަހަރު ވޯޓު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުގެ  އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ

ބޭނުންތެރިކަމާމެދު ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކުެރްއވުމުގެ ގޮތުން. 

ނޑުމެން އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތް  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނޫންނަމަވެސް އަދި އެންމެ ަޤބޫލުކުރަން ފަސޭހަގޮތް ނޫންނަމަވެސް އެބަހުރޭ 

ނޑުމެންނަށް  ވަރަށް  2225ގިނަ ގޮތްތައް ހުށަހެޅޭ. އެގޮތްތައް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވިދާނެ ތާއީުދ ކުެރވިދާނެ. އެހެްނވީމާ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލު ކުރާ 

ގޮތުަގއި މިގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ޮގތްތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ ިގނަ ވޯޓު ލިބޭނީ 

މަޖިލީހުގައި  އެންމެ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ތާީއދު ކުރެވޭ ގޮތްތަކަށް. އެހެންީވމާ

ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް މިހުރިހާ ހުށަހެޅުންތަކަށްވެސް ވޯޓު ދިނުމުގެ 

ނޑުމެންނަށް އިނގޭނެ މިހުށަހެޅުންތަކުގެ   2230ފުރުޞަތު ލިަިއްޖިއްޔާ އަުޅގަ
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ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދު ކުރެވެނީ ކޮންގޮަތކަށްކަން. މިއާ 

ށް ފުރަތަމަ ވޯޓު ނަގާފައި ދެން ދެވަނަ ޚިލާފަށް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަ

ހުށަހެޅުމަށް ދާއިރުގައި ތިބޭނީ ވަރަށް މަދު ބޭފުޅުން ކަންނޭނގެ. އެހެްނވީމާ 

އެްއވަރުގެ ފުރުޞަެތއް ނުދެޭވ ކަންނޭނގެ ހުރިހާ ހުށަހެޅުމަކަށް. އެހެންވީމާ 

ނޑުމެންނަށް މިކަމާމެދު ވިސްނިދާނެ. ހުރިހާ   2235އެނަޒަރުންެވސް އަުޅގަ

ންތަކަށް އެއްވަެރއްެގ ބުރަދަންދީ އެއްވަެރއްެގ އަހަންމިއްޔަތު ހުށަހެޅު

ދިނުމުގެ ގޮތުންވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ވޯޓު 

ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން ެއއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ަކމަށް އަޅުަގނޑު 

ނޑު ދަްނނަވާ ހިތްވޭ މިގޮތަށް ހުށަހެޭޅ  މައްސަލަތަކަށް ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

 2240މިދެންނެވީ އެއް ަމއްސަަލއަށްވުރެ ެއއްގޮތަްށވުރެ ިގނަ ގޮތްގޮތަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޯުޓ ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީމާ ކުރިމަތިވާނެ 

އެހެންކަމެްއވެސް ތިބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުަގނޑު ގެްނނަށް ބޭނުންވޭ. 

އްޔަުތން ފާސްވެދާނެ އެއީ ިމގޮތަށް ހެދުމުން މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބި

އެްއގޮތަށްވުރެ ގިނަ ގޮތް. ެއަކމަކުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އެހެންވެއްިޖއްޔާ 

 2245އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ަކނޑަައޅަންޖެހޭނެ އެގޮްތ ދިމާވެއްޖިްއޔާ 

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީ އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ ގޮތްކަމަށް. 

ނޑުގެ ޚިޔާލު. ދެ ން މިގޮތަށް ކުިރން ހުށަހެޅުއްވި އެހެންވީމާ މީ އަުޅގަ

ނޑުން ެއއީ  ބޭފުޅުން އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް މަޖިލީހުގެ މިންގަ

ނުޑ  ނޑު މިކުރަނީ ތާއީދު. ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަ

 2250 އެގޮތަށް ހުށަހަޅަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދި  ޝުކުރިއްޔާ މުލަކަތޮުޅގެ މެްނބަރު 

 މިދަންނަވާލީ ދާދިދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓަށްފަހު ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް  އަްޙމަދު ާނޒިމް 

މިގަާވއިދު ފާސްވުމުގެ ކަންތަްއ ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ވިދާުޅވިގޮތަށް ާތއީދު   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުެގ ޚިޔާލެއްވެްސ ކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ހަ  2255މަ އެއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

އެބައޮތް ިމގަާވއިދު ފާސްވުުމެގ ކަންތައް ގެންދިއުމުަގއި. ިމހާރު އަދިވެސް 
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މާއްދާ މީަގއި އެބައޮތް. ެއހެންވީމާ މިއަދު  63އަޅުަގނޑުމެން އަތްނުލާ 

ހެދުނު މިޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވިދާުޅވި މާއްދާތަާކ 

ގައި ބަހުސްކުެރވޭނެ ަވގުތު ކަނއަޅުްއވަން ޤަސްުދ ކުރާ ވާހަަކ، ދޭތެރޭ

 2260ނޫނީ އެީއވެސް އެްއގޮތެކޭ. އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ފެނޭ 

ކޮންމެ މާއްދާއަކާ ދޭތެރޭެވްސ ބަހުސްކުރެވޭނެ ަވގުތެއް ަޓއިމް ލިމިޓެއް 

ނަޑއަޅަން. މިސާލަކަށް  އްގެ އިުރެގ މާއްދާއަށް، މާއްދާއަކަށް ަގޑިއެ  63ކަ

ނަޑައޅިއަސް ެއއީ  ކަށް  20ގަިޑއިރު. ެއވެސް  63ޓައިމް ސިލިން އެއް ކަ

ނޑުމެން މިދައްކަނީ. ދެން ކޮންެމ މާއްދާއަކަްށ  ދުވަހުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 2265މިއެްއގަިޑއިރު ހޭދަވާނެވާހަަކެއއްނޫން. އެހެންވިަޔސް ކުރިއަްށ އޮތް ހަފްތާގެ 

ކޮށް ރަްއިޔތުން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީސްވެްސ ހުޅުވުމާެއއް

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެ  ޖަލްސާތައް ވެސް ފެށޭނެ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ކޮންމެދުވަހަކު މިޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ުނބޭއްވުމަީކވެސް 

ނޑު ހުށަހަޅަން ކޮންމެ މާއްދާއަކާ  އެކަީށގެންާވކަމެއް. އެހެންވީާމ އަޅުގަ

 2270ތަމަ އެއްަގިޑއިރުގެ ަވގުތު ދޭތެރޭވެސް ބަހުސްކުރުމަށް އެންމެފުރަ

ނަޑއަޅަން ދެން ެއއަްށވުެރ އިތުރަށް މިަވގުތު އިތުރުކުަރން ބޭނުންނަމަ  ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެޖަލްާސއެްއގައި ވޯޓުލަިއގެން ަނމަވެސް ނޫނީ 

އެހެންގޮތަކުންނަމަވެސް ިރާއސަތަށް ފެނިވަޑަިއގެން މާގިނަ ބޭފުޅުން 

ތަށް ވަގުތު އިތުރުެވްސ ކުރެވިދާނެ. ވާހަކަދަްއކަން ތިއްބެިވއްޔާ އެގޮ

 2275އެހެންނަމަވެސް އެންެމގިނަެވގެން ެއްއގަިޑއިރު ނަމަެވސް ެއގޮތަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ  ނަޑއަޅަން. އޭރުންހެން އަުޅގަ ޓައިމްސީލެއް ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމަިއެގން މިމަރުޙަލާ ކަޑަތުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން 

 ރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މިދާންބޭނުންވާ ދިމާލަށްދެވޭނީ. ޝުކު

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަްށ އެދުނީ މާލޭ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   2280 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްލޔާސް އިބްރާހީމް ވިދާޅުިވ އެްއޗަކަށް.  ރިޔާޟް ރަީޝދު 



 89 

އެހެންމީހަކު މި ހުށަހަޅައިދިނިއްޔާ ތާއީދުކުރާގޮަތކަށްނޫން ވިދާުޅީވކީެއއް.   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް  ވަރަށް ރަނގަޅޭ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު މީތި ހުށަހަޅައިފިްއޔާ އަުޅގަ

ރަނގަޅު އިލްާޔސް މިއަށް ތާއީދު ކޮށްދެްއވައިފިްއޔާ. އެެހންވީމާ އެގޮަތކީ 

 2285އެއީ ކުރިން ނުނިމިވާ ދެމާއްދާ. ނިންމަން ނިންމާލާފައި ކުރިއަށް 

ެއއީ ައޅުަގނޑުެވސް ވަރަށްޮބޑަށް އެޭދޮގތެއް. އެހެްނވެ ވަަޑއިގަންަނވަން 

އިލްޔާސް އިބްރާހީމް އެއަށް ާތއީދުކުރަންޏާ ެއގޮތަށް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން 

އެކަންތައް. އެހެންވެ އިލްާޔސް މިއަށްަް ތާއީދު ކޮށްެދްއވާ. ދެން އޮތް 

އަނެއްކަަމކީ ވޯޓު ެއއްގޮަތށްވުރެން ގިނަ ގޮތްގޮތަްށ ދެވޭނެގޮތެްއ 

 2290އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ދެލިކޮޕީގަިއާވގޮތަށް އެއީ އެްއގޮތް. ދެން ހުށަހެޅޭ 

އިޞްލާޙުތަކުން ގޮަތކަށް އެެހން އެއްގޮތް އެަެހެންވެ ދެޮގތް މިދެންނެވީ. 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކަށް އެްއވޯޓު ދެވިދާނޭ. ދެން ދެލިކޮޕީގައި 

ގޮތަކަށް ކޮންމެ މިހާރު އޮތްގޮތަށް ވޯޓެްއ ދެވިދާނޭ. އެހެންވެ މިދެ 

ޢިަިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަްށވެސް ވޯޓުެދވިދާނޭ. އެެހންވެ ކޮންމެ 

 2295މެންބަރަކަށްވެސް ދެވޭނީ ދެޮގތޭ އެދެގޮތް ައޅުަގނޑަށް ެފންނަ ގޮތަކަށް 

މިދަންނަވާލީ. އެއީ ދެލިކޮޕީަގއި އޮތްގޮަތކީ އެްއގޮތް. ދެން ހުށަހެޅޭ އިތުރު 

މެންބަރަކަށްވެސް ވޯޓު ދިނުމަށް  އިޞްލާޙަށް ެއއްޯވޓު. އެހެްނީވމާ ކޮންމެ

ދެފުރުޞަތު ދިނުން އެއީ އަޅުަގނޑަށް ފެންަނގޮތަކަްށާވތީވެ ެއވާހަކަ 

ދަންނަވާލީ. ދެން އެހެންވެ ިއލްޔާސް މިއަށް ތާއީދު ކޮށްެދއްިވއްޔާ ވަރަށް 

ނޑު ހުށަހަޅައިފިން މީތި ޝުކުރިއްާޔ   2300ރަނގަޅު އިނގޭޯތ. ދެން އަޅުގަ

 ރައީސް.  

 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންީވ  މާލޭ މެންަބރު   ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ އަުޅގަ

ނޑު  އަްޙމަދު އާޠިފް   ވާހަކަކޮެޅއް ޑރ. ޙުސައިްނ ރަޝީދު ދެންމެ އެވިދާޅުވީ. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވޭ   ވާހަކަެދއްެކވުން:  2305އެވާހަަކކޮޅަށް ތާއީުދކުރަން. ޭއގެއިތުރުން އަުޅގަ

ނަށް އަިދވެްސ އެބަހުއްޓޭ ަގވާއިދު ފާސްކުރުމުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާމެދު ޭއގެތެރެއިން ަބއެއް ކަންނޭނގެ މިހާރުވެސް 
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މިވާހަކަ ދެއްކެންފެށީ މިހާރު އަނެއްާކވެސް. އެހެންީވމާ ގަވާއިުދގެ 

ނޑަްށ ފެނޭ ފުންކޮށް  މާއްދާތައް ފާސްކުރަން އުޅުމުެގކުރިން އަދިވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންކުާރ ކަންތައްތަުކގަިއ ވި  2310ސްނާލަން ަގވާއިދު ފާސްުކރުމަށްޓަކާ އަުޅގަ

ޢަމަލުކުރާނީ ކޮންކަހަލަ ޮގތްތަކަކަށްތޯ. މިސާލަކަށް ިމއަދު ނިމިގެން 

ނޑުމެން މިހާރު ދައްކަން މިފެށުނީ  މިދިއައީ މީގެކަންތައް. ައޅުގަ

ނޑުމެން ފުންކޮށް ހަމައެފަދައިން އަނެްއކަންތައް. އެހެންވީމާ ެއކަމަށް އަުޅގަ 

ވިސްނާލާއިރު ފުރަތަމަ މާްއދާ ނުވަތަ ދެވަނަ މާއްާދއާ ހަމައިންަް 

 2315އެކަހަލަކަމަށް ވިސްނާލާއިުރ ވިސްނާލަން އުނަދގޫވެާދނެ މާއްދާއެްއ 

އަންނަގޮތުން ގިނަފަހަރަށް ކަމަކަށް ވިސްނަން މިފެށެނީ. އެހެންވީމާ 

މީ އެްއވާހަކަައކީ  އަޅުަގނޑު ހަމަދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވީ ދެވާހަކަައކީ

މިދެންނެވި ޑރ. ޙުސެއިްނ ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާީއދުކުރަން. ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެ އިޞްލާޙް 

 2320އެއް އިޞްލާޙަށް ފާސްނުިވްއޔާ އަނެއް އިޞްލާޙަށް ވޯުޓ ދިނުންވެސް. 

ހުށަހެޅިފައި ުހންނައިރު އޭގެ އެހެން މިދަންނަވާ ގޮތަކީ ިއޞްލާޙުތަކެއް 

ތެރެއިން އެއް އިޞްލާޙު ފާސްނުވިނަމަވެސް ދެން އޮންނަ އިޞްލާޙަކީވެްސ 

ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން އަދި ޮއންނަގޮތަށް ވުެރ ރަނގަުޅ ެއއްެޗއްކަމަށް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މީހަކަށް ފެނިދާނެ. އެހެންކަމަށްވެއްޖިއްާޔ އެ ފުރުޞަތު 

 2325އެހެން މިދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ މިދެ  އޮތުން އަޅުަގނޑު ބޭނުންާވތީ

ޕޮއިންޓް ފާހަގައި ކޮށްލުމަށްޓަކައި އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަުތ ބޭނުންކޮށްލީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ.  

  

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުުކރައްާވ ޚިޔާލުތަުކގަިއ ރިޔާަސތަށް ދިމާވެދާނެ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ަދން  2330ނަވާލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަެއއް އަުޅގަ

އިޞްލާޙެއް ހަމަ ކިރިޔާ އަްޣލަބިއްޔަތު ލިބޭ އަޣުލަބިއްޔަުތން ފާސްވެދާނެ. 

ނޑުމެން މިގެންދާގޮަތީކ ދެންއަންނަ  ފާސްވެއްީޖވިްއޔާ ދެން ައޅުގަ

އިޞްލާޙްތަކަށް ވޯޓަށްނާހާ ުކރިއަށްގެންދަނީ. މިހާރު ހުރިހާ އިޞްލާހަށް 
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ނޑަށް ހީވަނީ އެއް ިއޞްލާޙް  ވޯޓްދެޭވގޮތަކަށްަް އޮންނަކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

 2335ފާސްވީމާ އަނެއް އިޞްލާޙަްށވެސް ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭނޭ. އަނެއްކާ އަނެއް 

އިޞްލާޙް ފާސްވީމާ ދެން ޮއތްގޮތްވެސް ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭނެހެން. އެކަހަލަ 

އި ގޮތަކަށްދާނީ. އެހެންވީމާ އެޯތ ގެންދަން ބޭފުޅުން ބޭނުްނފުޅު ެވވަޑަ 

މެންބަރުން ބޭނުންފުޅު ވެވަަޑއިގަންަނވާގޮަތކީަީ ެއއީޯތ އާދެ މިއީ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ކޮންމެގޮަތކަްށ ވޯޓުދެްއވުމުގެ 

 2340އިޚްތިޔާރު މެންބަރުންނަށް ނޯންނާކަށް ނޫން މިއުޅެނީކީ އެހެންނަމަވެސް 

ނަންވާނޭހެން މިކަންތައް ކުރިއަްށގެންދާނެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަގޮތެއް އޮން

ހީވާތީ އެހެންެވގެން އެވާހަަކ މިދެންނެވީ. ފަހަރެއްގައިެވސް މެންބަރުންގެ 

ޚިޔާލުތަކަށް ހުރަސްއަޅާކަށްޫނން ހަމައެކަނި ޚިޔާލުތައް ފުޅާކޮށްލައްާވ 

ނުޑވެސް ފެންނަ  އެޚިޔާލުތަުކގެ ދާއިރާ ޮބޑަްށ ހުޅުވާލެްއވުމަށް އަުޅގަ

 2345ލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެްއޗެއް ދަންނަވަމުންމިދަނީ. އާދެ މާ

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު. 

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު މިފާޅުކުރެވެުމންދާ ޚިޔާލަށް  މާލޭ މެންަބރު 

ނޑު ދަންނަވަން  އިްބރާހިމް އިްސމާޢީލް   އަޅުަގނުޑވެސް ެއްއޗެްއ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

 2350އުޅުނުެއއްަޗކާ ގުޅުންހުރި ާވހަކައެއް ދެންމެ ރިޔާސަތުްނ ތިހާމަކުރެއްވީ.   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުޑަުކޑަކޮށް ހިސާބު ބެލުމުެގ ބޭނުން އަޅުަގނޑުމެން ޮކށްލަންޖެހޭކަހަލަ 

ނޑިަވޅެއް އަުތވެއްޖެހެން ހީވަނީ. މިހާރު އެްއގޮތަްށވުެރ ގިނަ ގޮތަށް  ދަ

ބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމް ވޯޓުދިނުމުގައި ެއއުސޫލެްއެގޮގތުން މާލޭގެ މެން

އެހާމަކުރެްއވި ފަދައިން އެކަްނ އެހެން އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ 

 2355ފެންނަ ސަބަބެއް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. މިއަުދގެ ޖަލްސާަގއި 

މެންބަރުން އެހެންވީމާ އޭގެތެރެިއން މިސާލަކަށް  77ޙާޟިރުވެ މިތިބީ 

މެންބަރުން. ދެން މަޖިލީހުގެ  37މިދެއްވީ އަޅުަގނޑުމެން މާއްާދއަކަށް ޯވޓު 

އަޣްލަބިއްޔަެތއް ނުލިބޭ އެވަރަކުން. އެހެންވީމާ އެފާެހއްނުވި. ދެން 

އަޅުަގނޑުމެން ެދވަނަ ިއޞްލާޙަކަށް ހަމަ އެމާއްާދަގއި މިހުށަހަޅަނީ 
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 2360ވޯޓުދޭން. ކުީރގައި ވޯުޓ ދެއްވި މެންބަރުންނަށް އަލުން ވޯުޓ 

ުތރަށް އެމާއްދާ ފާސްކުެރވޭނެ އެްއވެްސގޮތެއް ނުދެއްވޭކަމަްށވަންޏާ ދެން އި

މެންބަރުން ނުވަތަ އެއޮްތ  38ނޯންނާނެ. އެއީ ދެން ބާކީ ތިބޭނެ 

އަދަދަކަށް. ެއވެސްނުވޭ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަަތކަށް. އަުޅަގނޑު މިދަންނަވާ 

ނޑަށް ތިބޭފުޅުންނަށް ވިސްނިވަަޑއިގަންަނވާގޮތަްށ  އެްއޗެއް އަުޅގަ

ނޑު މިދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ  ދެންނެވޭކަމަށް  2365އެބަ އުންމީުދކުރަން. އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވާންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު 

މިފާސްކޮށް ދެންމެގައި މިިނންމީ. އެހެން އޮތް ޙާލަުތަގއި މަޖިލީހުގެ 

 އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބޭ އެެހންނަމަވެސް ޖަލްސާގެ އަްޣލަބިއްޔަތު ލިބޭ 

ގޮތަކަށް މާއްދާެއްއގެ އިޞްާލޙަކަށް ވޯޓު ލިބުނީމާ. ދެން އެވޯޓު ދެްއވި 

 2370ބޭފުޅުންނަށް އަލުން ވޯުޓ ނުދެއްވޭކަމަްށވަންޏާ އެެހން އެްއވެސް 

އިޞްލާޙަކަށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ހޯދޭނެ އެއްެވސް ފުރުޞަތެއް 

މާ އުސޫެލއްެގ ނޯނާނޭ އިތުރަށް ވޯޓަށް އެްއސެވުމުގެ ބޭނުމެއްނެތޭ. އެހެންވީ

ނޑުމެންނަށް މިކަން ގެންދެވޭނެ އޮތީ ދެގޮތެްއ. އޭގެތެެރއިން  ގޮތުން އަުޅގަ

އެްއގޮތް ކޮޅުމަޑުލު މެންބަުރ ޑރ. ޙުެސއިން ރަޝީުދ އެހާމަކުރެްއވި 

 2375ހުރިހާ މާއްދާއެއް ހުރިހާ އިޞްލާޙަކަށް އެންމެން ޯވޓުދިނުން އެއީ 

ޑުމެންަނށް ޑިފޯލްޓުން ގޮތެްއކަމަށް ބެލުން. އެކަަމކު އޭރުން އަޅުަގނ

އެދެވެނީ ފެންނަގޮތަށް ވޯޓުިދނުމަށްވުރެ ނުފެންނަގޮތަށް ވޯތު ނުދިނުމުގެ 

އުސޫލަކަށް. އެހެންވެ އެީއެވސް އަޅުަގނޑަކަށް ހިެއއްނުޭވ މާއެކަށީގެންާވ 

ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކަށް ވެދާނެހެން. އެހެންއޮތީމާ ހުރިހާ މެންބަރުން ހުރިހާ 

 2380އްވަްނވީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ އިޞްލާޙަކަްށވެސް ވޯޓު ދެ 

އޭގެތެޭރގައި މެުދގޮތެއް އަޅުަގނޑުމެން ޚިޔާުރކުރަން އެބަޖެހޭހެން 

ނޑަްށ ފެންނަގޮތަކީ މަޖިލީހުެގ ރިއާސަތުން  އެގޮތަްށކަމަށް އަުޅގަ

ތަރުތީބުކުރައްވާ އުސޫލަކުން އިޞްލާޙްތަކަށް ޯވޓު ައއްސަާވ ފުރަތަމަ ވޯޓު 

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިިބއްޖެކަމަށްވަންޏާ  އައްަސވާ އިޞްލާޙަށް

 2385އެއިޞްލާޙް އެއީ ލިސްޓުން ދެން ކެޓީ. ލިސްޓުންަް ބާކީވީ. އެހެންވީާމ 
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ދެން އަނެއްާކވެސް ދެން އޮްތ އިޞްލާޙަކަށް ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވޯޓު 

ދެއްވާ މިއުސޫލުން ގެންދަވަުމން އައިސް ޑްރާފްޓާ ހަމައިންވެސް މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ބަލަންޖެހޭނީ. ދެން އަ ޣްލަބިއްޔަެތއް ލިބޭތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެން  އެހިސާބުން އަޣްލަބިއްޔަތެްއ ނުލިބޭ ކުރީގައިވެްސ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދާން  2390   ޖެހޭނީ ޚިޔާލުކުރެވުނުހެން އަލުން ްޑރާފްޓިންގ އަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެއއްބަސް ވުަމކަށް ނުވަތަ ބަހުސްގެ ަވގުތު އިުތރުކޮށް އަުޅގަ

ނޑަކަްށ  އާދެވޭނެ ގޮެތއް ހޯދުމަށް. މިނޫންގޮތަކަށް ހަދައިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފާސްކުރަން ފަސޭހަ އަދި އަމްދުން ބަހުސެއް  ހިއެއްނުވޭ އަުޅގަ

އުފެދޭ މައްސަލަެއއް ކަމަްށވަްނޏާ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތެްއ ހޯދޭނެ ގޮތެއް 

 2395 ރެވޭނެހެންނެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މީގެ ތެެރއިން ނެ

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، ައޅުަގނުޑވެސް މިހާރު  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ވާހަކަދެެކވޭ ކަންަތއްތަކާ ެބހޭގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަން. އެންމެ   މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ވާހަކަެދއްެކވުން: މިއަދު މިހާރު ދެން  ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 2400އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތް 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮެތއްހެން. އެހެން ނަމަވެސް ފަހުން 

ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން މިއުޅެނީ އެްއވޯޓަްށވުރެ ގިނަޯވޓު ދެވިާދނެތޯ، ނުވަތަ 

ޞްލާޙަށް ޯވޓު ދެވިދާނެތޯ. ދެން އެާއ އެއް އިޞްލާޙަްށވުރެ ގިނަ އި

ނޑަށް ހީވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވެ ެދއްީވ  ގުޭޅގޮތުންވެސް އަުޅގަ

 2405މިހާރު ބައެއް ތަންތަނުގަިއެވސް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލު. އެއުސޫަލކީ 

ނޑު ދެކޭ ވާހަކަ. އެއީ އިޞްލާޙުތަުކގެ  ރަނގަޅު އުސޫެލއް ކަމަށް ައޅުގަ

ންެމވެސް ެއއް އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓު ލަްއވާފައި ެއއަށް ތެރެއިންވެސް ކޮ

އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް އަިދ ފާސްނުވެއްިޖއްޔާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް 

ޑްރާފްޓް ކޮށްފައި އޮތް ދެިލކާޕީއަށް ވޯެޓއް ލެވޭެނގޮތަްށ އޮތުން. އެއީ 

 2410ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެއްކަމަށް އަދި އަޅުަގނޑަށް އިވުުނގޮތުަގއި 

އްިޖއްޔާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖީލހުންވެސް ޢަމަލު ކުަރއްވަނީ އެގޮުތގެ މަތިން ވެ
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ނުޑމެން ނޫޅެމާތޯއޭ،  ކަމަށް ވިދާުޅވެ ެދއްވި. އެަެހެންވީމާ އަުޅގަ

އެހެންގޮތަކަށް ދަންަނވާނަމަ އަލުން ވީްލ އިްނވެންްޓ ކުރަން. އަލުން 

ދާ ގިނަ އާގޮތްަތކެއް އިންވެންޓް ކުރަން، ނޫޅެމާތޯއޭ ޢަމަލު ކުރަމުން

 2415ތަންތާނގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުސޫލަކީެވސް ކޮންމެވެްސ ސަބަބަކާހުރެ 

ހަމަ ރަނގަޅު އުސޫލުތަެކއްކަމަށްެވސް ބަލައިގަންނަާމތޯއޭ. މިކަހަލަ 

ނޑިަވޅުތަްއވެސް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ އެގޮތަްށ އަުޅަގނޑުމެން ޢަމަލު  ދަ

ނޑަށް ފެން ނާތީ އެވާހަކަ ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެްއކަމަށް އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން. ދެން ދެވަަނ ނުކުތާއަކަްށ ައޅުަގނޑު ފާހަގަ ކޮށްލަން 

 2420ބޭނުންވީ މާލެ އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ވާހަކަެއއް. ެއއީ 

ނޑުމެން ދެވަނަ މާއްދާގެ އިޞްލާޙަށް ފާސްނުެވގެން ކުރިއަްށ  މިހާރު އަޅުގަ

ވިދާުޅވެ ދެްއވީ. އަިދ އެާއ ގުޅިގެން  ދާކަހަލަ ގޮތަކަްށ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ތ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުމެއްވެސް ހުށަހަޅުއްވައިފި. 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެވަނަ މާއްދާއަކީ މިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް އެންމެ 

ނަޑކަށް ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް   2425މުހިންމު އެއް މާއްދާ ކަުމގަިއ ގާްތގަ

ރައްވާނެހެން. އެހެންވީމާ އެމާއްދާ ގޮތަކަށް ނުނިމި ކުރިއަށް ޤަބޫލު ކު

ދާކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ވަރަށް ދަތިވާނެ. ދެން އެޢަމަލުކުރުމުގައި 

އެްއގޮތަކީ މިއަދު ފަހުން މިމާއްދާތަކާ ބެހޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރެއްވުމަްށ 

އެއްަބއި ނުނިމި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުިވ ގޮތްތަކުގެ ތެެރއިން އަދި

 2430އޮތްކަމަށް ބެއްލެވުން. އެއީ ްޑރާފްޓް ކުރެވިފައި އޮްތގޮތަކަްށ އަދި ވޯޓަކަްށ 

ނާއްސަވާ. އެހެްނވީމާ އެއީ ެއއްގޮަތކީ އެއީ ހަމަ މިހާރު ތިވިދާޅުވި ގޮތަށް 

އެޑްރާފްޓް ކުެރވިފަިއ އޮްތގޮަތށް ވޯޓަކަްށވެސް ެއއްސެވުން. އަނެއް ގޮތަީކ 

އިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅޭނެ ޖާގައެއް  އެމާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން

އޮތްކަމަށްވާނަމަ ކުރިން ހުށަހެޅި އިޞްލާުޙވެސް ހުށަަަާޅގޮތަށް މިހިރީ. 

 2435އެހެންވީމާ ެއ މާއްދާާއ ބެހޭގޮތުން ގޮެތއް ނިންމުމަށް ފުރުޞަތު 

ނޑު  ލިބޭނެގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެްނޮގސް ދެއްވުން. އެހެންވީމާ މިާވހަކަ އަުޅގަ

ންނަވާލަލަން. ދެން ކޮންމެހެން މާލޭގެ މެންބަރު ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ދަ
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ތާއީދު ކުރަްއވާ ދެއްވުމަށް އެދި ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

ނޑު ާތއީދު ކުރަން. އެހެންވީމާ އިތުރު  ހުށެހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 2440މަށް ބައްލަވާ ތާއީދެއް ކޮންމެހެން ނެތްކަމަށްވިޔަސް ާތއީދު ލިބުނީ ކަ

 ދެއްވުން އެދެން. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

ނޑު    ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، މިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ  2ވަނަ މާއްދާ  1ޚިޔާލުކޮށްފައި މިއޮތީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ 

 2445ސްވި އެއްބަްސވުމާ އެގޮތަށް އަލުްނ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިއަދު މި އެއްބަ

ގަާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީއަށް ެގންދަން. ގެންގޮސްފައި އެކޮިމޓީގެ ޚިޔާލާެއކު 

ދެން އެންމެ ކުރިން ބޭއްޭވ ޖަލްސާއަކަށް އަޅުަގނޑުެމން ގެންނާނަން. 

އޭރުން ެއއްގޮަތކަށްެވސް ދަްއެޗއް ނުވާނެ. އޭރުން ައޅުަގނުޑމެން ގެންދަން 

ނޑަ  އެޅިފައި އޮތްގޮތަށް ޭއަގއި ހިގަމުންދާނެ. އެހެންވީމާ ޤަސްދުކުރާ ކަ

 2450އެގޮތަށް ެއކަން ކުރިއަްށ ދާނެކަމާ ދޭތެރޭގައި އެްއގޮތަކަްށވެސް 

ވަނަ މާއްދާ  2ވަނަ މާއްދާއާ  1އިރާދުކުރެްއިވއްޔާ ހަމަ ވަރަްށ އަވަހަށް 

ނޑުމެން ހަމަ އެގޮތަށް ުކރިއަށް ދާގޮތަށް  ކުރިއަށް ދާނެ. ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ދަްނނަވާލީ.   ގެންދިއުން ރަނގަުޅވާނެކަމަށް ހަމަ ފެންނާތީ އަޅުގަ

 

 2455 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އެވިދާުޅވި ގޮތަށް މިހާރު ވޯޓު ނެގީމާ  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

އެމައްސަލަ ދިމާވާނެ. އެައުކނެތް އެްއވެސް ޝަްއކެއް. އެހެންނަމަވެސް   ވުން:ވާހަކަެދއްކެ 

ނޑުަުމެން ކަމެއް ނިންމަން  މީގައި އެަބއޮތް ުކޑަ މައްަސލައެއް، އަުޅގަ

ޚިޔާލުކުރާގޮްތ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް ކަމަްށ ބޭފުޅުންނަށް 

 2460ށް އޮތް ގޮތަކީ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް ފުރަތަމަ ވޯޓު ދެއްވާނީ. ދެވަނަ އަ 

ނުޑމެން ދެވަނައަށް  ދެވަނައަްށވެސް ެއގޮތް ާފސްނުވީމާ ދެން އަުޅގަ

ހުށަހެޅުނުގޮތް ކުީރގައި އޮްތގޮތް ދޫކޮށްލާފަިއ ފާސްކުރުަމށް ވޯޓުލާނީތޯ. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެފުރުޞަތު އޮތުމަކީވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެްއ 
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ނޑުމެންނަށް ފެންނަކަމަށް  ވަނީިވއްޔާ. އެިއޞްލާޙުވެްސ އެގޮތަށް އަުޅގަ

 2465ފާސްނުވެއްޖިްއޔާ ދެން ތިންވަނަ ގޮތަކަްށވެސް ދާނީ. ެއހެން ނަމަވެސް 

މީގައި އެަބއޮތް ކުޑަ މަްއސަލައެއް ިވސްނާލަންޖެހޭ. އެއީ ޑްރާފްެޓއް 

ކޮށްގެން އަންނަކަމަށް ވަީނވިްއޔާ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުގެ 

ޓީއަކުން އެަމއްސަލަ ބަލާފައި އޮންނާނީ. ތެރެއިން ހޮވޭ ވަރަށް ބޮޑު ކޮމި

އެހެންވީމާ އެކޮމިޓީގެ ޑްރާފްާޓ ހަމައަށް ދާނީ ދެން ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެްއ 

 2470ފާސްނުވެގެންތޯ ެއއީ ވިްސނާލަންޖެހޭ ނުކުތާއެއް. ދެން ތިންވަނައަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޭވ ޕޮއިންޓަީކ ދިމާ އިދިޮކޅު ދެގޮތަްށ 

ދެއްވިާދނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ކަމެްއ ފާސްކުރަން  މެންބަރުންނަށް ވޯޓު

ނުވަތަ ނުކުރަން. މީެވސް ނުކުމެދާނެ މޯރަލް މައްސަލައެއް. އެހެންވީމާ 

ނޑުމެން ޢަމަލު ކުރަމުން ައއިގޮތް. ެއގޮތް  ކުރީޒަމާނުއްސުރެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޮގތެއް ހޯދަންވާނީ އެއަށްވުރެ ަރނގަޅު ގޮެތއް   2475ދޫކޮށްލާފައި އަުޅގަ

ން ނުވަތަ ެއއަށްވުރެްނ ރަނގަޅު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިންސާފުވެިރ ފެނިގެ

ގޮތެއް ހޯދިގެން. ނޫިނއްޔާ ކުރިން އެއޮްތގޮތް އިންސާުފެވރި ނޫންކަމަށް 

ނުޑގެ ނުކުތާއަކީ މާޭލގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  ބެލިގެން. އަުޅގަ

ސް އެހާމަކުރެްއވި ފަދައިން ދެން ބާކީ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންެގ ވޯޓަކުންވެ 

 2480ނުހޮވޭނެކަމަށްވަނީިވއްޔާ ާބީކ ހުރި އެއްެވސް އިޞްާލޙަކަށް ވޯޓަށް 

ނާއްސަާވގޮތަށް އޮތުން. މީހާރު އެއްފަހަރު ވޯޓަކަށް ައއްސަާވފައި ދެން ހުރި 

އިޞްލާޙުތަކަްށވެސް ވޯޓަށް އައްަސވަމުން ގެންދަާވގޮތް ޫދކޮށްލުން. ެއއީ 

ބުން އެގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންެޖހޭނެކަމެއް. އެއީ އެހިސާ

ދިމާނުވާކަމަށް ވަނީިވއްޔާ. އެހެންނޫންކަމަށް ވަނީވިްއޔާ ެއވޯޓު 

 2485އައްަސވާކަމަްށވަނީިވއްޔާ ުކރިން ވޯޓު ދެއްވި ބޭފުޅުން ޚިޔާލު 

ބަދަލުކޮށްލާފައި ފަހުން ވޯޓުލެވޭގޮތް އޮންނަންވާނެ. ުސވާލަކީ ފުރަތަމަ 

ިބ މެންބަރުންގެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު ފާސްނުވައްޖިއްޔާ ބާކީ ތި

ވޯޓުން ދެން ހުރި އިޞްލާޙުެވސް ފާސްނުވާނެކަމަށް ދައްާކަކމަށްވަނީވިްއޔާ 

އެވޯޓު ާނއްސަވާ ގޮތަށް އޮތުްނ. ވޯޓު ައއްަސވާ ގޮތަށް އޮީތަކމަށްވަނީވިްއޔާ 
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 2490ކުރިން އެދިން ވޯޓު ޚިޔާުލ ބަދަލުކޮށްލައްވާ ވޯޓު ދިުނމުގެ ފުރުޞަތު 

ނޑު ހާމަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، އެބޭފުޅުންނަށް ލިބެންވާނެ. އެނު ކުތާ އަޅުގަ

އޭރުން މިާވގޮތަކީ ެޑޑްލޮަގަކށް ނުގޮސް ކުރިން ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންވެސް 

އެބޭފުޅުންވެސް އެންމެ އެޭދޮގތަށް ފާސްނުވީމާވެސް އެއަްށުވރެ ޤަބޫލުކުރެވޭ 

ގޮތެއް ބާކީ ހުރި ގޮތްތަުކގެ ތެރޭގައި ޮއެވއްޖެކަމަށް ވަނީިވއްޔާ އެބޭފުޅުްނ 

ނޑުމެން މިހަދާގޮތަކީ ކު  2495ރީގެ ޚިޔާލު ދޫކޮށްލަްއވާ. ދެން މިހާރުވެސް އަޅުގަ

އެހުށަހެޅުންތައް ެއއްގޮްތކޮށްލުމަށްޓަކައި ޚިޔާލުތައް ދޫކޮށްަލއްވަނީ. އެގޮތަްށ 

ހަމަ އެމަރުޙަލާގައިވެސް ދޫޮކށްލައްވާފައި ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނޑު  އޮތުން. އެހެންނަމަވެސް މީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެކޭ އަޅުގަ

ނުދަންނަވަން. މިދެގޮތަށްެވސް ވިސްނާލެްއވުމަކީ ރަނގަޅުކަމެކޭ. 

 2500އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ތެެރއިްނ ބޭނުންވަނީ ކޮންގޮަތކަށްތޯ. އެހެންވީމާ މީ 

މާދިގު ބަހުސްއެއް އޮތް ކަމެްއނޫން. ރިޔާސަތުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެްއވީމާ 

ހަކަ ދައްކަން މިޖެހުނީ. ރައްޔިތުން މިހާރުވެސް މިފުރުޞަތު މިގޮތަށް މިވާ

މަޖިލީހުގައި މިހާރުވެސް އެަކންތައް ކުރަްއވާ ގޮތަީކވެސް ހަމަ ރަނގަޅު 

ގޮތެއް. އިޞްލާެޙއް ފާސްވީާމ އެކަން އެހިސާބުން ބާކީ ހުރި އެްއޗެއް ވޯުޓ 

 2505ނޭއްސެވުން. ިއޞްލާޙެއް ފާްސނުވީމާވެސް ބާކީ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދުން 

ނުވާެނކަމަަކށް ދައްކާމަށްވަީނވިްއޔާ ަހމަ އެްއވެސް އިޞްލާޙު ފާސް

އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓަށް ނާއްަސާވ ޑްރާފްޓުގައި އޮްތގޮތަށް ވޯަޓށް އެއްެސވުން 

އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތޭ. ހަމައެއާެއކީ ޑްރާފްުޓގައި އޮްތގޮތް 

ފާސްނުވެއްޖިްއޔާ ހުށުހެޅުްއޭވ ޚިޔާލުތަކާ އެްއކޮށް ކޮިމޓީއަށް ދިއުން. 

ނޑަށް ީހވަނީ އެހެން  2510ވީމާ ދެގޮތުން ކުެރ ގޮތެއް ރިޔާސަތުން ައުޅގަ

ނޑަައޅުްއވާ ގޮެތއް ވިްސނާވަަޑއިގެންފަިއ  ބަހުސްއެްއގައި ހުުޅވާ ނުލައްާވ ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންގާލީާމ އަޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް ޭބފުޅަކު އިންކާރު 

އްޔާ ނުކުރައްާވ ކަމަށްވަީނވިްއާޔ އެގޮތަށް ނިމިދާނެ. އެހެންނޫނި

ނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ މިކަމަށްވެސް އެަތށް ދުވަަަހަކު  އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

 2515ބަހުސްކޮށްގެން ވޯޓަކަްށ އަަހން. އެހެންވީމާ ިރޔާސަތުްނ ޚިޔާލުކުަރއްވާ 
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އެްއގޮތް ހުށަހަޅުއްވާ ެއކަމަށް އިންކާރު ކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ނެތިވެއްޖިއްާޔ 

ލަ މިދަންނަަވނީ. އެހެންވީމާ މިކަމުގެ ދެގޮުތގަިއވެސް އެަބހުއްޓޭ މައްސަ

 މިކަން ނިންމަވާދެއްވުން އެދެޭމ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑު އެއްބޭުފޅަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.   ރިސާޔަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  2520 އާދެ، އަދި އަުޅގަ

 

ނޑު ހަމަ ވަރަްށ ކުރުކޮށްލާނަން  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ހުރި ވާހަކަތައް. އާދެ، އެއް އިްޞލާޙަށްވުރެ ގިނަ  މެންަބރު ައޙްަމދު ޝަީހދު 

އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ެދވޭގޮްތެވއްޖިއްޔާމުން ައޅުަގނޑު ހިުތން ދިމާވެދާނެ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2525ކަމެއް ކަންނޭނގެ ފާސްާވ ބައެއް ކަންތައްތަކާ ޢަމަލު ނުކުރާގޮތް. 

ބައެއް މަޖިލީހުން ބައެއް ކަންަތއް ފާސްކުރަްއވާ އެހެންކަމަީކ  އެހެންވީމާ

ޢަމަލު ނުކުރާ ގޮތެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަކީ އަޅުަގނޑު ހިތުން މާ 

ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވާނެ. ެދން ޙަޤީޤަތުގަިއ ެއއް އިޞްާލޙަށް ވޯޓުލުމުގެ 

ނަޑއެޅުުމގެ މައްަސލަ. މީ ގުޅުން  މައްސަލައާ ދެން ބަހުސްއަށް ވަގުތު ކަ

 2530ހުރި މައްސަލަހެން ހީވަނީ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ރަނގަޅަށް ަބހުސްކުރެވި އަދި 

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއާވ ބޭފުޅުންގެ މެދުަގއިެވސް މަޝްވަރާ 

ކުރެިވއްޖިއްޔާމުން ވަރަށް ގިަނ އިޞްލާޙުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މަދު 

ނޑު މެންނަށް ޚިޔާލުތައް އިޞްލާޙުކޮަޅކަށް ނޫނިއްާޔ ދެގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވެއްިޖއްޔާމުން ވޯޓު  ކޯރަސްކުެރވޭނެހެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވޯޓު ދެވޭނެ.   2535ދިނުމުގައިެވސް ހަމަ ފަރަގު ހުރިގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންވީ ގިަނ އިޞްލާޙުތައް  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީަގއި ައޅުގަ

އް ނޫން ކަންނޭނގެ. ވީހާވެސް ދިގުކޮްށ ހުށަހަޅާ ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ވޯޓުލުމެ

ވާހަކަ ދެެކވުނު ނަމަވެސް ޚިޔާލު ެއއްގޮތް ކުރެވޭނެ ޮގތަށް ހޯދުންަް 

ކަންނޭނގެ. އެއީ ެއގޮތަކުްނ މިގޮތަކުން ނަމަެވސް އަޣުަލބިއްޔަތު ކިރިޔާ 

 2540ލިބޭގޮތަކަށްވުެރ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅީ ތަްނކޮޅެްއ ގިނަކޮށް ވާހަކަ 

މަވެސް ަތނަވަސް އަޣުލަބިްއޔަތަކާ ަހމައަށް ވާސިލް ދައްކާިއގެން ނަ
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ނޑު މިކަންކަމަށް ގުޅުްނ އޮތް ވާހަކަ  ވެވުިނއްޔާހެން. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ނޑު ަހމަ އެއް އިޞްލާޙުން އަެންއ އިޞްލާޙަށް  ދަންނަވާލާފައި އަުޅގަ

 ވޯޓުލެޭވގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ ފެންނަކަމެއް ނޫންކަމަށް ދަންނަވާލަން. ވަރަށް

 2545 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

އާދެ، މިއަދު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން ޤަސްދު ކުރެވިފަިއވާ ގަޑި   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހަމަވުމާއެީކގައި މިއަުދގެ ޖަލްސާ ދެން މިހާތަނުން ނިންމާލާނަން. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކާމެދު 

 2550ްސެވވިއްޖެ. އިރާދުކުެރއްިވއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް ާތނގައި އެހެން އެއްބަ

ނޑުމެންނަށް  ކަންތައްތަކާމެދުެވސް ހަމަ މިކަހަލަ ގޮތަކަްށ ައޅުގަ

އެއްބަްސެވވޭނެ. އަދި ަގވާއިުދގެ ކަންތަކާ މަޖިީލހުގެ އެހެން 

ކަންތައްތަްއވެސް އެެދވޭ ގޮަތކަށް ކުރިއަށް ދިއުން ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން 

ގެ އެދުން. އިރާދުކުެރއްިވއްޔާ ެއގޮތަށް ައޅުަގނޑުެމންގެ ކަންަތއް އެންމެން

ނޑު ނިންމާލާނަން. ދެން   2555ހިންމަވާ ދެއްވާނެ. އާދެ، މިައދުގެ ޖަލްސާ އަޅުގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އޮންނާނީ މާދަން ނޫން އަނެްއ ދުވަހު އާެދ، 

ލްސާ ޖަހާއިރު ޖަ 9.00ވާ އަންގާރަ ދުވަހު  22ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

 އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލާފަިއ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލާނަން. 
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