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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 ޖަލްސާ މި ޖަލްސާއަކީ  9އާދެ، ަރއްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ  

ށް ވަަޑއިގެންެނވި ެއންމެހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަަަބާ ދަންނަވަން. ޖަލްސާއަ

އާދެ، ކުރީ ުދވަހުގެ ޖަލްސާ ނިމުނުއިރު މަޖިލީހުގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރެވެމުން 

ގޮސްފަިއވަނީ ަގވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުިރއަށް ގެންދާއިރު 

ަްވުރެ ިގނަ  1އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓް ދިނުމުަގއި   10އިޞްލާޙަށް އިޞްލާޙަށް

ވޯޓު ދެވޭެނގޮތް އޮންނަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމުަގއި ބައެއް ބޭފުޅުން  

ވާހަކަފުޅު ދަްއަކވަމުން ގެްނދަވަނިކޮށްަް ޖަލްސާ ނިމިފަިއވަނީ. މިކަމަކީ 

ގަާވއިދު ފާސްކުރުުމގެ ކަންތަްށ ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގައި ހަަމ ބޭނުން ކަމެއް 

މިފައި އޮތުން. މިޮގތަށް އޮތުމުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައިެވސް ގޮެތއް ނި

 15ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަްއވެްސ އަދި މިގޮތަށް ނެތުމުްނ ދިމާވެދާނެ 

މައްސަލަތަްއވެސް ހަމަ ދެފަރާތުން ވާހަކަދެއްކެވި ބޭފުޅުން 

ވާހަކަދަްއކަވަމުން ގެންދަވާަފއިވޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު އެދެނީ 

ށްަްލަްއވާ މިކަާމއިމެދު ގޮތެއް މިއަދުވެސް މިކަމާދޭތެރޭަގއި ޚިޔާލު ފާޅުކޮ

ަްއޮތީ ކުރިއަށް އޮތް  ނޑު ހީކުރާ ހިތް ނިންމަވާލަ ދެއްވުްނ އަދި ައޅުގަ

 20މިނިޓެއްހާ އިރުތެރޭަގއި މިކަމާމެދުގައި މަޖިލީހުން  45ގަިޑއެއްާހއިރު ނުވަތަ 

ގޮތެަެއް ނިންމަވާ ދެްއވަފާެނއޭ. ދެމް މަޖިލީހުން ގޮތެްއ ނިންމެވުމުން 

ތަާކއިގެން ުކރިއަށް ދާން މިއަދު ހަމަ މަސައްކަތް ފެށޭތޯ ގަާވއިދުެގ މާއްދާ

ބަލަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ކުރިން ދެންނެވިހެން އެދުވަހު ޚިޔާލުފާޅު 

ކުރަަަްއވަމުން ގެންދެވުނު މައްސަލާިއގައި. އާެދ، އެީއ ގަާވއިދުެގ 

 25މާއްދާއަކަށް ތަފާތު އިޞްާލޙުތަކެއް ހުށަހެޅިގެން އިްޞލާޙުތަކަށް ވޯޓް 

އިޞްލާޙަްއވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙަށް ވޯަޯޓް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު  1އިރު ނެގޭ
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މެންބަރުނަށް ލިބިވަޑައިގެން އޮތުން އެއީ ބޭނުންކަމެއްތޯ ނުވަތަ އެގޮތަްށ 

އޮތުން އެއީ ރަނަގޅު ގޮެތއްޯތ އެ މަޖިލީހުން އެގޮތަށް  ނިންމަވާ ގޮތަކަށް 

ޚިޔާލު ގެންގުުޅއްާވ  އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. އެކަމާމެދުގައި ތަފާތު

ނޑު އެެދނީ މަޖިލީހުގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްަވއިގެން އެއް   30ބޭފުޅުންވެސް އަުޅގަ

ޚިަިޔާލަކަށް ވަަޑއިގެްނ ހަމަޖެހޭނެ ގޮތެްއވޭތޯ ބައްަލވާ ދެއްވުން. އާދެ، 

އެހެންވީމާ، މި މަޢުޟޫޢުގައި ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވުމަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 އަރުވަން ޝުކުިރއްާޔ. 
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 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައާއި ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

 ބެހޭގޮތުން އަުޅގަނަުޑގެ ިޚޔާލު ދަންނަވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ބޭނުން މިކުރީ. އިްބރާހީމް މުޙަްނމަދު 

ިވފަދައިން މިކަމާބެހޭގޮތުން ދެ ޚިަިޔާލެއް ކުީރ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވިދާޅު  ސާލިޙް ާވހަކަެދއްކެވުްނ:

ަައި މެންބަރުން ގެންގުޅުްއވި. ެއްއގޮީތ ހުށަހެޅިފައިވާ   40ދުވަހުގެ ޖަލްސާގަ

މާއްދާއަކާ ބެހޭގޮތުން ިއޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެ އިޞްލާޙަކާ 

ބެހޭގޮތުން އެްއ ގޮތަްށވުރެ ިގނަގޮތަށް ވޯުޓ ދެވިދާނެތޯ ކުެރވުނު ުސވާލު. 

ނުޑ ތާއިދުކުރަނީ ރ. ައތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު އަޅުގަ 

ަްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙު  1އެހުށަހަޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަށް. އެއީ  އިޞްލާޙަށް

 45އިޞްލާޙަށް ޯވޓު ދެުވމަށްފަހު އެގޮތް  1ހުށަހެޅިފައި އޮތްނަމަވެްސ 

މުގެ ފުރުޞަތު  ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ޑްރާފްޓްަގިއ ވާގޮތަށް އިޞްލާޙު ވޯޓު ދިނު

އެ މެންބަރަކަށް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުްއވުމަށް. ެއކަން 

އެގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބު ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އަލްުއސްތާޛް ޝާޙީން 

ނޑު  ހަމީދު އެދުވަހު ބަޔާންކޮއްެދްއވި އެހެންވީާމ، ޭއގެ ތަފްޞީލަކަށް އަުޅގަ

 50ކު ެއގޮތަކީ މިހާރުވެްސ ރައްޔިތުންެގ ނުދާނަން. އަދި، ހަމަ އެއާއެ 

މަޖިލީހުގައި ޢަމަލްކުރަމުންދާ އުޞޫލަކަަަްށވާތީ އެގޮތަށް ާތއިދު ކުާރވާހަަކ 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ުޝކުރިއްޔާ.



 3 

 

 ]ަވގުތުކޮެޅއް ހޭދަވުމަށްފަހު[

 55 

ނޑު އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   ޤަަަބޫލުކުރާ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަން މިފަށައިގަތީ އެއްގޮަތކަށްވެސް  އިްބރާހީަީމް ަޝރީފް   ގޮތުަގއި މިހާރު އަޅުގަ

މިމަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުެމން ބަހުސް ކުރަންޖެހޭ މަޢުޟޫޢުގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މައްޗަކަށްނޫން. ެއއީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލިސް މިހިނގާ ގިނަ ތާރީޚުގައި 

ނޑުމެން ޢަމަލު ކުރަމުން  ވަރައް  60ިދގު މުއްދަތެްއގަިއ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ކުރަމުން އައިސް ކުއްިލއަކަްށ މި މަޢުޟޫޢު ހުޅުވަަަންޖެހުނު ގޮތެއްވެްސ 

އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންގެ 

 މަޖިލިސް ހިނގާތާ ލައްކަ ދުވަސްެވއްޖެ. އެމަޖިލީހުަގިއ ވޯޓު ލާަާގޮތާ

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭގޮތާ އިްޞލާޙު ކުރަމުން އަންނަގޮތަކީ ވަރަށް ގިނަ 

ނޑުމެްނ ތަޖްރިބާ ކޮށްަްފައިާވ ގޮތެއް. ެއގޮތް   65ދުވަސްވެ އަުޅގަ

ކަމުނުގޮްސގެންތޯ ކުއްލިައކަށް މިވާހަކަ މިފެށުނީ. މީވެސް އުފެދޭ ސުވާލެއް. 

ރުމުގެ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއިަި އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިދު ިއޞްލާޙުކު

މަސައްކަތް، ކުރަމުން ކުރަމުން އައިސްަފއި ުކއްލިައކަށް ވޯުޓ ލާނެ ގަަޮތަާކ 

ދޭތެރޭގައި، ވާހަކަދަްއކަން ފެށީމައި، ކުއްިލއަކަށް ވިސްނުަމށް މިއަންނަނީ 

 70އެކަންެވސް ުދވަހަކުެވސް ހަމަޖެހިފައި ގޮތަކަށް ެނއްކަެމއްހެން. މީ ވަރަްށ 

ަްވީމާ،  މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މުސްތަޤުބަލުގައި ދެރަކަމެއް އިނގޭތޯ. އެހެން

ނޑުމެން ކަމެއް ކުަރމުން ދާއިރުގައި  ނުވާނޭ ގޮަތކަށް އެޖެންާޑަގިއ އަުޅގަ

ކުއްލިައކަށް ނުކުންނަ ަމްއސަލަތަށް ފިޔަަވއި ކުރީންުސރެ ހަމަޖހިފައި 

އޮންނަ ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ޑިސްކަްސކުރަން ވަގުތު ނަާގނުލުމަކީ އެއީ 

 75މު ކަމެއް ކަމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ އަިރހުން މަޢާފާއެކު ވަރަށް މުހިން

ދަންނަވަން. ދެން ކޮންމެއަކަސް މިމައްސަލަ ހުޅުވުނީމާ، މިފުރުޞަތުގަަަިއ 

ނޑު ބޭނުން. ޢިއްޒަތްތެިރ  އެްއޗެއް ކަމާބެހޭ ގޮތުން ދަންަްނަވާލަން އަުޅގަ

ޖިލީހުގެ ރަސްމީ ރައީސް. ޑްރާފްޓެއް ިމއެކުަލާވލަނީ ރައްޔިތުްނގެ ޚާްއޞަ މަ 
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ަަދަދެއްގެ މެންބަރުން ޚިޔާުލފާޅުކުރަްއވާ އެ  ޝެޝަނެއްަގއި ގިނަ ޢަ

 80ޚިޔާލުފުޅުތަށް ކޮމިޓީއަކަްށ ގެންގޮްސގެން އެޚިަިޔާުލފުޅުގެ އަލީަގއި  

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ މެދު ޚިޔާލު ކުެރވޭގޮެތްއގެ މައްަޗކަށްަްނޫން. 

ލުތަށް ދިރާސާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޮކމިޓީގެ މެންބަރުން ޚިޔާ

ނަޑކަށްަް އެހުރިހާ ޚިޔާލެއް ެއކުލެވޭ ގޮތެްއގެ  ކުރެްއވުމަށްފަހު ގާތް ގަ

މަތިން ކޮންމެއަކަސް ޢިބާރާތް އެކި މީހުން ކުރަނީ އެކިގޮަތށް. އެހެންވީމާ، 

 85މެންބަރުން  155މެންބަރުން ނުވަތަ  55އެއް މެންބަރަކަްށވެސް އަިދ 

ރާތެއް ގެެނއުމަކީެވސް އެކަީށގެން ޚިޔާލުކުރާ ޢިބާރާތަކަށްވުެރ މޮޅު ޢިބާ

ަްގެން މިތަނަށް ގެނައީމާ ިމ  ވާކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ ޢިބާރާތެއް ކޮށް

މަޖިލީހުގައި މިހާރު ޢަމަލު މިކުރާގޮތަީކ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެއަްށވުރެ 

ަެްއވިެގން އެއަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަނީ ެއއަށް  މޮޅުގޮަަތެއް ޚިޔާލުކުރެ

 90ލިބެނީ. ދެން ތާިއދު ލިބުނީމާ އެއަށް ވޯޓަކަްށ މިއައްަސވަނީ.  ތާއިދެއް

ަަށް ތާއީދު ނުލިބުނީ، ތާއީދު ނުލިބުނުއިރު  އެއްެސވީމާ މިާވގޮތަކީ ެއއަ

މިވާގޮތަީކ ބާކީތިބި އިޞްލާުޙ ތަކަށްެވސް ދެތިން ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި 

ވޯޓު  އޮތްކަމަށްވަންޏާ ބާީކ ތިބި މެންބަރުން މިހާރު ވޯޓު ދޭުއޞޫލުން

ދެއްަވއިފިނަމަ އެީއ ެއއް ިއޞްލާޙައްވުރެ ގިނަ އިޞްލާަޙށް ވޯޓު ެލވޭގޮތް 

 95ނެަެތްަްނަމަ މިވާގޮތަކީ ދެން ބާކީ ހުރި އިޞްލާޙުވެސް ފާސްވާނޭ މެޖޯރިޓީ 

ނުލިބޭނެކަން އެނގި ފާޅުުވން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި 

ޙަކަްށ ވޯުޓ ދެްއވާނީ މެންބަރުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެެރއިން އިޞްލާ

އެ ހުށަހެޅި ތިންހަތަރު ފަސް އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ވަީނވިްއޔާއި އެ ފަސް 

އިޞްލާޙަްއވެސް ބައްަލވައި ިވސްނާވަަޑއިގެން ޭއގެ ތެރެއިްނ  އެބޭފުޅަކަށް 

 100ފެންނަ އެންަްމެ ރަނގަޅު އިޞްލާޙަށް. އެރަނގަޅު އިޞްާލޙަށް ވޯޓު ދެއްވާ 

ުނވީނަމަ ދެން ބާކީ ހުރި  މެންބަރުން މަދުވެ ފާސްވާގޮތް

އިޞްލާޙުތަކަްށވެސް ޭއގެ ުކރިން ހުރި އިޞްލާޙުތަކަށްވުރެވެސް އަދި 

އާދަިއގެ އިޞްލާޙު ގެންނަން މެންބަރުންނަށް ފެންނަން ރުހިވަަޑއި 

ނޑުމެންނަށް އެފުރުޞަތު  ނުގަންނަވާ އިޞްލާޙަްއވެްސ ވޯޓުދޭން އަުޅގަ
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 105ތީތޯ. ައޅުަގނުޑ ދެކޭ ގޮުތގަިއ ހުޅުވާލައި ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ގޮތަކަށް އޮ

އެއީ ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްާލޙު ކުރުމުގައި އަދި ަގާވއިދެއް އިޞްަްލާުޙ 

ކުރުމުގަިއވެސް ހަމަޖެހޭ ގޮތަަކށް ނުވާނެ. އެއީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ދެްއވީމާ 

މިވާގޮތަކީ ދެން އެ ޑްރާފްްޓ އޮތްގޮތަށް ދާްނވީ ެއއީ ެމންބަރު އެންަްމެ 

ނީ، ެއންަްމެ ރަނގަޅު އިޞްލާޙަށް އެ އިޞްލާޙު ފުރަތަމަ ވޯޓު ލައްވާ

 110ފާސްނުވީމާ،ަި ދެންހުރި އިޞްލާޙަށްވެސް ވޯޓު ލަިއގެްނ ފާސްވާވަުރގެ 

ނޑުމެން ޖެހޭނީ ހަމަ ޑްރާފްޓަށް  މެންބަރުން ނެއްކަމަށް ވަީނިވއްޔާ އަުޅގަ

ދާން ޑްރާފްޓަށް ގޮސް ޑްރާފްޓަަަށްވެސް ޯވޓު ނުލެވިއްެޖަކމަށް ވަނީވިްއޔާ 

ގޮތަކީ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އަލުން ބަހުސް ކުރަްއވައި އެ އަލުން ދެން މިވާ

ޑްރާފްޓު ކުރުމަށް ދާންޖެހޭނީ އެހެންވީމައި  ެއކަތިވެްސ ިއޞްލާޙު ނުވީމަިއ 

ަްގެްނ މިކަހަލަގޮތަކަށް މިކަން ކުަުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ   115އަނެކަތި އިޞްލާޙު ކޮށް

. އެހެންވީމާ، ކަމަކަށްވެސްުނވާނެ. މީ ރަނގަޅުވާނެ ގޮެތްއވެސް ނޫން

އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮުތގަިއ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަަކިއ އޭގެ ވަރަށް 

ޒަމާނުއްަްސުރެން އެކަން ވަަރށް ރަނގަޅަށް ވިސްިނގެން ެޓސްޓުކުރެިވ އެ 

ސާބިތު ކުރެވިަފއި ހުންނަ ަކންތަށްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންވާނީ ފުންކޮށްަް 

 120ނެތްަްަކމަށް ވަނީވިްއޔާ  ވިސްނާފައި ެއއީ ޚާއްޞަ ެޓްކނިކަލް މައްސަލައެއް

ނޑުމެން އެކަހަލަ ކަންކަން ނަގަިއގެން  މިކަހަލަ ޝެޝަންތަކުގައި ައަަޅުގަ

ބަހުސްކުރުމުގެ މާނައެއްެވސްނެތް. އެއީ ވަގުތު ނަގާލުމަކަށްވާނީ، 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިތާނަގއި ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްެޖ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ކުރަްއވަން ވާނީ ެއއްެވސް ގޮތަކަަަްށ   ވިސްނަިއގެންނޭ ކަންަތއްތައް 

 125އަވަސް އަރަިއގެން ނުވާެނއޭ. ތެދުފުޅެއް ައވަހަށް ކަންކަން ކުރާ 

ވާހަކަެއއްނޫން މިދައްކަީނ ވިސްނަިއގެން ކުރާ ާވހަކަ މިދައްކަނީ 

ކުއްލިައކަށް އެތައްުދވަހަުކ ކަމެއްކުރެވި ނިމިފަިއ އޮތްވައި ދެން 

ތިބެފައި ވާހަކަަދއްކަން ެފށީމައި މިކަހަލަ  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާނުލައި މިތާ

މައްސަލަތަށް ނުކުމެގެން ދާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރިއާސަތުން 

 130ހުޅުވާލެްއވީމައި ިމވީ އަުޅަގނޑު މިތާނާަގއި މިވާަހކަ މިދައްކަނީވެސް 
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އެހެނަމަވެސް ައޅުަގނުޑގެ ާވހަކައަކީ ަވގުތު ނަގާލުމެއްޫނން ޢިއްޒަތްތެރި 

އްޒަތްތެރި ރައިސް މިކަން ފުންކޮން ވިްސނާވަާޑއިގަތުުމގެ މެންބަރުންނާ ޢި

 މައްޗަށް ިއއުތިމާސް ދައްާކވާަހކަެއއް  ޝުކުރިްއޔާ.

 

 135ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ާވހަކަފުޅަށް އިޙްަްތިރާމް ކުަރން. ތެދުފުޅެއް  ކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑުމެން ަޢމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތެއް  ވެސް އެަބއޮތް. ކުރިން އަަަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު ކަންތައްތައް އިޞްލާޙު ކުރަން  އެހެންނަަަމަވެސް އަުޅގަ

މަސައްކަތް ކުާރއިރު މީގެ ކުރިން ކަން ތައްތައްަް ުކރަމުން އަންނަ 

ގޮތުަގިއވެސް ސުވާލު އުފެދޭ ކަހަލަ ކަންތައްވާނަމަ އެއާދޭެތރޭގައި ވާހަަކ 

ނޑުމެނަށް   140އެއްބަްސެވވޭ ޮގތަކަށް ކުރިައްށ ދައްކާލާ ޙިޔާލު ފާުޅކޮށް އަުޅގަ

ދިއުން އެއީ ރަނަގޅު ކަމެްއކަމަށް ވާނެތީ އެގޮތަށް ހަމަ އެފުަުރުޞަތު 

 ެަ އަރުވަނީ. ައޅުަގނޑު މިހާރު މިރުފުޞަތު މިއަރުވަނީ ފާދިއްޕޮޅުގެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުްސތާޛުަު ޙުސައިން އިބްރާޙީމް.

 

 145 ތްތެރި ރައީސް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާުޙތަކާމެދު ވޯޓަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަ ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

އެއްެސވުމުަގއި އެްއ އިޞްާލޙައްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙަށް އެއްމެންބަރަކަްށ  ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް 

 ވޯޓު 

ރު ދެއްޭވގޮތަށް އޮތުން ރަނގަުޅ ކަމުގައި މާލޭގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުަމކީ އެީއ އަލްފާޟިލް އިބްރާޙީމް އިސްމާޢީ

 150އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއިދުކުރެވޭ ހުށަހެޅުްއވުމެްއަކމަށް ވާތީ ހަމަ 

އެކަނި އިބްރާހިމް ިއސްމާޢީލްގެ ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއިދު ުކރުމުގެ ގޮތުްނ 

ނޑަށް މިގޮތަށް ތާއިދު  އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންމިހިފީ. އާދެ އަޅުގަ

މިކުރެވެނީ މިގޮތުަގއި އިންާސފު ޤާއިމުވާނެކަމަށް ފެންނާތީއާ އަދި ހުށަހެޅޭ 

އިޞްލާޙުތަުކގެ ފެންވަުރ ރަނގަުޅވާނެކަމަށް މިެދންނެވި ހުށަހެޅޭ 

 155އިޞްލާޙުތަކެއްނޫން ފާްސވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ފެންވަރު ަރނގަޅުވާެނކަމަްށ 

އީ އެންމެ ފެންނާތީ. އާދެ އެަެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙު އެ
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އެކަީށގެންވާ އެންމެ މޮޅު ިއޞްލާޙުކަމަށް ނުވެހިަގއިދާނެ. ސަބަބަކީ ދެްނ 

އަދި ޭއގެ ފަހުންވެސް ުހށަހެޅޭ އިޞްލާޙެއް އެއަްށުވރެ މާރަނގަޅު 

ނޑުމެންނަްށ  އިޞްލާހަކަށްެވސްވެަފއި ޮއވެދާނެ. ނަމަވެސް އަުޅގަ

 160ޅުަގނޑަްށ ގިނަފަހަރަށް މި ވާގޮތަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަެނއްާކވެްސ އަ

ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހުން މަޢާފަށް އެދި ަދންނަވަން ޖެހެނީ 

ނޑަށް ާވގޮތެްއވީމަ ހަމަ  ހަމަ ކުއްލިައކަށް ބަެއއް ބޭފުުޅންނަން ހަމަ އަޅުގަ

މިދަންނަވާލަނީ އެހެން އެއްެވސް ޢިއްޒަތްތެރި އެހެންބޭފުޅަކު އެކަމާ ހިއްޕުޅު 

ނޑު ދެކެން. ާއދެ އަޅުަގނޑަށް ހަމަޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާ ެނަކމަށް އަޅުގަ

 165ކުޑަކޮށް ބަލާލެވޭ ހުށަހަޅުއްާވ ބޭފުޅެއްގެ އިލްމީ ލަޔާޤަތާ ޤާބިލިއްޔަތާ 

ނޑަށް މިހިތަށް އަރަނީ ވަރަށް ރަނަގޅު އިޞްލާޙެޭކ  ބަލާލައިފައި އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ެއއަށް ވޯޓް ނަގާލާނެ މާބޮޑު  އެހުށަހެޅުއްީވ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑަްށ މި ދެންއެކަމަކު ފަހުން އަޅުަގނޑަށް މި ވި ސްނުމެއްނެތި އަުޅގަ

އެނގުނީ ެއއަށްވުރެ ރަނގަުޅ އިޞްލާޙެއް އެބައޮތޭ އެހެްނވީމާ އަޅުަގނުޑ 

ނޑަށް ވޯޓް ދެވުންނަމަ މާރަނަގޅު ވީހޭ އިނގޭތޯ.   170އެ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑަްށވެސް ައންނާތީވެ. ދެން  އެހެންވީމާ މިފަދަ ޚިޔާލުތަކެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަްށވެސް އަނެްއ އިޞްލާޙަކާ މެދުެވސް ވިސްނާާލ 

އެއިޞްލާަޙކަށްވެސް ވޯޓު ދިނުމުގެ މިނިވަންކަން ނުވަތަ އެ ޙައްޤު 

ނޑު ހިތުން ހުށަހެޅޭ އަދި ފާސްކުރެޭވ  އޮތްކަމަށް ވާނަމަ ެއއީ އަުޅގަ

 175އިޞްލާޙުތަުކގެ ފެންވަރު މާބޮޑަށް ރަނގަޅުވާެނކަމަށް ފެންނާތީ މިޚިޔާލު 

 ރިސްކޮށްލީ ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަ

 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ ެއއް ިއޞްލާޙަށްވުރެ ިގނަ އިޞްލާޙަްށ  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު 

 ވޯޓުދިނުން. އާދެ، މި މަޢުޫޟޢުގައި ވާހަކަ ދަްއކާލާއިރު ިމހާރު އަޅުަގނޑު  މަީސޙް މުަޙންަމދު هللا ޢަބްދު

ޖެހެނީ މިސާލެއްގެ ގޮތުން އެކަން އެއް އިޞްލާަޙށް ވުރެ ގިަނ ދަންނަވަން ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 180އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ދިނުން އެއީ އޮންނަންނުޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތަގިއ 

އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަެވސް އެއް އިޞްލާޙަްށވުރެ ގިަނ އިޞްލާޙަށް 

ވޯޓުދީފިނަމަ އެކަން ބެލޭނެ ގޮތެްއވެސް އެަބއޮތްތޯއޭ. ފަހަރެއްަގއި ހަމަ 
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ށް އޮިޅގެންވެސް ވޯޓު ދެއްވިދާނެ. ދެން މި އިލެކްްޓރޯނިކް ވޯޓިންގ ބޭފުޅަކަ

ސިސްޓަމުގެ ތެެރއިން ެއަކން ބެއްލެވޭނެ ިނޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވޭނެ. 

ނޑުމެން ވޯުޓގުނާ އުސޫުލން ދާކަމުގައި   185އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން އަަދދު މިބަލަނީ ކޮންކޮން ބޭފުޅުންނެއްކަން ވޯުޓ  ވަނީނަމަ އަުޅގަ

ނޑަކަށް އެނގިަފއެއް ނެްތ. ދެން އޭަގިއ  ދެއްވަނީ އެ ބައްަލވާކަެމއް ައޅުގަ

އަޅުަގނޑު ުސވާލުތަެކްއ އަޅުަގނޑު ހިތުތެރޭަގއި މިއުފެދެނީ 

ނޑުމެން މިދައްކަނީ ކޮންވާހަަކއެްއކަން ފަހަރެއްަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި  އަަަުޅގަ

ނަޑްށ މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިެގންފައި އޮވެދާނެ. އެހެން  190ނަމަވެސް އަުޅގަ

އިޞްލާުޙ  3އެހާ ސާފުކޮށް އެކަން ނޭނގޭތީ. މިސާލަކަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތީ 

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިންނަވާ މި ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގައި  159

އެހެން ަގވާއިދަްށވެސް އަދި ޤާނޫނުއަސާސީެގ މާއްދާތަަކށްވެސް ދެތިްނ 

ނޑުމެން  އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމަކީ އެއީ  ހަމަ ވެދާނެކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިމަރުޙަލާގައި   195ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެ. އެހެންކަމުގައި ވަނީނަމަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރާނެޮގތާ ބެހޭގޮތުން ހަމަ ވާހަކަ ދެއްކުންވެްސ 

އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅިގެން  3ރަނގަޅުވާނެ. ެއގޮތަށް ބަލާިއރު މިސާލަކަށް 

 1ުޑ ޭއގެ ތެެރއިން ެއންމެ ބޮޑަށް ތާއިދު ކުރަީނ އިޞްލާޙު އަޅުަގނ

ނޑު ހިތުތެޭރގަަައި އޮވެދާެނ އިޞްލާޙު   1ކަމަށްވެސް ވެދާނެ ދެން އަުޅގަ

 200އަށްެވސް ވޯޓު ދެްއވެން.  3ފާސް ނުވެއްޖެ ކަމުަގއި ވަީނނަމަ އިޞްލާޙު 

ނޑު ރެސްޯޓރެންޓަކަށް ވަ ެދ މިވެސް ވެދާނެ ގޮެތއް، އިހަަކށް ދުވަހު އަުޅގަ

އޯޑަރުކޮށްލީ މަސް ރިހައަކަްށ އޯޑަރުކޮށްލީމާ ީވގޮތަކީ މަސްރިހައެއްނުެއްއ 

ނޑުގެ ފުަރތަމަ ޗޮއިސް ދެން އެމީހުން ބުނީ އެބަހުއްޓޭ  ނެތް. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު އޯޑަރުކުީރ ކުުކޅު ރިހައަްށ އެެހންވީމާ މިކަހަލަ  ކުކުޅު ރިހަ ދެން އަުޅގަ

 205ާވކަމެއް. ދެން ައނެއް ސުވާަލކީ  ކަމެއްެވސް ހަމަ ދިމާވުމަކީ އެކަީށގެން

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ިމނިންމަނީ ކިހިނެއްތޯ ވޯޓަްށ އަށްަސވާނީ. 

ފަސްޓްކަމް ފަސްޓްސާރްވޑް އުސޫލުން. މިސާލަކަށް ފުރަަތމަ އިޞްލާޙު 

ވަނަ ިއޞްލާުޙ  3ހުށަހެޅުއްވީ ެދވަަަނަ ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީ 
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ޓަށް އައްަސާވިއރު ދެން އަދި ހުށަހެޅުއްވީ އެތަރުތީބުން ެއހެންވީމާ ވޯ

 210އެބަޮއވޭ ަގވާއިދު ވެސް ހުށަހެޅިފައި. ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ 

 1އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ިމައންނަނީ ގަާވއިދުެގ މާއްދާ. އޭެގ ފަހުގައި  

ވަނަ އިޞްލާުޙެވސް މި ހުށަހެޅެނީ.  3ވަނަ ިއޞްލާޙު  2ވަނަ އިޞްލާޙު 

އަްށސަާވއިރުވެސް ިމވެސް އަުޅަގނޑުމެން ބަލާލަން އެހެންވީމާ ވޯޓަށް 

އިްޞލާޙަށްވުރެ ގިނަ  1ޖެހޭނުކުތާއެއް. ދެން އުފެދޭ އަނެއް ސުވާަލކީ  

 215އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ެދވޭކަމަްށ ވަނީނަމަ ފާސްވެއްޖެކަމަްށ ވަންޏާ އެ 

ހިސާބުން ދެން އެނިމުނިއްޔޭ. ެއގޮތަށް ބައްަލވާަކމަށް ވަންޏާ 

ސާލަކަށް ޖަލްސާގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން ކަމެއް ފާސްވީ. މައްސަލަެއއްނެތް. މި

ނޑުމެން  56ޯވޓު ނޫނީ  55ފާސްވީ މިސާލަކަށް  ވޯޓު. ދެން އަޅުގަ

ނަޑއަޅަން ޖެހޭނެ ދެން އޮތް އިޞްލާހަކަށް ޫނނީ ގަާވއިދުގެ  ކަ

 220މާއްދާއަކަްށވެސް ވޯޓަށް އަްއސަވާނެތޯ ނުވަތަ ާނއްަސވާެނތޯ. އަްއސަަވއިފި 

ަވނަ އިޞްލާޙަށް  2ލިބިފައި އޮްއވާ  55އްަގއި ކަމަށްވަންޏާ ފަހަރެ

ވެްސ އެހެްނވީމާ މި ވަރަށް ގިނަ ވާަހކަ މިދެއްކެީނ  56ލިބިދާނެ 

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިނުންެވސް މި ހުރިހާ  އެތަންމިތަނުން އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ވާހަކަެއއް ދަްއކައިާލއިރުަގިއެވސް މިދެންނެވިހެން އެއް ިއޞްލާޙަށްވުރެން 

 225ޞްލާޙަށް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު ވޯޓު ެދްއވާކަން ުނވަތަ ގިނަ އި

ނުދެއްވާކަން އެންމެ ފުރަތަމަ އެނގިވަަޑިއގަންނަވާީނ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރަށް. ދެން އެޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުގެ އަރިހުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް 

އެަބ  އެނިގވަަޑއިގެންފާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެބަ އޮތްތޯއޭ އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑ ނިންމާއިފިކަމަށްވަންޏާ  ބަލަމުތޯއޭ އެހެން ބަލާނެތޯއޭ. އެގޮތަށް އަުޅގަ

 230އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެހެްނ ބަލަންވެސް ވާނެހެން. އެހެންވީމާ މިކަހަލަ 

ނުޑ ެއކަިނ  ބައެއް ުސވާލުަތއް ހުރީމާ އަޅުަގނޑު މިުސވާލުތަްއ އަުޅގަ

ވާލުތައް ކޮންމެވެްސ އެކަނި ނުކޮށްލާ އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއެރީ ހަމަ މިސު

ވަރަކަށް ހިއްާސކޮށްލާނަމޭ.  އަޅުަގނޑު އެްއެވސް ހުށަހެޅުމެއް 
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ހުށަހަޅާކަށްނޫން. ހަމަ މިދެންނެވީ ސުވާލުަތއް ހިތުތެޭރގައި އުފެދޭތީެވ 

 235 އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ ވަރަށްބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

ެމންބަރުން އަދި  69އިގެން ިތއްބެވީ މިހާރު ޖަލްސާގައި ހާޒިަިުރެވވަޑަ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 69އެއްފަހަރު ދަންނަވާލާނަން މިހާރު ޖަލްސާގައި ވަަޑއިގެްނ ތިއްބެވީ 

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު  މެންބަރުން. ދެން އަޅުގަ

 240 ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާއިޒް. 

 

 ރި ރައީސް. އާދެ، އިްއޔެގެ މަޖިލީސް ނިމިގެން ދިޔަ އިރުވެްސ ޢިއްޒަތްތެ މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް ެއދިފައިވާނެ. އާދެ، އެ އެދުީނ ހަމަ މާލޭގެ  މެންަބރު އަަަލީ ފާޢިަިޒް 

އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ  1ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް އިސްމާޢީަީލް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 245ަތަކށް އޮތުމަށް ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ެލވޭގޮ

ތާއިދުކުރަން. އާެދ، ެއކަން މިހާރުމިވަނީ ނިމިގޮސްފައި. އެހެންނަމަވެސް 

ނުޑ  އަޅުަގނޑު ެއގޮތަށް ވޯޓު ދޭްނ ހުށަހެޅުމުގެ ތާއިދުކުރި ގޮާތމެދު އަޅުގަ

ުޑ ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަން ބޭނުން. އާދެ، ފުރަތަމަކަމަކީ އަޅުަގނ

އިޞްލާަޙކަށް ވޯޓު ެލވޭގޮތަްށ  2އިޞްާލޙަށްވުރެން  1ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ 

 250އޮތުމުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމމަސައްކަްތވެސް ފަސޭހަވެގެްނދޭ. އަދި އެއީީކ 

އޮތް ދެތިން އިޞްާލޙުގެ ތެރެއިްނ ގޯްސގޮތެއްނޫން ސަބަބަކީ ހުަށހެޅިފައި 

ނޑުމެން ކުރިމަތީގަ  އިވާ ޑްރާފްަޓށް ވުރެ ކަމުާދ އަޅުަގނޑަށް ޮއވެދާނެ އަުޅގަ

މިސާލަކަށް. އެހެން އޮތްކަމަށްވަންޏާ އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ   ދެއިޞްލާޙެއް 

ނޑަށް އެންމެ ކަމުދިޔަ އިޞްލާޙަށް. އެ ފާސްނުވީ. ދެން  ވޯޓުދޭނީ އަުޅގަ

 255އަޅުަގނޑު ދޭނީ ެދވަނައަށް އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ކަމުދިަޔ އިޞްލާޙަށް. 

އެއީކީ ގޯްސކަމެއް ނޫންކަަމށް އަޅުަގނޑަްށ  އާދެ، މިހެން މިކަން އޮތުން

ނޑު އެކަމަްށ ތާއީދު ކުރަން ގަސްދުކުރީ. އާދެ، ދެން  ފެންނާތީ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ާބރުލާ ވާހަކަދެއްކެމުން މިދާ އެްއކަމަކަށްވެަފއި 

މިއޮންނަނީ ތިމަންނަމެން ކުރިންވެސް ކުރަމުންއައި ގޮތްތަެކއް އެބަހުއްޭޓ، 
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 260ކުޅި އާދަކާދަަތކެއް އެބަުހއްޓޭ، އެެއއްޗިހި ދޫކޮށްލާަފިއ ގޮްސގެނެއްަް މުސް

ނޑު ެއއަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން. އާެދ، ުކރިން ކުރަމުން  ނުވާނޭ. އަުޅގަ

އައި ގޮތްަތކެްއވެސް އަުޅަގނޑުމެން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ. މިހާރު އެއަށްވުެރ 

ނޑުމެންނަށް ރަަަނގަޅު ގޮތަކަށް ކުެރވިާދނެ ޤަބޫލުކުރާ  ކަމަށް އަުޅގަ

ގޮތްތަެކއް ހުރިކަމަށްވަންޏާ. އެހެންވީމާ، މުސްކުޅި ޒަމާުނއްސުރެ މިއަދާއި 

 265ހަމައަށް މިކަން މިހެން ކުރަމުން އައިސް އޮތީތީ މިއަުދ މިކަން މިހެން 

ނޑުެގ ޮޕއިންޓަކީ. އާދެ،  ކުރާކަށް ކޮންމެހެން މަޖްބޫރެއްނޫނޭ މިއީ އަުޅގަ

ފާތު އެއްެޗއް. ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ދެން އަނެއް ވާހަަކއަކީ ޚިޔާަލކީ ތަ

ަަސް  ހަމަގައިމު އެަކއްަޗކަށް ނެހެދޭނެ. ކިތަންމެ ދުވަހަކު ާވހަކަދެއްކިޔަ

އެިއކީ އެަކއްަޗކަށްވެސް ުނވާނެ. އާދެ، ޏ. އަަަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 270މެންބަރު މަސީަީޙުގެ ވާހަކަިއގައި މިސާލެްއގެ ގޮުތަގއި ބައެއް ެއްއޗެހި 

ނޑުަުެވސް ކުޑަުކޑަ މިސާލެއްގެ ޮގތުގައި ެއްއޗެްއ ވިދާޅުެވއްޖެ.  އަުޅގަ

ބުނެލަން ބޭނުންަް. އާދެ، މިސާލަކަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ެއއްެމ 

 ްަ އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓު ދިނުމުެގ ޚިޔާލު އެއީ ހަމަ ހުރެދާނެ އެއްެޗއް

އަޅުަގނުޑ ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ އެހެންމެ މިސާލެްއގެ ޮގތުގަިއ ބަލާއިރު 

 275ންމެ ހިތާވާ މީހާއާ އިންނަން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ުކރަނީ. އެމީހާއާ އެ

ނުއިނދެވުނީމާ ދެން މީހަކާ ނުއިނދެ ތިބެން ތިބޭ މީހުންވެސް އެބަތިބި. 

އެވެސް ގޮތެއް. ެއކަމަކު އަުޅަގނޑުގެ ގޮތަކީ ހަމަގައިުމވެސް އެންމެ ހިތާވާ 

ދަިއގެން އިންނުން. މީހާއާ ނުއިނދެވުނިްއޔާ ެދވަނައަްށވެސް މިހެއް ހޯ

އެގޮުތގެ މަތިން މިއިޞްާލޙަށް ތާއީދު ކުރަން ގަްސދުކުރީ. އާދެ، 

 280 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

  މިވާހަކަދެކެވެމުން ުނވަަތ ބަހުސްކުރެވެމުން މިދާ މައުޟޫޢުަގއި ޙަސަން ޢަފީފް 

ނޑު  ވާހަކަެދއްެކވުން: ަާދެ، އަުޅގަ އަޅުަގނުޑވެސް އެްއެޗއް ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. އާ

ނޑުމެން ކަމެއް ރަނގަޅަށް ކުރާކަމަށްވަންޏާ   285ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް އެކަމެްއ  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރންވީ އަުޅގަ

ކުެރވޭ އެންމެަެަެަެަެަެަެ ރަނގަޅަްށ ފެންނަ ގޮތެއް ނޫިނއްާޔ އެޤަބޫލު

ގޮތެއް. ެއއީ ެއއްމެ ގޮަތކަށް ވާންޖެހޭނީ. އާދެ، ެދވަނަ ގޮެތއް ޤަބޫލުކުެރވޭ 

ކަމަށްވަންޏާ ނޫނީ އުޞޫެލއް އޮންނަކަމަްށވަންޏާ ހުށަހެޅުއްވި ހުރިހާ 

ނުޑ   290ގޮތްތަކަްށވެސް ޤަބޫލުކުެރވޭ ޮގތެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ކަށް އަޅުަގނުޑމެން ވޯޓުދޭނީ ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަަކައކީ އިޞްލާޙަ

ހުށަހެޅިފައިވާ  ޑްރާފްޓަށްުވރެ އެއިޞްލާޙު ރަނަގޅުާވ ކަމަށްވަންޏާއޭ. 

އެއިޞްލާޙު ފާސްުނވެގެން އަެނއްކާ ެދވަނައަށް ޑްރާފްްޓވެސް ރަނގަޅުވެދާނެ 

ކަމަށް ޑްރާފްޓަށް ވޯޓުދޭކަމަށްވަންޏާ ހުށަހެޅިފައިވާ ގިނަ ިއޞްލާޙުތަކެްއގެ 

 295ނެ ޑްރާފްޓަްށވެސް ރަނަގޅު ދެވަނަ ިއޞްލާހެއް އަދި ތެރޭގައި ހުރެދާ

ނޑުމެން ކޮން  ތިންަްވަނަ އިޞްލާހެްއވެސް. އެހެންވީމާ، ިމގޮތުން އަުޅގަ

އިޞްަްލާޙެއްތޯ ީމގަިއ އެްނމެ ރަނގަޅު އެްއޗަީކ ބަާލއިރުަގއި ނޫނީ 

ޑްރާފްޓްތޯ ނޫނީ އިޞްލާޙުތޯ ބަލާލުން އެންމެ ރަނގަޅު ެއއްޗަީކ 

ނަޑށް ހީވަނީ ެއއްގޮަތކަށްވުރެަެ ގިނަ ގޮަތކަށް ބަލައިފިކަމަށްވަން ޏާ އަުޅގަ

 300ވޯޓުދޭ ކަމަށްވަންޏާ ހުށަހެޅިފައިހުރި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށްަް 

އެންމެންނަށްވެސް ވޯޓުެދވޭނެ. އަދި ޑްރާފްޓަށްވެސް އެްނމެންނަށް ވޯޓު 

ދެވެންޖެހޭނެ. އެގޮތަށް އޮންަނންޖެހޭނީ. އޭރުން ދެން އެންމެ ގިނަ ވޯޓުދިން 

ްއޗެއް އެފާްސވީ ެއއްެޗއް. އެއަޣުލަބިްއޔަތު ލިބިދާނެ އެއްގޮތަށްވުރެ ގިަނ އެ

ނޑުމެން  ގޮތަށްވެސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ ތެދުފުެޅްއ އަުޅގަ

 305ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއިެވސް އަދި ކުރީގެ ަރއްިޔޔުންގެ ޚާއްަޞ 

ޞްލާޙުތަކަށް މަޖިލީހުގައިވެްސ އަމަލުކުރަުމން އަިއގޮެތއް ހުށަހެޅިފަިއާވ އި

ވޯޓަށް އަަހއިގެން އެްއވެްސ އިޞްލާޙެއް ފާސްުނވެއްިޖއްޔާ ޑްރާފްޓަށް 

ވޯޓަށް ެއއްެސވުމުގެ އުޞޫލު. ދެން، ޑްރާފްޓް ފާސްނުެވއްިޖއްޔާ މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅުނު ޚިޔާލުތަކާއި އެްއކޮށް އަނެއްކާ ޑްރާފްޓް ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވާ 

 310އަލުން އެއާމެުދ ބަހުސްކޮށް  އެމާއްދާެއއް ނުވަތަ އެކަމެްއ އަނެއްކާ

ޑްރާޓްކުެރވިގެން އަނެއްކާ ެދވަނަ ފަހަރަށް މަޖިލީހަށް ގެނައުން. އާދެ، 
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ކޮންމެއަކަސް މިކަުމގައި ަބއެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިަިގޮތަށް 

ވާހަކަފުޅު އެބަދަްއަކވާ. އާެދ، އެގޮތަށް ެއވާހަކަފުޅު ަދއްަކވާ ބޭފުޅުން 

ކުރީަގއި މިތަނުގައި ހިނގަމުން އައިސްަފއިާވ އެވާހަކަަދއްަކވަނީ މީގެ 

 315އުސޫލަކަށް ވާތީ. އާެދ، އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި ެއވެސް އެންމެ 

ނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ އެްއޗަކީ  ރަނގަޅުގޮެތއް. އެހެންނަމަެވސް އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެން އެްއގޮތަށްވުެރ ގިނަ ގޮތަްށ، ވާަހކައަީކ އަުޅގަ

އެެހންގޮސް ހުރިހާ  1،2،3،4އޮތިްއޔާ ހަމަ  ޕްރިފަރެންސްތަކެއްަް

ނޑުމެން ޕްރިފަރެންސް ދެވޭގޮތަކަްށ ނޫނީ ވޯޓު  އެްއޗަކަްށވެސް އަުޅގަ

 320ދެވޭގޮތަށޭ އޮންނަންޖެހޭނީ. ާއދެ، މިޚިޔާލު އަޅުަގނުޑގެަެ ހިތުގައި ުއޅޭތީ 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ، ުޝކުރިއްޔާ.  މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން. އާދެ، ކުީރ ދުވަހު މިކަމާ  ޅު ުއތުުރބުރީ ނިލަންެދއަތޮ

 ބެހޭގޮތުން  ވާހަަކ ދަްއކަން ެފއްޓެީވ އަުޅަގނޑުަު ކަންނޭނެގ. އެހެންވީމާ،  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޝިާހބު 

 325މިފުރުޞަތު ހޯދީ. އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަ އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން މިއަދު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އާދެ، ައޅުަގނޑަށް ޢިްއޒަތްެތރި ގިނަ މެންބަރުން ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅުން 

ނޑު ދަންނަވާާލނަން. އާދެ،  އަޅުަގނޑަްށ ތާއީދުކުެރޭވޮގތް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ާތއީދުކުެރވެނީ ތ. އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޙަސަަަން 

ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަކަށްވެްސ  ޢަފީފް އެހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް. އާދެ، ެއއީ

 330ބޭނުންފުޅު ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށްވެސް ވޯޓުދެްއޭވގޮތަށް އޮވެަފއި 

އެއިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގިއ އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ އިޞްލާޙެއް 

ނޑުމެން ނިންމައިފިން  ފާސްވާކަމަށްވަންޏާ، މިހާރު ކުރީ ދުވަހު އަުޅގަ

މެއް ފާސްވާެނގޮތް. އެހެްނވީމާ، މިމަޖިލީހުގެ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކަ

އަޣުލަބިއްޔަތަްށވުރެ ގިަނވާ ޮގތަށް ދެއިޞްލާޙަށްވެސް ވޯުޓލިބިދާނެ. އޭގެ 

 335ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ވޯޓު ލިބޭ އިޞްލާޙަށް އެީއ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް ފާސްވާގޮްތކަމަށް ހެދުން. އާދެ،  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތްކަމަށް އަުޅގަ

ބަާލއިރު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާޙުތަކަށްވެްސ  އެއަށްަް
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ވޯޓަށް އައްަސވާނީ. އަދި ހަަމއެާއއެކު ކޮމިޓީން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

އިޞްލާޙަށްވެސް ވޯޓަށް އަްއސަވާނީ.  އައްަސވާފަިއ ެއންމެ ގިނަ ވޯުޓ 

 340ދަދެއްކަމަށްވަންޏާ ލިބޭގޮތްަް އެއީ މަޖިލީހުެގ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭ އަ

އަޅުަގނޑުމެން ެއއީ ނިންމާގޮތްކަމަށް ހަދާނީ. އެހެންވީމާ، 

 އެހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް ައޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަން. 
 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން  މާލޭ  މެންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ، އަުޅގަ

 345. އެްއ ވާހަަކއަީކ ބޭނުންވަނީ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ދެތިންކަމެއް އަްޙމަދު އާޠިފް

 އަޅުަގނޑުަުމެްނގެ 

ތެރެއަށް އެަބއާދޭ ެއއްކަހަަލ ދެޚިޔާލު. މިސާލެއް ދަންނަވާނަމަ މިހާރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެން މިބަހުސްކުރާ މައްސަލައާ މެދުަގިއވެސް އެަބއުޅޭ އެކަހަލަ 

ދެޚިޔާލެއް. އެއީ ެއއް އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ ިއޞްލާޙަށް ވޯޓު 

 350ނެކަމަށް ދެބޭފުޅަކުެވސް ތާއީދުކުަރއްވާ ވާހަަކ ދައްަކވާއިުރ ދެވިދާ

އެއްބޭފުަޅކު އެބަ ވިދާުޅވޭ ޭއެގ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ އިޞްލާޙު 

ފާސްަްކުރުމަށް. އަނެއްބޭފުަޅކު އެބަ ވިދާުޅވޭ ޭއގެ ތެރެއިން ވޯޓު 

 ނުލިބިއްޖިއްޔާ ެއއިޞްލާޙެްއ ކަޓުވާލާފައި ދެން އަނެއްާކވެސް ބާކީ

ހުރިބަޔަށް ދާން. މިކަހަލަ ވަރަށް ކުދިކުދި ތާފާތު. ެއހެންނަަަމަވެސް 

ނޑު ގޮެތއްަގއި އެދެ ޚިޔާލަކީެވސް ެއއް އިޞްލާަޙށް ވުރެ ގިނަ   355މައިގަ

އިޞްލާޙަށް ވޯުޓ ދިނުމުގެ ރޫުޙ. ދެން މިކަހަލަ ދެ އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅިގެން 

ންހަމަ ވޯޓަކަށް އުޅޭއިރު އެދޭތި ަވކިކޮށްަލިއފިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެން ދެ

އަހާއިރު ދެން ލިބޭ އަދަދު މަދުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެްއކޮށްލެިވއްޖެ 

ކަމަށްވަންޏާ ދެން ތިންވަނަ ޮގތަކަށް އެހުށަހެޅޭ ގޮަަތަށްވުެރ އެގޮތަށް ލިބޭ 

 360ވޯޓު ގިނަެވސް ވެަެދާނެ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ ރޫޅާ 

ނޑުމެންނަށް ފަސޭހަވެދާނެއޭ ރޭވުމުގެ މަަސއްކަެތއް ކޮށްެލިވއް ަާ އަުޅގަ ޖެއްޔާ

އަވަްސކޮށްލަން އުޅުމަްށވުރެ. މާނައަކީ ފުރަތަމަ ޚިޔާލަކީ ެއއް 

އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިޞްާލޙަށް ވޯޓުދެްއވުމުެގ ޚިޔާލުތޯ ަބލާލައިފައި ދެން 
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އެކަން ކުރާނީ ކޮން ގޮަޮަތަކށްތޯ މިސާލަކަށް. އެކަހަލަ ގޮތަަަކަށް އޭތި 

ނޑުަުމެންނަށް. ދެން މިހެން ރޫަޫޅާލައިފައި   365އަލުން ރާވާެލިވއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

މިދަންނަވަނީ ހަމައެކަނި މިމާއްދާއަށް ނުވަތަ މިޚިޔާަލކަްށ ނޫން. އެހެން 

ނޑަްށ ނުފެންނާތީ  މާއްދާއެއް ޑްރާފްޓްކުާރއިރު ފަސޭހަވާނެކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ދުރަށް  އެވާހަކަ މިދަންނަވާލަނީ. ދެން އަޅުގަ

ވިސްނާލާއިރު ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީައށް ޚިޔާލުތަކެްއ ގޮސްފަިއވަނީ އަޅުަގނޑުމެން 

 370ޖަލްސާއެްއގައި ޚިޔާލުފާުޅކޮްށފައި، އެޚިޔާލުަތކޭވެސް ެއހެން ބުނެވެން 

ނޑުމެންނަށް. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މިގަާވއިދު  އެބައޮތް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަ މަ މިތާ އެތެރޭ ކޮމިޓީއަށް މާއްދާތައް ފޮނުިވއިރު އަުޅގަ

ވާހަކަތަެކއް ދައްކާލީ މިސާލަކަށް ހަމަ ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްތޯ ކުރާނީ. 

އޭރު ދެްއކުނު ވާަހކަތަުކގެ ެތރޭގަިއ ޖަލްސާތައް ަލއިްވކޮށް ދެއްކުން ކަހަލަ 

 375މިވެނި ބާވަތެްއގެ ކަންތަކެްއ ކުރާނީއޭ އެވެނި ބާވަެތްއގެ ކަންތަކެްއ 

ށް. އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތުގައި މާއްދާއަްށ ކުރަނީއޭ. އެކަހަލަ ގޮތަކަ

ނޑުެމންނާ ހަމައަށް  ހުށަހެޅި ނުވަތަ ޑްރާފްޓް ކުރެިވގެން އަުޅގަ

އައުމަށްފަހުަގއި ފުންކޮށް ރަނގަޅަށް އެއާމެުދގައި ިވްސނާލެވޭކަންެވސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެހެން އެދަްއާކލާ ވާހަކަެއއްގެ 

 380ްއޗެއް ޑްރާފްޓްކޮްށލަންވެސް ފުރިހަމައަށް ޚިޔާލުތަކެއް ނުކުރެިވ ތެރެއިން އެ

ހުންނަކަމަށް ފެންނަނީ. އެހެންވެގެން މިހާރުެވސް މިއުޭޅކަމަށް ބޮޑަށް 

ލަފަކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ދެތިން ނުކުތާ ހަމަ 

ފާހަގަކޮށްލުމަށްޓަކަިއ އަުޅަގނޑު މިފުރުޞަތުެގ ބޭނުން މިކޮށްލީ. 

ނޑަްށވެސް ބޮޑަށް ބުަރެވވެނީ އެއް އިޞްލާޙަށްވުރެ ިގނަ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ 

 385ވޯޓުަު ެދވޭނެގޮަތކަށް އޮތުން އަދި ޭއގެ ތެެރއިން އެންމެ ިގނަ ވޯޓު ލިޭބ 

އިޞްލާޙެއް ފާްސެވގެން ދިއުްނ އެީއ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިްއޔަުތ ލިބޭނެކަމެއް. 

ީކ، ޝުކުިރއްޔާ އެގޮތަށް އޮތުން ައޅުަގނަޑށްވެސް ތާއީުދކުރެޭވ ގޮތަ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
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 390 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުާފނު މިބަހުސަށް މިމައްސަލަ ހުޅުއްވާަލްއވަމުން  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

 މިނެޓެްއހާއިރު މިވާހަކައަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާނެކަމަށް  45ގަޑި އިރެއްހާއިރު  ޢަބްުދއްަރޝީދު ުޙަސއިން 

ނޑަްށވެސް ފެންނަ ުކަޑކުޑަ ެއްއޗެއް ވިދާޅުވެ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ަފއި އޮތީމާ އަުޅގަ

ނޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ މިހާަާރު  ދަންނަވާލަން މިތެދުވީ. އެއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް މިފެނިވަޑައިގަންަނާވ ގޮތަށް އެްއ 

 395އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިޞްާލޙަށް އެއް މެންބަރަކަށް އެއްަމއްސަލަެއއްަގއި 

ދެޭވ ގޮަަތަށް އޮތުން. އެއީ ވަރަށް ރަނގަުޅގޮތެްއ. އެީއ މިހެން  ވޯޓު

މިދެންނެވީ އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާގައި ައޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން ދިޔަ 

ނޑުމެްނ ގޮތެްއ މިނިންމީ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ އަދަދާއި  އެންމެ ފަހުން އަުޅގަ

ނެކަމާ މަޖިލީހުގެ ކަމެއް މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނިމިގެންދާ

 400ބެހޭގޮތުންވެސް ފަހަކަްށ ައިއސް ހުށަހެޅުއްވެމުން ިދޔަ ިޚޔާލުތައް ދިަޔއީ 

ވަރަށް ެއްއގޮތް ޚިޔާލުތަެކްއ ވަރަށް ކުދި ކުދި ތަފާުތތަކަކާ އެީކގައި. 

އެހެންވީމާ، އެއީ ވެދާެނގޮތެއް. އެހެންވީމާ، ެއްއ އިޞްލާޙެއް 

 ްަ އޮތުމަކީ ހަމަ  ފާސްނުވެއްޖިްއޔާ އަނެއް ިއޞްލާޙަކަށް ވޯޓު ދެޭވގޮތް

ަްވެްސ ވިސްޭނ ގޮތުަގއި. ހަމަ  ނޑަށް ަް އަުޅގަ ރަނގަޅު އުސޫލެއް

ނޑު ިމފުރުޞަތު މިހޯދީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި   405އެާއއެުކވެސް އަުޅގަ

މިހާރު މިއަމަލު ކުރެވެމުންދާ ގަވާއިުދަގއި އެބަޮއވޭ ެއއްވެްސ 

ދެގޮތަކަްށ  މައްސަލައަކަށް ވޯޓު ދިނުމުަގއި ެއއް މެންބަރަކަށް އިދިޮކޅު

ވޯޓެއް ނުދެވޭެނއޭ. މިނުކުތާައކީ ވިސްނާލަން ރަނގަޅު ނުކުތާއެކޭ ހީވާީތ  

ނަޑއެިޅގެްނ މިވެނިކަމަށް  އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލީ. އެއީ ހަމަ ކަ

 410ފެންނަކަމަށް ފާސްނުވީމާ ނުފެންނަކަމަށް ނަގާ ވޯޓަކަށްވެްސ ވޯޓު ދިނުން. 

ނުވާނެހެން. އެއީ މިކަހަލަ  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެއީ ހަަމޖެހޭ އުސޫލަކަށް

ކަންތަކުަގއި އޮންެމވެސް ަވރެއްގެ ލިމިޓްތަެކއް ގެްނގުޭޅތަން ފެންނާތީ  

އަޅުަގނޑު ހިތަްށއެރީ މިނުކުާތ ފާހަގަކޮށްލާނަމޭ. އެީއ އަުޅަގނޑުމެން  އަދި 

ގަާވއިދުަގއި ާމއްދާަގއި ުނހިމެނިއަސް އުޞޫލީ ގޮުތން ވިސްނުން 

ނުޑ މިދަންނަވާލީ. ބަހައްޓަިއގެންވެސް ކުރަން   415ަރނގަޅުކަމެކޭ ހީވާތީ އަުޅގަ
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ނޑުމެން މިއަށް ތަބާޢަވާކަށް ނުޖެހޭނެ ކުރިން  ކޮންމެހެނަކުންނެއްަް އަުޅގަ

ހިނގަމުން އައި އުޞޫަޫލުތަަކަަކުން. އެހެންނަމަވެސް މިކަަހލަ ކަންތައްތަާކ 

ދޭތެރޭގައި ވިސްނުން، ުކރިންވެސް ކުެރވެމުންދާ ޮގތް އެނިގގެން 

ސްަް ބަލަިއގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަގޮަތކަށް އިޞްލާޙު އެގޮްތގޮތްވެ 

 420ކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް ަރނގަޅު ގޮތްތައް 

އޮންނާނެގޮތްކަންަް ފެންނާތީ އަޅުަގނޑު ިމވާހަކަ މިދަންނަާވލީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ.

 

އާދެ، ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ވަރަށް މުހިންމު  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެ 

ނޑަށް ގަބޫުލކުެރވޭ. އެހެންވީމާ،   425ނުަުކުތާއެްއ ފާހަގަ ކުަރްއވަިއފިކަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިމައްސަަލއިަގއި ގޮެތއް ނިންމަާވއިރު އެުނުކތާއަށް ރިޢާޔަތް 

ނޑަށްވެސް ހީވޭ. ކުރަްއވަިއގެން ގޮެތއް ނިންމެ ވުން ރަނގަޅުވާނެހެން އަުޅގަ

އާދެ، ދެން އަޅުަގނޑު ިމފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ޮކޅުމަޑުލު މެންބަރު 

 ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަނަށް. 

 430 

 

 އައްސަލާމް ޢަަަލަަަިއކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކުރީ ުދަވހު މައުޟޫޢުގަިއ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

ނުޑ ތާީއދު ކުރި ގޮތަްށ ބަެއއް މެންަބރުން ވާހަކަފުޅު މިބަ ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން   ހުސްގައި އަުޅގަ

ދައްކަވަމުން ދާތީ އެކަމާ އަޅުަގނޑު ިމއިންނަނީ ވަަރށް އުފަލުން.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 435މިމައްސަލައިަގއި ައޅުަގނޑު ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީލުކޮށް ެއްއޗެއް ދަންނަވާ 

ދު މިވާހަަކ މިދައްކަނީ ހިތް އެބައޮތް. ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު މިއަ

ހުށަހެޅުންތަަަކަށް ނޫނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެެރއިން 

ކަމެއް ފާސްކުރުުމގަިއ މެންބަރަކަށް ެއއްގޮތަްށވުރެ ގިަނ ގޮތަށް ވޯޓު 

ދެވިދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މިބަހުސްެގ ދެކޮޅަށްވެްސ 

 440ަގނޑު ވަރަށް އަވަަހށް ބަލާލާނަން. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަލާލެޭވތޯ އަޅު

ފުރަތަމަ ގޮތަކީ މެންބަރަކަށް އެއްމެންބަރަކަށް ވޯޓު ހުށަހެޭޅ ގޮތަށް އޮތުން. 
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މެންބަރުން  55މިގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި މަޖިލީހުގެ އަޣުލަިބއްޔަތު މިލިބެނީ 

ތިއްބަިއވަިއގެން. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ފާސްވެއްޖެނަމަ ދެވަނަ 

ހެޅުއްވުމަކަށް ާޖގަެއއް ޯނންނާނެ. އެއީ މަޖިލީހުގަިއ މިހާރު މިތިއްބަވަނީ ހުށަ

 445ވޯުޓ ލިބިގެން ާބީކ ނުތިއްބަވާނެ  55މެންބަރުން ކަމަްށ ބައްަލވަންޏާ  158

މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްނުކުރެވޭނެ އަދަދަކަށް. އެަެހެންވީމާ، ހުށަހަޅާ 

ށަހެޅުމަކަށް ވޯޓުެނގުމާިއ ހުށަހެޅުމަށް ޕޮއިންޓުތަކުެގ ތެރެއިން ދެވަަނ ހު

ނުނެގުން ބިނާވެގެްނވަނީ ެއހެންކަމުން ފުރަތަމަ ހުށަަަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް 

ލިބެނީ ކިތައް ވޯޓުކަުމގެ މައްޗަށް. މިސާލަކަށް މިއަުދ މަޖިލީހުގައި 

 450 69މެންބަރުން.  69މެންބަރުން، މަޢާފްކުރައްވާ  59މިތިއްބެވީ 

ގެން ހުށަހެުޅްއވުމަކަށް ވޯޓަށް މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަަވއި

ވޯޓު  14އައްަސަވއިގެން ހުށަހެުޅއްވުަމކަށް ލިބުނީ މިސާލަކަށް ެއންމެ 

ކަަަމަށްވާނަމަ ދެވަނަ ހުަށހެޅުއްވުމަކަްށ ވޯޓުްނ ެއްއސެވުމުެގ ޖާގަ 

މެންބަރުން ތިއްަބވާނެތީ. ފުރަތަމަ  55އޮންނާނެ. ެއއީ ވޯޓު ނުދެްއާވ އަދި 

 455ވޯޓުކަމަްށވާނަމަ ދެވަަނ އިޞްލާހަކަށް  15ލިބުނީ އިޞްލާޙަށް މިސާލަކަށް 

ވޯޓަށް އެއްެސވުުމގެ ޖާގަެއްއ ނޯންނާނެ. އެއީ ނުދެއްވަާވ ތިއްބަވާނީ، 

ނޑަށް ދެންނެުވނީ ނުބައިކޮށް. އެއީ  ޯވޓު ލިބިއްޖެނަމަ  14ކުރިން އަުޅގަ

ވޯުޓ  15ދެވަނަ އިޞްލާަޙކަށް ވޯޓު ިދނުމުގެ ޖާގަ އޮންނާނެ. ެއއާ ިޚލާފަށް 

ލާޙަށް ލިބިއްޖިއްޔާ ދެަވނަ ވޯޓަކަށް އެހުމުގެ ޖާގަެއއް ނޯންނާނެަެ. އިޞް

ނޑު މިަދންނަވަނީ މެންބަރަކަށް އެއް ވޯޓުދެވޭ ގޮތަކަްށ   460އެހެންކަމުން އަުޅގަ

މެންބަރުން  69އޮެވއްޖެނަމަ މުޅި މަޖިލީހުގަިއވެސް މިސާލަކަށް 

ހުމުގެ ތިއްބަވާނަމަ  އެްއ ިއޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙަްށ ވޯޓަށް އެ

ަުކަމުގެ މައްޗަށް  ފުރުޞަތު އޮންނާނީ އެއިޞްލާޙަށް ލިބެނީ ކިތައް ވޯޓު

އެއަށް ބިނާކޮްށގެންކަުމގައި. ެދން އޮތީ މެންބަރުންނަށް އެްއހުށަހެޅުއްވުމަށް 

 465ވުރެ ގިނަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޯވޓުދެވޭ ގޮތަްށ އޮތުން. މަޖިީލހުގައި ިތއްބެވީ 

އެއީ ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ މެންބަރުންކަމަށް ވާނަމަ  55އެންމެ 

އަދަދު ކަމުގަިއވާނަަަމަ މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 
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 55އޮންނާނެ. އަދި ޤާނޫނީ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ިމސާލަކަށް 

މެންބަރުންނަށްވުރެ އިތުރަށް މެންބަރުން ތިބިނަމަ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުގެ 

 470ެވގެންދާނެ. އެެހންކަމުން އެއް ފުރުޞަތު އެނިސްބަތުން އިތުރު

ހުށަހެޅުމަށްވުރެ ގިނަ ހުަށހެޅުމަށް މެންބަރުންނަށް ވޯޓުަުދެްއވޭނަމަ  

އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މަޖިލީހުންަް ކަމެއް ފާސްކުރުމުގެ ކަމެއް 

އޮންނާނެ. އެހެންނޫންނަމަ އެްއ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވުެރ ގިނަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

ޓު ނުދެއްވޭނަމަ އެދުވަުހގެ ޖަލްސާއިން ކަމެއް މެންބަރުންނަށް ވޯ

 475ފާސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިވެ ކުަޑެވގެންދާނެ. އަދި ެއބިނާވެގެންދާނީ 

އެމަޖިލީހުގައި ތިއްެބވީ ކިތައް މެންބަރުންކަމުގެ މައްޗަށް.  ހިސާބު ޢިލްމުގެ 

ތެރެއަށް ބަލާލަންޏާ މިއީ ަރނގަޅަށް މީހުންނަށް އެނގޭެނކަމެއް. ދެން 

ޅުަގނުޑ ދިމާ އިދިޮކޅަށް ދެހުށަހެޅުއްވުމަށް ވޯޓުެދވޭ ޮގތަށް އޮތުމަކީ އަ

ނޑުމެންެގ ޒަމީރު ގަބޫލުކުާރ ކަމަކަށްނޫން.  އަނެއްހެން އަުޅގަ

 480އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުެމން އެންމެންވެސް ގަބޫލުުކރާނެ މިތަނަށް 

އް ނޫނީ މިހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ދިމާ އިދިކޮޅު ސްޓޭޓްަމންޓްތަކެ

ހުށަހެޅުންތަކެއް ނޫން. ވަރަށް އެްއގޮތް އިޞްލާޙުަތއް ނުވަަތ ހުށަހެޅުންތައް 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ އެގޮތަށް އެއް  އެބަހުރި. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ހުށަހެޅުއްވުމަށްވުެރ ގިނަ ހުަށހެޅުއްވުމަށް އެްއ މެންބަރުންނަށް ވުރެ ގިނަ 

 485ކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ަކމަކަށްވާނެ. އަދި މެންބަރުންނަށް ދެވޭގޮތަކަށް އޮތުމަ

މަޖިލީހުން ކަންކަން އަވަހަްށ ފާސްވެ ިދއުމަށް އެޭޅ ބާަރކަށްވެްސ ވާނެ.  

އާދެ، ެއއް ހުށަހެޅުްއވުމަށްުވރެ ގިނަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވޯުޓނުދެވޭ ގޮަަތަށް 

އޮތުމަކީ ވާހަކަަދއްަކވާ ބަެއްއ ބޭފުޅުން، ދައްކަވާ ބޭފުޅުްނނަށް ވާހަކައެއް 

މަވެސް ދަންނަވަން ައޅުަގނޑު އެބަޖެހޭ. ެއއީ އެގޮތަށް ަދއްަކވާ އިުރަގއި ނަ

 490ކަމެއް މިހާރު އޮތްގޮތަށް އެކަން ބޭްއވުމަށް. ނޫނިއްާޔ ރައްޔިތުންެގ 

މަޖިލީހުގައި ެއކަންކުރާ ޮގތަށް އެކަން ކުރުމަށް ާވހަކަދައްަކވާއިރު 

ކީ ވަރަށް މިވިދާޅުވަނީ ޒަމާނުްއސުރެ ކަންހިނގާ ގޮތަށް ކަން ުކރުމަ

މުހިންމުކަމެކޭ. ކީއްެވގެންހޭ މިވީލް މިއިންވެންޓްކުުރމަށް މިއުޅެނީ. 
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ޙަޤީޤަތުގައި އަދަުބވެރިކަާމއެުކ ދަންނަވަން ވީލްވެސް ީރއިންވެްޓކުރުަގއި 

 495ރީއިންވެޓް ކުރަންޖެހޭނެ. އިނޮވޭޓިވް ގޮތްަތއްވެސް ތަޢާރަްފކުރަން ޖެހޭނެ. 

ްގވެސް ލަްއވަންެޖހޭނެ. އަދި އާ އަދި ބެއަރިންގ ކަމުނުދަންޏާ، ބެއަރިން

ވައްތަރު ަވއްތަުރގެ ވީްލވެްސ އިންވެންޓް ކުރަންޖެހޭނެ. އެއީ ކަންނޭނގެ 

އިންސާނުންގެ ކަންތައްަތއް ކުރިއަރާ ގޮތަީކވެސް އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، 

ޒަމާނުއްސުރެ ކަންހިނގި ޮގތަށް ކުރަން ހަދައިގެްނ ޭއގެ ދެރަގޮާތއި 

ނޑުމެ  500ންަނށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެބަޖެޭހ އަދި އެގޮތަށް ކުރިމަތިލާން އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރީމާ ޭއގެ ހިތި ަނތީޖާވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. ހަމަ 

ގައިުމވެސް ޒަމާނުއްސުރެ ކަްނހިނގި ގޮތަށް ކަންކުރަން މަސައްކަތްކުރަންޏާ 

އެކަމާ އިިދކޮޅަށް ކަްނކުަރންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ ދެްއވި 

 ރުޞަތުގައި އެވާހަކަ ދަންަނވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ،ފު
 505 

ޝުކުރިއްާޔ، އާދެ، ކުރިްނެވސް އަޅުަުަގނޑު ދަންނަވާިލހެން މިހާަާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޚިޔާަލށް ހަމަ އިތުރު  2ޚިޔާލެއް. މި  2މިތަނުގައި މިހިނގަމުންދަނީ ހަމަ 

. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ވާހަކަަަތަްއވެްސ މިދެއްެކވެުމންދަނީ

ވޯޓަކުން ފެނޭތޯ ބެއްލެވުން ރަނގަޅުތޯ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ވަރަށް 

 510މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކަާމއެީކގަިއ ހަމަ ަގވާއިާދ ބެހޭ މައްސަލަެއއް 

ވޯޓަކުން ނުނިމިގެްނވެސް ހިނގައިދާނެ. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ 

ފާސްކޮްށލަން އެއް ގޮތަށް ނޫން އަެނއް ގޮތަްށވެސް   ކޮންމެ ގޮތަކަށްެވސް

ފާސްކުރާއިރު ފުރަތަމަ ދެއްކި ވާހަކައާ ހަމަ ދިމާ އިދިކޮޅު ނޫން 

ބަދަލުކޮށްލަން މަޖިލީހުން އެއްބަސްވުަމކަށް އަންނަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

 515ގަސްދުކުަރއްަވިއގެން ކަމުަގިއ ވަނީވިްއޔާ ހަމަ ފުރަތަމަ އަހާ ގޮތްނޫން 

ހާ ގޮތަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވޯޓުެދއްަވިއގެން ނިމިދާނެ. ދެން އަ

ނޑުމެންނަށް މިކުރެވެނީ ކީްއކަން އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވިސްނާލަިއގެން ކުރިއަށް ދިުއންަް ރަނގަޅުަުހެން ހީވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން 

ހަމަ ދިމާލަށް ނުފެންނަ ގޮތަކަްށވެސް ެއވަގުތު  އަޣުލަބިއްޔަތުން 
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 520ިރވުމުެގ ގޮތުން ެއއްަބސްވާން ޖެހިދާނެކަމަށްަް ވިާދޅުވި ވިދާުޅވުމަކީ ބައިވެ

ނުޑމެން އެންމެން  އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ތާއީުދަުކުރާކަމެއް. އާެދ، އަުޅގަ

މިއުޅެނީ އިޞްލާޙުތަކަށް ޯވޓުަުނަގަން  ަވގުތުތަެކއް ހޭދަ ކުރުމުގެ 

ަް ވާހަކަ ދައްަކިއގެން އެންމެން ނަށް ބަދަލުގައި ައޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންގެ ރޫހަަކށް ވާންވާނީ.  އެއްބަްސެވވޭގޮަތކަށް އައުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަޭަގިއ އެބަހުރިކަން   525އެހެންވީމާ އެރޫޙު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބއެނގޭ. އަދި ައޅުަގނޑުމެްނ މަސައްކަތް 

، މިކުރަނީވެސް ހަމަ އެހެންކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލު ކުރެވޭ. އާދެ

ނޑު މިހާރު އެދިވަަޑިއގެންފައިވާ  މެންބަރުންނަށް  2އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ފުރުޞަތު އަރުވާަފއި ދެްނ މިޚިޔާލު ފާޅުކުަރއްވާަފިއ ތިބި ބޭފުޅުން 

ނުޑ މިހާރު މިހެން   530ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތަގއި ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށްވާނަމަ، އަުޅގަ

ދުކުަރއްވާ ވާހަކަފުޅު މިދެންނެވީ މީގެ ތެރެއިން ޮކންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ާތއީ

ދައްކަވަމުން ދާއިރު މީގެ ުކރީދުވަހު ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމުެގ ގޮތުން ގިނަ 

ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދައްކަވާަފއި ހުރީ. އެހެންވީމާ އެހުށަހެޅުއްވުމުގެ ގޮުތގަިއ  

އަލުން މިގެންނެވުން ެއީއ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އެޭދކަމެއް. އޭރުން 

 535ތް އަދި ތާއީދު ލިބުނުޮގތް ލިޔެލާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުނުގޮ

މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ފޮނުވާފައި، މެންބަރުން ބައްލަވާލަްއވާފައި ެއއަްށ 

ވޯޓަށް އަހަިއގެން ަވކިގޮަތކަްށ ނިންމާނީ. އާދެ، މާލެއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 ޝާކިރު. هللا މެންމަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 

 540 ޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއް  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު

 ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީރު ޙުސައިން އެފާހަަގ   ޝާިކރުهللا ޢަބުދު

ކުރެވި ޮޕއިަިންޓް ައޅުަގނޑަށްވެސް ވިސްިނގެން ެއާވހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ ެދއްކެވުްނ:

ލުމަށް. ވީމާ ދެން އެވާހަކަ ރައީސްެގ ސަމާލުކަމަށްޓަަކިއ ދަންނަވާ

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ވިާދޅުވުމާެއކު ައޅުަގނޑު މިފުުރޞަތު މިހިސާބުން 

 545 ނިންމާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަްށ އެދުނީ މިހާރު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 ަގއި އަުޅަގނުޑވެސް ކޮންެމވެސް ެއއްެޗއް ބަހުސް ކުރަމުންދާ މައްސަލައި ރިޔާޟް ރަީޝދު 

ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މިކަން   ވާހަކަެދއްެކވުން: ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާތީވެ. ެއއީ އަުޅގަ

 550ވަރަށް ައވަސްކުރަން ވާހަަކ ދައްކަމުން މިދާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނ 

މަްށ ބަހުަުސްކުރަން ނުޖެހޭކަމަކަށް ބަހުަުސް ކުރީމާވެސް އެެވސް ލަސްވު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ަމއްސަލަެއއް. ދެން އެންމެ ަރނގަޅު ގޮތެްއ 

ނަޑކަށް ހިއެއްނުވޭ ހުށަހެޅޭނެ ހެންނެތް. ކޮންމެ  އެްއވެސް މީހަކަށް އަުޅގަ

މީހަކުގެވެްސ އެަބއޮތް ރަނަގޅު ކިތަންމެ ގޮތްތަކެްއ. އެެހންވީމާ ރަނގަުޅ 

 555ކަށް ޔަޤީންކަމާއެީކ ގޮތަކީ ކޮަބއިކަން ވަރަްށ ދަތި އެއްެވސް މީހަ

ދަންނަވަން. އެހެންކަމާއެކު ިމހާރު ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވޭ 

އިްސލާޙު ވެއްޖެއްާޔ  3ގިނަ ގޮތްތަކަށް ފުރުޞަތު ލިބުން ވޯޓު ދިނުމުގައި. 

ިއޞްލާޙަށްވެސް ވޯޓުޭދން އެފުރުޞަތު ދިނުން. އެހެންނަމަވެސް  3

ގަޅު ގޮތްކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް އެވެްސގޮެތއް. ެއއީައކީ އެްނމެ ރަނ

ނޑުެމންނަށް މިހެން   560ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެްނ މިދެންނެވީ އަޅުގަ

ހެދިއްޖެކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ުމސްތަޤުބަލުގައި ނޫނީ ކުރިައށް އޮތްތަނުަގިއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަެނއްާކ އިތުރު ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ވުމަކީެވްސ 

ަކހަލަ އެހެން ވަގުތެއް އަތުެވއްޖައީ ކަމަްށ އެކަީށގެންާވގޮތެއް. އެއީ މި

ވެއްެޖއްޔާ އަދި ަގވާއިުދ ފާސްވުމުގެ ކުރިން ދިމާވާ އެތަްއ 

 565މައްސަލަތަކެްއވެސް ހުރެދާނެ. އަދި ގަާވއިދު ފާސްކުެރޭވ ފަހުން ދިމާވާ 

މައްސަލަތަްއވެސް ހުރެދާނެ. އެއީ ަގވާއިުދގަިއ އެހެން އޮްތކަމުގަިއ ިވޔަސް 

އްޒަތްތެރި ރައީސް ފުރުޞަތު ދެއްވާނެ މެންބަރަުކ ބަހުސްކުރުމަށް ޢި

ނޑަށް ފެންނަގޮތަީކ  އެގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި ކަމަްށވެްއޖެއްޔާ. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ާތއީދެްއ މިކަމަަަށް ކުރަނީކީެއއް ނޫން. ފަހަރެއްަގއި ތާީއުދ 

ނޑުގެ ނިންމުމަކަށް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ  570ނޑެްއ ކޮށްފިއްޔާ ެއވެދާނެ އަުޅގަ

މިއަދަކު ެއއްވެސް ކަމަކަްށ ތާއީދެއް ނުކުރާނަން. އެހެންނަމަވެސް 
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އަޅުަގނުޑގެ ިޚޔާލެއްމީ. އެެހންވީމާ ައއްުޑއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެވިދާޅުވިހެން އެއް ޚިޔާލަށް ވޯުޓ ދިނުންއެއީ 

ނޑަްށ ހީ ވަނީ. ެއީއ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ރަނަގޅު ގޮެތއްހެން އަުޅގަ

 575އެހެންނޫންކަމަށް ވެއްިޖއްާޔ ޭއގެން އިތުރު ަމއްސަަލތައް ނުކުތުމަީކ 

އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. ެއީއ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެެވސް އެްއގޮތެްއ 

ރަނގަޅުގޮެތއް ނިންމަވަން ިމޖެހެނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނަޑށް ފެންނަގޮތެއް 

ގޮަތކަށް ފުރުޞަުތ  ވަނަ  3ވަނަ ގޮެތއް ނުވަަތ  2އެީއ ެއއްގޮތް. ދެން 

ދެއްވާކަމަްށވަންޏާ ކުރިން ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅެވއްޖެ ެއޮގތަށް ފުރުޞަތު 

 580ދެަެއްވާފަިއ، ދެލިކޮޕީަގއި ވާގޮތަށް އަދި ެއއް ފުރުޞަތު ދެއްވަން. 

އެހެންވީމާ އެހެންހެދުންވެްސ އެވެސް އިންސާފުވެރި ގޮަތކަށް ވާނެހެނެއް 

 3. އެހެންވީމާ އެހުށަހެޅިފައި ހުންނަ އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ

 3ގޮތް ނޫނީ  2ގޮތެްއ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  2ގޮތުންކުރެ ކޮންމެ 

ގޮތަށްވެްސ ވޯުޓ ދެވެންޮއތުން މުހިންމު. ކޮންމެހެން އެްއކަމެްއ 

 585ފާހަގަކޮށްފައި ދެކަެމއް ފާހަަގކޮށްފައި ެއގޮތަށް ވޯޓު ދިުނމުގެ ބަދަލުގަިއ 

ޔާލު ފާޅުކުރަން އެމީހަކު ބޭނުންވާ ނިންމުމެއް ހަމަ އެމީހަކު އަމިއްލަ ޚި

ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު އެމެންބަރަކަށް ދިނުމަށް އަޅުަުަގނޑަްށ ވަރަށް ބޮޑަްށ 

އެކަން ޤަބޫލުކުެރވޭތީެވ ެއާވހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 590 

ެއދިވަަޑއިގަންަނވަމުން އެބަގެންަދވާ. ދެންމެ  އާދެ، އަދިވެސް ަބއެްއ މެންބަރުން ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ވާހަކަދެްއކެިވ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިދާޅުެވއްޖެ ގަާވއިދު ފާސްވިޔަްސވެްސ 

ފަހުންވެސް ރިޔާސަތުން ުފރުޞަތު ދެއްވާނޭ. ފުރުޞަތު ދޭނޭ. އާދެ، 

ގަާވއިދުަގއި އޮތްގޮެތއްގެ ަމތިން ފުރުޞަތު ދެވެމުން ދާނޭ. ގަާވއިދު 

 595ހު ހަމަ ގަވާއިދާ އެްއގޮތަށް ގެންެދވޭތޯ ރިާޔސަތުގައި އިންަނ ނިމުމަށްފަ

މީހަކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނެ. މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިލްޔާސް އިބްރާހީމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 
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ނޑު މާލޭ މެންަބރު   ގެ ވާހަަކ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ައޅުގަ

 600 ވީހާވެސް ކުރުކުެރވޭތޯ ބަލާނަން. އާދެ، ކުރީުދވަހު ެއއް އިޞްލާޙަްށ  އިލްޔާސް ިއބްާރހީމް 

އެއް ވޯޓަްށވުރެ، މިދެންނެވީ އިސްލާހަކަަަށް އެއް ވޯޓަށްވުެރ ގިނަ ވޯޓު ދެވޭ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުެގ  ނޑުވެްސ ވާހަކަެދއްކިން. ޭއރު އަުޅގަ ވާހަކަ. އެޚިޔާލަށް އަުޅގަ

ތުގައި އޮތީ އިޞްލާެޙއް ފާސްވުމަށްފަހު ދެން އޭގެ ފަހަތުގައި ހުރި ހި

ނުޑ  އިޞްލާހުތަކަށް ޯވޓަށް ައހާކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް. ދެން އަުޅގަ

 605ފުރުޞަތަކަށް އެދެން މިއަދު ބޭނުންވީ ދެންމެ ރިޔާސަތުގެ ވާހަކަ ފުުޅގަިއ 

މަވެސް ފަހުން ގާތްަގނޑަކަށް ެއއްޚިޔާެލއް ތަފާތުގޮތަކަށް އުޅެނީއޭ. އެހެްނނަ

ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަ ުފޅުގަިއ ހުރިހާ 

އިޞްލާޙަކަްށވެސް ޯވޓަށް ައއްސަވާަފއި ެއއިޞްލާހުތަކަްށ ވޯޓުދިނުމުގަިއ 

އެްއއިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ ިއޞްލާޙަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޖާގަވެސް ލިބިފައި ދެން 

ނޑަށް އެންމެގިނަ ވޯުޓއޮތް ގޮެތްއ ފާސްކުރައް  610ވާ ިޚޔާލު ައިއމާ އަޅުގަ

ނުޑ  އެދުވަހު. އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ެއވާހަަކ ދެކެވުުނ މީހަކަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ހިތަށްވަީނ  ނުޑގެ ޚިޔާުލ އެއާ ވަރަށްތަފާތޭ. އަުޅގަ ވެދާނެތީ އަުޅގަ

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި ފާްސނުވެއްޖެކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ދެން އަންނަ 

އި ޮއތްގޮތަށްވުރެ ރަނގަުޅކަމަށް ެފންނަންޏާ އެއަށް އިޞްލާހުވެސް ޑްރާފްްޓގަ

 615ލިބިދޭން. އެހެންނަމަވެސް އެައށް އިޞްލާޙެއް ފާސްވުމަށްފަހު ދެން ފަހަތުގައި 

ނޑުގެ ިޚާޔލުގައި އޮތްގޮަތކީ.  ހުރި އިޞްލާހުތަކަކަށް ވޯަޓަކށް ނޭހޭނޭ. އަޅުގަ

ނުޑ އެދެންނެިވ އެްއޗަކާ އެދުވަުހ މާލޭގެ ިޢްއޒަ ތްތެރި މެންބަރު ދެން އަުޅގަ

އިބްރާހީމް އިސްމާޢިލް ދެއްެކިވ ވާހަކަފުޅާ ައޅުަގނޑަށް މާަނ ނެގުނުގޮުތގައި 

ވަރަށް ގުޅުން އެބަހުރި. އަިދ އެއަްށވުރެ ތަފްޞީލުކޮްށ މިއަދު ކޮޅުަމޑުލުެގ 

 620މެންބަރު ޑަކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުން އެއިން އެާވގޮތްތަްއ 

ނުޑގެ ޚިޔާުލގަިއ އޮތީ ހުށަހެޅޭ ސާފުކޮށް ދެއްަވއިފި. އެހެ ންވީމާ އަުޅގަ

އިޞްލާޙަކަށް ފާްސވުމަށްފަހު، އެކަްނ އެދިަޔއީޭއަޭ އެިހސާބަށް. އެހެީރ 

އަނެއްާކވެސް ކުރިއަށްހުރި އިޞްލާޙުތަކޭ. އޭގެ ތަޭރަގއި ޑްރާފްްޓގަިއ 
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އޮތްގޮތަްށވުރެ ރަނގަޅު ގޮތެްއކަމަށް ފެންނަކަމަށްވަންޏާ އެފާސްކުރުމަށް ވޯުޓ 

 625މުގެ ޙައްޤު މެންބަރުންނަށް ލިބިދެއްވުން އެއީ ރަނަގޅު ކަމެއްކަމަށް ދިނު

ނުޑ މިވާހަަކ  ނޑު ެއވާހަަކ ދެއްކީ. އާެދ، އަުޅގަ އަޅުަގނޑަްށ ފެންނާތީ އަުޅގަ

ދައްކާއިުރ މީހަމައެކަނި ގަާވއިދު ފާސްކުރަން ޤާނޫނުއަާސސީ ފާސްކުރަްނ 

ނަޑއަޅާ ގަާވއިދުގެ މާއްދާަތއް  ފާސްުކރާއިރު ބޭނުންކުރާ އަޅުަގނޑުމެން މިކަ

ނޑުެގ ހިތުަގއި އޮތީ. އަނެއްާކ  އުޞޫލެްއގެ ވާހަކަ އެކަިނ އަުޅގަ

ނުޑ   630ޤާނޫނުއަސާސީއާ ހަމަޔަްށވެްސ އެޚިޔާެލއް ނެތް. އެހެންީވމާ އަުޅގަ

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން ފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ޞަތަކަށް އެދުނީ ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މިމައްސަލާގަިއ އަޅުަގނޑު ފުރު އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ 

 އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަ ޮކންމެވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާުލމަށް. އަޅުަގނޑު  މެންަބރު ާޤސިމް ިއްބރާހީމް 

ނުޑ ވަރަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން:  635ދެކޭގޮުތގައި ޅ. އަތޮޅު މެްނބަަަރު ދެއްެކވިވާަހކައަށް އަުޅގަ

ތާއީދު ުކރަމޭ މިދެންނެވީ އެބޭފުޅާ ދެއްެކވި ވާހަަކިއގެ ތާއީދުކުރަން. ެއއީ 

ނޑަްށ ފެންނަކަމެއްކަމަްށ ވާތީ ެއވާހަކަ  ރޫޙަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ައުޅގަ

ދަންނަވާލަން. އެއީ މާލޭގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްގެ 

ހެޅޭ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ. މިހެން ދަންނަވާލަން މިޖެހުނީ އެހުށަ

 640ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި ުފރަތަމަ ހުށަހެޅޭގޮތް ފަހަރެއްގައި ދިމާވެދާނެ 

ވަނައަށް ހުށަހެޅޭ. އެކަމަުކ  2އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންގޮަތށް. ނުވަތަ 

ފުރަތަމަ ހުށަހެޅޭގޮތަށް ފުރަތަމަ ވޯޓު ައއްސަާވކަމަށްވަންޏާ އެއީ ފަހަރެްއގަިއ 

ޅު ގޮތްކަުމގައި ވިަޔސްވެސް ފުރަތަމަ އޭގެ ފަހަތުަގއި އޮްތގޮތް ެއީއ ރަނގަ

ހުށަހެޅޭގޮތަށް ފުރަތަމަ ވޯޓަްށ އަްއސަާވކަމަށްވަންޏާ މިދެންނެވި ފުރުޞަތު 

 645ވަަނ  3ވަނަ ިއޞްލާޙާ  2އެބަެގއްލިގެންދޭ. އެހެންވީމާ ެއަިސަބަބަށްޓަކައި 

 3އިޞްލާޙަށްވެސް އެފުރަތަމަ ހުށަހެޅޭގޮތް ދެވަަނއަށް ހުށަހެޅޭގޮތް ނުވަތަ 

ނޑުމެން ވޯޓުލާން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ވަނައަ ށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް އަުޅގަ

އެޙައްޤުދިނުން ައޅުަގނޑު ެއދެނީ. އެހެންވީމާ ައޅުަގނަޑށްވެސް އެގޮތަްށ 

އެކަން ފެންނަވާހަކަ ދަންނަާވލުމަށްޓަކައި ައޅުަގނޑު ިމާވހަކަ ދަންނަވާލީ. 
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 650ަގނޑުމެްނގެ އެއީ މިދެންނެވި ސަބަބަށްޓަކައި. އެހެންެވއްޖެއްާޔ އަޅު

ރަނގަޅުގޮެތއް ނެރުމުަގިއ އަދި ޑްރާފްޓްަގއި އޮތްގޮތަްށވުރެެވސް 

ރަނގަޅުގޮެތއް ފެނިގެން ހިނގައިދާނޭކަމަށް ދެންމެއަކު މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާީހމްވެސް ވިދާުޅވި ފަދައިން އަޅުަގނޑަްށވެްސ 

ތުގެ ބޭނުންހިފީ. ވަރަށްބޮޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށްޓަކައި މިފުރުޞަ

 655 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ޝުކުރިއްާޔ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ކުރީދުވަހުގެ ޖަލްާސގަިއ ހުށަހެޅި ޚިޔާލު. އެއާބެޭހޮގތުން އެްއޗެއް   މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު

ނޑުެގ ދަންނަވާލުމަ ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ެއދުވަހު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަގޮތް އަޅުގަ ށް. އަޅުގަ

 660ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާފައެއް ުނވާނެ. ދެން އެކަމަށް 

ތާއީދުކުރަްއވާ ވާހަކަެދއްެކވީ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުން، ދެން 

ނޑު ހު ށަހެޅުމެއް އެހެންނަމަވެސް އަދަބުވެރިކަާމއެކު މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ނޑުެވސް ބޭނުންވަނީ  ހުށަހަޅާކަށްވެސް ގަޞްެދއް ނުކުރަމޭ. އެއީ އަުޅގަ

ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ގިނަ ެމންބަރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާފައި އޮތީމާ އިތުރު 

 665ވަގުތުަތކެއް ަނގާނުލާ ައޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުމަކަށް އަނެްއކާ ވޯޓަށް އަހަްނ 

ދެވޭެނ ގޮަތކަށްވޭތޯ. އެެހންވީމާ ެއގޮުތގެ ނުޖައްސާ މަސަްއކަތް ކުިރއަްށ ގެން

މަތިން އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އަޅުަގނޑު އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން 

 ގަޞްދުނުކުރާ ވާަހކަ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 670އާދެ، މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގައި މިއޮތީ އެންމެ ގޮެތއް. އެއީ މާލޭެގ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކެުވން:

މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ގޮެތއް.  ޢިއްޒަތްތެރި

އެމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ލިެޔލާފައި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ފޮނުވާލާނަން. 

ދެން އެހެންނަމަވެސް ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު 

އްގެ ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތާ މާލޭގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތާ ުއޞޫލެ

 675އެްއގޮތެއް ކަމުަގއި ވީަނމަވެސް ެއކަންތައް ތަންފީޒު ކުރުމުަގިއ 
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ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކުަގިއ ހިސާބަަަކަށް ތަފާތެއް އެަބހުރި. އެހެންވީމާ 

ނޑުމެން ދެފަރާތުން ދެމެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވ  އެވެްސ ހަމަ އަުޅގަ

ަަވައި ެލްއވި ދާނެކަމަށް ފެނޭ. ލައްަވއިގެްނވެސް ހަަަަމ ޖައްސަ

ނޑުމެން އެންމެންގެެވސް  ކޮަޮންމެއަކަސްަް ކުރިން ެދންނެވިހެން އަޅުގަ

 680މަޤްސަދަކީ ވީހާވެސް އެނެަްމެންނަށް އެއްބަސްެވވޭ ގޮތްތަަކކަށް އާދެިވގެްނ 

އަދި ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެންދެވޭނެ ހަމަޖެހޭ ގޮތްތަކެއްވެސް ނެރެގެްނ 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާން ފަށައި ގަތުން. އެމަޤްޞަދުަގިއ އަޅުގަ

މައްސައްކަތް މިކުރަނީ. އެހެންވީމާ މިރުފުޞަތު އައްުޑއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް އަރުވާނަން. 

 685 

ނޑަށް ހީވަނީ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް މިވާގޮްތ  ފް އިްބރާހީމް ަޝރީ  މިކޮންފިއުޒް ެވގެން މިއުޅެނީ ހަމަ އަޅުގަ

ސާފުނުވެގެންހެން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވެްސ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢަމަލުކުރާގޮތޭ ދެންނެވީމާ، ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް އޮޅުންއަާރ 

 690ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ގިނަ ރައްިޔތުންގެ ޚާަާއްަޞ ވަަޑއިގަންަނވާ. އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުުޅން އަލީއޭ. ފަހަރެއްަގއިެވސް އަޅުަގނުޑ 

ނުދަންނަވަން ވީލް އިްނވެްނޓްކުރާ ވާހަަކެއއް. ވީލް ިއންވެންޓް ކުރާ 

ވާހަކަެއއް ނުދައްކަން. އަުޅަގނޑު ދެންނެވީ މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުރާގޮތް. 

އި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ދައްކަވަމުންދާ ވާަހކައިން ކަްނ މިތާނގަ

 695ހިނގަމުންދާގޮތްވެސް ގިނަޭބފުޅުންނަށް އޮޅުންފިލާ ަވޑައިުނގަތުންވެސް 

ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރިޔާސަތުންވެްސ 

ރަނގަޅަކަަަށް އޮޅުން ފިލުަވއި ނުވެސްެދއްވާ. އެހެންެވެގން މިހެންމިވަނީ. 

ްސގޮތަކަށް ފުރަތަމަ އަހާގޮތް އެކަނި ވޯޓަށް އަހާފައި ނިންމަވައެްއ އެްއވެ

ނުލައްވާ. ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވެސް އަދި ރައްިޔތުންގެ ޚާއްަޞ 

 700 15މަޖިލީހުގައިވެސް މީގެ ކުިރން ކަންތައް ކުރަމުން އައިގޮތެއްނޫން. 

ންނަގޮތަކީ ެއއް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިއްޖެއްާޔވެްސ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުން އަ 
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އިޞްލާޙު ފާސްނުވެއްެޖއްާޔ އަނެއް އިޞްލާޙަށް ވޯަޓށް އައްަސވަމުން 

އައްަސވަމުން އައްަސވަމުން ގޮސް އިޞްލާޙެްއ ފާސްނުެވގެން އެހިސާބުްނ 

ދެން ބާކީހުރި އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ނުއައްަސވަނީ. އެްއވެސްގޮެތއް 

 705ީއ މިރައްޔިތުންެގ ފާސްނުވެއްޖެްއޔާ އޮންނަ ްޑރާފްޓަށް ވޯޓު އަހަނީ. އެ 

ނޑު ދެންނެވީެވސް. ދެންއޮތީ  މަޖިލީހުގައި ކަންތައް ކުާރގޮަތކީ. އެހެން އަުޅގަ

ނުޑ  ދިމާ އިދިކޮޅު ެދގޮތަށް ވޯުޓ ނުދެވޭ ވާހަކަ. ެއވާހަކަ ދެން އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލީ. އެވާަހކަ ފާހަގަނުކޮށް އެިކގޮތްގޮތަށް ވާަހކަދެްއކީމާ ކުރިންސުރެ 

ގޮތޭ ބުނީމާ އަޅުަގނޑު ހީކޮްށގެންހުރީ ރައްޔިތުްނެގ ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ

 710މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން ކަމުގަިއ ވަނީިވއްޔާ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން 

ކަމަށްވަނީ ވިްއޔާ ރަނގަޅަްށ ފިލާވަަޑއިގަންަނވާނޭ. ރަނގަޅަށް ހޯމްވޯރކް 

ނޑު އެ ހެން ހައްދަވަިއގެންނޭ މިތަނަށް ވަަޑއިގަންަނވާނީ. އެހެންެވގެން ައޅުގަ

ދަންނަވަން ޖެހުނީ. ވަރަްށ ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަންޖެެހނީ މެންބަރުންގެ 

ނުޑ  ނޑު އިޙުިތރާމް ނުކުރީކީނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަ

 715ދައްކާ ވާހަކައަްށ ވިސްނާ އިޙުތިރާމްނުކޮށް ޖަދަލުކުރާަކމަށް ވަނީިވއްާޔ 

ންަނވާ ވާހަކަ ދެްއެކވުމަކީެވސް ެއއީ އެބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅަށް ިއިވވަަޑއިނުގަ

އޮތްކަމެއް. އެހެްނވެގެން މިހެން މިދަންނަވަނީ. މީގެ ކުރިއަކުން ދުވަހަކުވެްސ 

އެއް ިއޞްލާޙަށް ވޯޓުއަހާފަިއ އަނެއް އިޞްލާޙަށް ވޯޓު އަހާގޮތެއް ޯނވޭ. 

އޮންނަގޮތަކީ ފާްސވަންދެން ވޯޓަށް އެހުން. އެނޫނަގޮތަކަށް މިކަން ކޮށްފިއްާޔ  

 720ވޯޓު ލިބިފައި  56ވޯޓު ލިބިފައި ދެން  55މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ސަބަބަީކ 

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި އޮންނަ ގަާވއިާދ  57 ވޯޓު ލިބުނީމާ ދެން އަޅުގަ

ޚިލާފަށް ތަޢާރުޒުަުވަނީ. ޭއެގ މާނައަކީ ެއވެސް ފާްސވީ. މިވެސް ފާސްވީ. 

ން ވޯޓަށް އަހާފައި ދެންހުރި ގޮތްވެސް ފާސްވީ. ެއހެންވީމާ ކަމެއް ފާސްވަންދެ

ކަމެއް ފާސްވީމާ ބާކީ ހުރި އެއްޗަްށސައް ޯވޓުނާހާ ޮގތް މިއޮންނަނީ. 

 725ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެޫނންގޮތަކަށް ވަީނވިްއޔާ ކަެމއް ފާސްވާނީ 

މިވެނިގޮތަކަށޭ. ޤާނޫނުއަާސީސގައި ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތާ ިޚލާފަށް ކަންތައް 

ގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ޚާަާއްަޞ ކުރެވޭނީ. ެއއީ ކީްއވެގެންތޯ. ރައްޔިތުން
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މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނޭ ކަމެއް ފާސްވާނީ މިއޮތީ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ 

އެގޮތަށް އޮްއވާ ކަމެއް ފާްސުވމަށްފަހު އަނެއްކާ ެއގޮތަށް ޯވޓު އެހީމާ ޖެހޭނީ 

 730ޖާގައޮތްތޯ ޤާނޫނުގައި. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަީނ ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

މެކޭ ކަމެއްަް ފާްސުވމަށްފަހު ދެން ކޮންގޮތަކަށްތޯ ވޯޓު ލިބެނީ ޚިލާފުކަ

އެހުން. އެހިސާބުން ނިންމެންޖެހޭނެ. ރަނގަޅަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮްތގޮތް 

ބައްލަަވއި ލަްއވައިިފއްޔާ މިަކންވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ. ރައްޔިތުންެގ 

ހަލަ ކަންތައްތަްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އަދި ރިޔާސަތުންެވސް މިކަ

 735ބައްލަަވއި ލައްވާަފއި ދެން މީހުން ދައްކާވާހަކައަަަށް ޖަދަލު ކުރައްވާނަަަަމ 

ރަނގަޅު. ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. މީގެ ކުރީަގއިެވސް ވޯޓަށް އަހަމުން 

އިޞްލާުޙ  1އޮތްކަމުަގއި ވިޔަްސ  1،2،3،4،5އަންނަގޮތަކީ މީ. 

ވަަނ  2ވޯޓަށް އަްއސަވަނީ. ަވނަ އިސްލާހަަަށް  2ހުށަހެޅުމުން ފާސްނުވީމާ 

ވަަނ  3ވަނަ އިސްލާހަށްެވސް ވޯޓަށް އަހަނީ.  3އިޞްލާޙުވެސް ފާސްުނވީމާ 

 740 5ވަނަ އިސްލާހަަަށްވެސް ޯވޓަށް އަހަނީ.  4އިޞްލާޙުވެސް ފާސްނުވީމާ 

ވަނަ އިސްަްލާހަަަށްވެސް ޯވޓަށް އަހަނީ. އަދި އެހެންގޮސް އިސްލާހެއްަް 

އޭގެ ފަހަށް އެގޮތް ފާްސވެއްެޖއްޔާ ދެން  ފާސްވުމާ ހަަަމަޔަށް ވޯޓަށް ައހަނީ.

ޑްރާފްޓްަގއި އޮތްގޮަތކަށްެވސް ވޯޓެއް ނާހާނެ. އެިއސްލާހާއެުކ ނިންމާނީ. އެއީ 

މާއްދާއެއް އޮްތގޮތަށް އިސްލާެހަެއްގެ ގޮުތގައި ހުށަހެޅިއްެޖްއޔާ އެމާއްދާ ހަމަ 

 745ރައީސް.  އޭގެ ބަދަލުަގއި އަންނާނީ. މިީއ ޢަމަލުކުރަންވާ ގޮތަކީ. ޢިްއަޒތްތެރި

އެހެންވީމާ މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިކަން ސާފުކޮށް ދެއްވުން 

އެދެން. ކޮޅުމަޑުުލގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވގޮަތށް ހުށަހަޅުއްަވއި 

ފިއްޔާެވސް މިބުނި މައްސަަލ ނިކުންނާނެ. އެއް އިސްލާުހ ފާސްވުމަށްފަހު 

ަސވަމުން ގެންަދވާަކމަށްވަނީ ވިްއާޔ ދެންހުރި އިސްލާހަށްވެސް ޯވޓަށް އައް

 750އެތަށްގޮެތއް ފާސްވެދާނެ. ފާސްވެގެން ދެން ނަގަންވީ އެންމެ ގިނަ ވޯޓު އޮްތ 

އިސްލާހުތޯ ސުވާލު މިއުފެދެީނ. އެހެން ނަންގަަވއިފިްއޔާ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި 

ކަމެއް ފާސްކުރުމަށް އޮންނަޮގތާ ޚިލާފުވާނެ. އެހެންވީމާ މިނުކުތާ އަޅުަގނުޑ 

ނޑު ހުށަހެޅުމެްއ ހުށައެއްނާޅަން. ފާހަ ގަކޮށްލީ. އެހެްނވީމާ އޭުރވެސް އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑު ހަމަެއކަނި މިހާރުއްސުރެ ޢަމަލު ކުރެވެުމން އަންނަގޮތް 

ނޑު ެދންނެވީ އެގޮތަށް.   755ދަންނަވާލީ. މިހާރުވެސް މިޢަމަލުކުރެވެނީ. އަުޅގަ

ހެންނަމަވެސް އަޅުަގނަޑކީެވސް ކަްނކަން ފާސްކުރަން ބާރުއަާޅ މީހެއް. އެ

ދިމާ އިދިކޮޅު ހަދާނީ. މީފޮތެއްނޫނޭ. މީފޮތެކޭ. އެގޮތަށް ވޯޓުނުދެވޭނެޭއ 

އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ. ެއގޮތަށް ވޯޓުދޭކަށް ކަމަކު ނުދާނޭ. އެއީއޭ 

ކުރިންވެސް ޢަމަލު ކުރަމުންާދ ގޮތަކީ. އެހެންދަންނަވާ މާޭލގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 760ކުރަން. އެއީ އިބްރާީހމް އިސްމާޢީލް މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވގޮތަށް ތާއީދު

ހުށަހެޅުއްިވގޮތް. ެއއީ މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުރަމުން އަނަންގޮތް. އެހެންވީާމ 

މިޢަމަލު ކުރެވޭ ގޮްތގޮްތ އޮްއވާ އަނެްއކާ މިބަހުސް ހުށަހެޅުނީމާ 

 މެންބަރުންނަށް އޮޅުން އަރާ ަވޑަިއގަންނަާވގޮތް މިވީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 765ދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވި އެްއޗަކަްށ އާ ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއް

ނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގަިއ މިވަނީ މާލޭގެ  ދަންނަވާލަންއޮތީ މިހާރު އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ވަަޑިއަގންނަވާނެ ވޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުމެކޭ. އެހުށަހެޅުން ބައްލަވާ ލެްއވީމާ އެގި 

އަހަމުން ގެންދަންއޮތީ ހަމަ ދެންމެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ޢިއްޒަތްތެިރ 

 770މެންބަރުވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެިވގޮތަށް. އިޞްލާޙަކަށް ޯވޓަށް އަހައިގެްނ 

އެވޯޓު ފާްސވެއްޖެނަމަ ދެން އެހެން އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓަށް އަހާކަށްަް މިހާރު 

ވެސް ތަނެއްނެތް. އެކަމަުކ އިްޞލާޙަކަށް ވޯޓަްށ ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތަށް 

އަހަިއގެން ެއއިޞްލާޙެްއ ފާސްނުވެއްަްޖެނަމަ ދެން ޖެހިގެން އޮތް 

އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެހީމާ ޯވޓު ދެއްވުމުގެ މިނިވަންކަން ކުރީފަހަރު ވޯޓު 

 775ދެއްވި ބޭފުޅުންނަށްވެސް އޮުތން މިނުކުތާއަކަށް ެވގެން މިއުޅެނީ. ކޮންމެ 

މެ އިޞްލާޙަކަށޭ އެހެން އޮވެއްިޖއްާޔ ކަށް ވޯޓު ދެއްވޭނީ ހަމަ އެންމެންބަރަ

ނުކުމެދާނެ މައްސަލަތަކެއް، ރައްކާތެރި ކުރުުމގެ ގޮތުން ނުވަތަ އެމައްސަަލ 

ނޑުމެން ސަާލމަތްވުމުގެ ގޮތުން. އާދެ، ގިަނ މެންބަރުންނަށް  ތަކަކުން އަުޅގަ

އި މަދު މެންބަރުންވެސް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެއް ެއީއ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގަ 
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 780ބައިވެިރވެ ަވޑަިއގަންނަވަން ުފރުޞަތު އެބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑަިއގަތުމަށްޓަކަިއ 

ނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން މަެގއް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ހީވަނީ މިކުރެވޭ މަސަްއަކތަކީ. އެްއގޮތަކަްށވެސް ޯވޓު ދިނުަުގައި 

ހެއް އަާޅކަށްނޫން ޚިޔާލު މިހާރު ފާޅުވަމުން ދަތިވާނެގޮތެއް ވޯޓަށް ހުރަ

މިދަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު އެދެނީ ކުރިންވެްސ ދެންނެވިހެން 

 785އަޅުަގނޑުމެން މިަވގުތުކޮުޅެގ ތެރޭގައި ވީާހވެސް ައވަަހކަށް މިކަންތައް 

ނިންމާލެވޭތޯ ބެލުން. އެއީ މިހާރު ވާހަކަދައްކަން އެދިަވޑަިއގެންފައި 

އްާކވެްސ ދެތިން ބޭފުޅުން. އެންމެ ފުރަތަމަ މިހާރު އެބަތިއްެބވި. އަނެ

އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު އަުރވާނަން ފާދިއްޕޮުޅގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު 

 އަލްއުސްާތޛު ޙުސައިން އިބްރާހީމަށް. 

 790 

ނޑު މިުފރުޞަތުގެ ބޭނުން  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

 މިހިފީ މާލޭގެ މެންބަރުގެ ވާހަަަކަފުޅަށް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްގެ ވާހަކަފުޅަށް  ާރހީމް ޙުަސއިން ިއބް

ނޑަށް ާވހަކަދެއްކުނީ. ދެންކޮންމެއަަކސް އަޅުަގނޑަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ތާއީދުކޮށް އަުޅގަ

ކުޑަުކޑަ އޮޅުމެއް އަރާފަިއޭވ އެބަ. އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްގެ ވާހަކަފުޅު 

ނޑުމެންނާ ހަމަަައަށް މިއަިއ ބިނާކުރައްވާަފއި  795ވަީނ ދެންމެއަކު އަުޅގަ

ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށްތޯ ނުވަަތ ކުޑަކުޑަ ތަފާތެއް އެބަ ުއޭޅތޯ. އަޅުަގނޑަށް 

ނޑަްށ ޚިޔާލުކުެރވެނީ.  ޚިޔާޅުކުެރވެނީ ުކޑަ ތަފާތެްއ އެބަުއޅެއޭ. އަުޅގަ

ދެމުން އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ އަރިހުން ވަރަށްބޮޑަްށ މަޢާފަށްއެ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. މިޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 800އިސްމާޢީލްގެ އަރިހުން ެއވާަހކަފުޅު ައޅުަގނޑަށް ކުޑަކޮްށ ވިސްނާެލވޭނެ 

ގޮތަކަށް ވިދާުޅވެ ދެްއވުން. މިއީތޯ ހަމަ ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ގޮތަކީ. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

އާދެ، ދެންމެ ޅ. އަތޮޅުގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަްށ  ކަެދއްކެުވން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑުމެން މެންބަރުންގެ އަރިހަށް މިހާރު   805އިދާރީގޮތުން ދަންނަވާލަން އޮީތ އަުޅގަ
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ފޮނުވާފައިވާ މާލޭގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްގެ 

ވާަފއިވާ ހުށަހެޅުންެއއީ އެަފރާތުން ލިޔުއްާވ ހުށަހެޅުންވުން ކަމުގައި ފޮުނއް

ލައްވާފަިއ މަޖިލީހުގެ އިދާާރއަށް ލިބިފައި ހަމަ އޮްތގޮަތށް އެއޮތީ. ދެން 

މިކަމުގައި މާލޭގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެއްެޗއް ވިދާޅުވަްނ 

ނުޑ   810ބޭނުންފުޅުކަމަށްވާނަަަމަ އެފުރުޞަތުވެސް އެމެންބަރަށް އަޅުގަ

ނޑަްށ އަރުވާނަން. ދެން އެ ކަމަުކ އޭެގކުރިން ފުރުޞަތު އަރުަވން އަުޅގަ

 މިޖެހެނީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފަށް. 

 

ނުޑ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 815 ހުށަހެޅުމެއް ުހށައެއް ނާޅަން.  ޙަޤީޤަތުގައި ކުރީަގއި ވާހަަކ ދެއްިކއިރު ޙަސަން ޢަފީފު 

ނޑުމެން ޚިާޔރުަުކުރަންޖެހޭނީ  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޅުަގނުޑގެ ޮޕއިންޓަކަްށވީ މިތަނުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެކޭ ެދންނެވުން. އެީއ 

ިއ އިޞްލާޙަކަށް ައޅުަގނޑުމެން މިވޯޓުދެނީ މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގަާވއިުދގަ

ޑްރާފްޓަށްވުރެ ރަނަގޅުގޮެތއް އިޞްލާޙު ކުެރވިފައި އޮންނަނަމައޭ. އެހެންވީާމ 

 820ހާ ގޮަަތަކަށްވެސް ވޯޓު އެްއގޮތަށްވުރެ ގިނަ ގޮތަށް ޯވޓުދޭ ކަމުގަިއވަންޏާ ހުރި

ލެްއ ށަހެޅުމަކަށްވެސް ވޯޓު ދެވޭނެ އުސޫލެއް ކޮންމެ ހުދެވޭނެ އުސޫ

މުން ެދންހުރި އެްއޗެހި އޮންނަންޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީާމ އެކަިތ ފާސްވު

ބާޠިލުނުވާގޮތަކަށް ދިަޔއްޔާ  ހުރިހާ އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓަށް އެހޭނީ. އެއީ އޭރު 

އަޅުަގނޑު ިޚޔާލެްއގެ ގޮތުަގއި ދެންނެވި ވާހަކަައކީ. ަޙޤީޤަތުގައި ީމގަިއ 

ނޑުެމން ތިން ހަތަރު  ަްޗެއް ފައިދާ ކުރަންޏާ އަުޅގަ  825އެންމެ ރަނގަޅު ެއއް

ށްެގންވެސް އަލުން ޑްރާފްޓްކޮްށ ރީ ޑްރާފްޓް ބަހުސް ކޮ ވެސްފަހަރު

ކޮށްގެްނވެސް އެންމެ ގޮަތަކށް ވޯޓުދީގެން އެންމެންނަްށ އަޣުލަބިއްޔަތު 

 ދާ ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ އެގޮަަތުން ރަނގަޅު ެއއްެޗއް ފައިއެންމެ ލިބިގެން 

ަހމަ އެންމެގޮތަކަްށ  އިމިކަުމގަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުާރ އުސޫަލކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަ

 830 ެވއްޖެްއޔާ ިއޞްލާޙެއް، ޑްރާފްޓެއް  ގޮތަށްއޮތުން. އިސްާލޙަކަށް ވޯޓުދޭ

ނުޑެގ  ވެއްިޖއްޔާ ޑްރާފްޓެއް. ެދގޮތަކަށް ވޯޓުަުދެވޭ ގޮަތކަށްނޫން އަޅުގަ
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ތާއީދު އޮތްގޮަތކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަގޮތަީކ، އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑު އެ  ގޮތަށް ދެންނެވީ. އާދެ، މިތާނގައި ބަހުސްދިަޔގޮތުން ކުރީަގއި އަުޅގަ

އެއް ގޮތަށްވުރެ ގިނަގޮތަށް ވޯޓު ދެޭވކަމަށްވަންޏާ ހުރިހާ ހުށަހެޅިފައިވާ 

 835 އި ބޭްއވެުވން. އެއީ ޭއގަ އިއިޞްލާޙަކަށް ވޯޓުެދވޭ ފުުރޞަތު ހުޅުވާލާފަ

 އެންމެ ރަނގަޅުގޮަތކީ ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ތެރި ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލިސް. އަޅުަގނުޑ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތް މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު 

ނޑުމެން ކުރަމުންދާ  އަްޙމަދު ސުަލއިާމން   އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ޤަްޞދުކުރަނީ މިހާރު އަުޅގަ

 840ބަހުސްގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގާ މިހާރުމިއޮތީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްާވ  އެއީ މާލޭގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް

ނުޑ ހިތަށް އަރަީނ މިހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުއްވުން. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

ނޑު ވިސްނާާލއިރު އެަބއޮތް  އަޅުަގނޑުމެން ޯވޓަށްދާއިރު މިއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އުސޫލެްއގޮތުން  ކުޑަކޮށް ދަންނަވާލަންޖެހޭ ނުުކތާއެއް. އެީއ އަުޅގަ

 845ސަތުން ވޯޓަށް ތިައއްަސވަނީ އިޞްލާޙުތަކެްއ މިހާރު ރިޔާަާ

ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ ތަރުތީބުން، އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު 

އިޞްލާޙަށް ފުރަތަމަ ވޯޓު ެއގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް މިހުަށހެޅުމުގަާވގޮތުން 

. އެންމެފަހުން ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އައްަސވަންޖެހެނީ

އެހެންވީމަ މީތޯ މިކަން މިުހށަހެޅުމުގައި އޮތްގޮަތކީ ނޫިނއްޔާ ކިހިނެއްތޯ 

ނޑަްށ ކުޑަކޮްށ އޮިޅއްޖެ. އަދި މިގޮތަްށ   850މިވަނީ މިއަުޅގަ

ނޑުމެން ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ނިންމައިފިކަމުގަިއވާނަމަ ައޅުގަ

ގެ ުއސޫލު އުސޫލަށް ކުަޑކޮށް އެބަތަފާތުޭވ. މަޢާފުކުރައްވާތި އިނގޭތޯ. ކުރީ

ހިފަހައްޓަން އުޅެނީކީނޫން ފަހަރެއްާގވެސް އެހެނެއްނޫން މިދަންނަވަނީކީެއއް. 

އެހެންވީމާ މިނުކުތާ ދަންނަވާލަންެވގެން މިފުރުޞަތުެގ ބޭނުންކުރީ. 

 855 ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ޝުކުިރއްާޔ. އައްސަލާމް ޢަަަލަިއކުމް. 

 

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްޒަްތތެރި މެން މޭލޭ މެންަބރު   ބަރުން. އަޅުގަ
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 އަވަްސެވގަންނާނީ ފާދިއްޕޮުޅ މެންބަރު ޙުސައިން އިބްާރހީމް ކޮށްލެއްވި  އިްބރާހީމް އިްސމާޢީލް 

ނުޑ ހުށަހެޅި މައިަގނުޑ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ސުވާލަށް ޖަވާެބއް އެރުވުމަށް. އެދުވަހު އަުޅގަ

 860ނޫން އެދުވަހު ދެންނެވިފަ ހުށަހެޅުމަކީ މީ އިނގޭތޯ. ސީދާ މިޢިބާރާތަކުން

އޮންނާނީއެއް. ދެން މިހާރު މިއޮތީ ކަރުދާހަށް ނެގުމަށްޓަކާ އަޅުަގނޑު ހަަމ 

ޢިބާރާތް ސާފުކޮށްލާފަ އެްއޗެއް ލިޔެލާފަ. ދެން އަޅުަގނޑު ހީކުރަން 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިަވޑަިއގެން ސުވާލަށް އަުޅަގނޑަށް ޖަވާބެއް 

ފުރުޞަތުގައި އަދި ކުަޑެއްއޗެއް އަުޅަގނޑު އެރުިވއްޖެކަމަށް. ދެން މި 

 865ދަންނަވާލާނަން. އެވެސް މި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ދެންމެގަ މުލަކަތޮޅު 

އްިވ ނުކުތާއަށް. ކުރެ  މެންބަރު އަޙްމަދު ސުލައިމާނު އެފާހަގަ

އެގޮތަށް މިދެންނެވީ އެންމެފަހުން ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް  މިހުށަހެޅުމުގައި

ނޑު ަފހަގަކޮށްލާފައޮތް އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯ ޓަށް އަހަްނ ފެންނަކަމަށް އަުޅގަ

ސަބަބު ތަންކޮޅެއް ތަފްޞީލުޮކށް ދަންނަވާލާނަމޭހީކޮށް. އުޫސލެއްގެ ގޮތުން 

 870މެދު ބަހުސްކުރެިވގެން ދެން ފްޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އެއާޑްރާފްޓެއްކޮށް ޑްރާ

ން ބަލާއިރު ދެން އިޞްލާޙުތަކެއް މިނުކުންނަނީ. އެހެންވީމަ ބުއްީދގެ ހަމަތަކު

ނުކުންނަ އިޞްލާޙަކީ ޮކންމެސްވަރެްއގެ ބަހުސަކަށްަފހުަު ފުރަތަމަ 

ހުށަހެޅިފައޮތް ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު ރިފައިންމަންޓެއް ނުވަތަ އިތުުރ 

ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދިނުމުގެ ނިޔަުތގާ ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކަްށ 

 875ށަހެޅުމަާކ ދިމާ އިދިކޮުޅ ގިނަފަހަރުވުން ގާތީ. މިާއ ޚިލާފުވާނެ ޙާލަތަކީ އެހު

ހުށަހެޅުމެއް އަންނަ ޙާލަތު. އެހެންނޫނީވިއްޔާ އިތުރަށް ރިފައިންވަމުން 

އިތުރަށްަް ފުރިހަމަވަމުންދާނީ. އެހެންވީމާ، އުސޫެލއްގެ ގޮތުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސްނިދާޭނ އެންމެފަހުން އެހުށަހެޅިފައޮންނަ އިޞްލާޙަކީ 

އިޞްލާޙުކަމަށް. އެއީ އުސޫލަކަށްބަލާ  އެންމެބޮޑަށް ރިފައިންވެފަ ޮއތް

 880އަޅުަގނޑު ެއގޮތަށްަް މީގަހިމަނާލާފަމިއޮތީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް މިހުށަހެޅި 

ނޑު ހަމައެކަނި ދަންނަވާަލން ބޭނުމީ މީގަ  މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑކަށް ކަމުނުދާގޮތެްއ ނޫނޭ އިޞްލާޙުތައް ތަރުތީބުކުރުމުެގ 

ރިޔާސަުތގަ އޮތުްނ އެީއވެސް. އެާމއްދާެއއްގެ ަބހުސްދާގޮތަކަްށ އިޚްތިޔާރު 



 35 

ބައްލަވާ އެކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ ިރޔާސަތުން އިޞްލާޙުކުރުްނ 

 885އެީއވެސް ހަމައެންމެ ރަނގަޅުގޮެތއް. މެންބަރުންނަށް އެގޮތަްށ 

ގޮތެއްނޫން.  ކަމަްށަވންޏާ އެއީވެސް ނުރަނަގޅު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަޮގތަކީ އަދިވެްސ އެހެންނަމަ ވެސް އަުޅގަ

ހަމަ އެންމެފަހުން ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްެސވުން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 890 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢަަިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، އަޅުަގނުޑވެސް  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 އެދުނީ ދެންމެ މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އެކުެރއްިވ  ތަކަށްފުރުޞަ މެންަބރު ޝާހީން ޙަީމދު 

އެއްެގގޮުތގާ ދެންއެއަށް ެއިވދާޅުވި ޖަވާބެްއ  ސުވާލު އެކުރިމަިތވާތީ އެނުކުތާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ަޙޤީޤަތުގާ ައޅުަގނޑުދެޭކ ގޮުތަގވެއް ިޖއްޔާ ވަިކ އެދެްއވީ. ދެން އަުޅގަ

 895ނާކަށް ރަނގަޅެއްުނވާނެ. ހަމަ ފުރަތަމަ ޝަންތަެކއް އޭގެ ެގންއެސެކް

ެގންދެވުން ެއއީ  ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކަށް ފުރަަތމަ ވޯޓަށް ައއްަސވަމުން

ނޑު ދެކެން. އެއަށް ބަދަލެްއ  ރަނގަޅުގޮްތކަމަށްވާނެ ވާނެަކމަށް އަޅުގަ

ގެންނަކަމަށްވަންޏާ ައޅުަގނުޑމެން ވިސްނަންޖެހޭ އެހެންނުކުތާއެއް އެބައޮތް. 

ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިފަވަނީ ޑްރާފްޓުގަިއ އޮތްގޮތްކަމަްށ އެއީ އެންމެ

 900ބައްލަވަންޖެހޭނެ އެހެންކަމަށްވަންޏާ، ބަދަލެއް ގެންނަަވންކަމަށްވަންޏާ 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުްނ. އެކޮމިޓީން  25އެޑްރާފްޓު ކުެރވިފަމިވަނީ 

ތެއް ހުށަހެޅިގޮތްތަށް އެންމެފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެއްެސވުންވެސް ިމކަމާމެދު ގޮ

ނިންމުމަށްަް ވިސްނެވުން ރަނގަުޅވާނެކަމަށް ފެންނާތީ. މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ 

ގޮތްތަކަކަށް ބަދަލު ެގންނަކަމަށްވަންޏާ ވަރަށްިގނަ ގޮތްތަކަްށ 

 905ބަދަލުގެނައުމާމެދު ވިސްަނންއެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ ހަމަ މިހުރިހާ 

މަްށ ގޮތަކަްށވެސްަް ިވސްނަވާާފ ވޯޓުދެްއވާބޭފުޅުން ޯވޓުދެއްވާނެކަ

 އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތުގެ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 
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 910 ބޭނުންމިކުރީ މ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް 

ނޑަްށ އެ ުސވާލު ސުލައިމާން ދެންމެ އެވިދާުޅވި ވާަހކަފުޅަށް އަ ވާހަކަެދއްެކވުން: ުޅގަ

މިލިޔުމަށް ބަލާލާއިރު އަންނާތީވެ އެކަން އޮޅުންފިލުވާލުމުެގގޮތުްނ 

ކޮންމެއަކަސް ެއކަން މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ޮއޅުންފިލައިފި. އެހެންނަމަވެްސ 

އަދިވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަާވލަންޖެހޭ އެއްވާހަކަެއއް އެަބޮއތް. އަޅުަގނުޑގެ 

 915އި އޮންނާނީ ހަމަ ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ކުރީގެ ހުށަހެޅުން ބިނާކޮްށފަ

އިޞްލާޙުތަކަށް، ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށްވެްސ 

ހަމަ ވޯޓަށްއަހާގޮތަށް އަުޅަގނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ބިނާކޮްށފަ އޮންނާނީ. 

އެހެންވީމާ މާލޭ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް 

ނަޑށް ދަންނަވަން  ގެ އަރިހުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެމުން އަޅުގަ

ނޑަށް އަރާަފިއވާ ޮއޅުމެްއގެ  ނުޑ ކުރިން އަުޅގަ  920ޖެހެނީ މިހާރު އަޅުގަ

ނަޑށް އިބްރާހީމް އިސްމާޢިލަށް ތާއީދުކުރެވުނީ.  މައްޗަށް ބިނާކޮްށ އަުޅގަ

ވީމާ އަޅުަގނޑު މިހާރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލަށް ކޮްށފައިވާ ާތއީދު 

ނޑު އެހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ އެއީ ހަމަ އިޞްލާޙު އަޅުަގނ ޑު ދޫކޮށް އަުޅގަ

ގެނެވިަފއިވާ ހުރިހާ މިދެންނެވި ހުށަހެޅިފައިވާ ހުރިާހ އިޞްލާޙުތަކަށް 

 925ތާއީދުލިބިފަހުރި އިޞްލާޙުތަަކށް ވެސް ހަމަ ވޯޓަށް ެއއްސެވުން ެއއީ 

ލިބުނު  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮތްކަުމގަ. ދެން އެގޮތުން އެންެމިގނަ ވޯޓު

ަައި ބެލުން. އެއީ އަޞްުލ  އިޞްލާޙެއްަް ެއއީ ފާސްވި އިޞްލާޙެްއކަމުގަ

އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން އަމާޒުކޮށްފައިވާ ނުކުާތއަކީ. އެހެންީވމާ މީގެކުރިން 

އަޅުަގނުޑގެ ކުރިން ުހށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ އެްއވެސް 

 930ހެޅުމެއްކަމުާގ ބޭފުޅަކުނުވާނަމަ ައޅުަގނުޑެގ އެ ހުށަހެޅުން އެީއ ހުށަ

ނޑަށް ހީވަނީ މީގެކުރިން ދ.  ބައްލަވާދެްއވުން އެދި ދެންނެވިން. އަުޅގަ

އަތޮޅުެގ މެންބަރު އަލްފާިޟލް މުޙަންމަދު ޝިހާބާ އަދި ތ. އަތޮުޅގެ 

މެންބަރު ދެމެންބަރުންވެސް އެ ޙުސެއިން ރަޝީދު ޙަސަނާ އަދި 

ިބނާކުރައްވާަފވަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފުގެ ވެސް ވާހަކަފުޅު

 935އެހަމަ ެއގޮތުގެމަތިން. އެހެންވީމާ އެބޭފުޅުން ެއއީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށްވާނަަމ 
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އަޅުަގނުޑއެއަށް ާތއީދުކުރަްނ. ނުވަތަ އެބޭފުޅުްނގެ އެހުށަހެޅުއްވުްނ 

ހުށަހެޅުމެއްކަމުގަިއ ނުވާނަމަ އަޅުަގނުޑ ެއގޮތަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިްއާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 940އާދެ، މިހާރު މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅަށް ފޮނުވާެލވިފަިއވާ ިލޔުމުގަިއ މާލޭެގ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަށް 

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ ފާދިްއޕޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ 

ކަމަށް ދެންނެވިފަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ދެންމެ އޭނަ މިހާރު އިބްރާހީމް 

އެތާއީދުކުެރްއވުން އަނބުރާ ެގންދަވައިފި. އެހެންވީމާ މި ޭއގެފަހުން އެހެން 

 945ބޭފުޅަކު ތާއީދުކުަރއްަވއިފިްއޔާ އެކަން ައޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލާނަން. ދެން 

ގެގޮތުްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ވާހަކަފުުޅގައި ހުަށހެޅުއްވުމު 

ހުށަހަޅުއްވައިފި. އެޚިޔާލުފުޅުުކރިން ތ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

ގެންނެވި އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިފަިއވަީނ 

ހުށަހެޅުމެއްގެގޮުތގައި ހުށަެހޅުއްީވ ނޫންކަމަށް ހަމައެކަނި ޚިޔާލެްއ 

 950ސް ދެއްެކވި ފާޅުކުރެްއވީކަމަށް. ދެވަަނ ފަހަރަށް ތެދުވަޑަިއގެްނވެ

ަވނީ. އެހެންވީމާ އި ވާހަކަފުުޅގައި ެއގޮތަށް ބޮޑަށް ވާހަކަފުޅު ބިނާކުރައްވާފަ

ނޑުމެން ނޯޓްކޮށްފަ  އިމިހާރު ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުއްވުން އަުޅގަ

 ބާްއވަން.  އިފާހަގަކޮށްފަ

 

 955 ލީހުގެ މެންބަރުން. ` ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި މަޖި އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

ނޑުމެން  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް   އަޅުަގނުޑވެސް ހަމަ ކުޑަ ހައިރާންކަމެްއގައި މިއިނދެވުނީ. އަޅުގަ

މެންބަރުންެގ ދާއޮހޮރުވަމުން  25ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅުނު ޑްާރފްޓުއެއީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނ އެންމެން ގެނެސްދެްއވި ގެނެސްދެްއުވމެއްކަމުަގއި ައޅުަގނޑުމެ

ޤަބޫލުކުރަން. އެއަށް އިޞްާލޙެއް މިހުށަހަޅަނީ އެންމެ މީހަކު. އެއަށް 

 960 2ން  25. 2މިތާއީދު ކުަުރަނީ އެަކކު ެއހެންކަމަށްވެއްޖިްއޔާ ެއއީ 

ނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭނެ.  ނޑާލީމާ ދެންއޮންނަ އަަދދަށްވެސް އަުޅގަ ކަ
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ނޑު އެހެންވެ މީގެތެރޭަގއި ޚިޔާުލތަކެއް ބަދަލުކުރެވިފަ  ވާނެކަުމގާ އަުޅގަ

ނުޑ ދެކޭގޮތުގާ އިޞްލާޙުތަެކއް މިހުށަހެޅެނީ  ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަ

ަް ނިންމުމަށްޓަކާ  ރަނގަޅުތަ. ރަނގަޅުކުރުަމށްޓަކާ ރަނގަޅުގޮެތއް

 965ޢިބާރާތްކުރުމުގާ އަދި ޢިބާރާތް ގެނައުމުގާ އެންމެ ރަނގަުޅގޮތަކީ މީކަމަށް 

ހަޅާލުމަށްޓަކާ. މިގޮތުން އެހުށަހަޅާލާ އެބޭފުޅަކަށް ފެންނަގޮތް މަޖިލީހަށް ހުށަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް  ހުށަހެޅުމަށް ބޭފުޅަކު ތާއީދުކުރުމުން އޭތި އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތަީކ  އެކަރުދާސް އަންނަގޮްތވެފަ. ެއހެން ކަމަށްވާއިރު އަުޅގަ

ދެންމެ ޙުސައިން އިބްރާހީމް އެހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަޅުަގނޑު އެހުށަހެޅުން 

ަިން އިބްރާހީމް ހުށަ  970ހެޅުމަށްޓަކާ އަތްއުފުލާލި. އެހެންނަމަވެސް ޙުަސއި

އެހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާވާހަަކ ދަންނަވަން. މިހެން 

ނޑުމެން ނިންމަންމިއުޅޭ  އަޅުަގނޑުމިދަންނަވަނީ މިކަަމކީ ޙަޤީޤަތުގާ އަުޅގަ

ަޤބޫލުކުރާތީ. އެއީ ނިންމުމަށް އެންމެ އޮއްޓަރުހުރި ގޮތްކަމުގާ ައޅުަގނޑު 

ކޮންމެ މެންބަރަކު ހުށަހެޅިއަސް އެމެންބަރަކު އެުހށަހަޅާ ޚިޔާލު 

 975އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭަގއި މަްޝވަރާުކރެވި ެއކަމަީކ 

ރަނގަޅުކަމެްއ ކަުމގަިއވާނަމަ އޮންނާނީ ފާސްވެފަ. ެއހެންވެ ކޮންެމ 

ނޑު އެދޭގޮތް. ދެން ހުށަހެޅުމަކަށްވެސް ެއވޯޓަށްއެިހ ފާސްވުން އެއީ އަޅު  ގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިަމއްޗަްށ މިހުށަހެޅުނު ކަރުދާހުގާ އެންމެފަހުން 

ހުށަހެޅުނުގޮތް އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ނިްނމުންވެސް އެީއ 

 980ރަނގަޅުގޮެތއް ނޫންކަުމގައި އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލުމުެގގޮުތން މިވާހަކަ މި 

 މަރުޙަބާ. ކުޑަކޮށްިމގެނައީ. ދެްއވި ފުުރޞަތަށް 

 

ނުޑވެސް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ަާ  އިްބރާހީމް ަޝރީފް  މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅާފައިވާ

 985 ޚިޔާލު،

އެންމެފަހުން އިޞްލާޙު ރަނގަޅޭ ިއނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެވިދާުޅވިތަންކޮޅު އިޞްލާުޙވެސް ކުރަްއަވއިފި ރިއާސަތަށް އެކަން 
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ދޫވެސްކޮށަަލއްަވއިފި އެހެންވެ އެއްތަން އިޞްލާޙްކޮްށލައްވާފަ ހަމަ 

ކުރީއްސުރެ އެއޮންނަ އުސޫަލށް އެކަން ާބއްވާފަ ކުރިއަްށެގންދެވުން. އާދެ، 

 990މިކުރަނީ ކުރިން ތާއީުދ މިހާރު މި ހުށަހެޅުން ހަމަ އަޅުަގނޑު މިާތއީދު

އެކުެރއްވި މެންބަރު އަނބުރާ އެގެންަދވައިފި. އެހެންވީމާ ެއާއއިެއއްކޮށް ދެން 

އޭަގ މާބޮޑު އިތުުރ އިޞްާލޙެއް ނެތް. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެތަްނކޮުޅ 

ބަދަލުކޮށްލުމުން މީހަމަ އެންމެފުރިހަމަ އެއްަޗކަށް ވެގެންދާެނހެން. އެހެންވެ 

 ރާވާހަކަ ދަްނނަވަން ޝުކުރިްއޔާ. މިކަމަށް ތާއީދުކު

 995 

މާލެއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިއަދި ތާއީދުކުރެއްވި ާތއީދުކުރެްއވުން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރަްއވަނީ ޝަރުތަާކއެުކގަކަަމށްވާތީ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ އަދި މުޅިން 

ުޑ އަޅުަގނޑަށް ބަަލއިގަެނޭވކަށް ނެތްހެން. ދެން އަޅުަގނ

މިފުރުޞަތުއަރުވަނީ ައއްުޑައތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 1000 ޝަރީފް. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު ކަންތައްޮގއްސަ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

ނޑު މިތެދުވީ. މި އިޞްލާޙު  އިްބރާހީމް ަޝރީފް    އޮތްހިސާބުން އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާލަން އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑ މި ހުށަހަޅަނީ މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1005އިސްމާޢީލު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުގެ މަްއޗަށް ބަލާ ކުޑަ ކުަޑ 

އިޞްލާޙަާކއެކު އޭނާގެ ިއޒުަނފުޅާއެކު އޭނާ ތާއީދުކޮށްދެްއަވއިފިއްޔާ ވަރަްށ 

. )ހ( މާއްދާއަކަށް 1ހުށަހަޅަނީ ރަނގަޅު. މިގޮތުން ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު މި

. ބަހުްސ 2އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަިއވާނަމަ ފުރަތަމަ ބަހުސްކުރާނީއެވެ. 

ނިމުމުން އެމާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅިފަ، ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ އިޞްލާެޙއް 

 1010ިއޞްލާޙަށްވުރެ ގިަނ  1ވާނަމަ އެއިޞްލާޙަށް ވޯޓަްށ އަހާނީއެވެ. 

އީދު ލިބިފައިވާނަމަ ވޯޓަށް އަހާނީ ރިޔާސަތަށް އިޞްލާޙަށް ހުށަހެޅި ތާ

ފެންނަ ތަރުތީބަކުންނޭ. )ނ( ފާސްނުވާ އިޞްލާޙުތައް ބާޠިލުާވ 

އުސޫލަކަށްބަލާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެަވގުތަކު އޭނާ ވޯޓުގާ ަބިއވެރި 
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ަެއްވެްސގޮެތއް ާފސްނުވެއްޖެނަމަ އަލުން ޑްާރފްޓް ކުރާނީއޭ.  ވެވޭނޭ. އެ

 1015ަގނޑު އަދި އިޞްލާޙުކޮށްލާނަން. ެއއްެވްސ އިޞްލާޙެއް އެތަންކޮޅު އަޅު

ފާސްނުވިނަމަ ޑްރާފްޓުަގާވޮގތަށް ވޯޓަށް އަހާީނއެވެ. އެްއވެްސގޮތެްއ 

 ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އަލުން ޑްާރފްޓްކުރާނީއޭ މިގޮތަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނުޑވެސް މީ   ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ    އި ބަހުސްގަޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 1020 ބައިވެިރވެލާ އަދި އިތުރަށް ީމ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލްަް  ައޙްަމދު ސަީމރު މެންަބރު 

ނޑު ތާއީދުކުރާވާަހކަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

ނޑާ އިބްރާހީމް އިސްމާ ޢީލާ ދެންމެ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

މަޝްވަރާކޮށްލިގޮތަށް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ފަހުގެ ވަުގތެއްަގއި އެަބ 

ހުށަހަޅުއްވާކަންނޭނގެ އެކަްނ އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލުމަށް. އެއީ )ށ( ގަިއ 

 1025ބަހުސް ނިމުމުން އެންމެފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް ފުރަތަމަ ވޯޓަށް 

އް އެބައާދޭ. އެހެންވީމާ އަހާނީއޭ އެތަންކޮޅަށް ެއއަންނަ ބަދަލެ

ނޑަްށ ފުރުޞަތުލިބޭނީ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލުގެ  އަޅުަގނޑުހީކުރީ އަުޅގަ

ފުރުޞަތަށްފަހުގަކަމަށް އެހެންވެ ެއއަށް ތާއީުދކުރުމުގެ ނިޔަުތަގ 

އޮތްގޮތަްށވެްސ އި އަޅުަގނުޑއެދުނީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ހުށަހަޅާފަ

 1030އީދުކުރާވާހަަކ ދަންނަވަން އަޅުަގނޑު އިބްރާހީމް ިއސްމާޢީލަށް ތާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 
 

އެްއވެސްބޭފުަޅކު އަލަްށ  ޝުކުރިއްާޔ އާދެ، މިމަޢުޟޫޢުގައި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެދިަވޑަިއގެންފިއްާޔ އެބޭފުަޅކަށް ފުރުޞަތުއެުރވޭތޯ ބަާލތީ އެގޮތުްނ 

 1035. އަޅުަގނޑަށް ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އެރުވުނީ

ެއއްފަހަރަށްވުެރ އަޅުަގނުޑއަތުާގ މިހާރު އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ބޭފުޅުންނަކީ 

ގިނަފަހަރަށްވެސް އެދިަވޑަިއެގންފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ 

އަޅުަގނޑަށް އެފުރުޞަތު އެރުވުނީ. މިހާރު މިފުރުޞަތު އަރުވަީނ 
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ޟިލް އަލީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާ 

 1040 ފާޢިަިޒަށް.

 

 މިފުރުޞަތަކަށް އެދި  ދަންނަވާލީ  މާލޭ މެންބަރު، އިބްރާހިމް  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީަެ 

 އިސްމާޢީލް  ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ  ހުށަހެޅުްއވުމަށް  ތާއީުދުކރެއްިވ ތާއީދު  މެންަބރު އަަަލީ ފާޢިަިޒު  

ށް ތާއީދު ކުރުމަށްަް. އެެހން ނަމަވެސް އަނބުރާަި ގެންދަވާަފއިވާތީ ެއއަ ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 1045އަނެއްކާ ެއއަށް އިޞްލާެޙއް އަންނަކަމަށް ވަީނވިްއޔާ މިތާީއދުގެ ބޭނުމެއް 

ނޑަށް ހީވާގޮުތަގިއ އިޞްލާޙެއް  އޮތްކަމެއްނޫން. އެހެންވީާމ އަޅުގަ

 ގެންނަވާކަުމގަިއވަންޏާ ައޅުަގނޑުެގ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުްނމެއް ނެތް.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ހުށަހެޅިފައިވާ  މް މާލޭ މެންަބރު ިއބްރާހީ 

 1050ހުށަހެޅުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރަމުން ގެންދަވާ ޚިޔާލަށްބަލާަި   ޢިސްމާޢީލް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނުޑވެސް ތަބާވުުމގެ ުއސޫލެްއ ގެންގުޅެްނ  އަޣްލަބިއްޔަަތކަށް އަުޅގަ

ހެޅި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ިއޞްލާޙެއް މި އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ހުށަ

ހުށަހަޅާލަނީ، )ށ( ގެ އެްނމެ ފަހުން ހުށަހެޅުނު އިސްލާޙު އެހެން 

އޮތްތަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަށް ފުރަތަމަ ވޯޓަށް 

 1055އަހާނީއޭ. ދެން ެއއާިއގުިޅގެްނ އަންނަ ބަދަލެއް )ނ( ަގިއވެސް އެންމެ 

ން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަަަށް. ފަހުން ހުށަހެޅި އެހެން އޮތްތަ 

ދެން އައްުޑއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުިވ 

އެްއކަންތައް އެަެއީ ކޮމިީޓގެ ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙަށް އެހުން. 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގ ކުރަްއވާނެ މީެގ )ނ(ަގިއ މިހާރުވެސް 

 1060ވާއިދު ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުމަށް އެންމެ ފަހުން ވޯޓަްށ ހިމެނިފައި އެބައޮތް ގަ 

އަހާނިއްޔޭ. ެއއީ އިޞްލާުޙތަކަށްފަހު އެހެންގޮތެއް ފާސްނުވެއްޖެނަަމ 

ޑްރާފްޓްަގއި އޮްތގޮތަށްެވސް އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓަށް އަާހ،ަި އެއަށްފަހު 

އޭންަް ެއްއވެސްގޮެތއް ފާްސ ނުވެއްޖެނަމަ ދެން އަލުްނ ޑްރާފްޓަކަްށ 

. އެހެންވީމާ، ަހމައެކަނި ތަކުރާރު ކޮށްުލމުގެ ގޮތުްނ ދާގޮތަށް
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 1065އަޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނިަް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ )ށ( އެންމެ ފަހުން 

އެހެންއޮތް ޢިަިބާރާތް އެންމެ ފުރަަަތަމައަށް ހަމަ އެގޮތަށް )ނ( އެންމެ 

ފަހުން އޮތް ޢިަިބާރާތް އެންމެ ފުރަތަމައަށް އެގޮތަށް ަބދަލުކޮށްލުން. 

ނޑަށް ހީވަީނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރަްއވަމުން  އޭރުން އަުޅގަ

ގެންދަވާ ޚިޔާާލއި މިހާރު އެއްގޮްތވާން އުޅޭނެކަމަށް. އެެހންވީމާ އެީއ 

 1070 މިހާރުގެ ހުށަހެޅުންކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. 

 

 ދައްކަން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ކޮޅުމަޑުުލގެ މެްނބަރު 

ނުޑ ފުރުޞަތު  ޙުަުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން   ހުރި ވާހަކަ އެހެން ބޭފުޅުްނ ދައްަކވާފަިއވާތީ އަުޅގަ

 ވާހަކަ ދައްަނވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ނުކުރާ ބޭނުން      ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1075 

ނޑު ހަމަ ަވރަށް ކުޑަ ޝުކުރިއްޔާ  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު   ުކޑަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

ޕޮއިންޓެއް ފާހަގަކޮށްލަން މިހާރު މި ބޭނުންމިވަނީ. ދެންމެ އިޞްލާޙެްއގެ    އާޠިަިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ސިފައިަގއި ސ. އަތޮޅުން އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެހުށަހެޅުއްިވ ޢިބާރާތުގައި 

ދެފަހަރެއްގެ މަތިންވެސް ގެްނނަވާފައި އެަބއޮވޭ ހުށަހެޅި ތާީއދު ލިބިފައިާވ 

ނޑުމެންގެ މާލޭގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމ އިސްމާޢީލް މިގޮތަށް.   1080ދެން އަުޅގަ

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމުަގއި ހުށަހެޅިަި ތާއީުދ ލިަިބިފައިާވ 

އެގޮަތކަށްނޫން ގެންނަވާފަިއވަީނކީ. އަޅުަގނޑު ެއކަން ފާހަަަގަ މިކޮށްލަނީ 

ނޑުމެންނަްށ ޓެކްނިކަ ލީ އަނެއްާކވެސް ފަހުން އެހެން ދުވަހެއްަގއި އަުޅގަ

މިމައްސަލައަކަްށވެގެން ވާހަަކއެަެއް ފަހުން ދަްއކަންޖެހިދާނެ ވާހަކަެއްއ 

 1085ކުރިން ދައްކާލުމަށްޓަކައި ިމވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލަނީ. ައޅުަގނޑަށް ހީޭވ 

އެގޮތަށް ޢިބާރާތް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް މިހާރު މިގެްނނަވާ ބަދަލުެގ 

ހެން. ނަމަވެސް ތެރޭގައި އެތަްނވެސް ހިމަނާލެވުނިއްޔާ ަރގަޅުވާނެ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެހުށަހަުޅއްާވ ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑަްށ 

ނޑައެޅުްއވުްނ ރައީސަށް  ތާއީދު ނުކުރެވޭ ތަންކޮޅަީކ ތަރުތީބު ކަ

ނޑުމެން ގޮތަކަްށ ނިންމާލާފައި   1090ދޫކޮށްލެވިފައި އޮތުން. އެކަްނވެސް އަުޅގަ
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ންދިޔުން ަރގަުޅވާނެކަމަށް ކޮންމެވެސް އެއްތަރުތީބެްއ ަކނޑަައޅާލާފައި ގެ

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީަޭ. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރި   ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ަި ދަންނަވާލީ ފާދިއްޕޮޅުގެ މެންބަރު ޙުަުސައިން އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއް މެންަބރު ައޙްަމދު ޢާދިލް   1095 ވި

ނުޑ ރިޔާަސތުން އެްއޗެްއ   ވާހަކަެދއްެކވުން: އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުްނ އަުޅގަ

ސާފުކޮށްލަންވެގެން. މީަގިއ މިވިދާޅުވަނީ ަގވާއިުދެގ ދެލިކޮޕީން 

ަް އެއްެސވުން.  މާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް

އެންމެ ގިަނ އަޣްލަަަބިއްޔަތަްށވުރެ ގިަނއިން ވޯޓު ލިބޭ އިޞްލާޙުތަކުން 

 1100ވޯޓު ލިބޭ ދެން އެއީ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންކަމަށް ގޮތުން. މިސާލަކަށް 

އެްއވަރަށް ޯވޓް ލިަިބިއްޖިްއޔާ ކިހިނެއްތޯ ރިޔާސަތުން ނިންމަވާނީ. ެއގޮްތ 

 އަޅުަގނޑަށް ސާުފކޮށްލަދެަެއްވުން ރިާޔސަތުން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނުޑ ރިޔާސަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ތުްނ ެއއްެޗއް ދެންނެވޭނީ ިމގޮަތށް މަޖިލީހުން އާދެ، އަުޅގަ

 1105ފާސް ކުރަްއވައިިފއްޔާ ދެން ަޢމަލު ކުރަންޖެހުނީމަ ދެންހަދާނީ ކިހިނެއްޯތ 

ދަންނަވާނީ. ދެން ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ދެންހަމަ ތިބޭފުޅުން މިކަހަލަ 

ނޑު ވަރަްށ  ކަންތަކަށް ވިސްާނވަަޑއިގަްނނަވާކަން ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދައިފިއްޔާ. އަދި ހަމަ   އުފާކުރާކަމެްއ. މިހެން އަޅުގަ

އެހެންވެސްަް ނުކުާތއެއް އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ 

 1110ވާހަަަކަފުުޅގަިއވެސް ޢިަިާޝރާތްކުރެްއވި މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާްސާވ 

އަދަދަށްަް ވޯޓުލިބިފައި، އެަކން ފާސްވެފައިއޮްށވައި އެއަްށވުރެ ގިާނވޯުޓ 

ކާ އެގޮތަށް ދާން. އެހެންގޮތްގޮތް ދާއިުރަގއި އެފާްސވި ލިބުނީމާ އަނެއް

ފާސްވުމަށްެއވާނީ ކިހިނެއްތޯ. އެކަހަލަ ކަންތައްވެސް ުސވާލު އުފެދޭ. 

ޤާނޫނީ ސުވާލުތަކެއް އުފެދޭެނ ކަންތައްތަކެަެްއވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ 

 1115މިގޮތަށް ފާސްކުަރއްަވއިފިްއާޔ ކަންތައްތަކަްށ އަެނއްކާަހމަ ސުވާލު 

ބޭފުޅުން އެދި ދަންނަަަވަން ގޮތެއް ނިންމަވަންަް ައޅުަގނޑަށްޖެހޭނެ. ތި
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އެހެންވީމާ ކަމެއް ފާސްުކރައްާވއިރު ހުރިހާގޮތަކަށް ވިސްނަވާަފިއ 

ކުރެްއވުން ެއއީ ވަރަށްބޮަޑށް އެދޭކަމެއް. ވަރަށް ަރނގަޅު ހަމަ 

 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޚިޔާުލތައް އުަފއްދަވާ އެުސވާލުތަްއ އުފައްަދވާ

 1120 އެއާދޭތެޭރގައި ވިސްނާަވޑަިއަގންނަވާކަން. 

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 ތިންކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަންެވގެްނ. ދެން މީގެތެރެއިން އެްއަކމެއް ދެންމެ  މެންަބރު ފާޠިން ޙަީމދު 

ވާހަކަުފޅު ދެއްެކވި މާޭލގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  ކުރިންއަޅުަގނޑުމެން   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1125އަޙްމަދު ޢާތިފް ފާހަގަކޮށްލައްވައިފި ެއއީ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިާވ 

އެޢިބާރާތް އެގޮތަށް ކުރިން އެއްބޭފުަޅކު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތީމާ. އެީއ 

ނޑު މެްނެގ އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެންނަގޮތެްއކަމަށްވާތީވެ ެއއީ މިހާރު އަޅުގަ

ކުރިމަތީގައި އޮތް ލިޔުމުގެ )ށ( އަދި )ނ( ގައިވާ މާއްާދއެއްަެ. މީެގ 

ނޑުމެންެގ  ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވީ، މިހާރު ައޅުގަ އިތުރުން އަުޅގަ

 1130ކުރިމަތީގައި ިމވާ ލިޔުން ުހށަހެޅުއްވި މާލޭގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

ޅު ދެއްކެިވއިުރ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އެންމެފަހުން ދެންމެ ވާހަކަފު

އަޅުަގނޑަްށ ދޭހަވި މާނަައީކ މިލިޔުމުގެ )ބ( ަގއި ިމވާ ތަންކޮުޅ. 

އެްއވެސް ގޮެތއް ފާސްނުެވްއޖެނަމަ އަލުން ޑްރާފްޓްކުރާނީއޭ. ދެންމެ 

ނޑަށް ދޭހަވީަީ ެއއްވެްސގޮެތްއ  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން ައޅުގަ

 1135 ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ބަހުސަަކށް އަލުން ދެވޭކަހަަލ ގޮތަކަށް

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވިހެން. އެެހންވީމާ މިހެންކަމަށް ވަނީނަމަ، މިއީ 

އިޞްލާޙެއް އަންނަންޖެހޭނެ ހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ެދން ނޫންނަމަ 

މިއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިވސްނާލަން ރަނގަޅު ކަމެއްކަަމށް. ދެން އެއީ 

ރާފްޓަށް މިހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓު ނުލިބިއްޖެނަމަ އަނެއްކާެވސް ޑް

 1140ދިޔުން ބަހުސަކަށްނުގޮސް ިދުއމަކީ ރަނގަޅުކަެމއް ނޫންހެން އަޅުަގނޑަްށ 

ނޑަްށ ފެންނަވާހަަކ  ހީވާތީ ބަހުސް ައޅުަގނުޑ ހުޅުވާލަން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ކުރިމަތީަގއި  ދަންނަވަން. ތިންވަނަ ކަމަކަްށ ފާހަގަކޮށްލަނީ އަުޅގަ
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އި ިމއޮންނަނީ މެންބަރުން މިއޮތް ލިޔުމެއް. މިލިޔުުމގައި ޓައިޓްލްގެ ގޮުތގަ

ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުން. އެހެންނަމަވެސް ދެން މިހުށަހެޅުއްވަީނ 

 1145ކޮންކަމަކަށްކަމެްއ މިއީ ކޮން މައްސަލަެއއްކަމެްއ މީަގއެްއނެތް. ކުރިން، 

އިްއޔެނޫން އިހައްދުވަހު ޮއތް ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަަަ 

ލާެޙއް ގެންނެވި މައްސަަލ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މިަތންކޮޅު އިޞް

މިހުށަހެޅެނީ ކޮންކަމަކަށްކަމެއް. އެހެންވީމާ މިކަހަލަ މިލިޔުމަކީ 

ކޮންލިޔުމެއްކަެމއް ސުވާެލއް ުއފެދޭނެ ކަންނޭގެ އަޅުަގނޑުެމންގެ މެދުގަިއ 

 1150ފަހުން. އެހެންވީމާ އެތަންކޮޅު ރިޔާސަތުން ވިސްނާލަްއވަން އެދޭތީ 

 . އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ުޝކުިރއްޔާ

 

 އާދެ، ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ތިދެންެނވި ނުކުތާަތއް އަޅުަގނޑުމެން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ފާހަގަކޮށްލައިފިން. ޚާއްޞަކޮްށ އިދާރީ ކަންތަކުގައި އަުޅަގނޑުމެންވެްސ  

 1155ތިވިދާޅުވި ހުށަހެޅުނު ަމއްސަލަ އެހެން އޮންނަންވީ ފޮޅުވަްތ  

ިވފައިއެއޮީތ. ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އެތަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަްއޓާލެ

ނޑުމެން. ހުރިހާ އިޞްލާޙްތަކެއް ހަމަވެގެްނ  ރަނގަޅު ކޮށްލާނަން އަޅުގަ

ފުރިހަމަވެގެން ތިޔަބޭފުޅުންެގ އަރިހަށް ދާއިރު އެބަިއ ގެންދެވޭތޯ 

ބަލާނަން. އާދެ، މިހާރުވެސް ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ވާހަަކފުޅުދައްަކވަން 

 1160ގެންފައި އެބަހުރި. މިއަދުގެ ޖަލްސާގަިއވެސް ދެަބއިކުަޅއެއްަބއި އެދި ވަަޑއި

މިހާރު މިދަނީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މިކަމާ ވިސްނާވަަޑިއގެން މިކަމާ 

ގޮތެއް ނިންމަާވ ދެްއވުން ެއއީހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭަކމެއް. އެހެްނ 

ންމާކަށް ނަމަވެސް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ފާޅުނުކުރަްއވާ ެއކަން ނި

އަޅުަގނެޑްއވެސް ބޭނުމެއްނޫްނ. އެހެންެވ ޚިޔާލު ފާުޅކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ 

 1165ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. ދެން މިދަންނަވަނީ ފާދިއްޕޮޅުގެ އިޢްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަުދ މުޙަންމަދު. 

 

 ން. އެއީ ވާަހކަ ދައްަކވާ އެްއޗެއް ނުދަންނަާވވޭތޯ ވަރަްށ ހިތްވަރު ކޮށްފި ފާދިއްޮޕޅުގެ މެންަބރު 
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  ބޭފުޅުންގެ އަދަދު ގިނަކަމާެއުކގައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ިނންމަވާލެއްވޭތޯ  އަްޙމަދު ުމޙަްނމަދު 

 1170ވާހަކަދަްއކަވާ ބޭފުޅުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށްޓަކައި އަޅުަގނޑު އެްއޗެްއ   ވާހަކަެދއްެކވުން: 

އެހެންނަމަެވސް ަވގުތު  ދަންނަވާލަންޏާ މިހުރިހާ ވަުގތުތައް މިހޭދަވީ.

ދިގުެވގެން މިދަނީ އެހެންވީމާ ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން. އާދެ، 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް މާްއދާ ނަންބަރު  މިހާރު އަޅުގަ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމެއް. މި 

ނުޑވެސް ވަ   1175ލުކުރެވޭ. އާދެ، ެއހެންނަމަވެސް ރަށް ޤަބޫހުށަހެޅުން އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން.  އޭަގއި ަބއެއް ަބއިތަކަށް ިއޞްލާޙެއް ގެންނަން އަުޅގަ

އެއީ މިހާރު ފުރަތަމަ )ހ( ަގއި މިއޮންނަނީ މާއްާދއެްއގަިއ އިޞްލާެޙްއ 

ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ ފުރަތަމަ ބަހުސް ކުރާމީހާ. ެއގޮތް ރަނަގޅު. ދެން )ށ( 

ނ ޑަށް ފެންނަނީ ބަހުސްނިމުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ގަިއ އަުޅގަ

 1180ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް ވޯަޓށް އަހާނިއްޔޭ. ޑްރާފްޓް ފާސްވެއްޖެނަަމ 

އެމާއްދާެއއް ފާސްިވއްޔޭ. )ނ( ގައި ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓއަްށ ހުށަހެޅުން 

ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު ވޯޓަްށ 

. އެގޮްތވެސް ފާްސނުވެއްޖެނަމަ، މިމޭރުމުން އިޞްލާޙްތަކަށް އަހާނިއްޔޭ

ވޯޓަށް އަހަމުންގޮސް ފާްސވަންދެން ނުވަތަ ފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

 1185އިޞްލާޙާހަމައަށް ދަންދެން ވޯޓަށް އަހާނީްއޔޭ. ދެން )ރ( ކެންސަލް 

ނޑު ކުރިއަްށ  ކޮށްލާފައި )ބ( ގައި ދެން )ރ( ގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ކީ އެްއވެްސ ޮގތެއް ފާސްނުެވއްޖެނަމަ އަލުްނ ބަހުސްކޮށް، ގެންނަ ެއއްޗަ 

ބަހުސަކަށްގޮސް ގޮތެްއ ނުނިމިއްޖެނަމަ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވާނީއޭ. 

މިގޮތަށް މިބައި އިޞްލާުޙކޮްށލަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އައްސަލާމް 

 1190 ޢަަަލައިކުމް. 

   

ރުގެ ާވހަކަފުޅުގައި އެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްާވ އިޢްޒަތްރެތި މެންބަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިޞްލާހު ހުށަހެޅުއްވުން ެއީއ އިޞްލާހު ހުށަހަޅުއްވާ ެމންބަރެއްކަމަށް 

އެއްބަްސެވވަަޑއި ނުގަންަނާވނަމަ އަޅުަުަގނޑުމެނަށް ުކރެވޭނެކަމަކަްށ 
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 1195ނުވާނެ. އެހެންވީމާ އެ ދެމެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަާވލައްަވއިެގްނ 

ހަމަޖައްަސވާލަްއވާފިްއޔާ ރަނގަުޅވާނެ. އެހެންނޫނީވިްއޔާ އަލުްނ އެކަން 

އިޞްލާހެްއގެ ގޮުތގައި ހުށަެހޅުއްވުމުން އެމިތަނަށް، މަޖިލީހަށް ވޯޓަށް 

ދެަެންނެވޭނެ. އެތާއީދު ލިބިއްޖިއްޔާ މަޖިލީހަށް ވޯޓަށް ދެަެންނެވޭނެ. 

 އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް ކުރިއަށް ެގންދެވުން އެދެން. 

 1200 

  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަ ކަށި ހިނގަމުްނގޮސް މިހާރު ޮތޅު މެްނބަރު ފެލިަިދެއަ

ނޑުމެން އެންމެން އެއްވެސް މަޝްވަރާެއްއ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ާޝހިދު هللا ޢަބްދު  އަުޅގަ

ކޮށްލުމަށްފަހު ފުރުޞަތަކާ ގާތްެވގެން ހިނގައްޖެހެން. އެހެންކަމުން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ހެނދުނުގެ ދޮޅުަގިޑ އަޅުަގނޑު އުންމީ ދުކުރަނީ އަުޅގަ

 1205ޖަހާއިރު  11:55އެއްހާއިުރގެ ތެރޭަގއި ދެކެވުނު ވާހަކަަތއް 

އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަލު ކުރާއިރު ެއއް ޚިޔާލަކަްށެވގެން އެްއ 

އިޞްލާޙެްއގެ ގޮތުަގއި މަިޖލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ދާނެކަމަށް. އާދެ، 

ނޑުމެންެގ އަޅުަގނުޑވެސް މިފުރުޞަ ތުެގ ބޭނުން މިކުރަނީ މިހާރު އަޅުގަ

އަތުަގއި ލިެޔިވގެން ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙުތަުކގެ ަބެއއް ކަންތައްތަާކ 

ނޑުެގ ޚިާޔލު ދަންނަވާލަން. ލިޔެިވގެްނ ހުށަހެޅިފައޭ   1210ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

މިދެންވީ މިހާރު މިތަނުގައި، ވާހަކަދެކޭ ބަެއއް އިޞްލާޙުަތށް ލިޔެވިގެްނ 

ނޑުމެންނަށް އެ އަޑު އަޅު ަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަންނައިރު އަުޅގަ

އަހާއިރު ވިސްނިފައި ހުންނަގޮތާ ކުަޑކޮށް ތަފާތު ގޮްތޮގތަށް އެބައާދެ. 

އެހެންވީމާ، މިކާމާ ބެހޭގޮުތން އެއްެޗއް ދަންނަވަްނ ފަސޭހަވާނީ 

 1215ލިޔެލައިގެްނ އަތްމަްއޗަށް ެއރީމަ ކަމަށްވާތީ. އާދެ، އެްނމެ ފުރަތަމަ 

ދިއްޕޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި ފާ

އިޞްލާޙުަގއި ދެވަނަ ޖުމްލަެއއްގެ ގޮތުން މިއޮންނަ އަޣްަލބިއްޔަތަށްވުެރ 

ގިނައިން ވޯޓު ލިބޭ އިޞްާލޙުތަކުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބޭ ގޮތްއެީއ 

ނޑަށް ހީވަީނ މަޖިލީހުން ނިންމާ ކަމަށް އޮތުން. މިކަމާބެހޭގޮތުން އަުޅގަ 

ނޑުމެން   1220ކުޑަކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ވިްސނާލަން ޖެހޭނެހެން. އެއީ ައޅުގަ



 48 

މިހާރުވަނީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ޖަލްާސގަިއ ގޮެތއް ނިްނމާފައި. ެއއީ 

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުމަކީ އެއީ މަޖިލީހުން ފާސްވާގޮތް ކަމަށް. 

ނޑުމެން އެހެންވީމާ އަޣްލަބިްއޔަތު ަކމަކަށް ލިބުމަ ށްފަހު އެއީ އަޅުގަ

މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އޮތްކަމެއް ކަމުަގއިވާނީ. ޭއގެ ތެރޭގައި އެންެމ 

 1225ގިނައިން އަޣްލަބިއްޔަުތ ލިޭބ އުސޫލަާކ ދިމާލަށް ދިއުުމގެ ފުރުޞަތު 

ނޑަކަްށ ހިއެއްނުޭވ،  މިހާރު މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައި އޮްތގޮތުން އަުޅގަ

ނަ ކަމަކަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ މާލޭެގ އޮންނާނެ ހެނެއް. ދެން ދެވަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުަގއި މިހާރު ެއއިޞްލާޙަށް 

އިޞްލާޙެއް ހުށަހަުޅއްަވއިފި. ވޯޓު ެނގުމުެގ އުސޫުލ އޮންނަގޮްތ 

ނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަކީ ކޮންމެހެން އެހެން މީހުން   1230އަަަުޅގަ

ނުޑމެން ކަންތައް ކުރުމުގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. ކަންތައް ކުާރގޮތަށް އަޅު  ގަ

ނޑުމެން ކަންތައް ކުރާގޮތަްށ ރިޢާޔަތްކޮްށ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވިސްނާލުމަކީ ބުއްދިވެރި ކަމެއްކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކޭ ވާހަކަ. އދ. 

މަޖިލީހުގައި އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓު ނެންެގވުމުަގއި ގެްނގުުޅްއވާ އުސޫަލކީ 

 1235ލާޙުތަށް އެ ިއޞްލާޙުތަށް ހުށަހެޅެމުންދާ ތަރުތީބުން ވޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިޞް

އައްަސވަމުން ގެންދަވާނީ ހަމައެާއއެކު ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙު، އިޞްލާޙަކަްށ 

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅެންޏާ އަްއސަވާނީ އެންމެ ފަހުން އިޞްާލޙަކަށް ވޯޓަްށ 

ން. ދެން އައްަސވާ ތަރުތީބުން. އެހެންވީމާ، އެވާަހކަވެްސ ދަންނަާވލަ

ތިންވަނަ ކަމަކަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ އައްުޑއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

 1240ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙު އަުޅަގނޑަށް ައޑު ިއވުނު އިރު ޭއނަ ވިދާޅުެވ 

ނޑަށް ނޯުޓ ކޮށްލެވިަފއި އޮތީ، އިޞްލާުޙތަކަށް ވޯޓަްށ  ލެއްިވކަމަށް އަުޅގަ

ވާ އުސޫެލއް ގެްނގުުޅއްވުން އެީއ އައްަސާވއިރު ރިޔާސަތުން ތަުރތީބުކުރައް

ނޑަްށ  އަޅުަގނޑަށް އެްއގޮތަކަްށވެްސ ފެންނަގޮތެއް ނޫން. ެއކަމަީކ އަުޅގަ

ފެނިފައިވާ ރޫލްސް އޮފް ޕްޮރސީޖާރތައް ބައެްއ ޖަމަޢާޔަތްތަކުަގއި ނުވަަތ 

 1245ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްތަުކގެ ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރތަކުގަިއ ރިޔާސަތަށް 

ތަރުތީބުކުުރމުގެ ފުަުރުޞަތު ވަރަށް ަމދު ތަނެއްަގއި ވޯޓަށް އަހާނެަެ 
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ދީފަ އޮތްކަމަށް ވިޔަސް ެއއީ ޢާންމު އުސޫލެއް ނޫން. އެ އުސޫލު 

ނަޑއެޅިގެން އެިއ  އޮންނަނީ އެތަނެއްގެ ރޫލްްސ އޮފް ޕްރޮސީޖަރގައި ކަ

ފަހުން ރިޔާސަތުގައި އެޅިާދނެ ބަދުނާމަކަށްޓަކައި. އެހެންވީމާ، ެއީއ 

ނަޑއަުޅއްާވ އަޅުަގނޑަށް ފެން  1250ނަ ކަމެއް ނޫން ރިޔާސަތުން ކަ

ތަރުތީބަކުން ވޯޓަށް ެއއްެސވުން. އެހެންވީމާ، ިމވާހަކަަތއް ކުުރކޮށް 

 ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުން ކުރިން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 34ސް އާދެ، މިހާތަނަށް އަޅުަގނުޑމެން މިމަޖިލީހުގައި މިހާތަނަށްވެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1255މެންބަރުން. އާދެ، ބަެއއް ބޭފުޅުން ދެވަނަ ފަހަރަކަށް އެިދަވޑަިއގެންނެިވ 

ވޭފުޅުްނ ވާހަކަފުުޅ  34ނަމަވެސް ނޯޓު ކުރެވިަފއިާވނީ އެގޮތަށް 

ނޑުމެން މިހާރު މި އިންޓަަވލްގެ ަވގުތު.  ދައްކަަވއިފި. ދެން އަުޅގަ

ދެން  އެހެންވީމާ، ކުރީ ދުވަުހެގވެސް އިންޓަވަްލ ަވގުތަްށފަހު

ވަަޑއިގެންެނވި އިރު ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔލުފުޅުތަްއ އެްއގޮތްެވ 

 1260ވަިކގޮތަކަށް މިކަން ގެންދިޔުަމށް މަގުފަހިވެގެން ދިޔަ. މިއަުދވެސް އެހެން 

ނޑު ގާތް ަގނޑަކަށް   35ވާނެކަމުގެ އުންމީދުަގއި. ތިޭބފުޅުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެ ން ބައްދަލުވަނީ މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް މިއަުރވަނީ އަުޅގަ

 ަގއި މިތާނަގއި. ޝުުކރިއްޔާ. 11.55

 

 1265 

 ]ށް 11.55ން  15.35އިންޓަވަލް [

 

ޖަހަިއފި. އެހެންވީމާ އަޅުަގނުޑމެން ޖަލްސާ  11ަގޑިން ، އާދެ  ރިޔާސަތުން ވާހަަަކަެދއްެކވުން:

ނޑާލިއިރު ވާަހކަދައްަކވަންަް  ކުރިއަްށގެންދަން ފައްޓާނަން. ޖަލްސާ މެދުކަ

 1270ންފައި ބަެއއް މެންބަރުން އެބަތިއްބެވި. މިހާރު އަޅުަގނޑު މި އެދިަވޑަިއގެ

ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

 އަަަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު. 
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 ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފިން. ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 
 1275 ައޙްަމދު ޒާހިރު މެންަބރު 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދުީނ   ލު ދެުކނުުބރީ މާޮޅސްމަޑު

 މާލޭ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި މެންަބރު އަަަލީ ފާޢިަިޒް 

 1280އިޞްލާޙަށް، ިއޞްލާޙާެއއްޮކށް އަނެއްކާ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރުމަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑާ ހަމައަކަށް މިހާރަކު ފަހުންއައި އިޞްލާާޙ އެ ހެންނަމަވެސް އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ ކަންނޭނގެ.  އެްއކޮންނެއް ޑްރާފްެޓއް ައޅުގަ

ނޑު އޭތި ބަލާލަން ބޭނުން. ފުރަތަމަ އިޞްލާޙެްއެގ  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ރަތަމަ ގޮތުަގއިަަ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ިއޞްލާޙެއް ައއީ ފަހުން އިންތަން. ފު

 1285އަށްބަދަލުވެފައި މިފަހަރު މިވަނީ ެއވެސް އެއަްށވުެރ އިތުރަށް 

ނޑު މި ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައިފިން.   ބަދަލުވެފައިކަމަށްވާތީ އަުޅގަ

 

ނޑު ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް އާދެ، އަޅުގަ

ނޑު ހު ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް   ށަހަޅާފަިއވާ ހުށަހެޅުން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މިހިފީ އަޅުގަ

 1290އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަަކއި ިއނގޭތޯ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުގެ ކުރިން  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ އަނބުރާ ގެނެސް އަލްފާިޟލް އިބްރާހީމް  ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަޅުގަ

އިސްމާޢީލް މިހާރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވގޮތަށް ައޅުަގނޑު ާތއީުދ ކުރާ ވާަހކަ 

 . ދަންނަވަން

 

 1295 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުެވސް ފުރުޞަތަކަށްއެދި ދަންނަވާލީ ހަމަ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

 ދާދިދެންމެއަކު އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު  ޢަލީ هللا ޢަބްދު
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ނީ އަދި ވިދާޅުވި ވާހަކައަށް ތާއީދުުކރުމުގެ ގޮތުން. އަޅުަގނޑަްށ ހީވަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެޚިޔާލު އަލުން އަނެްއާކ އަނބުރާ ހުށަހަޅާނީހެން. ޝުކުރިްއޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 1300 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ އިބްރާހީމް  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ސް އިސްމާޢީލުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ެއހެންނަމަވެ މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 

 އެކަން ކުަރއްވާަފވާތީ މި ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 1305 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. މިހާރު މިމަޖިލީހުގައި އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

  އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމައަށް ދެއްިކވާހަަކއާ ހުށަހެޅުމާއެްއގޮތަށް  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނެސްފިން.  ވާހަކަެދއްެކވުން: ކަންތައްތައްދާތީ އަުޅގަ

މިހާރު އެހެން ނަމަވެސް މިފުރުޞަތުގައި ެއްއޗެްއ ދަންނަވާލަން 

އަޅުަގނޑު ބޭނުން. އެބޭނުންވީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާ ދިގުކޮށް 

 1310ރައްޔިތުްނެގ  ބަހުސްކުރުމަށްފަހު އެންމެފަހުން މިނިމުނީ މިހާރުވެސް

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެވެސް ައދި މަޖިލީހުގައިެވސް މިހާތަނަށް ޢަމަލު 

ކުރަްއވަމުން އަިއގޮތަށް މިމައްސަލަ ނިންމަން. މިހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި ާއ 

ހުށަހެޅުމެއް ނެތް. ޢަމަލުކުރެވިފައި އޮްތގޮތާދޭތެރޭ ާއގޮތެްއ ހުށައެއްނޭޅޭ. 

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެކި ގޮތްގޮތަްށ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކޮށްިފން ޢި

 1315ވާހަކަދަްއކަވާ ކަންކަން ބަދަލުކުރަްއވާ ވާހަކަ ެދއްެކވިަޔސް ރަނގަުޅ 

ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ކުެރވެމުން އައިކަމަށް ވަީނވިްއޔާ އެކަމަށް 

ނުޑ  ވިސްނަވާަފއި ހަމަ ެއގޮތަަކށް އެނިންމެވިކަން. މިވާހަަކ އަުޅގަ

ގެ މަގުމަތީގައި އޮތްކަން. ެއްއގޮތަކަްށވެްސ ފާހަގަކުރަނީ ނިންމެވުމު

އާގޮެތއް ވެސް ހުށަހެއްނޭުޅނު. ކަމެއް އާކޮށްލާ އާޮގތެއް ހުށަހަޅާ 

 1320ވާހަކަދެްއކި ކަމުަގއިިވޔަްސ ކުރިން ހިނގަމުން އައިޮގތަކީ ރަނގަޅު 

ގޮތްކަމަށް ވިސްިނވަަޑއިގެްނ ބުއްދި އިސްކުރަްއވާ މިކަން ވަރަްށ 

ފަހުން މިނިމިގެންދާކަމީ ވަރަށް އުފާކުރުން ހަމަޖެހޭގޮތަކަށް އެންމެ
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ޙައްޤުކަމެކޭ. ވީމާ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ތިކުރެއްިވ ހިތްވަރަށް 

ނޑު ވާހަކަ ނިންމާލަން.   އައްސަރިބަހާ ސާބަސްދެމުން ައޅުގަ

 1325 

ނޑު ެއއްެޗްއ ދަންނަވާލަން  މާލޭ މެންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ އަުޅގަ

 ބޭނުންވަނީ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބެމުންމިދާ އިޞްލާޙުތަކަށް ކުދި ކުދި ބަދަލު  އާޠިފް އަްޙމަދު

އަންނަމުންވެސް އެބަެދއޭ. ެދން އެބަދަލުތައް ކުރިން މާޭލގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެންބަރު އިބުރާ ވިާދޅުވިހެްނ ރިފައިންވުުމގެ މަަސއްކަތެްއ ކަންނޭނެގ 

 1330ދަނީ. އާދެ، ބަހުސަށް ހުޅުވާލުމުގެ ާވހަކަ ފުރަތަމަ މިހާރު ކުރެވެމުން މި

ހުށަހެޅުނުއިރު މިމާއްދާގެ )ބ( ގައި ެއްއވެްސގޮތެއް ާފސްނުވެއްޖެނަމަ 

އަލުން ޑްރާފްޓްކުރާނީއޭ މިހެން އޮތްތަން ބަހުސަށް ހުޅުވާލުމުގެ 

ވާހަކަެވސް އެއް ބޭފުޅަކު ިއޝާރާތްކުރަްއވަިއގެން އެތަންޮކޅުވެސް މިހާރު 

ނޑަށް މިކަްނ ލައްަވއި ނޑަްށ ފެންނަނީ. ދެން އަޅުގަ ފިކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް އިނދެވޭތީ.   1335މިއެނގެނީ މާލޭގެ އަނެއް ެމންބަރާ ޖެހިގެން އަޅުގަ

ތަންކޮޅެއްދުރުަގއި އިންެނވިަނމަ އެތަނެއް ނުފެންނާނެ. އެހެންވީމާ އިތުރު 

އަރާ ވާހަކަެއއް ަދއްކަންޖެހޭކަހަލަ ގޮތަކަްށވާނެ. ައޅުަގނުޑ ހަމަ ހިތަށް

ކުޑަ ުކޑަ ވާަހކަެއއް ދަންނަާވލާނަން. އެއީ ވަރަށްފަސޭހަ މިގޮތަށް ކުދިކުިދ 

ބަދަލު ގެންނަވަމުން ދާކަމަށްަވންޏާ އެކަމަކު ޕްރޮސީޖަރއަްށ ބަލައިފިއްާޔ 

 1340އަޅުަގނޑުމެން ކުރަްނވާނެ ޮގތްކަމަށް ނުވެދާނެ ކަންނޭނެގފަހުން. ފަހުން 

 ތި މައްސަަލތަކާ ވާހަކަ ބޭއްވޭ ޖަލްާސއެްއަގއި ަތންކޮޅެއް ޮބޑެ

ދެއްކެމުންދާއިރު. އެހެންބޭފުުޅން ކުރައްވާ ޚިޔާލުަތއް ެއީއ ތިމަންނަގެ 

ގެންދެޭވގޮްތ މިހެންއޮތުން  ތެރެއަށް ވައްދަމުން ހުށަހެޅުމުގެ

އަޅުަގނުޑކުރިން ދެންނެވި ރޫޅާ ރޭވުމުގެ ވާހަކަައކީ ެއއީ. ރިފައިްނ 

 1345ތަށް ކުެރވުނީމާ ވަރަށް ކުރުމުގެ ވާހަަކއަީކވެސް ެއއީ. އެކަން ެއގޮ

ފަސޭހަވެސްވޭ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ކުރުމަށް ފަހަރެއްގައި ެއްއވެްސ 

ބޭފުޅަކު ދެކޮެޅއް ހައްަދަވއިގެން ަމއްސަލަެއއް ޖަްއސަވައިިފއްާޔ 

ރަސްމީގޮތުން އެއީ ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ތާއީދުކުރުން އެއީ ކޮންކަހަަލ 
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ނެއްވީމަތޯ، ާތއީދުކުރުމަކަށްވަީނ ކަންތަކެއްޯތ، ހުށަހެޅުމަކަށްަވނީ ކިހި

 1350ކިހިނެއްތޯ، އިޞްލާެޙއް ެގނެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ. މިކަންކަން ޑިފައިން 

ަް މިކަން ފަހުން ބިނާވެގެްނ ހިނގައިދާނެ  ކުރަްއވާ ގޮެތްއގެ މަްއޗަށް

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއެރީ އެހެން  ވެސްކަހަލަ ކަމެއް މިކަމަކީ. ދެން އަޅުގަ

ނުޑ ހިތަށް އެރީ ވާހަކަެއއް އަދި ދަންނަވާލާފަ  އި އިށީނދެލާނީ. އަުޅގަ

ސައިަގޑި ގިނަިވ ވަަރކަށް އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތް އަވަްސެވގެްނ 

 1355ހިނގައިދާނެއޭ ވެސް އެބަިހތަށްއަރާ މިހާރު. ވަރަށް އަވަްސެވގެން 

މިނެޓެއްާހިއރު ތެރޭގައި. އެހެންނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން  5މިއޮއްދިަޔއީ 

ވާހަކަ ކަންނޭނގެ މިދިޔައީ. އެހެންވީާމ ދޮޅުގަިޑއެއްާހއިރު ދަްއކާނެހާ

ނޑުެގ ހަމައެަކނި ޕޮއިންޓަީކ  އެވާހަަކވެްސ ފާހަގަކޮށްލީ ދެްނމީގައި. އަުޅގަ

މިދެންނެވީ ކުދި ކުދި އެއްިޚާޔލަކަށް ހުންނަ، ެއއްކަހަލަ ޚިާޔލުތަކެއްހުންނަ 

 1360އިޞްލާޙުތައް އެަކްއޗަކަްށވެެގން އައިސް ކުޑަެވގެްނގޮްސ އެއީ އެްއ 

ކަމަށް ކޮންމެސް ބޭފުޅެއްގެ ހުށަހެުޅއްވުެމއް ކަމަށް ވެގެންދިޔުްނ. އިޞްލާޙު

މިސާލަކަށް މިއަދުމިވާގޮތަށް. އޭރުން އެތަށް ގޮަތކަށް ވޯޓަށް އެހުމުެގ 

ޚިޔާަލކަށް  2ވާހަކަެވސް ވަރަށް ުކޑަެވެގންދާނެ. އޭރުން އޮޕަސިްޓ 

ނޑަށްަް ދެގޮތަކަށް ވޯޓަށް އެިހގެން އެކަން ނިމިގެންދާނެކަމަށް ައޅުގަ

 1365ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ މިހާރު ވަމުންދާގޮތް ވަރަްށ ރަނގަޅު. 

އެހެންނަމަވެސް މީވެސް ެޓްކނިކަލީ ބަޔަކު ުސވާލުކޮށްފާެނ ކަމެއްކަމަށް 

ވެދާނެތީ އަޅުަގނޑު މިވާހަަކ މިފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 

ނޑު ހީކުރާހިތްއޮތީ އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  1370ށް ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަްތ ފަށައިގަެނގެން ކުރިއަްށ ދާންފެށުމުން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މިހާރު ފެށެމުންމިދާ ގޮތަށް މިހާރަށްވުރެ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މަޑުމަޑުން  ހަލުވިކޮށްވެްސ ދެވޭެނއޭ. އަުޅގަ

ޚިޔާލުތަކާ ެއަެއްގޮްތކުރުމަށް  އެޚިޔާލުތައް އެްއކޮށްލަްނ އަދި
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 1375އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މަސައްކަތްކުެރވެމުން އެބަދޭ. ެއހެންވީމާ އެކަްނ 

ކުރިއަށް ގެންދެވޭެނކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ހަމަ ޔަޤީންުކރެވޭ. މިހާރު 

އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތުއަުރވަީނ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

 .އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް

 

ނޑު އަަވސްވެލާނީ ބ. މާލޭ މެންަބރު   1380 މެންބަރުން، އެންމެފުރަތަމަ އަނެއްާކވެްސ އަުޅގަ

 އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަަަލީ ފާއިޒު ކުރެްއވި ުސާވލަށް ޖަވާބެއް  އިްބރާހީމް އިްސމާޢީަީލް 

ނޑު ހަމައެކަނި ދަންނަވާލާނަން މިހާރު އަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ އަރުވާލަން. އަުޅގަ ުޅގަ

ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް ފޮުނވާފައޮްތ ހުށަހެޅުން އަދި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 

ލިބިވަޑައިުނގަނެ ހުށަހެޅުމެްއގެ ގޮުތަގއި ައޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާލީމާ 

ނޑު ހަމައެކަނި   1385ކަންނޭނގެ އެ ސާރިކއުލޭޓް ކުރެވޭނީ. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

. )ހ( މާއްދާ އަކަްށ މިދަންނަވާލަނީ މިހާރު އެންމެ ފައިނަލްކޮށް އޮތްގޮތް

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައިވާނަަމ ފުރަތަމަ ބަހުސްކުރާނީއޭ. )ށ( ބަހުސް 

ނިމުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ އިޞްާލޙަށް ފުރަތަމަ 

ވޯޓަށް އަހާނީއޭ. ިމއިޞްލާޙާެއކު ފާސްެވއްޖެނަމަ މާއްދާ ފާސްވީޭއ. )ނ( 

 1390ދުލިބިފައިާވ އިޞްލާުޙ ފާސްނުވެއްޖެނަަމ އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ތާއީ

ދެން އޮތް އިޞްލާޙަށް ވޯަޓށް އަހާނީއޭ. ެއގޮތްވެސް ާފސްނުވެއްޖެނަމަ 

މިމޭރުމުން އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އަހަމުންގޮސް ގަާވިއދު ކޮމިޓީެގ 

ހުށަހެޅުމަށް އެންމެފަހުން ވޯޓަށް އަހާނީއޭ. )ރ( ފާސްނުާވ އިޞްލާޙުތަްއ 

ކަށްބަލާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ެއަވގުތަކު އެަނާގ ބާޠިލުވުމުގެ ުއސޫލަ

 1395ވޯޓެްއަގއި ބައިވެިރެވވޭނެއޭ. )ބ( އެއްެވސްގޮެތއް ފާސްނުވެްއޖެނަމަ އަލުން 

ބަހުސްކޮށް ޑްރާފްޓުކުރާނީއޭ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 ފާޅުކުރަވަމުންގެންަދވާ ޚިޔާުލތަކުގެ ތެރެއަށް ައޅުަގނުޑވެސް ކުޑަ 

ނޑުމެން މިހާރު މި މަޖިލީހުގެ  ނުކުތާއެއް ޫދކޮށްލަން ބޭނުންޭވ. އެއީ އަުޅގަ

ދައުރަކީ ބާ ކަންތައްަތކަށް ާއ ގޮތްގޮްތވެސް ހޯދުން. އެެހންވީމާ އެކަްނ 

 1400އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ. ކުރަމުން އަންނަ ކަންތަްއ މުރާޖާކުރުމަކީ 
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ނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެިރ  ވެސް އަދި ނެތްކަެމއްނޫން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ތަރުޙީބު އަރުވަން ކުރީަގއި ކުެރވެމުން އަންނަ 

ކަމެއްިވޔަސް ވަިކގޮތަކަށް ކުރެވެމުން އަންނަ ކަެމއްިވޔަސް ދޭތެެރ 

ދޭތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެވޭޯތ 

 1405ޖެހޭނެކަމެއް. އެީއ މުރާޖާކޮށްލުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަން

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢު ކުރިއަށްދާކަމުގެ ވިސްނުުމގެ ވިސްނުމާ 

 ފިކުރުެގގޮތުން ކުރިއަށްދާކަުމެގ ހެއްކެްއކަން ޔަޤީން. ޝުކުިރއްޔާ 

 
 

 1410މިހާރު މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުުމގަިއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ފާޅުުކރެވުނު ހުރިހާ ގާތްަގނޑަ ކަްށ މަޖިލީހުގަިއ އަުޅގަ

ޚިޔާލުތައް ހިމެނިފަވާކަމަަަށް ފެނޭ. ދެން މި އިޞްލާޙަށް އެހުށަހެޅުއްިވ 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު ހުންނެވިނަމަ އެފުރުޞަތު 

 އަޅުަގނޑު އަރުވަން.  

     1415 

ނޑުެގ މިފުރުޞަތުގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   ތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

 ބޭނުން މިކޮށްލީ ހަމަ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާިޟލް އިބްރާހީމް  ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް 

އިސްމާޢީލް ދެންމެ އެހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙުތަކުެގ މައްޗަްށ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ތާީއދުކުރާ ވާހަަކ ބިނާކުރައްަވިއގެން އެމާއްދާ، މުޅިމާއްދާއަށް އަޅު  ގަ

 1420 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ފުރުޞަތަކަށްއެދުނީ އެއަށް ާތީއދުކޮށްލަން މިހާރު. އެފުރުޞަތު ހިނގައްޖެ އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 އެހެންވީމާ ނިމުނީ.   އިްބރާހީމް ަޝރީފް 
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1425 

 ޅުމަށް ތާއީދު ކުރުމަށް. އެހެންވެ ޝުކުރިއްާޔ، ައޅުަގނުޑވެސް ހުށަހެ މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 
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 ފުރުޞަތު ބޭނުމެއް ނޫން މިހާރަކު.  މެންަބރު އަަަލީ ފާޢިަިޒު 
 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

ނޑުމެން މިހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިާވގޮތް ތި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  1430އާދެ، މިހާރު އަޅުގަ

ްއގެ ތެރޭަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައރިހަށް ހަމަ ކުޑަަައިރުކޮޅެ

ނޑު ހަަމ  ލިބިވަޑައިންަނވާނެ. ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

މިހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުންެގ އަރިހުންވެސް އެދުާމއެުކ ސާފުކޮށްލުމުގެ 

ގޮތުން ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު، މިހުށަހަޅުއްވާ އަިދ 

 1435އިދު ފާސްކުރުާމަާ ބެހޭގޮތުން މިނިންމަވާ ނިންމެވުމަކީަީ ަހމައެކަނި ގަވާ 

ކުރެވޭކަެމއްކަުމގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ޤަބޫލުކުރަްއވާނެ ކަމަށް ހީކުރަން. 

އެހެންވެ ެއގޮތަށް ޔައުމިްއޔާަގއިެވސް ލިޔެފައިބާްއވާލަްނ. ގަާވއިދުެގ 

 ކަންތައް ގެންދިޔުުމގައި އަުޅަގނޑުމެން ގެންދާނެ ގޮެތއް މިނިންމަނީ. 

 

 1440 ]ވުމަށްފަހުަވގުތުކޮެޅއް ހޭދަ[

 

އާދެ، މިހާރު މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވ ޅ. އަތޮޅުެގ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއވުން ހުރިހާ 

މެންބަރުންގެ އަރިހަށް، އަިރހުގައި ވާނެކަމަށް ހީކުރަން. ދެން މިހާރު 

ނުޑ އެވިދާުޅވެލައް   1445ާވވެސް ފުުރޞަތެއް އެުރވިއްޖެ. ދެްނ އަުޅގަ

ޤަޞްދުކުރަނީ މިހުށަހެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ވޯޓަކަށް ދަންނަވަން. އާދެ ވޯޓަްށ 

ދެންނެވުމުގެ ކުރިން މިހާރު އެހުށަހެޅުން އިއްވާލަން ތިބޭފުޅުންނަށް 

ދަންނަވާލަން. އަމީން ޢާންމަަަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. އާދެ އަމީން 

 މު.ޢާން

 1450 

މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން. ޖަލްސާ، ރައްޔިުތންގެ ޚާއްަޞ  އިާދރީމޭުޒން ިއއްުވން:

 ،. މައްސަލ2555ަފެބްރުއަރީ  22 ،ވަނަ ޖަލްސާ، ތާރީޚް 9މަޖިލީހުގެ 
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ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިދާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެްއ 

ޅޭ އިޞްލާޙުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮެތްއ ނިންމެވުމުގައި މާއްާދއަކަށް ހުށަހެ

ނަޑއެޅުން. ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅުއްާވ މެންބަރު މާލޭގެ މެންަބރު އިބްރަހީމް   1455ކަ

އިސްމާޢީލް، ތާއީދުކުެރއްވީ ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމް. 

ހުށަހެޅުން. )ހ( މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފަިއާވނަމަ ފުރަތަމަ 

ރާނީ. )ށ( ބަހުްސ ނިމުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ބަހުސްކު

ތާއީދުލިބިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އަހާނީއޭ. މިއިޞްލާޙާެއުކ 

 1460ފާސްވެއްޖެނަމަ މާއްދާ ފާސްވީޭއ. )ނ( އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި 

ތާއީދުލިބިފައިވާ އިޞްލާޙު ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ދެން އޮްތ އިޞްލާޙަްށ 

ނީއޭ. ެއގޮތްވެސް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ މިމޭރުމުން އިޞްލާޙުތަކަްށ ވޯޓަށް އަހާ

ވޯޓަށް އަހަމުންގޮސް ަގވާިއދު ކޮމިޓީަީގެ ހުށަހެޅުން އެންމެ ފަހުން 

ވޯޓަަަށް އަހާނީއޭ. )ރ( ފާސްނުވާ އިޞްލާޙުތައް ބާޠިލުވުުމގެ އުސޫލަކަްށ 

 1465ިރެވވޭނެ. ބަލާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެަވގުތަކު އެަނގާ ޯވޓެްއގަިއ ަބއިވެ

)ބ( އެްއވެްސގޮތެްއ ފާސް ނުވެއްޖެނަމަ އަލުން ބަހުސްކޮްށ 

  ޑްރާފްޓުކުރާނީއޭ. 
 

ދެންމެ ތިއަޑުެއއްސެވި ގޮތަްށ މިގަާވއިދު ފާސްކުރުމުގެ ަކންތައް ކުރިއަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1470 ގެންދިއުމަށް ފެނިވަަޑއިންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުލެްއވުން އެދެން.

 

 ]ެޅއް ހޭދަވުމަށްފަހުަވގުތުކޮ[
 

 

 1475 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަުރ: މާލޭ މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް.

 ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު: ފާދިްއޕޮޅު މެންބަރު ޙުސައިން އިބްރާހީމް.
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 1480 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 68 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 52 ވޯޓު ދެްއވީ:

 15 ވޯޓު ނުދެްއވާ:
 

 1485 

 

ނޑުމެން މީގެ ކުރީ ދުވަހު އެއްބަސްިވ އާދެ، ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: . އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އެއްބަްސވުމުަގއި ވާ ގޮުތގެ ަމތިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަުދވެސް ހުށަހެޅި 

 މިހުރިހާ އިރުގައި ވާަހކަ ދެއްުކމުގަިއވެސް މަޖިލީހުން ފާހެއް ނުވި. 

 1490 ]ތުކޮެޅއް ހޭދަވުމަށްފަހުަވގު[

 

މިހެން ދިމާވުމުން ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަެނއްާކވެސް އޮތީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެން ފެށިތަނަށް އަނެއްާކވެސް ިދއުން. މިކަމުަގއި އަދިވެްސ ހަމަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގުޅ ގޮތެްއ ފެނޭތޯ ވާހަކަފުުޅ ދައްަކވަިއގެން 

 1495 ކަށް ކުިރއަށް ގެންެދވޭތޯ ބެއްލެވުން. ގޮތަ

 

ނުޑ މާލޭ މެންބަރު  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް ދަްނނަވާލީ ކުރިންވެސް އަުޅގަ

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިްސމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަކާ ބެހޭގޮތުްނ  މަދު އަްޙމަދު ުމޙަން 

ނުޑ ހުށަހެޅި ވާހަކަ ދެްއކިން. ދެ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ން އެހެންނަމަވެސް އެފަހަރު އެއީ އަުޅގަ

 1500ހުށަހެޅުމަކަށް ނުވެގެން. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު މިހާރު އަލުން ހުށަހެޅުމެއް 

މިހުށަހަޅަނީ. އާދެ، މިހާރު އަޅުަގނޑު މިއުޅެނީ ފުަރތަމަ )ހ( ގައި 

 ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީެގ މާއްދާައަކށް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅައިިފނަމަ ފުރަތަމަ 

އެމާއްދާައކާމެދު ބަހުސްކުރާނީއޭ. )ށ( ބަހުސް ނިމުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ 

ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހާނިއްޔޭ، ޑްާރފްޓް ކޮމިޓީއާ 

 1505އެްއގޮތަށް މާއްދާ ފާްސވެއްޖެަނމަ އެހިސާބުން އެމާއްާދއެއް ާފސްވީޭއ. )ނ( 

ންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުްނ ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އެ
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ތާއީދު ލިބުނު އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އަހާނިއްޔޭ، ެއގޮްތވެސް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ 

ދެން އޮތް އިޞްލާޙަށް ވޯޓަްށ އަހާނިއްޔޭ. މިމޭރުމުން ވޯަޓށް އަހަމުންގޮސް 

މިމާއްދާ ފާސްވަންދެން ނުވަތަ އެންމެ ފަހުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙާ ހަމައަށް 

 1510ިނއްޔޭ. )ރ(  ެއްއވެސް ގޮތެްއ ާފސްނުވެއްޖެނަމަ ދާންދެން ވޯޓަށް އަހާ

އަލުން ބަހުސްއަކަށް ގޮސް ގޮތެއް ނުނިމިއްޖެނަމަ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް 

ނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ. ޝުކުިރއްޔާ.   ފޮނުވާނިއްޔޭ. މިއީ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެްނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ،  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މިމަސައްކަތް ކުރަްއވަމުން މިގެްނދަވަނީ ވީާހވެސް  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޝިާހބު 

 1515އަވަހަކަށް ވީާހވެސް ރަނގަުޅ ގޮތެއްަގއި ނިމޭތޯ. ދެން މިކަމުގަިއވެސް   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ނުނިންމުނު. ދެން އަޅު ަގނޑަްށ ދެންމެވެސް އަުޅގަ

ހީވަނީ މީގައި ފަސޭހަވާނެެހން، މިތާނގައި އެބަިތއްބެިވ ވަރަށް ގިނަ 

ބޭފުޅުން މިކަމާބެހޭގޮތުން ޚިޔާލެއްވެސް ނުކުަރއްވާ އަދި ވޯުޓވެސް ނުދެއްވާ. 

ކޮންަްމެހެން ޚިޔާލެއް ކުރަްއވާކަށް ުނވަތަ ިޚޔާލު ފާޅުުކރައްާވކަށްވެްސ 

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ ނުޖެހޭނެ. އަދި ވޯޓެއް ދެއްާވަކށްވެސް ނު  1520ޖެހޭނެ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުަގއި ވާހަކަ ދައްާކ އަދި ުނވަތަ މަަސއްކަތް ކުަރްއވާ 

ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހަފުޅު ވާނެހެން އެބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާލުފުޅެްއވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިއްޖިއްާޔ. މިކަންތައް ކުރިއަށް ގެންަދން. މިދެންނެވީ 

ތެްއ ނެރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަން. އެހެންީވމާ އަޅުަގނުޑ މިކަމުގައި ގޮ

 1525އިޙްތިރާމާއެްއކޮށް އަދަުބވެިރކަމާ އެްއކޮށް ދަންނަވަްނ އެބޭފުޅުންވެސް 

މިކަމަށް ޚިޔާލެއް ެދއްވަަހރޭ. އޭރުން އެޚިޔާލުތަާކ އެްއކޮށްގެްނ 

އަޅުަގނޑުމެން މިކަމަށް ހައްލެއް ނެރެވޭތޯ މަސަްއކަްތ ކުރެވިދާނެ. 

 އްާޔ. ޝުކުރި

 

 1530 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން އުޅުނު އެްއެޗއްގެ ޮބޑު ބައި  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ދ. އަތޮޅުެގ މެންބަރު އެހާމަ ކުރެްއވީ. އަޅުަގނޑަށްވެސް ޮބޑު  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 
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ަގނޑުމެން ހައިރާންކަމެއް ލިބިގެން މިހުރީ. ލިބުނު ހައިރާންކަމަކީ އަޅު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަރަށް ދިުގކޮށް ބަހުސްކުިރ ކަމުގަިއ ިވޔަްސވެސް ޒަމާނުްއސުރެން މިކަން 

ކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށް އަުލން މުރާޖާކޮށް އެގޮްތ ރަނގަުޅކަމަށް ފެނިގެން 

 1535ހަމަ އެއާ އެްއގޮތަށް މިވޯުޓމިލީ. ލީމާ ފާހެއް ނުވި. ެއއީ ައޅުަގނުޑ 

ތެރި ރައީސް. ގިނަ ބޭފުޅުން މިހައިރާންކަމެއް ލިބުނުކަމަކީ. ޢިއްޒަތް

އާގޮތްަތއް ހުށަހެޅުއްވި ކަުމގައި ިވޔަްސވެސް އެބޭފުުޅންގެ ތެރެއިން 

ބަހުސްވަކި ހިސާބަކަށް ދިއުުމން އެހުށަހެޅުއްވި ގޮތްތައް ޫދކޮށްލެއްވި ތަްނ 

ފެނިގެން ދިޔައީ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް މިހާރު އަމަލު ކުަރމުންދާ ގޮތުގައި 

ނަޑށް ފާހަގަކުރެޭވ ތަފާތު ގޮތަކަށް ހުށަ  1540ހެޅުްއވީ އެއްބޭފުެޅއް ކަމަށް އަުޅގަ

ތ. އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު. އޭނާ 

ނޑަްށ ފާހަގަ ކުރެވެނީ ވޯޓު ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށް  ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް އަުޅގަ

 ލުމަށްފަހު އެންމެ ގިނަ ވޯުޓ އަޣުލަބިްއޔަތު މަތިން ލިބޭ އިޞްލާޙު އެއީ

ފާސްވި އިޞްލާޙުކަމަށް ބެލުން، އެއީ ެއގޮތްކަމަށް. އެހެންވީމާ ދެގޮތަށް 

 1545މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ. އެްއގޮތަކީ މިހާުރވެސް އަޅުަގނޑުމެން 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް. އަިދ މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް އެންމެ 

ހެޅުއްވި ގޮތް. ފަހުން ޤަބޫލުފުޅު ކުރެއްިވ އިޞްލާޙެްއގެ ގޮތުަގއި ހުށަ 

އެނޫންގޮތަކަށް މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ މިދެންނެވި. އެހެންވީމާ 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ވޯޓު ުނދެއްވާ އެތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަީކ ެއގޮތަށް ވޯުޓ 

 1550ނުދެއްވި ބޭފުޅުންހެން. ެއހެންނަމަވެސް ެއއުސޫލުން ވޯޓު ލާކަމަށް 

ސްކުރި ޤަރާާރ މިހާރު އަލަށް މި ވަނީިވއްާޔ އިހަށްދުވަހު އަުޅަގނޑުމެން ފާ

ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމާ ތަފާތެއްވާނެ. ައޅުަގނޑަށް މިދެގޮތުން ކުރެ 

ކޮންމެގޮތެްއވެސް ރަނގަޅު. އެއީ އިޞްލާޙުތައް އެންމެ ގިނައިން ހުރިހާ 

އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓުލުމަށްފަހު އަޣުލަބިއްޔަތަްށވުރެ މަތިން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު 

 1555ޮގތަށް އޮތުން. އެހެންވީމާ އެއީ ކަންނޭނެގ ލިބުނު އިޞްލާޙެއް ފާސްވާ

މިހާރު މި ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން އުޅޭ ޕޮއިންޓަކީ. މިޕޮއިންޓާ ދޭތެރޭގައި 

ނޑުމެންނަށް ގިނަ  ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެްނ ބަހުސްކޮށްފައި އަޅުގަ
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ބޭފުޅުންނަށް އެގޮތަށްވެްސ އެއްބަްސެވވޭ ކަމަށްަވނީވިްއޔާ ދެން 

ކުީރ ދުވަހު ައޅުަގނޑުމެން ފާސްކުިރ ޤަރާރަށްވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ 

 1560އެތަންކޮޅު އިތުރުކޮށް އިްޞލާޙުކޮށްގެން ދެން މިއަށް ވޯޓަށް އަހަން. 

އެހެންވީމާ އެއާ ދޭތެރޭަގއި މެންބަރުން ވަޑައިގެން ކުިރައށް ގެންދެވީމާ 

ރަނގަޅުވާނެ. މިހެން މިދެންނެވީ ައޅުަގނޑުމެން އަނެްއާކވެސް އެްއވެސް 

ޑައިރެކްޝަެނއް ނެތި ބަހުސް ދިގު ކުރަމުންދާން ވެއްޖިއްޔާ އެދާންީވ  ކަހަލަ

ކޮޅު ނޭނިގގޮސް އެންމެ ފަހުން ވާވަދެވިދާނެ. އެހެންީވމާ މިދެނުކުތާ 

 1565ފާހަގަކޮށްގެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު އެްއގޮްތ ކޮށްލެވެނިކޮށް 

ތްގޮތަކީ ވަރަްށ ރަނގަޅުވާނެ. ައޅުަގނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި މިހާރު މިއޮ 

ރަނގަޅު ގޮތެއް. ެއއީ ޒަާމނުއްސުރެންވެސް ައޅުަގނޑު ޢަމަލު ކޮށްފައި 

އޮތްގޮްތވެސްމެ. އެހެންވީމާ ެއއަށް އިތުރު ގޮތްަތކެއް އަުޅަގނޑުމެން ގެންނަ 

ކަމަށްވަނީިވއްޔާ ެއއާ ދޭތެރޭގަިއވެސް ތަންޮކޅެއް ުފންކޮށް ވިސްާނ 

 1570ދެވުމަކީ ރަނަގުޅ ކަމެއް ކަމަށް މިދެންނެވި ޑައިރެކްޝަނަށް ވާހަކަ ގެން

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލީ.  ފެންނާތީ. ހަމައެކަނި ހުށަހެޅުމެއްނޫން މިޚިޔާލު އަުޅގަ

ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމުގަިއ ދަްއކަާވ ވާހަަކައށް ވިސްނާފަިއ 

 އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ދެން ކުިރއަށް ގެންދާނީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

ނޑު އަެނއްާކވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެިދ ޢިއްޒަ ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   1575 ތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

ނޑު ދަންވަން އުޅުނު ވާހަކަ މިހާރުަވނީ ޢިއްޒަތްތެރި  ޢަލީ هللا ޢަބްދު  މިދަންނަވާލީ އަޅުގަ

މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު ވަނީ ދަންނަވާ ނިމިފައި. އެހެންވީމާ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ށް ނޭދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނޑު އިތުރު ފުރުޞަތަކަ 

 

ނޑަކީ ދެންމެ ޯވޓަށް މިއެހުނު  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   1580 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ނުދިން ސަބަބު ހަމައެކަނި  އިްބރާހީމް މުޙަްނމަދު   އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ނުދޭ މީހެއް. އަުޅގަ

ވެގެން. އޭރުން އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރައްވާ ަފރާތަކަށް އޭގައި ދަންނަވާލަން  ޞާލިޙް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ފަސޭހަވެދާނެކަން. ައޅުަގނުޑ ވޯޓު ނުދީ ާތއީދުނުކުެރވުުނ ދެ ސަބަބެއް 
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މީގައި އެަބއޮތް. ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ )ށ( މިބުނާ ބަހުސް ނިމުމުން އެންމެ 

 1585ންކޮށްަްފަިއ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ އިޞްލާުޙކަމަށް މީގައި ބަޔާ

ނޑަްށ ދޭހަވާ މާނައަކީ އެކަމެއް ފުރަތަމަ  އޮތުން. މީން އަޅުގަ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބަހުސްކުރަންވިްއޔޭ. ބަހުސްކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅި 

ތާއީދު ލިބޭ އިޞްލާޙަށް އެކަްނޏޭ ވޯޓަށް އެހޭނީ. ދެން ދެވަނަ ކަމަކީ )ބ( 

އަލުން ބަހުސްކޮށް ޑްރާފްޓް  ގައި ިމއޮތް ެއއްވެސް ގޮެތއް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ

 1590ކުރާނީއޭ. ެއޑްރާފްޓް ކުރާނީ ކޮންފަރާތަކުން ކަމެއް މިއަކުެނތް އެނގިފަކާ. 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އެބައޮްތ ގަާވއިދު ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮިމޓީއަށް ހުށަހެޅި، 

ނޑުމެންނަކަްށ ދޭހައެއް ނުވޭ  އެކުަލވާލެވިފަިއ. އެކަމަކު މިައކުންނެއް އަުޅގަ

ޓް ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވާީނތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއެއް. ނޫިންއޔާ މަޖިލީހުގެ އެޑްރާފް

މިޖަލްސާގައި އަލުން ޑްރާްފޓް ކުރާނީތޯ. އެހެންވީމާ މި ދެމާއްދާއަށް 

ނޑު ޖުމްލަ ޮގތެއްަގއި މިއަށް   1595އިޞްލާޙެއް ގެނެިވއްޖެކަމަށްަވންޏާ އަޅުގަ

 ތާއީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  ެމންަބރު ކޮޅުމަޑުލު   ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 މީގެކުރިން ދެންމެގަިއ ވޯޓަްށ ހުށަހެޅި އެއަށް ާތއީދުނުލިބި އަނެއްާކ ކުރިން  ރިޔާޟް ރަީޝދު 

 1600ކުރަމުން އައި މަސައްކަްތ އަލުން ކުރަން މިޖެހިފައި މިއޮތީ. ދެން   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރިން އެޮއތްގޮތަށް އެއަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން. ެއއީ  އަޅުަގނުޑވެސް

ނޑަށް ޤަބޫލުުނކުރެވޭ ކަެމއް  ސަބަބެއް ޭއގައި ޮއވެގެން އެއީ. އަުޅގަ

އޮެވގެން. އަޅުަގނޑުމެން ކަެމއް ައވަްސކުރަން ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގއި ނިންމާ 

ކަމެއްަގއި ފަހުން އަެނއްާކެވސް ސުވާލު ުނއުފެދޭނެ ޮގތަކަށް އެކަން 

ނޑަށް ހީވަީނ ެއަކން ނިމޭލެއް   1605ކުރިއަށް ގެންދިަޔއްޔާ ައޅުގަ

އަވަްސވާނެހެން. ެއގޮތަށް ބުަރވެވޭީތވެ މިމައްސަލަ ފަހުން ނުކުމެދާނެކަމަށް 

ނޑު  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭީތވެ. އަޅުަގނޑު އެއަށް ާތއީދުނުކޮށް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެިރ  އެއަށް ވޯޓު ނުދިނީ. އެހެންނަމަވެސް ދެންމެގައި ޅ. އަތޮުޅގެ

ނުޑ ެއގޮތަށް  މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު އެހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް ައުޅގަ
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 1610ތާއީދުކުރަން. ދެން ކުރިން އަޅުަގނޑަށް ާތއީދު ނުކުެރުވނީ )ބ( ގައި 

އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުުމެގ )ބ( ަގއި 

ޑްރާފްޓް ކުރާނީ ބަހުސްކުރާނީއޭ، ނޫންނަމަ ޑްރާފްޓް ކުރާނީއޭ. އެ 

ނޑުމެން މިނިންމާފައި އަެނއްާކ  ކޮންބައެްއކަން ެއީއވެސް އަނެއްކާ އަުޅގަ

ނޑުެމން ބަލަންޖެހޭ  ގޮތަކަށް ނުޮގއްިސކަމަށްވަްނޏާ އަނެއްކާ އަުޅގަ

 1615ކޮންބައެއްތޯ މި ޑްރާފްޓް ކުރާނީ. އެ ސުވާލެއް ެއއީ. އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް 

. އެފޮނުވަން ވެއްޖިއްާޔވެްސ މި ކޮމިޓީއަކަށް ނުފޮނުވޭނެ ކަންނޭނގެ

އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓަކަށް ދާްނޖެހޭނީ. މިހާރު ނެގިފައި އޮތް ކޮމިޓީއަށް 

މިފޮނުވާނީތޯ ނޫނީ މަޖިލީހުގައި ބަހުްސކުރާނީތޯ. އެހެްނވީމާ ެއކަމަށް 

އެމައްސަލަ ފަހުން ނުކުމެދާނެތީވެ އެކަމަށް އަޅުަގނުޑ ގަތް ބިރަކުން 

 1620ްށ ވޯޓު ނުދިނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަުތގައި މިއަ

ވަރަށް ބޮޑަްށ ވިސްނަންޖެހޭަކމެއްވެްސ އެބަ ހިނގާ މިހާރު މިތަނުގައި. ެއ 

އިންޓަވަލް ަގީޑގައި ސަޔަްށ ވަޑަިއގެންފައި އަިމއްލަައށް ގޮތްތަކެްއ 

ނިންމައިގެން މިވަޑަިއގަންނަަވނީ. މީ ވަރަށް ބިރުވެރި ކަމެއް އިނގޭތޯ. މިީއ 

ޖެހޭ ވަރުެގ ކަމެއް. ދެންމެ ބޭފުޅަކު ވިދާުޅެވއްޖެ އަނެްއކާ ވިސްނަން

 1625ހިނގާށޭ ސަިއގަޑި ތަންޮކޅެްއ އިތުރުކޮށްލަމާ. ެއވެސް ިބރުވެރި ކަމެްއ 

ނޑަށް އިނގޭ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާޠިފް ެއވާހަކަ  އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ން ނިކުމެ ވިދާޅުިވ މި ބިރުވެިރކަމެްއ ިއނގޭތޯ މީ. އިންޓަވަލް ަގޑީ މިހެ

ކަންތައްތަެކއް ވަިކގޮތަކަްށ އެންމެން ެއއްބަސްެވެގން އައިސްަފއި 

ނޑު ދަންަނވާނީ މީ ރަނގަޅު  މިކަންތައްތައް މިހެން ނިންމުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑ   1630ކަމެއް ނޫނޭ. ިމގޮތަށް އިންަޓވަލް ގަީޑގަިއ މިކަން ނުކުުރމަށް އަުޅގަ

ނަށް. ދެން އެއާއެުކަގއި ނަސޭހަތްތެރިވަން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން މިހާރު މި އަޙްމަދު މުޙަންމަދު 

ނޑު ތާއީދު ކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން.  ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތގޮތަށް ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 
 1635 
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ނުޑ މިހާ ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ   ތަނަށް އެްއޗެްއ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ދަންނަވާނުލާ ހުރި ސަބަބަކީ މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  މެންަބރު ަމޙްޫމދު ޝަުއޤީ 

ނޑަށް ތާއީދު ކުެރވޭތީ.   ވާހަކަެދއްެކވުން: އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ދިމާވީމާ  އެހެންނަމަވެސް އަލުން މިަމއްސަލަ ބަހުސަށް އަންނަ ގޮތް

 1640އަޅުަގނޑު ހިތަށް އެރީ އެްއޗެއް ދަންނަވާލާނަމޭ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ 

ގޮތުަގއި މިހާރު މިހުށަހަޅުއްވާފައި މިއޮތްގޮތް ވަރަށް ރަނަގޅު. މިއަށްވުރެން 

ވަކި ރަނގަުޅގޮތެއް ނެރުމަކީވެސް ވަރަށް ދަތިކަމަކަްށވާނެ. އެހެން 

ިއވާ މަސަްއަކތް މަޖިލީހުގެ މިދެންނެވީ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން ކުރައްވާފަ

ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގަތީާމ އެޑްރާފްޓިންގ 

 1645ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަާތ ދޭތެރޭ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް 

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާނެ ފުުރޞަތުވެސް ލިބިވަަޑިއގަންނަވާ. އެއަށްފަހު 

ލީހުގެ ޢިއްަޒތްތެރި ކޮންމެ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި މިމަޖި

މެންބަރަކީވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިސްާނވަަޑއިގެން ަވރަށް ފުންކޮށް 

ވިސްނާަވޑަިއގެން އިޞްލާުޙތައް ހުށަހަޅުއްވާނެ ބޭފުުޅން. އެހެންވީމާ 

 1650އެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްާލޙުތަކަށް މެންބަރުންގެ މެދުގައި އެއިޞްލާޙެއް 

ތަމަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވި ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުނު ތަރުތީބުން ފުރަ 

އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ވޯޓަްށ އެއްެސވުމުގެ ފުރުޞަުތވެްސ މިހުށަހެޅިފައި 

އޮތްގޮތުން ލިިބގެންދޭ. އަދި ހަމައެާއއެީކގަިއ ެއމެންބަރުންނަށް 

އިޞްލާޙުތަކަށް ވިސްެނވުމަްށފަހުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތާއީދު ކުރަްއވާ 

 1655ތާއީުދ ކުރަްއވާ އިޞްލާޙަކަށް ޯވޓު ދެއްވުުމގެ އިޞްލާޙަކަށް ުނވަތަ 

ފުރުޞަތުވެސް ލިބިގެންދޭ. ެއއްވެސް ގޮެތއް ފާސްނުެވއްޖެނަމަ މިލިޔުމުގައި 

ނޑަށް މާނަކުރެވުނީ  ޑްރާފްޓް ކުރާނިްއޔޭ އެހެްނ އޮތްއޮތުމަކީ އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކޮމިޓީއަށް، އެއީ ކޮމިޓީ  ނޑުމެންނަށް ކަ މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ުއވޭތީ. އެކޮމިޓީއަްށ ޑްރާފްޓަށް ފޮނުވާނެކަުމގަިއ މާނަކުރެވިފަިއ އަދި ނު

 1660އޮތްކަމުަގއި. އެހެންވީމާ މިޮގތުން އެއްހުށަހެޅުމަށްވުރެ ިގނަ ހުށަހެޅުމަށް 

ނޑުމެންނަށް  ވޯޓު ދިނުމުގެ ފުރުޞަުތ އެބަލިބޭ. މިހާރު އަުޅގަ
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އާ ތަޢާުރޒު ފާސްކުރެވިފަިއވާ އަޣުލަބިއްަޔތުގެ އުސޫލަށް އިޙްތިރާމްކޮްށ އެ

ނުވާނެގޮތަކަށް މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ. މީގެ ކުިރން މަޖިލީހުގައި 

ބޭނުންކުރެވުނު އުސޫލަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއުސޫަލކީ ރަނގަޅު 

 1665އުސޫލަކަްށވާނަމަ ވަރަްށ ގިނަ ބޭފުޅުން ިވސްނާވަަޑއިގެންަފއި 

އެހެންވީމާ ގާތްަގނޑަކަށް ެއގޮތަށް މިއޮތީ ޑްރާފްަްޓް ކުެރވިފަިއ. 

ނޑަކަްށވެސް އޮްތކަމަށް ޤަބޫލެއް  މިއަށްވުރެން ަވކި ރަނގަޅު ޮގތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ގޮތެއް ނުނިންމިއްޖެނަަމ އަނެއްާކވެސް  ނުކުރެވޭ. އަުޅގަ

ދިގުލަިއގެން ދާނީ. އެހެންީވމާ އަޅުަގނޑު މިވާހަކަަތްއ ދަންނަވާލަން 

ނަޑށްވެސް ވަރަ  1670ށް ޮބޑަށް މިުއސޫލަށް ތާއީދު ފުރުޞަތު މިހޯދީ. އަޅުގަ

 ކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނުޑ ފުރުޞަތަކަށް  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

 އެދުނީ ޅ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙަންމަދު ހުށަހެޅުއްވި  އަްޙމަދު ޝަީފޤް 

 1675ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އެބަިއ ފުރިހަމަވެގެން   ކަެދއްެކވުން:ވާހަ

 ދިއުމާއެީކގައި ދެން ައޅުަގނުޑ މިފުރުޞަތު ބޭނުންނުވާ ވާހަކަ ދެންނެވިން. 

 

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

 ދަންނަވާލީ. ދެންމެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެން ވޯޓަށް އެހުނު  ިއބްރާީހމް ޢަފީފް  މެންަބރު

 1680މައްސަލަަައާ ބެހޭގޮތުން ެއްއޗެއް ދަންނަވާލަން. އާދެ، ެއމައްސަލަިއގައި   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނަޑކީ މީ ހަމަ ގައިމުވެސް ވޯޓު ދިން މީހެއް. އެހެންނަމަވެސް 

އޮތް ގޮުތން ބައެއް މެންބަރުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް  ޑްރާފްޓް ކުރެވިަފއި

ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަން ފާހަގަކުެރވޭތީ. މަދު އަދަދެއްެގ 

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަްށ އެބޭފުޅުން ބޭނުންވާގޮތަކަްށ އަޅުގަ މެންބަރުން އަޅުގަ

 1685ކަމަށް މީތި ޑްރާފްޓް ކޮށްލެިވއްޖެަކމަށް ވާނަމަ މިހުށަހެޅުން ފާސްވެދާނެ

ހީކޮށް މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި 

ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު އަކުުރގައި އެވާ އެްއވެސް ގޮެތްއ 
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ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އަލުން ބަހުސްކޮށް އެމާއްދާ ޑްރާފްޓް ުކރުމަށް ގަާވއިދު 

ށް ދެއްވަިއފިނަމަ މިމާއްދާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނިްއޔޭ. ެއގޮަތށް އެތަން ބަދަލުކޮ

 1690ފާސްވެދާނެކަމަށް ހީވާތީ. ދެން މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ފަރާތުން 

އަޅުަގނޑަްށވެސް ކޮށްެދްއވާތޯ އެދެމުން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފާލީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑު ވާހަކަުފޅު ނުދަ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   އްކަާވ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 1695 މަޑުކޮށްލަިއގެން އިނީ ކޮންމެެވސް ގޮތަކަށް ިމއަދު މަޖިލިސް ނިމޭނެކަމަށް  މެންަބރު ައޙްަމދު ޒާހިރު 

ހީކޮށްގެން. ދެން އެހެން ނަމަވެސް އަދި ފެންނަ ޮގތުގަިވއްާޔ އެހާ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ފަސޭހަކޮށް ދާނެހެނެއް ހިއެއްނުވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވާހަކަ ނުދައްކާ 

އިނުމުގެ މާނަައކީ ކޮންމެހެން ހިނގާ ހުރިހާ ކަންަތއްތަކަްށ ެއއްބަސްވަނީ 

އަީކއެްއވެސް ނޫން. އަދި ހިނގާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކާ ދެބަްސވަނީ ެއއްވެްސ 

ނުޑވެސް ނުދެން. އެކަމަކު ނުދިނުމުން އެކަމާ ެއއްވެްސ   1700ނޫން. ވޯޓު އަުޅގަ

އްކުމުެގ ބޭނުމެއް ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ކޯާފވެގެްނ ެއވާހަކަ ދެ 

ކަންނޭނގެ. ެއއީ ވޯޓު ދެްއިވ ބޭފުޅުންނާ ބެހޭގޮތުންވެސް އަޅުަގނޑުމެން 

ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ވާހަކަެއއް ނުދައްކަން މިވެނި ބޭފުޅަކު ޯވޓު ދެއްަވއިފިއޭ. 

ނޑުމެން  އެހެންވީމާ ެއއިމްތިޔާުޒ އަުޅަގނޑަށްެވސް ލިބެންވާނެ. ވީާމ އަުޅގަ

 1705ކަމާބެހޭޮގތުން އެއްވެސް ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް ވޯޓު ނުދިނީތީވެ އެ

ވާހަކަފުޅު ެދއްކުމުެގ ފުރުޞަތެއް ނެތް. ސަބަބު ހޯދަން ފުރުޞަތެއްވެްސ 

ނެތް. އެއީ ހަމަ ކުރިން މިދެންނެވި ގޮތަށް ވޯޓު ދެްއިވ ބޭފުޅުންވެސް 

ދެއްވި ސަބަބެްއވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެއާބެހޭގޮތުން ސުާވލެއް ނުކުރަން. 

ޒަތްތެރި ރަީއސް މިހުށަހެޅުމަށް ފުންކޮށް ވިސްާނލާއިރު މީަގއި ޢިއް

 1710އަޅުަގނޑަށް މައްސަލަަތކެއް އެބަ ނިކުމޭ. ފައިންޓީނިން މައްސަލަތަކެއް 

އެބަ ނިކުމޭ ރަނގަޅަށް ބަލާލާއިރުަގއި. ފުރަތަމަކަމަކީ ދެންމެ ޅ. އަތޮޅުގެ 

ގެންނަވާފަިއވާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަުފޅު ވިދާުޅވިގޮތަށް )ށ( ަގއި

އިޞްލާޙު. މީަގއި އެބަ ވިާދޅުވޭ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފަިއވާ އިޞްލާޙަށް  
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ހުށަހެޅުން ގެންދާ ވާހަކަ. މީގެ މައިަގނޑު އުސޫލަށް ބަލާލާއިރު އޭގެ 

 1715މާނައަކީ އެ ވާަހކަފުޅު ދައްަކވަނީ ތާއީދު ލިބިފައިާވ އިޞްލާޙުތަކެްއ 

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްާލޙުތަކަށް ތާއީދު  ހުށަހަޅާ ވާހަކަ. ެއކަމަކު ޭއެގ ފަހުން

ލިބިފައިވާ ވާހަަކެއއްނެތް ފަހަތުގެ މާއްދާގައި. އެހެނެއްނޫން ކުރީެގ 

މާއްދާއެްއ ގެންެނވި ނަމަހީ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިާވ އިޞްލާޙުތަކަށް 

އެހުށަހެޅުން ތަރުތީބު ލިބުނު ވޯޓަށް އެހޭނޭ. އެހެން އޮތްަނމަ އެއީ )ށ( 

ނ  1720ޑަށް މައްސަަލ ނެތީމާ. އެހެނެއްނޫން މިއޮތީ ހަމައެކަނި އޮތީ ގަިއ އަުޅގަ

އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ފުރަތަމަ ވޯޓަށް 

އަހާ އެގޮތަށް. ދެން އެބައި ާމނަ ކުރެވޭ ކަންނޭނގެ. ރަނަގޅު އަޅުަގނޑު 

މަޖިލީހުގައި މިވާހަކަ ޤަބޫލުކޮށްފާނަން. އެހެންނަމަވެސް ދެންމެއަކު ހަމަ މި

ކަންނޭނގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ވިދާުޅވެއްެޖ 

 1725ވަނަ މާއްދާގެ  133އަޅުަގނޑުމެން ޑްރާފްޓް ކުަރންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނޑުމެންނަށް  ޑަބަލް މާނަނުނެގޭ ކަހަލަ ގޮތަށޭ. އެފަހުން ވާގޮތަށޭ، ައުޅގަ

އެއޮތީ އޭރު ލިޔެފައި.  އެމާއްދާ ޑްރާފްޓް ކުރިއިުރަގއި ފަހުން ވާގޮތަށް

އެކަމަކު އެހެނަކުންނެއްނޫން ފަހުން ނިމިގެން ދިޔައިރުގަިއ މައްސަލައެްއ 

ޖައްސަންެވގެން ނަާގކަމަށްަވންޏާ ޑަބަލް މާނަކުރެވިދާެނ. އެހެންވީމާ 

 1730އަޅުަގނުޑ މިދެންނެވީ މިހާރު ވިދާުޅވެވިދާެނ ެއގޮތަށް ެއބަ ފަހުންވޭަޭ، 

ބެހޭގޮތުން މައްސަަލއެްއ ޖައްސަންެވގެން ފަހުންވޭ. އެހެންނަމަވެސް ެއއާ

ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވައިިފއްޔާ ެއމައްސަލަ ނަަގއިގެްނ ދެންމޭނެ ޖާގަ އެބައޮތް. 

ވީމާ މީއޭ އެސަބަބު އަުޅަގނޑަށް ވޯޓު ނުދެްއވުނު. ައނެއް ސަބަބަކީ 

މައްސަލަ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމާިއ 

 1735 ޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ތެދުވެވަަޑއިގަްނނަވާ އެޑްރާފްޓް އެީކގައި މަ

އޮތްގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް ތާަާީއދުކުރައްވާ ހުށަހަުޅއްވަފާނެ. ެއހެން ވެއްޖިްއޔާ  

އެއަްށވާނެ ގޮެތއް މިއަކުެނތް. އެހެން ވެއްޖިްއޔާ އެައކު ވޯެޓއް 

ވާހަކަ. ހަމަ އައްަސވާކަށް. އޭރުން އޮންާނނީ ހަމައެކަނި އިޞްލާޙުގެ 

ޑްރާފްޓް އޮތްގޮތަށް ފާސްކުަރއްވަން ހުށަހަޅުްއވައިިފއްޔާ ެއއަށްވާނެ ގޮެތްއ 
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ނޑަށް ހީވަނީ ޅ. އަޮތުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި   1740ނެތްަެ. ދެން، ބ.ގައި އަުޅގަ

މެންބަރު ނޫނިއްޔާ އަިދ ކޮްނމެވެސްަް އެހެން އަތޮެޅްއގެ މެންބަރެއް، ތ. 

ނގެ މިޕޮއިންެޓއް ނެްނގެވީ. ެއްއވެސް އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަންނޭ

ގޮތެއް ފާސްނުެވއްޖެނަމަ އަލަށް ބަހުސްކޮށް ޑްރާފްޓް ކުރާނީއޭ. މިހާރު އެބަ 

ވިދާޅުވޭ ޑްރާފްްޓކުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނީއޭ. އެހެން އެބަ ވިދާޅުޭވ. 

 1745އެީއވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ އަމިއްލައަށް ވިސްނަިއގަންނަ 

ނޑުމެން ވިސްނަަަިއގަތުމެއް. މިައކު  ންނެއް ދޭހައެއް ނުޭވ އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފައި އޮތް ވަކި ޮކމިޓީއަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭނޭކަން. ކޮމިޓީއަކަށް  ކަ

ފޮަޮނުވާކަމަށްވަންޏާ އެބަލިަޔންޖެހޭ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުްއަވއިގެން އެކަެމއް 

ބައްލަވާ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިމަޖިލީހުގައިެވސް ްޑރާފްޓް ކުރަމުން 

 1750ންދޭަޭ. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުގެ ވާހަކަިއަގއިވެްސ އެބަގެ

ަަޅުަގނޑުމެްނ ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅަިއގެްނ ޑްރާފްޓަށް  ވިދާޅުެވއްޖެ އަ

ހުށަހަޅައިގެން ނިންމަންވީނޫންހޭ މަޖިލީހުން. އެހެންވީމާ، އޭގެ މާނަައކީ 

މަޖިލީހުންވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިމަސައްކަތް ކުިރއަށް އެބަދޭ. 

ޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުެރވޭކަމަށްވަންޏާ ކޮންމެހެން ނިންމާލެވިދާނެ މަ

 1755ކަންނޭނގެ ކޮމިޓީައކަށް ުނފޮނުއްވާ ކުިރއަށް ގެންަދާވ ގޮތަށްވެސް. 

ނޑަށް މިއަށް ތާއީދު ނުކުރެުވނީ ޢިއްޒަތްތެރި  މިސަބަބުތައް ހުރީމާ އަޅުގަ

ނުޑގެ ހިތަށް ނާރާ މިފާސް ވާނެ ރައީސް. ފަަަހަރެްއގަިއވެްސ އަުޅގަ

ނުޑެގ މިމައްސަލަތައް  ނޑު ބެލީ އަުޅގަ ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

އިތުރަށް ހުށަނާޅާވެްސ މިކަްނތައް މިއަުދގެަު ޖަލްާސއިން ނިންމިދާނެ ފަދަ 

ަެހެންވެގެން ައޅުަގނޑު ފުރަަތމަ މަޖިލީހަށް   1760ގޮތަަަކަށް މެދުވެިރވޭތޯ. އެ

ބަރީއަީވވެސް.  ހާޒިރުވެ ފުރުޞަތަށް އެިދފައިވެސް އެފުަުރުޞަތުން

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުުރ 

 ދަންނަވަން.

 

ނުޑވެސް ދެތިން  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު   1765 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ
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ނެގުނު ހަތަރުކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މި  އާޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑު ަޑއިެރކްޝަން ގިނަ  ވޯޓުން ފުދޭވަރަކަށް އެބަ ަޔޤީންކުރެވޭ މަިއގަ

ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުަު ހުރީ ކޮން ދިމާލެއްގައިކަން. ެދން، ހަމައެއާެއކު 

ބައެއް ބޭފުޅުން ޯވޓު ނުދެްއވި ސަބަބުެވސް ވިދާުޅވެ ެދއްަވއިފި. ދެން 

 1770ފުޅުން ައނެއްކާެވސް މުޅި އެސަބަބުތަުކގެ މައްޗަށްަް ިވސްނާލާއިރު ގިނަ ބޭ

ޚިޔާލަށް މިހާރު ހުށަހެޅުނު މާލޭގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް 

ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލަށް މުޅިން ދެކޮޅު ހައްދަވަނީއެއްނޫން. އޭގައި ބުނާަާ 

އެްއޗެއް ސާފުުނވެގެން ުނވަތަ އިސްފަްސެވގެން ކަހަލަ ކުދިކުދި 

ވެސް އެބަ ިވދާޅުވޭ. ދެން، ކަންތައްތަކާ ހެދި ވޯޓު ނުދެއްވިކަމަށް 

 1775އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އެސަަބބުތައް އުނިކޮށްލެިވއްޖިްއޔާ ޭއރު އެއަށް ވޯޓު 

ނުދެއްވި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވަފާނޭވެސް ކަމަށް. އަިދ އެބޭފުޅުންގެ 

ވޯޓު ލިބިއްޖިއްޔާ ައޅުަގނުޑމެން މިފާސްކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް ވޯޓު 

. ދެން، އެކަްނ ކޮށްލެވެްނ އޮްތ ދެގޮތެްއވެްސ ލިބިވެސް ދާނެކަމަށް

އަޅުަގނޑު ހިތަށް އެބަވަދޭ. އެްއގޮތަކީ ކުރިަިްނވެްސ މިހެދިގޮތަށް 

 1780އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އެތަންތަަަންކޮޅު އިތުރުަުކޮށްލުން ވޯޓު ނުދެއްިވ 

ބޭފުޅުން އެވިދާުޅވާ ގޮތަށް. އެނޫން ދެވަނަ ގޮތަކީ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް 

ވި އިޞްލާޙަށް ިއޞްލާޙެއް އެހެން ބޭފުޅަުކ އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅުއް

ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ތަންޮކޅެއް އިތުރުކޮށްލަިއގެން އެޚިޔާލުތަްއ އޭެގ ތެރެއަްށ 

ވައްދާލުން. މިދެންނެވި ޚިޔާުލތަކަކީ މިދެންނެވިހެން  )ބ( ގައި މިއޮންނަ 

 1785ކުރާނީ އޭ. އެްއވެސް ގޮތެްއ ފާސްނުެވއްޖެނަމަ އަލުން ބަހުސްކޮށް ޑްާރފްޓް

ނުވަތަ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވާނީއޭ. ުނވަތަ އަުލން ބަހުސްއަކަށް 

ހުޅުވާލާނީއޭ. މިކަހަލަ ގޮެތްއ ހަދައިގެން އެތަަަންކޮުޅ ިޚޔާލުގެ ތަފާތެއް 

ނޑަށް ހީވޭ ެދން ހަމަ ކުޑަ  ނާންނަ ކަހަލަ ގޮތެއް ހަދާލެވިއްޖިއްޔާ އަުޅގަ

އްަސަވއިފިްއޔާ މިފާސްވެގެން އިރުކޮެޅއްގެ ތެރޭަގިއވެްސ ވޯޓަކަށް އަ

 1790ހިނގައިދާނެހެން. އެހެންވީމާ، އެކަން ފާހަގަކޮށްލުމަށްޓަާކ މިފުރުޞަތުގެ 

 ބޭނުންކޮށްލީ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުިރމަތިން ދެންމެ  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ން ދިޔަ ވޯޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިމަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަްށ ހާމަވެގެ  ާޝހިދު هللا ޢަބްދު

ނޑު  ވާހަކަެދއްެކވުން:  1795އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެން ިދޔަ ވަރަށް ބޮޑު ހިްތވަރެްއކަމުަގއި އަުޅގަ

ދެކެން. ޝައްެކއްނެތް ގޮުތަގިއ. މިކަހަލަ މައްސަލައަކީ ީމަގއި ފުދޭވަރަކަށް 

ނޑުމެން ހުރިހާ ވަހަކަދެެކވި މިކަމުަގއި ިހމެނޭ ކަ ންތައްތައް އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް ފުރިހަމައަށް ވިސްނިގެން ވޯޓު ދެްއވުމުްނ އެންމެންނަށް 

އެއްބަްސެވވޭަޭ އެްއގޮތެއް ނިކުމެއްޖެނަމަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް 

 1800ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހިކަންލިބިގެންދާނެކަމެއްަެ. އެަެހެްނީވމާ، މިގޮތަށް 

އްަސލައަކީ ގަާވއިދު ެއކުލަވާލުުމގައި މަޖިލީހުން މިދެންނެވީ. އާދެ، މިމަ

އަމަލުކުރަންވާ ގޮތްކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކާ ނިންމިކަމުގައި 

ވިޔަްސ ޙަޤީޤަތުަގއި މިހާުރ މިދެކެވޭ ގިނަ ވާހަކަތަަކކީ މަޖިލީހުން 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ާމއްދާތަްއ ފާސްކުރެްއވުމުަގއިެވސް އަމަލުކުރަްއވާނެ 

 1805ބެހޭގޮަޮތުން ފަހުން ދެކެވޭނެ ވާހަކަތަާކއި ބެހޭގޮުތން ޓްރޭންގަލެއް  ގޮތަާކއި

ނުވަތަ ދެކެވޭނެ ވާހަކަތަެކްއެގ ކުރިމަގު ކަމުގައި ައޅުަގނުޑ ދެކެނީ. އާދެ، 

ނޑުމެންނަށް ެއއްބަސް ެވވިއްިޖއްާޔ  މިވާހަކަތައް ިމގޮތަށް ދެެކިވ އަުޅގަ

ކެވި އެންމެންގެ ފަހުން ދައްކަން ހުރި ގިނަ ވާހަކަތަެކއް މިހާރު ދެ

ވިސްނުން ެއއްގޮަތކަށް ބައްަޓންކުރެވިފައި ހުންނާނީ. ދެން މިމައްސައްކަްތ 

ނޑުެމން ނެގީމާ   1810 15އަޅުަގނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުދެކެން މިހާރު އަޅުގަ

ބޭފުޅަކު ަވކި ގޮތަކަްށ ވޯުޓ ނުދެއްާވ ތިއްެބވީމާ މިކަްނ ހަދާނެ ގޮތެްއ 

ެއކޭ. އެހެން އެްއގޮތަކަްށވެސް ނޭނގޭނެ ހިސާބަށް މިކަން ހިނގައްޖެ

އަޅުަގނޑު ހިތަކަށް ނާރާ. އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަަރނީ ޙަޤީޤަތުގައި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފެނިގެްނދަނީ ޑިމޮލްރަސީ ޭއގެ ެއންމެ ރަނގަޅު 

 1815ގޮތުަގއި މަަސއްކަތްކުރަމުންާދ ތަނެއް. ެއއީ މަދުބަެއްއގެ ވިސްނުމަށްވެސް 

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ބުރަދަނެއް ދޭން ޖެހޭކަން މިކަމުން އަޅުގަ

ފާހަގަެވގެން ހިނގައްޖެ. މިަކހަލަ ވަގުތުތަުކަގއި އަމަލުކޮްށ އުޅޭ ތަފާތު 
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ގޮތަެކއް ހުރޭ. އޭގެ ތެެރިއން އެްއގޮތެއް މާލޭގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު 

އަޙްމަދު އާޠިފް ދެންމެ އެވިދާޅުވީ ެއއީ ޚިޔާލު ތަފާތުވި ިގނަ ބޭފުޅުންގެ 

 1820ޅުތައް ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުންަތއް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން މިއަށް ޚިޔާލުފު

އެކުަލވާލެްއވުން އިންކޯޕަރޭްޓ ކޮށްލައްވާަފއި އެބޭފުޅުންނާއި ވާހަކަފުުޅ 

ވޯޓުން ފާސްވަންޖެހޭނެ ކަމަށްވަންޏާ މިހާރު  55ދައްކަވާ ަލއްަވިއގެން 

 4ަޅކު ނުވަތަ ބޭފު 3ތިއްބެވި ވޯޓުަު ނުދެްއވާ ޭބފުޅުންގެ ތެރެއިން 

ބޭފުޅަކު ވާހަކަަދއްަކވާ ލަްއަވއިގެން އެބައި އެކުަލވާލެްއވުްނ. އެއީ ވެސް 

 1825އެކަންކުެރއްވިދާނެ ގޮެތއް. އެކަމަކު ައޅުަގނޑު ނުދަންނަވާނަން އެއީ 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ  މިވަގުތަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތކޭ. އަުޅގަ

ެއއްގެ ިޚޔާލު މީގަިއ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނީ ވީހާވެސް ގިނަބަ

 15އެކުަލވާލެވޭތޯ ބެލުން. މިގޮުތން ކަންކުރެވިދާނެ އަނެއް ޮގަަތަކީ މި 

ބޭފުޅުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނާއި ުނވަތަ މިކަމުގައި އެންމެ 

 1830އިސްކޮށް އުުޅްއވި ބޭފުޅުންނާއި ވަކިން ބައްދަލުކޮށްަލއްވާ އެއްބަްސވުމަކަށް 

ނޑުމެން ކުރިމަްއޗަްށ ހުށަހެޅުމެއް  ވަަޑއިގަންަނވަިއގެން އަުޅގަ

ގެނެސްދެްއވުން. އަނެއް ގޮަތކީ ރިޔާސަތުްނ އިސްނަްނގަަވއިގެން ިމކަހަލަ 

ބައްދަލުވުމެއް ާބްއވަާވ އަދި ޭއގަިއ މިަގވާއިދު އެކުަލވާލުމުަގއި ހަރަކާތްތެރި 

މެންބަރުންވެސް ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ ގޮަަތަަަކަްށ  25ވަަޑއިގެންެނވި 

 1835ދަލުވުމެއް ާބއްަވަވއިގެްނ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހަމަޖެހޭ އިޞްލާޙެއް  ބައް

އަޅުަގނޑުމެންނާއި ހަމައަށް ެގނެސްދެއްވުން. މާލޭގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

ނޑުމެން ދަތުރުކުާރ ދިމާ މިހާރު  އަޙްމަދު އާޠިަިފް ވިދާޅުވިެހން އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ދިމާ  މިއޮތީ ސާފުކޮށް އެނގެން. އަޅުަގނޑުމެން ދަތުރުކުރަން

އެނިގއްޖެ. ހަމައެކަނި ަމްއސަލައެްއ އުޅެީނ ޭއގަިއ ެއުކލެވިގެްނވާންވީަީ 

ނޑުމެްނގެ ދަތުރު މިހާރު   1840ތަފްޞީލުތަކުގެ މައްޗަށް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް  މިއޮތީ ފެށިފައި. ވަރަށް ނިޔާމައިަގއި ދަތުރުކުރެވޭެނކަމަށް އަޅުގަ

އި ަބއެްއ ބޭފުޅުންެގ ވާހަކަފުުޅގަިއ ލަފާކުރެވޭތީ މިނެިގ ވޯާޓއި ދޭތެރޭގަ

ހިތްޕުޅުަު ބުރަވެގެން ދައްަކާވ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާހަކަފުުޅެގ ރާގު ދާތީ، 
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އެްއގޮަަތަކަްށވެސް ހިތްަވރުނުކުރައްވާށޭ މިަސއްަކތް މިއޮތީ 

ނޑުމެން   1845އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވަރަށް ަރނގަޅަށް ފެށިފައޭ. މިކަުމގަިއ އަުޅގަ

ންނަވަން ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މިކުރީ. ޝުކުރިްއޔާ ހިތްވަރުކުރަންޖެހޭނޭ ދަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުން  އަޅުަގނޑުމެންެގވެްސ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1850ހިތްވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހެޔޮ ެވގެން ހިނގައްޖެ. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން 

ނުކުަރން އެއްގޮަތކަށްވެސް. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ހިތްވަރު ދެރައެއް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަްތ ކާމިޔާބުވާނެ. ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަހީދަށް. 

 

ަުގެ ކުރިްނ ވާހަ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ  ނޑު  1855 ކަދެްއކެވި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 ޝާހިދު ދެއްކެވި هللا ވ.އަޮތޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު މެންަބރު ައޙްަމދު ޝަީހދު 

ނުޑެވސް މިމައްސަލަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށް ާތއީދުުކރަން. އާދެ، އަުޅގަ

އް ހުށަހެޅިގެން މިއުޅެނީ އެްއޮގަަތަށްވުރެ ގިނަ ގޮތަށް ޯވުޓދެވޭނެ ގޮތެ

ނޑު ޭއގެ ރޫޙަށް ހަމަ  ފުރިހަމައަށް  މެދުވެރި ކުރެްއވުމަށްޓަކާ ައޅުގަ

ނޑު ވޯޓުދޭން ފަސްޖެހުނު ސަބަބަކީ   1860ތާއީދުކުރަން. ނަމަވެްސ ައޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވެަފއި އޮްނނަނީ، ވިސްނެނީ ބަހުސެްއކޮށް ގިނަަވގުތު 

ނޑުމެްނެގ ޚިޔާލު ތަނަވަްސވެ އެ ިރފައިންވަ މުންދާނޭ. ވުމާެއއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީާވ ގޮތުަގއި ިވއްޔާ އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅޭ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިޞްލާޙަށްވުރެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙު ފަހަރެއްަގއި މުއްސަނދިވެދާނޭ. 

 1865އެހެންވީމާ، މިހާރު )ށ( ގަިއ އޮތް ތަރުތީބު މިއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު 

ކުރަން ވެއްިޖްއޔާ. ައޅުަގނޑު ގޮތްބާއޭ )ރ( ގަިއ މިއޮތް ުއސޫލު ތަންފީޒު

ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރެޭވ ެއްއގޮތަށްވުރެ ިގނަ ގޮތްގޮތަްށ 

ވޯޓުދެްއވުމުަގއި ވަރަށް ރަނގަޅު ބޭނުމެއް އެަބ އޮތްަްކަމަށް. 

އެހެންނަމަވެސް ބަހުސް ގިނަ ވަގުތުކުެރވުނީމާ އަޅުަގނުޑމެންގެ ޚިޔާލު 
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 1870ނެތީއާ އަނެއްާކ އެކްޝަނާިއ އިތުރަށް މުއްސަނދިެވގެން އަންނާ

ރިއެކްޝަނާިއ މިހެން ދާ ދިއުމުަގއިެވސް ސިންތަިޓކް ގޮެތްއގަިއ 

 އަޅުަގނޑުަުމެންނަށް ކުިރައށްދެވޭނީ ފަހުން އަންނަ ބައިތައް....

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިތުަރށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ މިތަރުތީބު އަލުން 

ަޑިއގަންނަވާކަމަށްވާނަަމ ވިސްނާލީމާ ރަނގަޭޅ. މިހާަާރު އޮތް ތަރުތީބުން ވަ

 1875 8އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ އެަފށަންވި އެންމެ ރަނގަުޅ ހިސާބަކީ އަނެްއކާ 

ވަަަނަ އިޞްލާޙުބާއޭ. ނޫިނއްޔާ ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތްބާއޭ. ެއއީ 

ހަކަށް މެންބަރުން. އެބޭފުޅުންގެ  25ކޮމިޓީއެްއަގއި އެބަތިއްަބާވ 

އިސްކަމެއް ދޭްނވީ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ޚިޔާލުފުޅަށްވުރެ އަޅުަގނޑުެމން 

ބާއޭ. އެހެންެވއްޖެްއޔާ ކޮންމެވެސް ކަލަހަ ލޮޓަރީެއއްގެ ުއސޫލެއް މިއަށް 

 1880އެބަވަދޭ ކަންނޭނގެ. އެީއ  އެންމެ ފުރަތަމަ އިޞްލާުޙ ހުށަހެޅުއްވި 

ފަރާތަށް އިޞްލާޙު ހުށާހަޅުއްވަން ލިބިަވޑަިއގަތީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

ޓްން އަްށ ފިތާލެވޭ ގޮަަަތކުން ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ފަހަރުގައި ހަމަ އެބަ

އަޅުަގނުޑގެ އޮތް ހަމައެކަިނ ފަސްޖެހުމަކީ އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެންމެ 

ފުރިހަމަ ޚިޔާލަށް އިސްކަންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ބާއޭ މިހާރުަު މިއޮތީ، 

 1885އަޅުަގނޑުަު މުޅިން ާތއީުދކުރަން މިހުށަހެޅުމުގެ މުޅި ރޫޙަށް. އެީއ 

ވުރެ ގިނަގޮތަށް ޯވޓު ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސެވުން. އަޅުަގނޑަށް އެްއގޮަަތަށް

ވަރަށް ތާއީުދކުރެޭވ ދެންމެ ވ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންަބރު ހުށަހެޅުއްވި 

ހުށަހެޅުއްވުންަް. އާެދ، މިަކމުގައި ޝާމިލުވެ ަވޑަިއގެްނނެވި ބޭފުޅުން 

މަ މިހާރު މިދާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިތުރަްށ މަޝްވަރާ ކުރައްަވއިގެން ހަ 

 1890މިސްރާބަށް ގެންދިއުމަށްޓަކާ ައވަްސގޮތެްއގައި މަްޝވަރާކޮށްެލއްވުން. ވަރަށް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރައީސް، އަޅުަގނޑު އިޝާާރތްކޮށްލީ ފުރުޞަތަކަށް އެދި މިހާރު މިވާހަކަ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ 

 ހޭގޮތުން އެއްެޗއް ަދންނަވާލަންވެގެން. ދެކެވެމުންދާ އެއިޞްލާާޙިއ ބެ އިލްޔާސް ޙުަސއިން މެންަބރު 
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 1895އަޅުަގނޑު ހިތުަގއި އޭރު ޮއތީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިސްމާޢީލް މިހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާަާަާޙާއި ދޭތެރޭގައި އަުކރުން އަކުރަށް 

ނޑަށް ފާސްކުރާ ގޮތަށް އިޞްލާެޙްއ ހުށަހަޅާލަން. އެހެންނަމަ ވެސް އަުޅގަ

މިތާ މިއިންނަން ޖެހެނީ މިމަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްގެ އަރިހުަގިއ 

ކަމުގަިއވާތީ ބޭނުން ވާހަކަެއއް ދަްއކާލެވޭ. ދެން، އެމަިކފާނު ވިދާޅުާވ 

 1900ގޮތުަގއި އެ މާހަމަޖެހޭ ގޮތެއްަކމަށް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، އެިއޞްލާޙު ހުށަނާޅާ 

ވާލާފައި މިޖެހެނީ އިީށންނަން. ވަރަށް އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތުގެ ވާހަަކ ދަންނަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

 މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުން. ދެތިން  މާލޭ މެންަބރު 

ނޑު މިހެން އިންނައިުރަގއި ުކއްލިައކަށް  އިްބރާހީމް އިްސމާޢީލް   1905 ނުކުތާއެްއ ފާހަގަކޮށްލަން. ައޅުގަ

ޅުންގެ ވާހަކަަތއް ައުޑ އަހަމުން ދިޔައިރުަގއި ހަނދާނަށް އައީ ބޭފު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެން ތަންކޮެޅއް ކުަޑއިރު ޓީވީން ދައްކާ ކާޓޫެނއް ކިޔާނެ ބާބަޕާޕާ. 

ވަރަށް ފަސޭހައިން ސިފަ ބަދަލުވާ އެއްެޗއް އެީއ ކޮންމެއަކަސް. 

ނެ. ދަތުރުކުރަމުންގޮސް ވަށް ތަނަކާއި ދިމާވީމާ އޭތީގެ ިސފަ ވަށްވެދާ

 1910އަނެއްާކ ޮގސް ހަތަރެސްކަްނ ތަނަކާއި ދިާމވީ ހަތަރެްސކަން ވެދާނެ. 

އެހެންވީމާ، މިމާއްދާވެސް ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ދިއުމުަގއި ކުަޑއިކޮށް 

ބާބަޕާޕާގެ ސިފަ އެަބއާދޭ. ޮކންމެއަކަސް ައޅުަގނޑު އެްއެވސް ހާލެއްަގއި 

ނެތް. ދެން ވޯޓު ނުދެއްވާ ބޭފުޅުންނާިއ ދޭތެރޭގައި ހިތްބަރުކަމެއް 

އެހެންނަމަވެސް ޯވޓު ނުދެްއާވ ބޭފުޅުން އޭެގ ތެރެއިން ަބއެއް ބޭފުޅުން 

ނޑު ހިތަށް   1915ހާމަކުރައްަވއިފި އެބޭފުޅުން ވޯޓު ނުދެއްވި ސަބަބު. އަުޅގަ

މިއެރީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އެއްވެސް މެންބަރެްއގެ ޚިޔާލެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

ހުޅުވަދެއްވާަފއި އަދި އެހާ  އެްއވެސް ދަތިކަމެއް ނުދެްއވާ ފުރުޞަތު

ދިގުކޮށް ބަހުސް ކުެރވެމުްނ ދިޔައިރު މިކަހަލަ ކުިދކުދި ކަންތައް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުީރގަިއ ފާހަގަކޮށްލެވުނުނަމަ ވަރަްށ ރަނގަޅުވީހޭ. 

 1920އެބޭފުޅެްއގެ ހިތްޕުޅުގައި އޮތް އެްއޗެއް ފާޅުކޮށްެލއްވިނަމަ. ޯވޓެއް އަހާ އަދި 
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ނުޑ  ފާސްނުވީމާ ެއވާހަކަ ެދއްުކމަށް މަޑުކުރެްއވުމަށްވުރެ. ެދން އަުޅގަ

ހިތަށް އެރިެއއްެޗއް ދަްނނަވާލީ. ކޮންމެައކަސް ުކރީގަިއ އޮތް 

ނޑަށް  ނޑު ދެނުކުތާއެްއ އަޅުގަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފާހަގަ މިކުރެވުނީ މައިގަ

މިފެނުނީ. އެއް ނުކުތާއަކީ )ށ( ގައި މިބަހުސް ނިމިގެން އަނެއްކާ އަލުން 

 1925ހުށަހަޅާ މާަާނަކުރެވޭކަމަށް ބެލެވޭ ގޮތެއް އެަބވާކަމަށް ބައެްއ  އިޞްލާޙަށް

ނޑަށް  މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަތކުން އެބަ އިޝާރާތްކުަރްއވާ. ެދން އަުޅގަ

ވިސްނިފައި އޮންނަ ގޮތުން މިހާރު ލިޔެވިފައި އޮތް މާއްދާ )ށ( ލިޔެވިފައި 

ައއިާމ ދިވެހިބަހުގައި  ކޮމާއޮތްގޮތުން ބަހުސް ޮއވެފައި ޭއގެ ފަހަތުގައި އޮތް 

ނޑުމެން މިދޭހަކުރަން  އާންމުކޮށް ލިޔެުއޅޭ ގޮަަތްަތަކށް ބަލާަާއިރު އަުޅގަ

ނޑަށް އެަބވިސްނޭ. ދެން   1930ބޭނުންވާ މާނައެްއ ނުނިކުްނނަކަމަށް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑެގ ހިތަށް އެބައަރާ  ބަހުސް ނިމުމުން  

ނޫނޭ. ލިޔެވިފައި ެއއޮތީ  މިޢިބާރާތް މިހެން ބާއްވާކަށްވެސް ބޭނުމެއް

ފާހަގަކުރަްއވާނެ މީގައި މިއޮްތ )ހ( ގައި ނިމޭތަނުގައި  ެއބައޮތް  ފުރަތަމަ 

ބަހުސްކުރާނީއޭ. އެހެްނވީމާ، އެުގޅުވާލުެމއް )ށ( ަގއި ެއއަންނަނީ 

 1935ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެންނަމަވެްސ އެބަހުސް ނިމުމުން އެޢިާބރާތް ނެގުމަކުން 

. އެއީ ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަަޑއިަގންނަވާ ގޮެތއް މާނައަކަށް ތަފާތެއް ނާދެއޭ

ނޫންކަމުގަިއވަންޏާވެސް ޭބއްިވދާނެ. މީގެ )ބ( ގައި ޑްރާފްްޓކުރާނެ ބަޔަކާިއ 

ދޭތެރޭގައި ުސވާލެއް އުފެދިފަިއ އެބައޮތް. ދެން އަޅުަގނުޑެވސް ތާއީދުކުރަން 

 ރަނގަޅަށް ސާފުވެފައި އޮުތމުން ގައިމުވެސް މައްސަަަަލއެއް ނުޖެހޭނެ 

 1940ސާފުވާނެގަަޮަަަތކަށް ނެތުމުން ނުކުންނާނެ މައްސަލައެއް އޮތްކަމުަގިއ 

ނޑު ހުށަހަޅާލަން އިްޞލާޙެއް އަލުން  ވިޔަސް. އެަެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބަހުސްކޮށް އެމާއްާދ އަލުން ޑްރާފްޓްކޮށް ގަާވއިދު ކޮމިޓީައށް ފޮނުވާނީއޭ، 

ނ ުޑ ހީކޮށްގެންހުރީ އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ދެްއވުމަށް. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަަަ

އިތުރަކަށް މިހުށަހެޅުްއވުމަކަްށ ކުރިއަށް ގެންދާކަށް ގަސްެތއް ނުކުރާނަމޭ. 

 1945އެހެންނަމަވެސް މިހުށަހެޅުއްުވމަށް އަޅުަގނޑު އަނެްއކާެވސް ކުރިއަްށ 

ޖައްސާަާލަން މެދުވެރިވި ެދަެސަބަބެއް އެަބއޮތް. ެއއް ސަބަބަކީ ވޯުޓ 
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ވި ވަރަށް ގިަނ ބޭފުޅުންގެ ފާސްނުވިކަމުަގއި ވިޔަސް ވާހަކަދެްއކެ

ޚިޔާލުފުގައި ިމއުސޫލު ރަނގަޅު ކަމަށް އެބަ ފާހަގަ ކުރަްއވާ. ދެން 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ މިއޮތް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ެއއީ ފާދިއްޕޮުޅގެ 

 1950ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް އަޙްމަދު މުޙަންމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ 

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި  ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި އުސޫލީ ދެަމއްސަލަެއއް. އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ޚިލާފަށް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަްށ ކުރީގެ ޚިޔާލު  ކަ

ދޫކޮށްލެވެން ނެތީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިސްނާލެއްވުމަށް 

ދަންނަވާލާނަން. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ ފާދިއްޕޮުޅގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

 1955ހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުްއުވމުގައި ފުރަތަމަ ވޯޓު ނަގަްނ ހުށަހަޅުއްވަފައި ހުށަ

މިއޮންނަނީ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ެއއަްށ ބަހައްޓާފައި.  

އަޅުަގނޑަށް ބުަރވެވޭ އުޫސލަކީ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ެއއްކޮށްލަްއވާފައި 

ވުމަށްފަހު އިޞްލާޙެއް އެގެންަނވާ އެްއޗަާކއި މެދުގައި ބަހުސްކުރެއް 

ހުށަހެޅޭނީ އޭގަިއ ކޮންމެެވސް ސަބަބުތަކެއް ހުރީމައޭ. އެހެންވީމާ، 

 1960އިޞްލާޙަށް ފުރަތަމަ ވޯޓު ނެގުން އަދި ވަކި ތަރުތީަބކުން ވިޔަސް. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ަޝހީދު ވިދާޅުވި 

ނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަދައިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަނދުމަފުޅު ހުން 

އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ ޑރ. ޝަހީދު އެހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް 

އެންމެ ފަހުގެ އިޞްލާޙަށް ެއންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓު ނަގަން. އެހެންަެނަމަވެސް 

 1965ޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް އެހެންގޮަތަކށް ހުރުމާއިއެކު 

ށްލުމަށްޓަކާ އަޅުަގނޑު އެބައި ޫދކޮށްލީ. ދެން، އެީއވެސް އެކަން ފަސޭހަކޮ

ނޑަށް ޮބޑަށް  ގޮތެއް. އެހެންނަމަވެސް ކޮްނމެ ގޮތެްއގައި ނަމަވެސް އަުޅގަ

ބުރަވެވޭނީ ފުރަތަމަ ވޯޓަްށ އަހަންވާނީ އިޞްލާޙަށޭ އަދި ކޮންމެ 

ތަރުތީބަކުން ކަމުގައި ިވަޔސް. ދެވަނަ ކަމަކީ މިމާއްދާ އެކުލަވާލަން 

 1970ނޑުމެންނަށް މެދުވެިރވި ސަބަބު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އަޅުގ

ހަނދުމަފުޅަށް ގެންނަވާނެ މާލޭގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް 

އިބްރާހީމް ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާަލކާއި ގުިޅގެން ެއއީ ދެ ިއޞްލާޙަށް އެްއ 
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މެންބަރަކަށް ވޯޓު ެދއްވޭނެޯތ. ފާހަގަކުަރއްވާެނ ފާދިއްޮޕޅުގެ މެންބަރު 

ށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުއްވުުމގައި އެބައި މުޅިން އުނިކުަރްއވާފައި ެއއޮތީ. ހު

 1975އެއް މެންބަރަކަށް ދެގޮތަށް ވޯޓު ނުދެްއވޭނެ ކަމަށް. ެއހެންވީމާ، އެީއ 

އުސޫލީ ވަރަށް ބޮޑު ދެތަާފތު. އެހެންވީމާ އެއަށް ާތީއދުނުކުރެވޭނެތީ 

ޒަތްެތރި މެންބަރުން އަނެއްާކވެސް ކުރީގެ އަުޅަގނޑުގެ ހުށަހެޅުން ޢިއް 

ހުށަހެޅުއްވި ޚިަިޔާލުފުޅުަތްއ ހިމަނައިގެންނަމަވެސް އެޮގަަތަށް ގެންނަން 

ނޑު އަނެްއާކެވސް އެއިޞްލާޙުަތއް ހުށަހަޅާލީ.   ފެންނާތީ އަޅުގަ

 1980 

ނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދި  މާލޭއަޮތޅު މެްނބަރު   އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ދަންނަވާލީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. މަޙްމޫދު  ަޝރީފް އިްބރާހީމް 

ނޑަްށވެްސ ތާއީދުުކރެވޭތީ. ދެން،  ވާހަކަެދއްެކވުން:    ޝައުޤީ ެއވިދާުޅވި ވިދާުޅވުމަށް އަުޅގަ

ިޚޔާލުަތއް ހުށަހެޅެމުން  އެހެންނަމަވެސް ވޯޓު ނުދެްއވާ ގިނަ ބޭފުޅުންގެ

 1985ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް އިބްރާީހމް އިސްމާއިލް ...... މާބޮޑުތަެނއް ދިޔައި

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަަކށް. ހަމައެކަނި )ބ( ަގއި ެއވިދާޅުވާ 

ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިީޓއަށް މިމައްސަލަ ފޮނުވުން އެތަންޮކޅުހެން ބޮޑަށް 

މިފާހަގަކުރެވެނީ. އާެދ، ދެން މީގެ ކުރީގެ މަޖިލީހެއްަގއި ާވހަކަދައްަކވަމުން 

ތެރި މެންބަރުން އެއްބަސްވެަފއިވަނީ ޑްރާފްޓްކުުރން ވެފައިވަނީ ޢިއްޒަތް

 1990ވަރަށް އުނަދގޫކަމަކަށް، އެކަންނުވާެނކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިީއވެްސ އޮޅުމެްއ ނެތް ކަމެއްހެން. މަޖިލީހުންވަނީ 

އަށް. ކޮމިޓީއެއް ޮހއްަވވާފަިއ. ޮކމިޓީގެ މަސައްކަްތ މިހާރުދަނީ ކުރި

އެހެންވީމާ މިީއ އޮޅުެމއް ނެްތ މައްސަލަެއއް ނޫން. ހަމަ ބަހުސްކޮށް ... 

އެހެންނަމަވެސް މާލޭގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އާޠިފް އެވިދާުޅވި ވަދާުޅވުމަށް 

ނޑަށް   1995އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން. ެއގޮަަތަށް ބަދަލުކޮށްލައިފިއްާޔ އަޅުގަ

ލަބިްއޔަތު ލިބިދާނެހެން. އެހެންވެ ހީވަނީ މިއަށްވުެރ ފުރިހަމަވެ މިއަށް އަޣު

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 
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ނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މާލޭއަޮތޅު މެްނބަރު   ައޅުގަ

ނުޑގެ އަިމއްލަ ނަފްސަށްވެސް މިހާރު  ޝާިކރު هللا  ޢަބްދު  2000 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އަުޅގަ

އިނދެވޭތަަނކާއި މިާވގޮތެއް ނޭންގޭކަމުްނ ހިތާމަކުރަން.  އަޅުަގނޑަށް މި ވާހަކަެދއްެކވުން: 

ނޑު ދެކޭ ގޮުތގައި މިމޭޒުމަތި މިހާރު ފުރިފައި މިއޮތީ އެއީ  އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ިމވާހަކަ ަދއްކާ ާމއްދާއަށް ުނވަތަ ާވހަކަ ދައްާކކަމާ 

 ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ، އިޞްލާޙަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާާޙ،

 2005ގެނެވެން ހުރި ބަދަލުތަކާ މިކަންކަން. މިހެން އައިސް އެންމެ ފަހުން މާލޭގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތް 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ވަަރށް ފުޅާކޮށް މަނިކުފާނު ދެއްިވ ފުރުޞަތުގައި 

ދަލުކުރުމަށްފަހު ވޯޓަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލު ބަ

އައްަސވާ ވޯޓުން ފާސްނުވެފަިއ މިއޮތީ. ހަމަ ފާސްނުވީމާ އަނެއްކާެވސް ހަމަ 

 2010މި ހުށަހެޅުން ބާއްވަިއގެން އަނެއްާކވެސް މިޖެހެނީ ހަމަ މިހުށަހެޅުމުގެ 

މައްޗަށް ވާހަކަ ަދއްކަން. ެއހެންކަމަށްވާނަމަ ދެން އަުޅަގނޑުެގ ޚިޔާލަށް 

މީެގ ަމއްސަލަައކީ. ދެން މަްއސަލަައަކށް މި ީވކަމަކީ  މިއަންނަނީ ކޮބައިާބއޭ

އަޣުލަބިއްޔަުތގެ ގޮތުން ފާސްނުވިކަން. އެހެންކަމަށްވަންޏާުމން އެހާ ފުޅާ 

ދާއިރާެއއްަގއި މި ހުށަހެޅުމަށް ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުަޞތު ލިބުނުއިރު 

ނޑުމެންގެ  2015 އެހުންނަ ކުދިކުދި ތަންތަންޮކޅު އިޞްލާުޙކުރަންީވއިރު ައޅުގަ

ތެރޭގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރން އެޚިޔާލުފުޅު މިއަްށ ނުދެްއވީ ީކްއވެގެން 

ނޑުމެން ައވަްސ ކުރަން ބޭނުންވޭ، ނިންމަން ބޭނުންވޭ،  ބާއޭ. އަުޅގަ

އެހެންކަމަށްވާއިުރ ފުރިހަމަ ފުރުޞަތު އޮތް. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް 

ކުރިން. އަޅުަގނުޑވެސް ާޚއްޞަ ަމޖިލީހުގައިވެްސ ދުވަްސކޮެޅްއ ވޭތު

 2020އަހަރު ވޭުތވެގެްނ  5ވޭތުވެިދޔަ އަދި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައިެވސް 

މިދަނީ. އެހެންވީމާ ަވކިވުުމގެ ކުރިން މިވާހަކަ ދަންނަވާލާނަްނ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދުވަހަކުެވސް އަިދ ތިޔަމާޤާމުގަިއ 

ތުންގެ އިންނަަވއިގެން ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގައިވެސް އަިދ ރައްޔި

މަޖިލީހުގައިވެްސ މިފަދަ ތަނަވަސް ފުރުޞަެތއް ދެްއވާ ެއއްވެްސ މީހަކާ 
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 2025އަޅުަގނަޑކާ ދިމަލެއް ނުވޭ ައދިއެއް. އެހެންވީމާ ެއކަމަށްޓަަކއި މަނިކުފާނަށް 

ނޑުމެންނަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުވެިރވަްނ. އެކަމަކު ޭއގެ ބޭނުން އަުޅގަ

އީ އެފަދަ ފުރުޞަތު ލިބެމުން މިހިފެނީ ވަރަށް ހަނި ދާއިރާއެްއގައި އެ 

ނޑުމެންނަށް  އައިުރވެސް ެއކަންކަން ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަދިެވްސ މިހުށަހެޅުން  ނުކުރެވޭކަން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަނެއްކާ މިބަހުސް ފެށުނީ   2030އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރާަނން. އަޅުގަ

ބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހަމަ މާލޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ނެޑއް ޤަބޫލެއް ނުކުރާނަން ެއއްގޮަތކަށްވެސް.  ގޮތް ނޫންކަމަށެއް އަުޅގަ

ނޑު ވޯޓުދިީނ އެހުށަހެޅުން  އަޅުަގނޑު ވޯުޓވެސް ދިނިން، އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭތީެވ. ެއއީ ވޯުޓ ދިންމީހުންނާ ނުދިން މީހުން މަނިކުފާނު 

 2035ފުޅުވަނީީކ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ބައްލަވަން ބޭނުން

އެވާހަަކވެްސ ވިދާުޅވީތީ އަުޅަގނޑުެވސް ދަންނަވާލީ. އެހެންީވމާ މިހާރުވެސް 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކުވެސް 

 ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ހަމަ ހުށަހެޅުމުގެ އަސްލަކީ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްގެ 

ނޑަކަށް ޤަބޫލެްއ ނުކުރެވޭނޭ.  ހުށަހެޅުންކަމަށް. އެނޫންގޮތަކަށް އަޅުގަ

 2040އަނެއްާކވެސް މީަގއި ބާއްވާަލއިގެން މިފެށުނީ އަނެއްކާެވްސ ހަމަ މިއަށް. 

އެހެންވީމާ އަުޅަގނޑުމެން ކަަހލަ ޢިއްޒަތްތެރި ތަނަވަްސ ިސނކުޑިތަެކއްގެ 

ނޑަށް  ވެރިން މިކަހަލަ ކަމެއް މިެހން ކުރަމުންދިއުން މީ ވަރަްށ އަުޅގަ

ފޫނުބެދޭ ކަމަކަށްވާކަމެްއ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ެއ ފާްސނުކޮށް އަތުން 

ދޫކޮށްލާފައި އަނެްއކާެވސް ނަގާފައި ބާްއވާފައި ހަމަ ައނެއްކާެވސް ެއ 

ނޑުމެން މީ. އެހެންވީމާ މިކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު   2045ފާސްކުރަން އަޅުގަ

ނޑަށް ވިސްނޭގޮތްާބއޭ އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑަްށ ހީާވގޮތްބާޭއ ނުަވތަ އަޅު  ގަ

އަޅުަގނުޑ ދެންނެވީ އަުޅަގނޑުެގ އަިމއްލަ ނަފްސުެގ މައްޗަްށވެސް 

އަޅުަގނޑަށް މިވާުނވާެއއް ނޭނގޭ ހިސާބަށް މިހާރު މިކަންތައް ހިނގައްޖޭ. 

ނޑު އެދެނީ ދެންވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އަނެއްކާ  އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 2050އަނެއްާކވެސް ޖެހުނީ ފަށަން އަނެއްާކވެސް ހަމަ.  މިފެށުނީ ހަމަ ފެށިތަނުން
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ވޭތުވެިދޔަ ބައި ބޭނުމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ މިހާރު ހުށަހަޅުއްާވ ބޭފުޅުންވެސް 

މީގައި ހުށަހެޅުްއވުމުެގ އަްސލަކީ މައިަގނޑު ަބޔަކީ މާޭލގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ވަިއގެން މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް މިހުށަހެޅުއްވި ގޮތްކަމަްށ ބައްލަ

އަނެއްާކވެސް ހަމަ މިއަްށ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވަމުން ގެންދިއުމުެގ 

ނޑަްށ ހީވަީނ އަނެްއކާެވސް މިއަްށވުރެ ަތނަވަސް ޚިޔާެލއް   2055ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ހުންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުންނެވިނަމަ އެބޭފުޅަކު މުޅިން މިކަން 

ނޑު ެދކޭ ނީ. ެއގޮތަކަށްެވްސ އަނެއްާކވެސް އަލުން ހުށަހަޅަންވީކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދޫކޮށްލީ ެއއްެޗއް އަލުން އަނބުރާ ބާްއަވއިގެން މިކަން  މީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަހަލަ މިހާ ޤާބިލް  ކުރުން މީކީ ައޅުަގނޑު ެދޭކގޮތުަގއި އަުޅގަ

 2060ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކުން ކޮށްގެންވާނެ ކަެމއްނޫން ެއއްޮގތަކަށްވެސް. ީމ 

ތް މިކަމަކީ މީ. އެހެންވީމާ މިއަށްވުރެ ތަނަވަސް ޚިޔާލެއް އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮ

ހުރި ބޭފުޅަކު ހުރިކަމަށްވާނަަމ ހަމަ އާ ގޮތެއް އަނެްއކާެވސް ހުށަހަޅަންވީ. 

އަޅުަގނޑުމެން އަެނއްާކވެްސ މިކޮށާމަށައިގެން ކޮންމެެހން ހައްދަވާކަށް 

ގެްނ ބޭނުންކަމެއް ނޫން މީކީ. އެހެންވީމާ މިވާހަކަ ދަންނަވާލަންވެ

 2065 ފުރުޞަތަކަށް.. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން. އާދެ، އަުޅަގނޑަށް ވާހަކަ  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 ދެކެވުނު ގޮތަކުން ބަެއއް ބޭުފޅުން މާހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ތިއްެބވި  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ޝިާހބު 

ނޑަށް ހީާވ ކަންނޭނގެ. ކޮ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ންމެއަކަސް ެއބޭފުޅުން ދެއްކި ވާހަކަ އަުޅގަ

 2070ގޮތުަގއި ވަރަށް މުހިންމު. އަޅުަގނޑުަުމެން ކަހަލަ މިމަޖިލީހަށް ވަރަށް 

ނުޑ  ނޑަށް ހީަވނީ އަުޅގަ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން ދެއްިކ ވާހަކަ އަުޅގަ

އެބޭނުން ހިފަންޖެހޭނެހެން ދައްަކވައިިފވެސްމެ. ެއގޮތުން 

ރިއްޔާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އާދެ، އަދި ރައްޔިތުންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫ

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އެއީ ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެއް. 

 2075ހުށަހަޅުއްވައިފި ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން މިތަނަށް ހުށަހަޅާ ޑްރާފްޓް. އެވެްސ 

 އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްަވއިފިްއޔާ
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އެއަްށވެސް އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭނެހެއްޔޭ. އެހެންވީމާ 

އެކަހަލަ ޕޮއިންޓްަތއްވެސް ީމގައި ފާހަގަ ކުރެވިަފއި މިައށް ގެނެވިފަިއ 

ނޑަށް  ނަޑށްވެސް އެބަހީވޭ. އެހެްނވީމާ އަޅުގަ އޮންނަންޖެހޭނެހެން އަޅުގަ

 2080ށްެވސް ވިސްނާފަިއ ހީވަނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެޕޮއިންޓަ

ފަހަރެއްގަިއ އިޞްލާެޙއް ެގންނަން ބޭނުންފުޅު ވާދެނެހެން. އެހެންވީމާ 

އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން އަދި ވޯޓު ނުދެއްވާ ަބއެއް ބޭފުޅުން 

އަޅުަގނޑަށް ީހވާ ގޮތުަގއި އެއީ ވަިކ ހިސާބަކުން މި ަކޓްއޯފް އެަބވޭ. 

ހުށަނޭޅި އެވޯޓަށް ނޭހި  އެހެންވީމާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އިޞްލާޙު

 2085އެކަްޓއޯފްވާ މައްސަަލއިަގިއެވސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވޯޓު ނުދެއްވާ 

ނޑު ުއސޫލާ ކޮންމެވެްސ  ތިއްބަވާނެހެން. ދެން ެއީއ އެކަމަުކ މަިއގަ

ވަރަކަށް މިހާރު މިއޮތް ިވސްނޭ އުސޫލާ ޚިލާފުވާ މަްއސަލައަކަށް ވާތީ 

ނޑު މުޅިއެތި ބަދަލު އަުތވެދާނެހެން އެބައި ގެނެ ސްފިްއޔާ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ ހަމަ ގިނަބޭފުޅުން ޚިޔާލުކޮށްލެްއވީމާ އެ އިްޞލާޙުތައް މިއަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ފާސްވެދާނެހެން.   2090ގެނެިވގެން ދެން އަންނައިރު އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ރު. އާދެ، މިައދުވެސް ޖަލްސާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ދ. އަތޮޅުގެ މެންބަ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަންދެން. އެެހންވީމާ އެކަން  12:35ގެންދަން ޤަސްދުކޮށްފައިވަީނ 

 2095މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިެގންފައި އޮތުމަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން. ދެން 

މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާޅޮްސމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 

 ޢަލީ.  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ތަސްމީން

 

ނުޑވެްސ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މިހާރު  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 2100 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ ހުށަހެޅިފައިމިވާ މައްސަަލއިަގއި މިހާރު  މެންަބރު ައޙްަމދު ތަްސމީން 

ފަހުން ނެގި ވޯޓުަގއިެވސް  ކަންތައްތައް ބަހުސް ކުރިއަްށގޮސް އެންމެ  ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އަދިވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ 
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ނޑުގެ  މިމައްސަލައާމެދު ކުިރއަށް ާދންޖެހިފައި ވުމާއެުކ މިކަމުަގިއ އަުޅގަ

ޚިޔާލުވެސް ދަންނަވާލުމަށްަޓކައި. މިމައްސަލަިއަގއި މަޖިލީހުގެ ގިނަ 

 2105ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތާ އަުޅަގނޑުގެ ިޚޔާލާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ނޑަްށ ވިސްޭނގޮުތގައި މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދ  އުސޫލީ ތަފާތެއް އެބައޮތް. އަުޅގަ

ކޮމިޓީން މިހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއަވއިގެން އެއަްށ 

ވޯޓަށް ދަންނަވަމުން ގެންދާއިރު އެއް މެންބަރަކަށް ެދގޮތަކަށް ޯވޓު 

ނޑަކަްށ އުސޫލެްއގެ ގޮަތކުން ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ދެ އްވޭނެކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު   2110އަދި އެހެންނަމަވެސް މިއަދުެގ ބަހުސް ހިނގަމުން ދިޔައިރު އަޅުގަ

މިޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅާ 

ނުޑ މިދެންނެވި  ޚިޔާލަީކވެސް  ތަފާތު ގޮތެއްކަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މިއަދު މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ފާޅުކުރެވިފަިއވާ ޚިޔާލެްއ. ދެން އެހެންކަމުން 

އަޅުަގނުޑ އިޞްލާެޙއްެގ ގޮތުަގއި ިމގޮތަށް މިކަްނ ހުށަހަޅައިގެން 

 2115ގެންދިއުމަކަށް މަސައްކަެތްއ ނުކުރަަަން. އެއީ އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭ 

ނޑަށް ގޮތުަގއި މިއީ މަޖިލީހުގެ ައޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭ ނެ ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ނުފެންނާތީ. އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި އުސޫލީ ަމއްސަަލއަކީ އެކަުމގައި 

އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް މުހިންމު މައްސަލަެއއް. ައޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލު ކުރެވޭ 

ގޮތުަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ އިްޞލާޙުތަކަށް އެއް މާއްދާއަކަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ 

 2120ށް އެއް މެންބަރަކަށް ވޯޓު ދެއްވޭނެކަމަކަްށ އިޞްލާޙުތަކަށް ދެގޮތަކަ

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް  އަޅުަގނަޑކަށް ދެއްވުން ެއއީ ރަނގަޅު ގޮެތއްކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ މިފުރުޞަތު  ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ މިވާަހކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

 ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 2125 ކުިރއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑެވސް މިބަހުސްގެ އާދެ، ޝު ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 ތެރެއިން މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވި ހުށަހެޅުމާ އެްއގޮތަށް  މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 

ނޑު ބައެއްކަމަށް ބައްަލވާފައި. އެހެންނަމަވެސް   ވާހަކަެދއްެކވުން: އަދި އޭގެ މަިއގަ

ރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެހުށަހެޅުމާ އެްއޮގތް ހުށަހެޅުމެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ
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ޤަބޫލު ނުކުރަްއވާނެކަމަށް ޫނނިއްޔާމުން ހުށަނޭޅުްއވުމަކީ ެއދޭކަމެއް ކަމަށް 

 2130ވިދާޅުެވއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި 

ނުޑގެ ވިސް  ނުމަށް އައިސް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ަމއްޗަށް ބަާލ އެއަށް އަުޅގަ

ހުރި ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ ބައެއް ބަދަލުތަކާ އެުކގައި އަޅުަގނުޑވެްސ 

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމަށް މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ކުރަްނ. އެހެންވީމާ 

އަޅުަގނޑު ހުށަހަާޅގޮތް ދަންނަވާލާނަން. )ހ( ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީން 

 2135ޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާނަމަ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެ

އެއިޞްލާަޙކާމެދު ބަހުސް ކުާރނީއެވެ. )ށ( ހުށަހެޅި އިޞްާލޙުތަކަށް ތާއީދު 

ލިބި ބަހުސްގެ ަވގުތު ނިމުމުން ތާއީދު ލިބިފައިވާ ތަރުތީބުން ހުށަހެޅި 

އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އަހާީނއެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު 

ދާ ފާސްވީެއވެ. )ނ( ފުރަތަމަ ވޯޓަށް އެހި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެނަމަ އެމާއް

 2140ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ދެން އޮތް އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އަހާނީެއވެ. ެއގޮތްެވސް 

ފާސްނުވެއްޖެނަމަ މިމޭރުމުން އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަްށ އަހަމުންގޮސް 

އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ާފސްނުވެއްޖެނަމަ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީން 

ތަށް ވޯޓަްށ އަހާނީއެވެ. )ރ( ފާސްނުވާ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮ

ބާޠިލުވުމުގެ އުސޫލަކަށް ބަާލ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެަވގުތަކު ަނގާ 

 2145ވޯޓެްއަގއި ބައިވެިރެވވޭނެެއވެ. )ބ( އެއްވެސް ގޮެތއް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ 

މަޖިލީހުގައި އަލުން ބަހުސްކުރުމަށްފަހު އިޞްލާޙުތަކާއެކު އަލުން ޑްރާފްޓް 

ނުޑ  ކުރުމަށްޓަކައި ޑްރާފްޓްކުރާ ޮކމިޓީއަށް ފޮނުވާނީއެވެ. މިގޮަތށް އަޅުގަ

 ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 2150 އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ހުވަުދއަޮތޅު އުުތރުުބރީ 

 ބަހުސް ހިނގަމުންދިޔައިރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން  މެންަބރު ޢަދްާނން ޙަލީމް 

މައްސަލަ އިންޓަވަްލގެ ަވގުަތށްފަހުގައި އެހުނު ވޯޓުން ފާސްނުވެ އެދިަޔއީ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަްއޗަްށ އޭގެ ކުރިން ހުށަހެޅިފަިއ ހުރި ބައެއް 

އިޞްލާޙުތަކާ ގޮތްަތކާމެދުގަިއ ވާހަކަ ދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު އެހިސާބުން 
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 2155ން އެ ހުށަހަޅުއްާވ އަދި ތާއީުދކުރަްއވާ ގިަނ ފަރާތްތަކުން ނިންމާލަ

އިންޓަވަލް ަގޑީަގއި ކުރިަމތިވި ނުރައްކާތެރި ބަހުސްތަކަށް ފަހުގައި 

ނޑުމެން މިއާ ދޭތެރޭގައި ކޮންމެވެްސ  ނިންމީމަހެން. އެހެން ނޫންނަމަ އަޅުގަ

ވަރަކަށް ބަހުްސކޮށް އިތުުރ ގޮތްތަެކއް ނެރޭނެ ފުުރޞަތު އަިއސް 

ނުޑވެސް މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ބަހުސްގަިއ ކަ ންނޭނގެ. އާދެ، އަުޅގަ

 2160ބައިވެރިުނވެ އަުޑއަހަން އިނީ ދެކެވެމުންދާ ވާހަކައާ ދޭތެރޭގައި މާބޮޑަށް 

ދެކޮޅު ނެހޭތީވެ. ޭއގައި ހުިރ މައްސަލަތަކަށް ކޮނުމެވެސް ވަރަކަށް ތާއީުދ 

ދިޔައިރު މާލޭގެ ކުރެވޭީތވެ. އެހެންނަމަވެްސ މިހާރު މިހާހިސާބަށް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ހުށަހެޅުމަށް ކޮންމެވެސް ަވރެއްގެ ބަދަލުތަެކއް އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ 

 2165ދައްކަިއގެން ގެނެްސގެން ަރނގަޅު ކޮށްެލވޭތޯ ބެލުން ފަސޭހަވާނެހެން 

ހުށަހެޅުމަށްވުރެ ވަގުުތގެ ގޮތުން.  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ، އިތުުރ ގޮތްތައް

ނޑުމެންނަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް  ނޑު ހިތަށްވެްސ އަރާ އަޅުގަ އާދެ، އަުޅގަ

ވޯޓު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީމާ އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތް ނޫންގޮތަށް 

ފުރަތަމަ ވޯޓުދެވި އަދި އެންމެ ރަނގަޅަށް ފެންނަގޮތަށް ފަހުން ވޯޓު ދެވި 

ނޑަށްވެްސ ޮބޑަށް ނިންމެނީ މިކަހަލަ ކަންތައް  2170ތަެކއް ދިމާނުވާނެބާއޭ. އަުޅގަ

ނިންމައިގެން ހުންނަ ކޮންމެވެސް ެއއްގޮެތްއގެ މައްަޗށް ގެންދަން. 

އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްެގ ތެޭރގައި ިޚޔާލު ބަދަލުކުރެިވ ެއެއއްބަސްވުަމކަށް 

އަންނަންޏާ އަންނަންވީ. ވޯޓަށް އަހާއިރު އަޅުަގނޑުެމން ތިބެންޖެހޭނީ 

ންމެވެސް ެއއް އައްސޭިރއަކަށް އާެދވިފައި. ވޯޓު ައހާވަގުތު ދެން ކޮ

 2175ޚިޔާލުބަދަލުކޮށް ގޮްތގޮތަށް ވޯުޓ ދޭންވެއްީޖވިްއޔާ ތަންކޮެޅއް ސަކަރާތްެވގެން 

ނޑު ހިތަށްއަރާ  ހިނގައިދާނެހެން އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ. އާދެ، އަުޅގަ

ބަެއއް ކަންތައްަތއް  އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުމުަގއި ހުރި

ގަާވއިދުެގ ކޮންމެ މާއްދާައކީެވސް ބަހުސްގެ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލަން ޖެހޭނެ 

މާއްދާއެްއ ނޫންބާއޭ. މިހާރު މިދާގޮތުން ެއއީ ިއޞްލާޙަށް ފޮނުވުމުެގ 

 2180ވަގުުތަގއި އިޞްލާޙަށް ފޮުނާވފައި ހުރި މާއްދާތައް އެކަނި އިޞްލާޙުތަކާމެދު 
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ބާއްވާނީހެއްޔޭ. ނޫންނަމަ ކޮންމެ  ބަހުސްކުރުމުގައި ފުރުޞަތު

މާއްދާއެްއވެސް ހަމަ އިްޞލާޙު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުވާލާނީހޭ. އެއީ 

އަޅުަގނޑަށް ކުެރވޭ ސުވާލު. ދެން ޖެހިގެން ހުރި އަކުރުތަުކގައި މިއޮންނަ 

ހުށަހެޅިފައި ހުރި ތަރުތީބުން އަދި ތާއީދު ލިބިފައި ހުރި ތަރުތީބަކުން ވޯޓަށް 

ނޑުގެ މަްއސަލަެއއް ނެތް. ދެން އޭގެ ފަހަތަށް އަހަމުން ގެންދި  2185އުން އަުޅގަ

ގޮސް ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ދެން އޮތްބައިވެސް ުކަޑކޮށް ޢިބާރާތް 

ރީތިކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މޭރުމުން އޮންނަތަންވެސް އެތަންޮކޅު ކޮންމެވެސް 

އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލަްނވީ ކަންނޭނގެ. ިމގޮތުގެ މަތިން ނުވަތަ 

ތީބުން މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލަނިކޮށް ބައެްއ ބޭފުޅުން ވޯޓު މިތަރު

 2190ދެއްވުމަީކވެސް އެކަީށގެްނވާ ަކމެއް. ދެން )ރ( ފަހަތަށް ޖަްއސާލާފައި )ބ( 

ކުރިއަށް ޖައްސާލުން ެއެވސް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަގޮތެއް މިއަްށ 

ބަހުސްތައް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެޭވއިރު. މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދައްާކލާ 

ކޮށްލަނިކޮށް ައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ ރަނގަުޅވެގެްނ ހިނގައިާދނެހެން. އާދެ، 

އަދިވެސް އެއްފަހަރު އަުޅަގނޑު މިދަންނަވަނީ ގޮތްތަެކއް ހުށަހެޅިއްޖެ 

 2195ކަމަށްވަންޏާ ގޮތްތަކަށް ހަމަ ބަހުސް ކުރުމަށް ފަރުޞަތު އޭގެ އެންމެ 

ކު ޮކންމެ އެއްެޗއް ފުޅާދާއިރާަގއި ބާްއވާލަން އަދި ކޮންމެ ބޭފުޅަ

ވިދާޅުިވޔަސް އެހުށަހެޅުމެއް ނުނަންގަވާ އެއޮްތގޮތަށް ާބއްާވލައިފިނަމަ އެާއ 

ދޭތެރޭގައި އެމީހުން ވިސްނާލާ ވާހަކަ ދައްކާލުމުގެ ފުރުޞަތު ބާއްވާލަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 2200 

ނޑު ފުރުޞަަތކަްށ އެދި ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު   ދެންނެވީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ހަމަ ދެންމެއަކު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަދުނާން ޙަލީމްގެ ވާހަކަފުޅު އެ  ޙުަސއިން ިއބްާރހީމް 

ބިނާކުރައްވާަފއިވާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑު އެ ވާހަކަތަްއ ދަންނަވާލުމުގެ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޤްޞަދުގައި އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްގެ އެހުށަހެޅުްއވުމަށް ކުދިކުދި 

 2205ލާޙުތަކެއް ގެންނެުވމަށްފަހު އަލުން އެހުށަހެޅުއްވުމާމެދު އިޞް

ޚިޔާލުކުރަްއވަނީ ވާނެގޮަތކާމެދު އެއްެޗއް ދަންނަވާލުމަށް. އާދެ، އެވާހަކަަތއް 
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ޢަދުނާނު ޙަލީމްގެ ވާހަކަފުޅުަގއި އެަބޔާން ކުރެްއވީ. އާދެ، ކޮންމެއަކަްސ 

ދެ އިބްރާހީމް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް ެއދި ދަންނަވާލުމުގެ ފަހުން އާ

އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމުގެ އިޞްލާޙު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނާ 

 2210ހަމައަށްަް އަތުވެއްޖެ. އެހެްނވީމާ އެީއވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު. އަޞްލަށް 

މާބޮޑު ތަފާތެއް ނާންނަ ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަކެއް. އާދެ، ހަމަ އެހެން 

ވި ހުށަހެުޅއްުވން ތަކަކީވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަމީރު އެހުށަހެޅުއް

ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ހުށަހެުޅއްވުންތަެކއް. ޭއގަިއވެްސ އަްސލަކަށް ބަދަލެއް 

ނޑު ފުރަތަމަ  ނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނު ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ ނާދޭ. ދެން އަޅުގަ

 2215ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި އެހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނެސް އިބްރާހީމް 

ހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުީރ ފަހަރެއްގަިއވެސް އިސްމާޢީލްގެ ހުށަ

އަޅުަގނުޑގެ އެހުށަހެޅުން ެއީއ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްގެ ހުށަހެޅުއްވުމަްށވުރެ 

މިދެންނެވީ އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމަށްވުރެ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްގެ 

ނޑަށް ހަމަ  ހުށަހެޅުއްވުން މާރަނގަުޅކަމަށް ފެންނާތީކީއެއް ނޫން. ައުޅގަ

ނޑު ކުރިންވެސް ދަންނަވާަފއިާވ ދެންނެވުންކަމަށް ބޮ  2220ޑަށް ބުރަެވވެނީ އަުޅގަ

ވާވާހަަކ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު އެހުށަހެޅުން ައނބުރާ ގެނެސް 

އިބްރާހީމް އިސްމާޢިލަށް ތާއީދުކުރީ ހަމަ އަޣްލަބިއްޔަތައް ތަާބވުމުގެ ގޮތުން. 

ސްވެގެން ދާނޭގޮތެްއ ތަންކޮޅެއް ައވަހަށް މިކަންވެސް އިޞްލާޙުެވގެން ފާ

ނޑުގެ އޭުރގެ އެުހށަހެޅުމުގައި ވ.  ވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކަިއ. އާެދ، އަުޅގަ

 2225ޝާހިދު ވިދާުޅވެފަިއވާ هللا އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ނޑުމެން ފާްސކުރި ފާސްކުރުމާ ކުޑަ  ގޮތުގެ މަތިން ކުޑަ ކުރީަގިއ އަުޅގަ

ށްެވސް ފެންނާތީވެ ެއގޮްތ ދޫކޮށްލާފައި ތަަަޢާރުޒެއް ާވކަމަަަށް އަުޅަގނޑަ

ނޑު ތާއީދު ުކރީ. އެހެންވީމާ  އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނުޑ މިފުރުޞަތުގެ  އެވާހަކަ ހަމައެކަނި ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަ

 2230 ބޭނުންކުރީ. 

 

 އަނެއްކާެވސް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، މިހާރު  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު 
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 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމައްަޗްއ ދެއިޞްލާހެއް ވޯޓަށްފަހު އަތުވެއްޖެ. އާދެ،  މަީސޙް މުަޙންަމދު هللا ޢަބްދު

ަްއިޞްާލޙެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން ައސްލު މިބަހުސް   ވާހަކަެދއްެކވުން: އޭގެ ތެެރއިން ެއއް

 2235ހުޅުވުނު މައްސަަލއާމެދު ވަިކގޮެތއް ބަޔާްނވެަފކާެއއް ނެތް. 

ހެންކަމަށްވާނަމަ ެއއިޞްާލޙު ފާސްެވއްޖެކަމުަގއި ވަީނނަމަ އަދިވެސް އެ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭެނ އެއް އިޞްލާޙަކަްށވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙަކަްށ 

ވޯޓު ދެވިދާނެތޯ ނުވަތަ ވޯޓު ނުދެވޭނެތޯ. އާދެ، އެސުވާލުގެ ޖަވާުބ 

މަކުން އަޅުަގނޑު ިކޔާލަިއގެން ހަމަ މިހާރު މިހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅު

 2240އަޅުަގނަޑކަށް ފާހަަގއެްއ ނުުކރެވުނު. ދެން ކުރިްނވެސް ެއއް މެންބަރަކު 

ނޑު ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުދީަފއި އެކަްނ ހާމަކުރަނީކީ  ވިދާޅުވިފަަދއިން އަުޅގަ

ނުޑ މާލޭގެ  ކޮންމެހެން ހާމަކުރަން ޖެހޭތީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ައުޅގަ

ހީމް އިސްމާޢީްލގެ ހުށަހެޅުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް އިބްރާ

ތާއީދުކޮށް ވޯޓު ދިނިން. ާއދެ، އެއީ އަުޅަގނޑު ެއވޯުޓދިނީ މަޖިލީހުން 

 2245ކަމެއް ފާސްނުކުރާހާ ހިނދު އާދެ، މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާްސނުކުރާހާ ހިނދު 

އެފާސްކުރަން ކުާރ މަސަްއކަުތގަިއ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ބައިވެިރވުމުގެ 

ނޑު ާތީއދުކުރާ އުސޫަލކަށް ވާތީ. އެހެންވީމާ ެއއަށް އުސޫލު އެީއ އަޅު  ގަ

ވޯޓުދިނީ. މަޖިލީހުން އެްއ މައްސަލަައކާމެދު ކަމެްއ ނިންމުމަށްފަހު ކަމެއް 

ފާސްކުރުމަށްފަހު ހަމަ އެމައްސަލައަކާމެދު އަެނއްާކވެސް ަކމެއް ފާސްކުރާ 

ނޑު ާތއީ  2250ދު އުސޫލު އަޅުަގނޑަށް ާތއީުދ ނުކުރެވޭތީ ެއއުސޫލަށް ައޅުގަ

ނުކުރަނީ. އެހެންވީމާ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމުަގއިާވ މިދެންނެވި އުސޫލު. އާދެ، އެއީ މަޖިލީހުން 

ކަމެއް ފާސްނުވާހާ ހިނދަކު އެކަމަކަށް ާތއީދުކޮށް ވޯޓު ިދނުމުގެ އުސޫލަށް 

މިއަލުން އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ދެން މިހާރު

 2255ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށްެވސް ހަމަ އުސޫލެއްގެ ގޮުތން އަޅުަގނޑު 

ތާއީދުކުރަން. ދެން ބައެއް ެމންބަރުން މިހާރު ދައްކަވާަފއިާވ ވާހަކަފުޅުަގއި 

ނޑުމެންނަށް މީގަިއ އިންކޯޕަރޭޓް  އެފާހަގަ ކުރެްއވި ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

ކަމުގަިއވަނީނަަމ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހުށަހެޅުއްވުން ކުރެިވއްޖެ 
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ފާސްވެދާނެހެން. ވަރަށްމަދު މެންބަރަކު ނޫނީ މިދެންނެވި އުސޫލަށް ތާއީދު 

 2260ކުރެްއވުމުގެ ރޫޙު އެބައޮތްކަަމށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އެހެްނވީމާ ކުރިންެވސް 

ނޑުމެންނަ ށް މަޖލީހުގައި މިވާހަކަ ދެްއކެވި ރޫޙަށް ބަލާފައި ައޅުގަ

ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް އިްނފޯމަލް ކޮންސަލްޓޭޝަނެއް ހަނދާލައިގެން 

ވެސް ހަމަ ލިބިދާނެހެން ހަމަ ހީވާތީ  68ިއން  68ނަމަވެސް މިފާސް ހަމަ 

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލަްނެވގެން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ޝުުކރިއްޔާ. 

 2265 

ނޑުމެންނަށް އާދެ، ައޅުަގނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދު މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ  ނީ މިހުށަހެޅޭ އަުޅގަ

 ގޮތެއް 

 ނުނިމިގެންދާ މައްސަލަިއގައި ހދ. އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ސަމީރު  މެންަބރު ޢަލީ ފާއިޒް 

ނޑު ތާއީުދކުރަން. އާދެ، ޭއގައި   ވާހަކަެދއްެކވުން: ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަްށ އަުޅގަ

 2270މެންބަރު އިބްރާީހމް އިސްމާޢީލް ފާސްނުވެ އެދިޔަ މާޭލގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންވުން ތައްވެސް އޭަގއި ހިމެނިގެންޮގސްފައި ވާކަމަށް 

އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ދެން އެހެންކަމާއެކު މައްސަަލއިަގއި ކުިރއަށް ދިއުމުަގއި 

ނޑުމެންނަށް ގޮެތްއ ނިންމިދާނެ.  އަޅުަގނޑަްށ ހީާވގޮތުަގއި ިމެވސް އަުޅގަ

ކު ައޅުަގނުޑ ސަމީރު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެހެންކަމާއެ

ނޑު ޤަްސދުކޮށް  އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.   2275 ތާއީދުކުރަން އަުޅގަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިޢއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އަޅުަގނުޑވެސް  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 ށް އެދުނީ ބައެްއ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުުޅގައި ހުށަހެޅި މީހާއާ ފުރުޞަތަކަ ުމޙަްނމަދު ަމޖްދީ  މެންަބރު

ެއވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަމުންދާއިރު ައޅުަގނޑުެމން އެްއވެސް  ބުރަވެަު  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2280 އުޅޭކަމަކާމެދު ހުށަހެޅިގެންމަޖުދީ މެންބަރަކު ހުށަހެޅިމީހެއް ނުބައްލަވާ. 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ޚިޔާލުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  ބައްލަަވއިގެން އަުޅގަ

ކުރިއެރުމަަކށް ވާނެކަމަށް  ލިބޭއުޭޅކަމަކަށްަް  މިކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ނުޑ މިފުރުޞަތުގެ  ފެންނާތީ މިޚިޔާލު މެންބަރުންނަށް ފޯރުކޮށްލުމަށް އަޅުގަ

 ބޭނުންހިފީ ޝުކުރިއްޔާ. 
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ފަހަރު ފުރުޞަތަކަށްއެދިލީ ހއ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑު މި އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ 

 އަތޮޅުގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރަށް ތާއީދުކުރުމުގެގޮތުން. އިލްޔާސް ޙުަސއިން މެންަބރު 

އެޚިޔާލުތަަކކީ އަޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރާގޮތުަގއި ވަރަށް ފުރިހަމަ ޚިޔާލުތަކެއް.    ވާހަކަެދއްެކވުން:އިްބރާހީމް 

 2290ހާ ދިގުލާދާތީ ކޮންމެބޭފުޅަކުވެސް އެބޭފުޅެއްެގ ދެން މި ފުރުޞަތުގާ މި

ނޑު ވަރަށް އެދޭ އެދުމެއް. މިާވހަކަދަންނަވާލާފަ  ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްލުމަކީ އަުޅގަ

 އިށީންނާނަން ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށްއެދުނީ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 2295 ގެ ބަހުގެ ުމްއސަނދިކަމުން ދިމާވެފަހުރި މައްސަލަތަްއވެސް އަޅުަގނޑުމެން  ރިޔާޟް ރަީޝދު 

ނޑު ނުދަންނަވާނަން. އެހެންެވ މިހާރުވެސް ިމއުޅެީނ  ވާހަކަެދއްެކވުން: މަދެކޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ބަހުގެ މުއްސަނދިކަމުން  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުގަ

އް ނުނިމިގެްނ ދިމާވެގެންުއޅޭ މައްސަލަތަެކކޭ، ނޫންނަމަ ކޮޅެއްގަނުޖެހި ގޮތެ 

މިހާ ވަގުތު ދިުގެވގެން މިދަނީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ 

 2300ބަހުގެ މުއްސަނދިކަމުންނޭ. ދެން މިހާރު މިހުށަހެޅިފައޮތް މައްސަލައާިއ 

ބެހޭގޮތުން މީގެކުރިން ދެމެންބަރަކު އެމައްސަލާަގިއ ދެމެންބަރަކު 

މެސް ަބޔަކު ފާުޑވެްސ ތާއީދުނުކުރާ ވާހަަކވިދާުޅވެެގން އެއަށް ކޮން

ނޑަށް ހީވަނީ މިމަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މީހަކަށްވެްސ  ވިދާޅުެވއްޖެ. އަުޅގަ

މިމަޖިލީހު ހުއްދަކުރާ މަޖިލީހުގެތެރޭ ދައްކަްނ ޤާނޫނު ނުވަތަ ަގާވއިުދ 

 2305ހުއްދަކުރާ ކޮންމެވާހަކަެއއް ދެއްކުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެްނވޭ. އެހެންވީާމ 

އިަިރުގަ އެބޭފުޅާއަްށެވސް ފަހުން އެބޭފުޅަކު އެހެްނވިދާޅުވި 

ނޑު  ނޑުމެްނ އަުޅގަ އެވިދާުޅެވވިއްޖެހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

މިދަންނަވާ ބަހުގެ މުއްސަނދިކަމުން ވާހަކަެއއް، އެއީ ވޯޓު ނުދެްއވަމޭ 

ވިދާޅުވި ބޭފުަޅކު ވިދާޅުިވ އެްއޗަކާ ގުިޅގެން ެއޮގތަށް ވިދާޅުވަްނ 

 2310ެވއްޖެ ތިމަންނައެއް ތާއީެދއްނުުކރަމޭ. އެހެންވެ ބޭނުންނުވާ ބޭފުޅާވެސް ވިދާޅު 
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ތާއީދުނުކުރުމާ ެއއަށް ވޯުޓނުދިނުމާ މިއެއްމާނައެްއ މީގަނެގިދާނެކަމަްށ 

ނޑު މިއުެޅނީ މާއްދާއަކަށް  އަޅުަގނޑަށްފެނޭ މިޙާލަތުގަ. އެއީ މިހާރު އަޅުގަ

ަވގުތު ވޯޓަކަށް އަަަހަިއގެން ވޯުޓގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބިގެން އެހެންވީމާ، މި

ނޑުމިދަންނަވަނީ  އެމާނަ ެއގޮތަށް ނެގިާދނެ. އެހެންވެ އަުޅގަ

 2315އަޅުަގނުޑވަރަށްބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހެއޭ އެއްޗެިހ މާނަކުރުމުގަ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަހަށް. ެއހެންވީމާ ބަސް ެއއްޗެހި ޢިބާރާތްކުރުމުެގ 

މައްސަލާގަ ދިމާވެފަހުރި މައްސަލަތަުކގާ އެންމެ ބޮޑަްށަް އެމައްސަަލ 

މާވެފައޮންނާނީ އަޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ މިމަޖިލީހަށޭ. އެހެންވެ ޢިއްޒަތްތެރި ދި

މެންބަރުންަް މިފަދަ ކަންކަމުގަ މިފަދަ މާއްދާތަކަިއގެން 

 2320ކުރިއަްށވަަޑއިގަންަނވާއިުރަގ ބަހުގެ މުްއސަނދިކަމާ މިކަންތައްތަކަްށ 

ވަރަށްބޮޑަށް ަބއްލަަވިއ އެއްބަހަކުން ދެމާަނ ނުނެގޭނެގޮތަށް 

ވެްސވަރަކަްށ ބައްަލވަިއެގން ކުރިއަްށވަަޑއިގަތުމަީކ ެއއީ ައޅުަގނުޑ ވީހާ

ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭކަމަކަްށވާީތވެ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުަގނުޑ 

ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އެެހންވީމާ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކުވެސް 

 2325ްށވާތީ މިކަމާދޭތެރޭ ވިސްނުމަކީ މީއަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަްށ އެދޭކަމަކަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ.

 

ނުޑ ފުރުޞަތަކަށްއެދި  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

 މިދަންނަވާލީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައޮތް އެއް އިޞްލާަޙކާ ބެހޭގޮތުން  މެންަބރު ޢާޒިމާ ޝަޫކރު 

 2330ޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން. ެއހެންނަމަވެސް އަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އޭެގކުރިން މިހާރު މިދެކެވޭ ވާހަކަިއަގއި، އެްއ އިޞްލާަޙކަށްވުރެ ގިަނ 

ނުޑ  އިޞްލާޙަށް މެންބަރުންނަށް ވޯޓުދެއްވުުމގެ އުސޫުލެއއީ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެއްކަުމަގ ދަންނަވަން. އެހެން ޤަބޫލުކުރަނީ 

ޑުމެްނގެ ކަމެއް ނިންމުމުގެ މެޖޯރިޓީއަކީ މުޅި މަޖިލީހުގެ އަޅުަގނ

 ްަ  2335އަޣްލަބިއްޔަުތކަމަށްވާތީ އެޫނންގޮތަކަށް މިކަންކުރުމުެގ ދަތިތަކެއް

ނުކުމެދާނެކަމަށް ނޫނީ މައްސައްކަތް ލަސްވާނެކަމަށް އަުޅަގނޑަށްފެންނާތީ. 
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 ދެން މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް މިހާރު 

ހުށަހަޅުއްވާފަ މިއޮތް އިްޞލާޙު ކުރީަގއޮތް ިއޞްލާޙާ ތަފާތުތަކެްއ 

ނޑު ހަނދާންާވގޮތުަގވިްއޔާ މިމަޖިލީހުގާ  އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުެރވޭތީ ައޅުގަ

 2340ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާފަ )ބ( ައލުން ރީޑްރާފްޓްކުރެއްިވއިރު އެްއވެްސގޮތެްއ 

ކަ ދަްއކަވާފަ އެަބއޮތް. ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ބަހުސް އަަަލުން ހުޅުވާލުމުގެ ވާހަ

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަތަށް ލިބިގެންިމއުޅޭ ޑްރާފްަޓކު 

އެވާހަަކެއއް ނެތް. އެހެންވެ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން އެީއ ހަމަ އުސޫލީ 

ނޑު ޤަޫބލުކުރާގޮުތގާ މިހާރު މިއޮތީ ހަމަ އެސްޓޭޖަށް  މައްސަލަެއއް. އަުޅގަ

 2345ތެްއ ފާސްނުވީމާ ައޅުަގނުޑމެން އަލުން އައިސްަފއި އެްއވެްސގޮ

މިބަހުސްކުރަނީ. ދެންހަމަ އެާޔއެކު ައޅުަގނޑަށްހީވޭ ބަހުސް އަލުން 

ހުޅުވާލަްއވާފަ ބަހުސްަގ ގޮތެއް ނުނިމިއްޖެނަމަ ާމއްދާ އަލުން 

ޑްރާފްޓްކުރުމަށް ަގވާއިުދކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވުމުގެ އުސޫލު ަރނގަޅުވާނެހެން. 

 ނަވާލުަމށް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފީ ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ ެއވާހަކަދަން

 2350 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަރަށްޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ތިދެއްވި ުފރުޞަތަށްޓަކާ.  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 އަޅުަގނޑުމިހުރީ މަޖިލީހުގަ ިމކުރިއަށްދާ ބަހުސް ވަރަށް ކަުނލާ އަހަިއގެން.  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ފާތު ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ުހށަހެޅުއްޭވކަމަކަށްނުފެނޭ. އެެހންވީމާ، ގިނަ ތަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑށް ވިސްނޭތީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޮކންސާރންތައްވެސް އަުޅގަ

ނޑު ުއސޫލީ ތަފާތެްއ ނެތްކަމަށްޓަކާ މިޑްރާފްޓުެގ ކުޑަ ުކޑަ   2355މައިގަ

ނޑު ކުރިން ހުށަހެޅި ހު ށަހެޅުން މައްސަލަެއއް އުޅޭކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަ

އަނެއްާކވެްސ އަނބުރާ އިާއދަކުރަން ކުޑަ ކުަޑ ތަފާތަކާއެކު. ެއީއ 

ނުޑ ހުށަހަޅާ  މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ިޚާޔލުގެ އަީލގައި. މިގޮތުން ައުޅގަ

އިޞްލާހަކީ )ހ( ގަވާއިުދެގ މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފަވާނަމަ 

 2360ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފަވާ  ފުރަތަމަ ބަހުސްކުރާނީއެވެ. )ށ( ބަހުސް ނިމުމުން

އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އަހާނީެއވެ. ެއއް އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިޞްލާުޙ 

ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފަވާނަމަ ވޯޓަށް އަހާނީ ހުށަހެޅުނު ތަރުތީބުންނެވެ. )ނ( 
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ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަްށ ވޯޓު އެހުމުން އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް 

މާއްދާ ފާސްވީެއވެ. )ރ( ެއންމެ ފުރަތަމަ ފާސްވެއްޖެނަމަ މިއިޞްލާޙާެއުކ 

 2365ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފަވާ ިއޞްލާހު ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ދެން ޮއތް އިޞްލާޙަްށ 

ވޯޓަށް އަހާީނއެވެ. ެއގޮތްެވސް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ މިމޭރުމުން އިޞްލާޙުތަކަށް 

ން ވޯޓަށް އަހަމުންގޮސް ގަާވއިދުެގ ޑްރާފްޓުަގއިާވ މާއްާދއޮތްގޮަތށް އެންމެފަހު

ވޯޓަށް އަހާނީއެވެ. )ބ( އެްއވެްސގޮތަކަށް ފާސްުނވެްއޖެނަމަ އަލުން 

ބަހުސްކުރުމަށްފަހު އެމާދާއެއް އަލުން ޑްރާފްޓުކުރުމަށްޓަކާ ްޑރާފްޓުކޮމެޓީއަށް 

 2370ފޮނުވާނީއެވެ. )ރ( ފާސްުނވާ އިޞްލާޙުތައް ބާޠިުލވުމުގެ ުއސޫލަށް ބަލާއިރު 

ޓުަގއި ބަިއވެރިެވވޭނެެއވެ. ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ެއަވގުތަކު އެެނގޭ ވޯ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީކުރިންވެސް އަުޅަގނޑުެމން ހުށަހެޅި 

އިޞްލާޙުތަކަކަށް މާބޮޑު ތަާފތެއް އޮތް ހުށަހެޅުމެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް 

ކުރީގަ އިޞްލާޙު ހުށަހެިޅފައިާވގޮތުން ބަެއއް މެންަބރުންގެ ބަެއއް 

 2375ބަިއވެްސ މީގެތެރޭަގ ކޮންސާރންތައް ހާމަކޮްށފައިވުމާެއކު އެ

ނޑު މި ހުށަހެޅީ.  ޝާމިލުވާގޮެތއްގެމަތިން މިއިޞްލާޙު އަުޅގަ

މިއަކަށްެއއްެވސް ކަހަލަ ުއސޫލީ ތަފާތެއް ކުރީގަ ބަހުސްކުރެވުުނ 

ގޮތަކާދޭތެރޭަގެއއް ނެތް. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ެއންމެ ފުރަތަމަ 

ކަދެކެވުނު. ެއއްގޮަތކީ ތަފާތު ބަހުސްކުރަމުންދިޔައިރު ދެގޮެތއްގެމަތިން ވާހަ 

 2380ގޮތްގޮތަށް ވޯޓުދިނުމުގާ އެންމެގިނަ ވޯޓުލިބޭ ާމއްދާައކަށް ފާސްކުރާ އުސޫުލ. 

އެއުސޫަލކަށް މިހާރު މާބޮޑު ތަރުޙީބެއް އޮތްކަަމކަށް ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑަްށ ދޭހަނުވާީތ އަނެްއކާެވސް  މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަތކަުކން އަުޅގަ

ކުެރްއިވ ކުދި ކުދި ބަހުގެ ތަފާތުތައް ހިމަނައިގެން ބައެއްބޭފުޅުން ފާހަގަ

 އަޅުަގނޑު މިިއޞްލާޙު މިހުށަހެޅީ ޝުކުރިއްޔާ. 

 2385 

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑު ފުރުޞަުތގެ ބޭނުން މިކުރަނީ ކުަޑކުަޑ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު 

ނޑުމެންނަށް މި އަްޙމަދު ޒާިހރު   ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކާ އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން. ައޅުގަ
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ބެހޭގޮތުން ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަގޮތުަގއި ޚިޔާެލއް ދެންނެވޭނީ އެއިޞްލާޙުަތއް  ވާހަަަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެން އަތަށް ލިބުނީމަ. މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި 

 ްަ ނޑު އަތަށް އެރިއިރު އޭރު ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޯވޓަށް  2390އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮުތގަިވއްޔާ ެއއީ  އައްަސވަން ތައްޔާުރެވވަަޑއިްނނަވަނީ. އަުޅގަ

އަދަބާޚިލާފުކަމެއް. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް ވޯޓަށް ައއްސަވަްނެވގެްނ 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަިނކޮށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދިގެން ވާހަކަދެްއކުމަކީ. 

ދެންނެުވނީ އޭގެކުރިން.  އެހެންވުމާެއކީ އެއާބެޭހގޮތުން އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް

 2395ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑު ގެންގުޅޭ އުސޫަލކީ ކޮންމެހެން 

ނޑު ވާހަަކ  އަޅުަގނޑަްށ ވާހަކަަދއްކަްނ ނުޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގަިއ ައޅުގަ

ނޑުގެ ޚިޔާލު އެަެެހން ޢިއްޒަތްތެރި  ނުދައްކާވޭތޯ ބަލަން. ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ގޮތަްށ ނޫންގޮތަކަށްެވސް މެންބަރަކު އަޅުަގނުޑ ބޭނުންކުރާ

ނޑު ފުރުޞަތު ނުހޯދާަާ އިންނަނީ. އެީއ  ފާޅުކުރަްއވައިިފއްޔާ އަުޅގަ

ނޑު ދެކެނީ.   2400އަުޑއުފުއްލުމަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމުކަމެއްނޫންކަމަށް ައޅުގަ

ނުޑގެ ޚިޔާލު ނުއިއްވަްނެވެގން އިންނަނީކީ  އެްއވެސްޙާލެްއގާ އަުޅގަ

ރުން މާ ކުދިކުދި ކަންތައްތަާކ އެއްނޫން. ަބއެއް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަ

ދެކެވަަޑއިންނަވާ ކަންަތއްަތއްަް އެއީ އެހެން މެންބަރުންނަށް 

މާބޮޑެތިކަންތައްތަކަްށވެސް ެފނިދާނެަެ. ރީތިހުތުރަކީވެސް ތަފާތު އެްއޗެއް. 

 2405ކުދި ބޮޑަކީ ވެސް ތަފާުތ އެއްެޗއް. އެކަކަށް ުކޑަަކމަކީ އަނެކަކަްށ 

ރީތިމީހެއް އަނެކަކަށް ހުތުރުަިމީހަކަށް ވެދާނެ. ބޮޑުކަމަކަށް ވެދާނެ. އެަކކަށް 

އެހެންވުމާެއކީ އެެއއްޗެހި ސިަފކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން 

މިމަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުާރިއރުގައި ިޚޔާލެްއއައިމާ އެަބއްަޓން ކުރަންވީމާ 

. އަޅުަގނޑުމެން އެގޮްތގޮތް ަހދާނެ، އެމޮޑޭނެ އެކި ކުލަުކލަ އަންނާނެ

 2410ބާބަޕާޕަގެ ސިފަެވސް އަުތެވދާނެ ކަންނޭނގެ. އަދި އެެހން ސިފަވެްސ 

އަތުވެދާނެ ކަންނޭނގެ އެއީ ަމޖިލީހުގެ މަސައްކަތްދާގޮތް އެީއ މައްސަލައެްއ 

ނޫން ކަންނޭނގެ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް މަޖިލީހަށް ޚިޔާެލއް ހުށަހެޅޭއިރު 

އްތޯ ިޚޔާލުފުޅުކުރެްއވީ، އަޅުަގނުޑ ފަހަރެއްަގއިެވސް ހިތަކަށްނާރާ ކޮންބޭފުޅެ
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އެބޭފުޅެްއގެ ނަންފުޅަކަށްނޫން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަނީކީ. އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެންނަށް ނަގައިގެެނވޭނީ   2415ބަލަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ޚިާޔލަކުން އަޅުގަ

ކޮންބައެއްތޯ. ދެން ިއޞްލާޙެއް ގެެނވެންޏާ އެއިޞްލާަޙކާެއކީ 

ނޑުމެ ން ބަލަނީ. އަޅުަގނަޑކަށް ކުރިއަްށގެންދެވޭތޯ ކަންނޭނެގ އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް ނޭނގެ ަމޖިލީހުގެ ބައެްއ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ވާހަކަފުުޅގާ ކީްއެވގެންކަްނ މިގެންނަވަނީ މިވެނިބޭފުެޅއްގެ ނަންފުޅު. 

ނުޑމެން ނޫޅެން   2420މިވެނިބޭފުޅެއް ފޮނުއް ވިިޚޔާލުފުޅެކޭ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑި ބޭފުުޅން ގެ ތަފާތުކުރާކަެށއް ނުވެްސ އުޅެން. އަިދ ޚިޔާލުފުޅަށް ފޫޅުކެ

ަެއްނުޭވ މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރެއް  އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެ

ނޑުމެން ބަލާނީ ޭއގެ  އެގޮތަށް ިޚޔާލުފުޅު ކުަރްއާވނެހެނެއްވެސް. އަުޅގަ

އޮއްޓަރަށް. މަޖިލީހުގައި ިކހިނެއްތޯ ޢާންމުގޮތެއްަގއި ޕާރލިމެންޓްރީ 

 2425އި އޮންނަގޮތަްށ އެޚިޔާލުފުޅެއް ބައްޓަްނކުެރވިދާނެތޯ. އެީއ ޕްރެކްޓިސްގަ 

ނުޑ ބައްޓަންކުރަން  އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުަރނީ. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

އުޅޭގޮަތކީ ެއއީ. ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް ފެނިވަޑައިންފާނެ އެއީ 

ޕާރލިމެންޓްރީޒް ސިސްޓަމާ ތަފާތު ގޮތެކޭ. ޭއެގ މައްސަލައެްއ 

ނޭނގެ ޚިޔާލުގެ ތަފާެތއް އޮންނަންއެބަޖެހޭ އެހެންެވެގން ކަންނޭނގެ ނެތްކަން

 2430އަޅުަގނޑުމެން ގިަނވަގުތު ަނަގއިގެން ރަނަގޅު އެްއޗެއް ނެެރވޭތޯ މިބަލަނީ. 

ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ިމހާރު މިހުށަހެޅުއްވިފައި ހުރި ޚިޔާލުތަކަށްވެްސ 

އަްއޑުއަތޮުޅ  އަޅުަގނޑު ރުހޭ. އަޅުަގނަޑށް ރަނގަޅު. ދެން ދެންމެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުުމގައި އަުޅަގނޑު ބޭނުންާވ 

ވަރަށްގިނަ ނުކުތާތަެކއްވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަދި މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 2435މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުުމގަިއވެސް އަިދ 

ފައެްއ ނުވޭަޭ. ެއއީ މިސާލަކަްށ އެއްބަަޔކަށް ަޙއްލެއް ެގންނަވާ

ދަންނަވަންޏާަާ ދެންމެ އަޅުަގނޑު ކައިރީ މިއިންެނވީ ވަަރށް ތަޖުރިބާކާރު 

ބޭފުޅެއް ައޅުަގނޑު ކަނާތްފަރާތު މިއިންނެވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮސީޖަރ 

ތަކެއް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެއް ކަންނޭނގެ އެަބވިދާުޅޭވ ޔޫ.އެން.ގަިއ 
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 2440ްއގެ ާވހަކައެއް ވިދާުޅވެދެްއވައިފި. އަޅުަގނުޑ އޮންނަ ސިސްޓަމެ

މިއުނދަގޫވަީނ މިސާލަކަށް ަބއިނަލްއަޤުވާީމ ބަެއއް ޖަމާޢަތްތަކުަގއި އޮންަނ 

ސިސްޓަމެއްަގއި ޮއވެދާނެކަްނނޭނގެ ހުށަހެޅުނުގޮތަށް ހަމަ ކޮމިޓީއަކުން 

ނިންމަވާފަ މައްސަލަެއއް މަޖިލީހަށް ގެންނައިރުަގއި ހަމަގެނައުމާއެީކ 

ށަހެޅުނުގޮތަށް ފާސްކުރަން ހުށަނާޅުއްވަފާނެކަންނޭނެގ ބައިނަލްއަުޤވާީމ ހު

ނުޑ   2445ޖަމާޢަތްތަކުގައިަަ. ެއކަމު ދިވެހިރާއްޖޭގަ އެހެނެްއނޫން އަޅުގަ

މަޖިލިސްތަކުގައި ަބއެއްފަހަަރށް ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީންެވސް ެއގެންނަ 

އެހެންވެއްިޖއްާޔ އެްއޗެއް ހަމަ ގެަނއިގޮތަށް ާފސްކުރަން ހުށަހަޅުއްވަފާނެަެ. 

ނޑުެގ  ކިހިނެއްތޯޭއވާނީަީ. މިއަކަށްެނތް އެއަށް ަޙއްލެއް ގެންނަވާަފކާ. އަުޅގަ

ސުވާލަކީ މިސާލަކަށް ޑްރާްފޓިންގ ކޮމިޓީން އެހުށަހަޅުްއވާފައި އޮްތގޮތް 

 2450އެއޮްތގޮތަށް ފާސްކުރަންެވގެން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 25ީޓގަވެްސ ހިމެނިަވޑައިންނަާވ ހުށަހަޅުއްވަފާނެ. ޑްރާފްޓިްނގ ކުރާކޮމި

 25ބޭފުޅުން. މަޖިލީހަށް މިއަންނައިރުގަ ޭއގެ މާނައަކީ މަޖިލީހުގެ 

ބޭފުޅުންގެ ތާއީދާެއކީގަ އެއޮީތއޭ ޑްރާފްޓް ހުށަހެޅިފަ. އެއީ އެއް ނަޒަަރކުްނ 

ބަލާލާއިރުގަ އޮތީ ތާއީދު ިލބިފައޮތް ޑްރާފްޓެއް ހުށަހެޅިފަ. ވީމާ އެއަށް 

ނޑުމެްނގެ މާީޒގެ ތަޖުރިބާައށް ބަލާލާއިރުަގ ކިހިނެއްތޯ ޭއވާ  2455ނީ. މިހާރު އަުޅގަ

އެބަހުރި ހުށަހެޅިފަ. މަޖިލީހަށް ކޮމިޓީއަކުން ަމއްސަލަެއްއ ހުށަހެޅުނީމާ 

ހަމަޓޭބަލްކުރުމާއެކީގަ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ތެދުވަޑައިގެްނ އެބަވިދާުޅވޭ 

ޅަމޭ.  ތާއީދުވެސް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައޮތްގޮަތށް ފާސްކުރަން ހުށަހަ

ލިބިވަޑަިއގެން. ވީމާ ެއއާބެހޭގޮތުން ގޮެތއް  ނިންމަން ެއބަޖެހޭކަންނޭނގެ 

ނޑަށް ތަންކޮެޅއް ފަސޭހަކަންނޭނގެ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި   2460ދެން އަޅުގަ

މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަވާ ހުށަހެޅުއްވުުމގައި ދެން ރަނަގޅުވާހަަކއެއްނޫްނ 

އެ )ނ( ގަ )ށ( ގަ ެގންނަވާފަވާ ބަިއ  ކަމެއްެވސް ކަންނޭނގެ މިދެްއކެނީ

ބަހުސް ނިމުމުން އެންމެފުރަތަމައާއި ހިސާބުން ކޮމާއެއް ޖައްސަވާަފ 

ނުޑ  ނަޑށް ވަރަށް ފަސޭހަ. އޭރުން އަޅުގަ ކުރިއަްށގެންދެވުން އަުޅގަ

ނޑަށް މިފެންނަނީ އޭރުން   2465މިބަލަނީ އެކޮމާއެްއގެ މުހިންމުކަން އަޅުގަ
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ޙުތަކަކީ ވެސް ތާީއދު ލިބިފައިވާ އޭގެފަހަތުން އެއަންނަ ިއޞްލާ

ނޑަްށ މާނަކުރެވެނީ. އެކޮމާެއއް ަޖއްސަަވއިފިްއޔާ  އިޞްލާހުތަކޭ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް މާނަމިކުެރވެނީ ދެން ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކޭ. 

އެކަމަކު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާމުޅި އިޞްލާޙުތަުކގެ ރޫޙަށް ބަލާލާިއރު އެބައެނގޭ 

ނޑުހަނދާންވަނީ )ނ( ަގ ކަންނޭނގެ  ފަހުބައިގަ  2470އަުޅގަ

މިގެންނަވާބަިއެގވެސް މިދައްަކވާ ވާހަަކއަކީ ާތއިދު ލިބިފައިވާ އިޞްލާޙުަތްއ 

ހުށަހަޅާވާހަކަކަންަް މުޅި ިއޞްލާޙުގެ ރޫޙަށް ބަލާލާއިުރގަ އެބަދޭަހވޭ. 

އެހެންނަމަވެސް ދެން އަޅުަގނޑަށް ބޮަަޑަށް ހިތްހަމަޖެހެނީ މިދެންނެވި 

ނޑުިމ ބައިގަ ކޮ ނޑަށް ހީވަީނ އަުޅގަ މާެއއް ޮއެވއްޖިްއޔާ އަުޅގަ

 2475މާނަކުރަންބޭނުންވާ ބައި ފުރިހަމަވެގެން ހިނގައިދާނޭ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑުމެްނ މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މިއަދު ގެން ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ދަން އާދެ، މިހާރު އަުޅގަ

ޤަޞްދުކޮށްފައިާވގަިޑއާ ހަމަައށް އާދެިވއްޖެ. ދެން މިއަދުެގ މިބަހުސްގަިއ 

ނުޑ ވަރަށްބޮޑަްށ   2480ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ ހުރިހާބޭފުޅުންނަށްވެސް އަުޅގަ

ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެވެސް ޚިޔާލުފުޅާ އަދި 

ނޑުެމންނަށް ހަ  މަ ޝުޢޫރުތައް ހަމަ ވަރަށް އެއްގޮތް. އަުޅގަ

ޢިބާރާތްކޮށްލުމުގަ މިއުޅެނީ ައދި އެްއގޮތްކޮށްނުެލވިގެން ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ 

އަޅުަގނޑުމެން ދެން ބައްދަލުވާ ބައްދަލުވުެމއްަގ މިކަންތައް 

ނޑުމެން މާދަމާގެ ޖަލްސާ   2485ޙައްލަކަށްގެެނވޭނެ. މިއުންމީދުގާ އަދި އަުޅގަ

ރު މިތާނގަ އެއްޖަހާއި 9އާދެ، ދެން އޮންނަ ޖަލްާސ މާދަމާހެނދުނު 

 އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލާނަން. 
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