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 އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން  .1
 

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

 5 

މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  

ވަން. މަޖިލީހުގެ ެދަވނަ ޖަލްސާ މިރޭ މަރްޙަާބ ދަންނަކަމާެއކީ އިޚްލާޞްތެރި

ނޑުމެންގެ މި އަުޅގަ މިފެށްޓެނީ. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭގައި 

ތިަޔ ރަމަޟާންމަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ، ނާތީބައްދަލުވުން އަން

ނޑުެގ   10މެ އިްސ އެންއެންމެހާ މެންބަރުންނަށް އަރިސްކުރުން އެއީ އަުޅގަ

 ވާޖިބަކީ.

 

މި ޖަލްާސގެ އެޖެންާޑަގއި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލެވިފައިވާނެ ފަދައިން 

އެއީ ަރއްޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ވަނީ 

 15ގެންަދވާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުްނ ެލއްވުުމގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްގަާވއިދު އެކުަލވާ

މިކަމުގަިއ ގޮެތއް ނިންމެވުން. ްއވަިއ ފާޅުކުރަމެންބަރުން ޚިޔާލު

ދެތިން ގޮތެއް އެބައޮތް. ގެންެދވިދާނެ ށްކަންތައް ކުރިއަ މެންބަރުންނަށް

މުޅި މަޖިލީހުެގ ފެންވަރުަގއި ެއއީ ، އާދެއަޅުަގނޑު ދަންަނވާލާނަން. 

ެއކުލަވާލަްއވަމުްނ ަގާވއިދުގެ މާއްދާަތއް ، މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރައްަވއި

ނުޑ ނެ. ގެންދެވިދާ  20ނުވަތަ ގަާވއިދުަގއި ހިމެނިގެންވާްނވާނެ މައިގަ

، ޚިާޔލުފާޅުކުރަްއވައި އުސޫލުތަކާމެދު މުޅި މަޖިލީހުގެ ފެންވަރުަގއި 

ަގާވއިދު ެއކުލަވާެލއްވުުމގެ މަސަްއކަްތ ޚިޔާލުތަކުެގ ދާއިާރގެ ތެރޭަގއި 

ޓީްނ އަދި އެ ކޮމިމަޖިލީހުން ހޮއްވަވާ ކޮމިޓީއަަކށް ހަވާލުކުެރއްެވވިދާނެ. 

އެކުަލވާލަްއވާ ަގާވއިދު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި މަޖިލީހުން އެ ަގވާއިދާމެުދ 

 25އަދި ތިންވަނަ އެީއެވސް ނިންމެވިދާނެ ގޮތެއް. ، ގޮތެއް ނިންމެވުން 

 ޚިޔާުލފާޅުކުރެްއވުމެއް ެއއީ މަޖިލީހުގެ ފެންވަރުަގއި ގޮތެްއވެސް އެބައޮތް. 
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ވާއިުދގަިއ ހިމެނިގެންވާންވާެނ މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއެްއ ހޮއްަވވާ ގަ ، ނެތި

ަގވާއިުދ ، އެ ކޮމިޓީން ެއކަށައަުޅއްވާ އުސޫލުތަުކގެ މަތިންއުސޫލުތަެކއް 

މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މަޖިލީހަށް ގަވާއިުދ  ،އެކުަލވާލަްއވައި 

 30 ގެންނެވުން.

 

ެވސް ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ޚިޔާރުކުރެްއވިދާެނ ިމއީ ހައްތަހާ، އެހެންވީމާ

ނުޑ ، އެހެްނވީމާެކއް. ގޮތްތަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިުހން އަުޅގަ

، ވާަހކަފުޅުދައްަކވައި މި އެޖެންޑާަގިއވާ މިކަންތަކާމެދު އެދެނީ 

 35ދެްއވުން. ިމކަމާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް ނިންމަވައި، ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުމަށްފަހު

 ބޭފުޅުން. ވާން އެިދވަަޑއިގަްނނަވާަހކަފުޅުދައްަކވަ ގެންދެވުން އެދެންކުރިއަށް 

 

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ނަންބަރު:  ދެވަނަ އެޖެންޑާގެ  .2

އެކުލަވާލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަވާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން 

 40 ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުން 

 

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ، އާދެ :ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން އައްުޑއަތޮުޅގެ ތު އަރުވާީނ ފުރުޞައަުޅގަ

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 45 3 ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. މަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވި ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ށް ގޮތް. އޭގެ ތެެރިއން ދެވަނައަ 3ގޮތަީކވެސް ކަންަތއް ކުެރިވދާނެ  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ދާއިރާއެްއގަިއ  ފުޅާ ެއީއ މަޖިލީހުގައި ، ގޮތް  ހުށަހެޅުއްވި ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮމިޓީެއއް އެކުަލވަިއގެން އެ ކޮމިީޓއާ މަސައްކަްތ ، ވާހަކަދެްއކެވުމަށްފަހު

ައޅުަގނުޑ ހިތުން އެންމެ ހަވާލުކުރެިވގެން މަސަްއކަްތ ގެންދިޔުމަކީ 

 50ރެވިދާނެ ގޮތް. އަދި އެ ކޮމިޓީއަށް އެންމެ ހަލުވިކޮްށ މިކަން ކު، ފަސޭހައިން

ގަވާއިުދ އޮންނަންވާނެ މި މައްސަލަ ދިޔުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން 
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ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަްތ އަވަްސވެފަިއ ގޮތާ ދޭތެރޭ ޚިޔާލުފާޅުކޮށްެލއްވުމަކީ 

ަގާވއިދު ހަދައިގެން ައއުމުން އަނެއްކާ ، އެހެންނޫިނއްޔާ ހަލުވިވާނެ ކަމެއް. 

 ލީހުގެ ޚިޔާލުފުޅަކަށް ދާންޖެހޭނީ.ރޭަގއި ބަހުސްކޮށް މަޖިއެއާ ދޭތެ

ނޑު ދެކޭގޮުތަގިއ ، މަނިކުފާނު ދެވަނަައށް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތް ، އެހެންވީމާ  55އަުޅގަ

 އެންމެ ރަނގަުޅގޮތަކީ.އެއީ 

 

ނޑު އެްއޗެްއ ދަންނަވާލާނަން. ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މިފުުރޞަތުގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންއެއީ  ޤާނޫނުއަސާީސ ކުރަން ފަށާ މަސަްއކަތަީކ  މިހާރު އަުޅގަ

 60ޔާތުަގިއ ވަރަށް ކުރު ގެ މަސަްއކަތް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޙަ މުއެކުަލވާލު

ދެވަަނ ފަހަރަށް ޤާނޫނުއަސާސީއެްއ އެކުލަވާލަން މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި 

، ދަންނަވަންޖެހެނީ ގަވާއިދު ެއުކލަވާލުމުގަާޔއިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިޖެހެނީ. 

އަޅުަގނޑުމެން އެކުަލާވލުމުގަިއވެސް މީގެ ކުރީަގއި އަސާސީ އަދި ޤާނޫނު

ބަހުސްކުރަްނވީ ވަރަްށ ބަހުސްނުކޮށް ، ވިސްނަންވީ ވަރަށް ުނވިްސނައި

 65ނޭ މިހާ އަވަހަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ކަންތައް ގެންެދވުމުގެ ަސބަބުން

، ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް ޤާނޫނުއަސާސީ އަލުްނ އިޞްާލޙުކުރަން މަޖުބޫރުމިވީ. 

ގަވާއިދު ހެދުމުގަިއވެސް އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީ މި 

އެކުަލވާލުމުގަިއވެސް ައޅުަގނޑުމެން ފުޅާދާއިރާއެްއަގިއ މަޝްވަރާކޮށް 

ވީހާެވސް ރާއްޖޭެގ ، ޢާޔަތްކޮށްބަދަލުވަމުންދާ ޙާލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ރި

 70މައްޗަްށ އުމުގެ މަޞްލަަޙތުގެ ޤަ ލަތާއި ރައްޔިތުްނގެ ފަިއދާއާއި ޙާ

ޤާނޫނުއަާސސީ އެކުަލވާލުންވެސް އަދި ަގވާއިުދ ވިސްނަިއގެން 

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ަވރަށް މުހިންމު ، އެކުަލވާލުންވެސް  މިއީ އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވާލުމުގަިއ ، ނުކުތާއެއް. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވަރަށް  އަދި މިހާރުވެސް މިއޮތް ަމޖިލީހަކީކުރީަގއިވެްސ އޮތް މަޖިލީހަީކ 

 75ސް ވަރަށް ެއކަށީގެްނވާ ބޭފުޅުން ތިއްބެވި މަޖިލީހެއް. އެހެންނަމަވެ ،ބިލުޤާ

، ނުވަނީސް  އަޅުަގނޑުމެން ހަދާ ެއއްެޗއް ކުއްލިައކަށް މާގިނަ ުދވަސްތަެކއް

ކަމާ ދޭތެރޭގައި އަލުން އޭތި ކަމުުނގޮްސެގން ހަދަން މިޖެހެނީ 
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، ަވރަށް ނުވިސްނައި ނަްނވީވިސް، މަޝްވަރާކުރަންވީ ވަރަށް ަމޝްވަރާނުކޮށް

އަހަރެމެންނަށް  އުމުގެ މަޞްލަޙަތަށްވުރެ ަވކިވަިކ ފަރުދުންގެ މަޞްލަޙަތުޤަ

ނުޑެގ އިލްތިމާސަީކ ، ސްިޢއްޒަތްެތރި ރައީނީ. ނެރެވެކުރިއަށް  80އަުޅގަ

 ވެސް މަޖިލިސް އެުކލަވާލުމުގައި އަދި އެކުަލވާލުމުަގއިެވސް  ގަާވއިދުމި

އުުމގެ ޤަރައްޔިތުްނގެ މަޞްލަަޙތާއި ، އި އުމުގެ އެއްަބއިވަންަތކަމާޤަ

ފައިދާ ކުރިައށް ނެރެގެން ވަިކވަކި ފަުރދުންގެ މައްޗަްށ މަޞްލަޙަތާއި 

ނޑުމެން ުކރިއަށްގެންެދވުން.  ،ސްނައި ނުވި  ޝުކުރިްއޔާ!އަުޅގަ
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ރާހީމް އަލްފާޟިލް އިބްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެން އަުޅަގނޑު މިފުރުޞަތު މިއަރުވަީނ މާޅޮސްމަޑުލު ، ޝަރީފް. އާދެ

 ފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީ.އަލްއުތުރުބުރީ މެންބަރު 

 

ނޑަށް މި ފުރުޞަތު ައއްަސލާމުޢަލައިކުމް. ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   90 އަުޅގަ

 ނަވަން. ައޅުަގނުޑ މިފުރުޞަތުގެރިޔާސަތަށް ުޝުކުުރު ދަން، ދެއްވީތީ  ިއބްރާީހމް ޝަީހދު  މެންަބރު

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ެއކުލަވާުލމާ ބެހޭގޮތުން ބޭނުންކުރާނީ  ވާހަކަެދއްކެުވން: ޒަކީ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ބައެއް ިޚޔާލު ހުށަހަޅާލުމަށް.  އަޅުގަ

ގަާވއިުދ އެކުލަވާލުމަީކ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މި 

 95ވަރަކަްށ  15ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް. ެއޮގތުން ގަާވއިދު އެކުަލވާލުމަށް 

ނޑަށް ފެނޭ.  އެ ކޮމިޓީގަިއ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް ޢަްއަޔންކުރުމަށް އަޅުގަ

އެިކ ފަންތީގެ ބޭފުޅުންނާިއ އެިކ ދާއިާރެގ ތަފާތު ޚިޔާލުގެ ބޭފުޅުންނާިއ 

އެފަރާތްތަުކެގ ކޮމިޓީން އެކުަލވާލަްއވާ ަގވާއިުދގަިއ މަކީ ހިމެނުއްވުބޭފުޅުން 

ޚިޔާލު އެކުެލވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެނޭ. މަޞްލަޙަތާއި 

ނަޑއެޭޅ ، މިފަދަ ކޮމިޓީއެްއ ެއކުލަވާެލއްވުމަށްފަހު، އެހެންކަމާއެކު   100ކަ

އްޞަ ދުގެ ެދލިކޮޕީ ޚާކޮމިޓީްނ އެކުލަވާެލއްވި ގަާވއިމުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި 

ނޑަްށ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އެގޮުތން ފާސްކުރެއްވުމަށް  މަޖިލީހުން އަުޅގަ

ހަފްތާގެ މުއްދަެތއް  3ގަާވއިދު ެއުކލަވާލެްއވުމަށް ފެންނަނީ 
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ނަޑއަުޅއްވަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޤާނޫނުއަސާީސ މި ގަާވއިދުަގއި ، ކަ

 105ބަރުން މެންގެންދިޔުމުަގިއ ޙުކުރުމުެގ މަސަްއަކތް ކުރިއަށް އިޞްލާ

ޚިޔާލުފާޅުކުރެވުުމގަިއ ޢަމަލުކުރައްވާނެ ގޮތްތަާކއި ެއކި ކަްނކަމުގަިއ ގޮެތްއ 

ނުޑ ނިންމުމަށް ވޯޓު ލަްއވާނެ ޮގތްތަކާއި  މެންބަރުންގެ އަޚްާލޤީ މިންގަ

މުހިންމު ަކނޑައެޅި ަބޔާންކުެރވިފައި އޮތުމަކީ ، ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް

ނުޑ ދެކެން.  އަޅުަގނޑަްށ ، ތެިރ ރައީސް ޢިއްޒަތްކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

 110މިފަދަ މަޖިލީހެއްގެ ަގވާިއދު ބިނާވެގެްނ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގިއ 

. ހުރިހާ 1އެ އުސޫލުތަަކކީ އުސޫެލްއގެ މަްއޗަށް.  5އޮންނަންޖެހޭނީ 

ެއއަށް ހުށަހެޅުންތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމާއެކު ، މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތަކަށާއި 

، . ފަހަރަކު މައުޟޫޢަކަށް ވާހަުަކަދަްއކައި 2. ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން

. އަޣްަލބިއްޔަތަކަށް ފެންނަ ގޮތަކަްށ ކަންތައްތައް 3ޚިޔާލުފާޅުކުރުން. 

 115، . އަޣްލަބިއްޔަތުްނ ބޭރު ޚިޔާލުތަކަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތައ4ިނިންމުން. 

ުކ އިންސާފުވެރިކަމާއެ . ވަކި އަތަކަށް ނުޖެހި 5އެފަދަ އަޑުތައް ައޑުއެހުން. 

މި އުސޫލުަތކުގެ މަްއޗަށް ، ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސްކަންތައްތައް ނިންމުން. 

ެއކުލަވާލާ ަގވާިއދުތަކުގެ މައިަގނޑު މަޤްަޞދަކަށްވާންވާީނ ބިނާވެގެން 

އެުކ ހަލުވިކަމާ، މަޖިލީހުގައި ވަކި ހަމަެއއްގެ ަމތިން ކަންތައްތައް ހިންގުމަށާއި 

 120އިްނސާފުވެރިކަމާެއުކ ، ޔުމަށާއި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދި

ނަޑއެޅުން. ކަންތައްތައް ނިންމުމަށް  މި މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދ ގޮްތތަކެއް ކަ

ނޑު މިފާޅުކުރި  ޚިޔާލުތަކަށް ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން އެކުަލވާލުމުގައި އަުޅގަ

ވަރަށް ނިންމާލާނަން.  އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކކޮޅުވިސްނަވާެނކަމަށް ހީކުރަމުން 

 هللا.އްސަާލމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުވަ  ޝުކުރިްއޔާ!ބޮޑަށް 

 125 

އަލްފާިޟލް އިބްރާރީމް މާޅޮސްަމޑުލު ުއތުރުބުރީގެ މެންބަރު  ،ޝުކުރިއްޔާ  ން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ހައްދުންމަތީގެ މިފުރުޞަތު އަުރވަީނ ދެން އަުޅަގނޑު ޝަހީދު ޒަކީ. 

 ސަިއން.ޙު ފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދުއަލްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި 
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ނޑުމެްނގެ މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު   130 އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑަށް މި، ހުންރައީސަކަށް މަނިކުފާނު އިންތިޚާބުވެަވޑަިއގެންނެވި ފަ ަސއިން ޙު ޢަބްުދއްަރޝީދު 

ރަތަމަ ފުރުޞަތަކީ މިީއ ފު ށް ލިބުނުމަޖިލީހުގައި ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެްނެގ އަތޮުޅގެ އެހެ، ކަމުގަިއވާތީ   ން މެންބަރުންެގ ނަންފުޅުގަާއއިއަުޅގަ

 ޢިްއޒަްތތެރި މަނިކުފާނަށް އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނުޑގެ ނަމުަގއި 

 135 ރްޙަބާއާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަަވން.މަ

 

ހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މިއަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު މިހޯދީ  

ހުޅުވާލަްއވާފަިއވާ ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ 

ގެންދާނެ ގޮަތކާ ބެހޭގޮތުން ލެްއވުމުގެ މަަސއްަކތް ކުރިއަށް އެކުަލވާ

ނޑަްށ ފެންނަ އެއްެޗއް ދެންނެވުމަށް.   140ެއގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކޮށް އަުޅގަ

އްުޑއަތޮުޅގެ އަޢިއްޒަތްތެރި ދެބޭފުޅުްނ އަޅުަގނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަެދއްެކވި 

މާޅޮސްމަުޑލު އުތުރުބުރީެގ ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފާއި

ދެްއެކވި  އަލްާފޟިލް އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑަށްެވސް ތާއީދުކުެރވޭ.  ވާހަކަފުުޅގެ ވަރަށް ބޮުޑ ބަޔަކަށް އަުޅގަ

 145ގިފުާޅއެކު ެގ ވާهللاމާތް، އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް ފަށަނީ

މި ގަވާއިދު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުެލވުަމށް.

މި ގަާވއިުދ ، އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހުގައި، އެކުަލވައި 

ނޑުމެްނ ވެގެންދާނީ  މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލިސް ދެމިއޮތްހާ ދުވަހަކު އަުޅގަ

އަދި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގަާވއިދަކަށް.  ހުރިހާ މެންބަރުން އޭގެ މައްޗަށް

 150އޭގެ މަްއޗަށް މަނިކުފާުނވެްސ ، ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ހަމައެފަދައިން

ދެންމެ ، ޢަމަލުކުރައްވަން ޖެހިވަަޑއިަގންނަވާނެ ގަާވއިދަށް. އެެހންވީމާ

ޢިއްޒަތްތެރި އަެނއް ދެ މެންބަރުން ވިދާޅުިވގޮތަށް ވީހާވެސް ރަނގަޅަކަށް ިމ 

އެީއ އަޅުަގނޑުމެްނ ، ސައްަކތް ކުރިއަށް ގެންެދވުމަކީކުލެވުުމގެ މަގަާވއިދު އެ 

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެްއކުމުެގ ، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސްކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. 

 155ާމިގނައިން އެދުމަކީ ، ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މިހާ ގިނަ މެންބަރުން ތިއްބަވާއިރު



 7 

، ކަމުގަިއވާނަމަ އްވައިފި މަނިކުފާނު ހުއްދަދެ، ކަމަކަށްުނވާނެތީއެއީ ފަސޭހަ

ނޑަށް ފެންނަ އެއްެޗްއ  އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީގެ އަދަދާ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ޙަޤީޤަތުގަިއވެްސ އަދަންނަވާލަން ގަސްތުކުރަން.  ޅުގަ

ަކވާލެްއވުމަީކ އި ވާހަކަފުޅުަދއްމިތާނގަކޮމިޓީއަކަށް ދާން. އަދި މަޖިލީހުގެ 

 160އެ ޚިޔާލުފުޅަްށެވސް އަޅުަގނުޑ  .ޮކށްލެއްވުމަށްޚިޔާލުފާޅު ،ނެތްކަމެއް ނޫން

ނޑަށް ހީވަނީ  މިވަރު ޮބުޑ މަސައްކަތެްއ ތާއީދުކުރަން. ެއއާެއކުެވސް ައޅުގަ

ނިންމާކަށް ކޮމިޓީ ފެންވަުރގަިއ ވާހަކަދަްއކާލަިއގެން ނޫީނ 

ކޮމިޓީއަކަްށ ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަީނ ، ފަސޭހައެއްނުވާނެހެން. އެހެންވީމާ

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދާ ބެހޭގޮތުން އެއްެޗއް  ދިޔުމަށް. ދެން

 165، ެއިކ އަދަދުތަކަށްބަެއއް މިކަހަލަ މަޖިލިސްތަކުގައި އެބަހުރޭ ، ދަންނަވާއިރު

މެންބަރުން. ދެންމެ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި  7، މެންބަރުން 5

ޅުަގނޑު އަ ، އަޅުަގނޑު ީމަގއިމެންބަރުން.  15 މެންބަރު ވިދާޅުިވގޮތަށް

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ިއންތިޚާބުވެފައިާވ ހިތަށް މިއަންނަުަނީ 

އަިދ ަވރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް އެބަިތއްބެިވއޭ.  ދާއިރާތަކެްއގެ މަންދޫބުން

 170ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ، ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި

، އެހެންވީމާއެބަިތއްބެިވއޭ. ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިވާ މެްނބަރުންވެސް 

، ތެރެއިން ހޮވުމަށްވުރެއަޅުަގނޑުމެން ަވކި އަދަދެއް މެންބަރުންގެ 

އާދެ ހުރިހާ ފަރާތެއްވެސް ، ވާހާވެސް އަޅުަގނޑު ޮބޑަށް ބުރަެވެވނީ 

ފަދަ ގޮތަކަްށ އެ ކޮމިޓީެއއް ހޮވުުމގެ މައްޗަށް. އެީއ ތަމްސީލުކުރެވޭ 

ނޑުމެން ، ދޫބުންކަމަށްވާތީރަްއޔިުތންގެ މަންއަޅުަގނޑުމެންނަކީ   175އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނާތީ. ، ނެރުން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެގޮްތ ކުރިއަށް އަުޅގަ

ިއންތިޚާބީ ކޮންމެ ، އިންތިޚާބުކުރެވިަފއިވާ ައޅުަގނޑު ހުށަހަަޅނީ ، އެހެންވީމާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހަށް ، މެންބަރަކު  1ދާއިރާއަކުން 

ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހުގެ ، މެންބަރަކު 1ކުެރއްވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޢައްޔަން

 180މި މަޖިލީހުގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު. ޭއގެ އިތުރަށް  1ރެއިން ތެ

ނާއިބުަރއީސް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތުްނ މި ކޮމިޓީ ، ރައީސާއި 
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ޕުޅުަގއި ގެ ހިތްޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ބައެއް ބޭފުުޅންއެކުަލވާލުމަށް. 

ވަރަށް ބޮޑު ައދަދެއްގެ ވާހަކަޭއ ، ހިނގައިާދނެކަންނޭނގެސުވާލު އުފެިދގެން 

ނޑަށް ވަރަްށ ގިނަ މެންބަރުންގެ ވާހަކައޭ. އަޅުަގނޑު މިދައްކަނީ.  އަޅުގަ

 185އަޅުަގނޑުމެްނެގ މި މަޖިލީހުގައި ވިސްނޭގޮުތަގއި މިކުރަންއުޅޭ މަސައްކަތާއި 

ށްވެސް ބޮުޑ އެްއގޮަތކަ، ށް ބަލާއިރުހިމެނިފައިވާ މެންބަރުންގެ އަދަދަ

މާލޭން ، މެްނބަރުން 22އަޮތޅުން  22ދިވެހިާރއްޖޭގެ އަދަދެއްނޫން ެއއީކީ. 

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަޢއްޔަންކުެރްއވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ މެންބަރަކު  1

، ބޭފުޅަކު. އާދެ 1ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ، ބޭފުޅަކު 1

 190ނާއިބު ަރއީސް ހިމެނިވަަޑއިގަތުމުްނ ، މަޖިލީހުގެ ަރއީސާއި ފުޅުން. ބޭ 23

ނޑަށްބޭފު 25 ިމ ، އާދެ މިދެންނެެވނީ. ޅުންގެ ކޮމިޓީެގ ާވހަކަ އަުޅގަ

ާނއިބުރައީަސކީ މިކަހަލަ ކަންތައްތަުކގަިއ ، ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީާސއި

އިގަތުުމގެ ފުރުޞަތު އެބޭފުޅުންގެ މަގާމުގެ ހައިިސއްޔަތުން ބައިވެިރެވވަޑަ 

ނުޑ މި ކޮމިޓީަގއި މިކަހަލަ މަޖިލިސްތަކުގައި ޮއންނަ ބޭފުޅުން.  އަުޅގަ

 195މި ހުަށހެޅި ސަބަބަކީ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި  25މި ، އެބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު

، ަމްއޗަށް ބުރަވެހުރެ ގޮތުގެ ނގަމުން ގޮސްފައިހުރިކުރިން ކަންހިއެއީ 

މި ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އޮތް މީގެ ކުރިން  އެއީދެންނެވި ދެންނެވުމެއް އެީއ. 

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރާކަށް އާދެ އެގޮ، އިރު ނުޖެހޭނެމެ. ތަށް ައޅުގަ

ނުޑމެންގެ ގަާވއިދެއް ނެތުމާެއކުަގއި ކުރިން އަުޅގައެހެންނަުަމަވެސް 

 200ކުރިން ، ހިނގައިފާިއއޮތް ގޮތަށް ބަލަިއލުމަކީވެސް ނެތް ކަމަކަށް ނުވާތީ

 19މެންބަރުން.  19ންގ ކޮމިޓީގައި ތިއްަބވަނީ ަގނޑުމެްނގެ ޑްރާފްޓިއަޅު

 15މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އިންިތޚާބުކުރެވޭ އެީއ ، މެންބަރުން ތިއްބަވާއިރު 

، މެންބަރުންނާ 4އިދާރީ މަާގމުތަކުން ނަންގަވާފަިއވާ ، މެންބަރުންނާއި

އޭރު މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ަހމަޖެހިފައި އޮންނަުަނީ.  19އެގޮތަށް 

ނުޑ ހަނދާންވަނީ.  122، 122، ތިއްބެވީ   205އެހާކަށްހާވަރޭ އަުޅގަ

މިހާރު މި ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނަޑކަށް ޔަގީްނކޮށް ދަންނަވާކަށް ނޭނގޭ. 

މެންބަރުންގެ  25، އެހެްނވީމާމެންބަރުްނ އެބަތިއްެބވި.  129މަޖިލީހުގައި 
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ނޑުމެން މިކުރަންއުޅޭ މަސައްކަތާ ައޅާ ބަލާއިރު ،އަދަދަކީ  ބޮޑު ، ެއއީ އަުޅގަ

އެކަން އަދި ހުރިހާ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރެޭވ ގޮތަށް އަދަދެއްނޫނޭ. 

ނޑުމެން މިއަދު  210ދޫކޮށްލަްއވަންވާނެ ގޮެތއްނޫން ކަމަށް  ކުރުމަކީވެސް އަުޅގަ

ނޑު މިހުަށހަޅަނީ މިގޮތަށް ، ފެންނާތީ ހިމެނޭ މެންބަރުން  25އަުޅގަ

އެކުަލވާލަިއ ، އްަކތްމި ކޮމިޓީވުމަށް. ގަާވއިދު އެކުލެވުުމގެ މަސަ ކޮމިޓީއަކަށް 

 25ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުެވވަަޑއިގަންަނވާ ކޮމިޓީއަކީ މަޖިލީހަށް 

ިމ ، އެ ކޮމިޓީަގއި މިދެންނެވި ގޮތަށް މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކަްށވުމަށް. 

 215 1މަޖިލީހުގައި އެދާއިރާތަެކއް ވަިކވަކިން ހިމެނޭ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން 

ޢިއްޒަތްތެިރ ކޮމިޓީ އުފެދިފައި އޮތުމަށް.  އެ ތަމްސީލުވާ ގޮތަށްބޭފުޅަކު 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ެދއްވި ފުރުޞަތަށް  ،ރައީސް

 

ހައްދުންމަތީ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ހުސައިން. ، ޝުކުރިއްޔާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 220 މަރްޙަބާ ވިދާޅުވުުމގެ ޮގތުން ދެއްކެވި ފަށްަޓވަމުން  ވާހަކަފުޅު

ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅަށްޓަަކއި 

އަޅުަގނޑުމެްނ އެ އަދަދާ ބެހޭގޮުތން ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވައިފީމު. ، ހަކަފުޅުވާ

ނުވަަތ ، ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދާނީތޯނިންމަން މިޖެހެނީ އެކަމަކު އެންމެ ކުރިން 

ކޮމިޓީެގ ، ންމެވުމަށްފަހުއެގޮެތއް ނި، އެހެން ގޮތަކަށްތޯ. އެހެންީވމާ

ނޑަށް ހީވަީނ މެންބަރުންގެ އަދަދު  ނަޑއެުޅއްވުން އަުޅގަ  225ކަ

ޚިޔާލުފުޅުތަްއވެސް ެއކަމާ ދޭތެރޭ ދެން އެހެން ބޭފުޅުންގެ ރަނގަޅުވާނެހެން. 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއވެމުންދާނެ. 

 

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ    ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ދެން އަޅުގަ

 230 ލް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙަށް.އަލްފާޟި

 

 މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތަގއި، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

 ހިންގާ ގަާވއިދުއެޖެންޑާކުެރވިފައިމިވާ ރަްއޔިުތންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  މުޙަްނމަދު އިްބރާހީމް 
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ނިންމަންޖެހޭނެ މަޖިލީހުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  މިއެކުަލވާލުމަކީ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ޞާލިޙް

ނުޑ ދެކެން. ކަމެއްކަުމގައި   235މިކަން ކުރުމަށް މިގޮތުން އަުޅގަ

ސ. އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނޑަްށވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކީ 

މި މަޖިލީހުގަިއ މެންބަރުން ، މެންބަރު އެ ވިދާުޅވިފަދައިން

ން އިންތިޚާބުކުރާ ކޮމިޓީއަކަށް ެއ ިމ މަޖިލީހު، ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުމަށްފަހު

މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ، ޑްރާފްޓްކުރެްއވުމަށްފަހުޚިޔާލުތައް ގެްނގޮސް 

 240ެއކުލަވާެލވޭ ހިންަގާވ ގަާވއިދުަގިއ ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްފާސްކުރެްއވުން. 

 އެއް ކަމެއްގެ ވާހަކަ ހިމަނަންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން 

ނޑު ދަންަނވާލާނަން. މިވަގުތު  ބާްއވަވާެނ އެއީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސތައް އަުޅގަ

ބަޔާްނކުެރވިފައި އޮތުން. ، ޖަލްސާގެ ަވގުތު ަކނަޑއަަޅއި، ދުވަސްތަކަާކއި 

، އަޅުަގނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީ ވޭތުވެިދޔަތަނުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި

 245ވީއެްނމެ އަވަހަކަްށ  ކަންަތއްތައްއަޅުަގނޑުމެންނާ ހަވާުލވެފައިމިވާ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މިވަނީ އެޖެންޑާއެއް ނިންމުމުގެ ބޭނުމުގައި.  އަުޅގަ

އެހެންކަމުން އެއީ ޤާނޫނުައސާސީ އިޞްލާޙުކުރުން. ލިބިފައި. 

ނޑިއިޞްލާުޙކުެރވި ނިމެންދެން ޤާނޫނުއަސާސީ  ، ޖަލްސާތައް މެދުނުކެ

ނޑު ެދކެން. ވަރަްށ މުހިންމު ކަމެއްކަކުރިއަށް ގެންިދޔުމަކީ  މުގައި ައުޅގަ

 250އެަތއް ދުވަސްތަަކަކށް ޖަލްސާތައް ، ކުރީަގއި ކަންތައްަތއް ީވޮގތަށް

ނޑިގެްނ ނުދިޔުމަށްޓަަކއި  ޖަލްސާ މިހަދާ ހިންގާ ަގވާއިުދގަިއ މެދުކެ

ަބޔާންކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ، އްވާނެ ުދވަސްަތއް ަކނަޑައޅައިބާ

ތާގެ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަފްއަޅުަގނޑު ބޮޑަށް ބުަރވަނީ 

ސަރުާކރުގެ ރަސްީމ އަިދ ޖަލްސާ ބާއްާވ ަވގުތަީކ ޖަލްސާތައް ބޭްއވުން. 

 255ށް ކަމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން.  2332ން  9.22ގަޑިކަުމގަިއވާ ހެނދުނު 

ނޑު ދަންނަާވއިރުވެސް ިމގޮތަށް ޖަލްސާތައް ބޭްއވުމަށް  މިހެން އަޅުގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން.  އިދާރީގޮތުން ކުރިމަތިވާނެ ހުަރސްތަކެއް ހުރިކަން އަުޅގަ

އެއީ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ަރއްޔިުތންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލިސް ެއުކލެވިގެން ިމވަނީ 

ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވެސް ޝާމިލުވެގެންކަމުން. 
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 260 އަދި މިދެންނެވި ދެމަޖިލީހަކީވެސް ަވކިަވކިން އެމަޖިލީހެއްގެ ޖަލްސާތައް 

ބާއްވަންޖެހޭ ދެމަޖިލިސް. ައދި އޭެގއިތުރުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާތައް ބާްއވާ ތަނަކީެވސް ހަމަ މި ހޯލް. އެހެންކަމުން އަޅުަގނުޑ 

މިދެންނެވި ކަންތައްތަކުގެ މަްއޗަށް ވިސްނެވުމަށްފަހު ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހާއި 

ވީހާވެސް މި ޚާއްޞަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާތަކަށް ތަންދެމުން 

 265މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ީވއެންމެ ގިނަެއއްކޮށް ޭބްއވޭނެ ގޮަތކަށް 

ރޭވިގެންިދއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. އާދެ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ިމއީ އަޅުަގނޑު ިމވަގުތު ދަންަނާވލަން ބޭނުންވި 

 ޝުކުިރއްޔާ.ވާހަކަައކީ. ދެްއވި ފުރުޞަތަަކށްޓަކައި 

 

 270ރު އިބްރާީހމް މުޙަންމަދު ފާދިއްޕޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަ ،ޝުކުރިއްޔާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޞާލިޙް . ދެން އަޅުގަ

 ރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ތެރި ަރއީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަތް ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 275 އަޅުަގނުޑގެ ހިތުގައި ފުރަަތމަ އުފެދުނު ސުވާލުގެ ޖަވާބު ޢިއްޒަތްތެރި  މެންަބރު ައޙްަމދު ޒާހިރު

ރައީސް ެދއްަވއިފި. އެއީ ކޮިމޓީއަކަށްތޯ ގެންދަންީވ ނޫނިްއޔާ މެންބަރުންގެ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނަޑއަޅަންވީޯތ ނުވަަތ ނޫންތޯ ތިން ހަތަރު ގޮތަކަްށ ޢިއްޒަތްތެިރ ޢަދަދު ކަ

ނޑު ޭބނުންވީ އެެއްއ  ހަކަފުޅުދައްކަވަުމން ގެންދެވީމާމެންބަރުން ވާ އަުޅގަ

ނޑު  ސާފުކޮށްލަން. މިހާރު އެވިދާުޅވީ ކޮމިޓީައކަށްކަން ގެންަދވަްނވީ. އަުޅގަ

 280ގިނަ މެންބަރުން ދެއްކެިވ  އެހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށް މި  ނޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ. އަުޅގަ ގިނަ ވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަ

ކޮމިޓީއަށް ގެންިދއުމާ ބެހޭޮގތުން ގަާވއިދާ ބެހޭގޮތުންެވސް މިތާނގަިއ 

ވާހަކަދެްއކެވިދާނެކަންނޭނގެ. ދެން އެކަމަކު ަމއިަގޑުގޮެތްއގަިއ ަގވާއިާދ 

ނޑުމެނަށް ވާަހކަެއއްކަްނނޭނގެ. މީގެ  ދެއްކޭނީ އެއް ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން   285އެންމެމުހިންމު ބަޔަކަށްވާީނ ވޯޓު ދިނުުމގެ މައްސަލަ. އަުޅގަ
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ވޭތުވެިދޔަތަނުގެ ތަޖުރިބާއަްށ ބަލައިލާއިރުަގއި ަރއްޔިުތންގެ ޚާއްަޞ 

މަޖިލީހުގެ އެންމެ ވަގުތުނަގާ ކަމަކަށް މިވަނީ ވޯޓު ނެގުން. އެހެންނޫނިއްާޔ 

އްަގއި ނިޒާމާބެހޭ ކަންތައްތަުކގައި ވެސް މަްއސަލަތަކެއްނުޖެހޭ. ޢާންމުގޮތެ

ވޯޓު ގުނުާމއި ވޯޓަށް އެހުމާ މިކަންތައްތަކަކީ ވަރަށް ަވގުުތ ނަގާ ކަމެއް. 

ނޑު މި ކޮމިީޓއަކަްށ ފޮނުއްެވވިައްސ   290ވީމާ މިލިބުނު ފުރުޞަތުގަިއ އަުޅގަ

ނަން. އަދި ެއގޮތަށް ފާސްވިަޔްސ އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު ދަންނަވާލާ

ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މިފަހަރު އިލެކްޓްރޯނިްކ ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ވޯޓިންގ ިސސްޓަމަށް ދާން. އަޅުަގނޑަށް ހީާވގޮުތގަިއިވއްޔާ އެގޮތަްށ 

ނޑުމެންނަްށ އިދާރީގޮތުން  މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފިްއޔާ އަުޅގަ

 295ީއ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިތަނުަގއި ހަމަޖެްއސިދާނެ. އެ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އާކަެމއް. ެއހެންނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަތާނެގ ތަޖުރިބާއަށް 

ބަލައިލާއިުރގައި ބަެއއްފަހަރު ދެތިން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިއްޖިއްޔާ ހަމަ އެކަނި 

ދެތިން އިޞްލާޙުގެ މައްޗަށް ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ މުޅި އެރޭ ވޯޓަށް އެހުމަށް. 

ަވރަކަށް މިނިޓް  51ގާތްަގނޑަށް  އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަެދއްެކވީ

 300ވާހަކަދެްއކެނީ. ދެން އޮންނަީނ ވޯޓަށް އެހުން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ މި 

ެވސް ވޯޓަށް އެއްެސވުމަށްފަހުގައި ގުނަްނ ވޭތުވެިދޔަ ޖަލްސާތަކުގައި 

ވަރަށްގިނަ ަވގުތު ނެންެގވި. އަދި މިހާރު ތިއްބަވާކަންނޭނގެ ވަރަށްގިަނ 

ސް. އެތިއްަބވާއިރު ާވވަރު. ކުީރގައި ތަްނކޮޅެްއ ބޭފުޅުން ގުނުްއވަންވެ

މަދުކަންނޭނގެ ގުނަން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންވެސް. ވީމާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ 

 305ވޯޓުގެ މަްއސަލައާ މެދުަގިއ ހަމަ ވިސްނަވާލަން ޖެހޭކަންނޭނގެ. މިއީ 

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ދަތިވާނެ މައްސަލަައކީ. ޅ.އަތޮުޅެގ  ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

ނޑަްށ ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވަރަްށގިނަ ވާހަކަފުޅުތަަކށް އަޅުގަ

ތާއީދުކުރެވޭ. ެއއީ ގިނަގިަނިއން ޖަލްސާ ބޭއްޭވކަހަލަ ގޮތަަކށް ކަންތައްތަްއ 

ނޑުގެ ހިަތށްއަރަނީ ވަކިްނ  ދިއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން މިސާލަކަށް މިބުނަނީ މިއަދު ބާއް  310މިހަފްތާގަިއ ، ވަންވާެނއޭ ކަ

ހަތަރުޖަލްސާ. ހަމަ ބާއްަވާވއިރަށް ައޅުަގނޑަށް ީހވަީނ ރައްޔިތުްނގެ 



 13 

މަޖިލީހުންވެސް ފައިވިއްދާަފއި ބުނާނެކަންނޭނގެ މިހަފްތާގައި ވާނޭ ދެޖަލްސާ 

ބާއްވަްނވާނެއޭ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ. އެހެންވިްއޔާ ކިިހނެއްތޯ ފަސް 

މަޖިލީހުގެ. ދެން ޖެހޭނީ ނެގޯސިޭއޝަނަކަށް ޖަލްސާ ބާއްވާނީ ޚާއްޞަ 

 315ދާން. ދާއިރުގައި ދޫނުކޮށްފިްއޔާ ވާނެގޮަތކީ ހަމަ ކޮންމެސް އެއްކޮަޅކުްނ 

ދޫކުރަންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ ޖަލްސާ ބާްއވަން މިކަހަލަ ދަތިތަކެއް އޮންނާނެ. 

އެކަމަކު ެއވިދާޅުިވގޮތަށް ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ކޮްނސިޑަރކުރަންޖެހޭ 

 ނޫނިއްޔާ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް، ވަންޏާ އެއަްށވެސް ބަްއލަވާފައިކަމަށް

ވެސް ނޯންނަ ދުވަސްަތކަްށ ބައްލަވާަފއި ހަމަ ވީހާެވސް ގިނަެއއްކޮްށ 

 320ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަކީ ހަަމ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑު ކުަޑ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ކޮ މިޓީއަްށ ރައީސް ދެން އަޅުގަ

ހޮވާ ބޭބޭފުޅުންގެ ހައިސިްއޔަާތ ބެހޭގޮތުން ބައެއް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން 

ނޑުގެ ހިތަްށއެރީ މިފުރުޞަތުަގއި ައޅުަގނުޑެގ ، ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވީމައި  އަުޅގަ

ނޑު ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސަށް  ޚިޔާލުވެސް ދަންނަވާލާނަމޭ. އެއީ އަުޅގަ

 325ނޑު ފުރުޞަތަކަށް ނޭދޭނަން. ޔަޤީންކަން އަރުވަން މީގެަފހުން އަޅުގަ

ނޑަްށ ފެންނަ ހުރިހާ  އެހެންވީމާ އަދި ކޮންމެގޮތަކަްށ ދިޔަޔަސް. ވީމާ އަުޅގަ

ވާހަކަެއއް މިފުރުޞަތުަގިއ ދަންނަވާލާނަން. ކޮންމެ އަތޮޅެްއ 

ތަމްސީލްކުރައްވަްނވެސް ދެބޭފުޅުން ދެތިންހަތަރު ބޭފުޅުން އެބަތިއްބަވާ. 

ަޑއިގަތީމަިއ ޭއގެ މާނަައކީ ެއއަތޮޅު އެކަށް އެކަމަކު ެއއްބޭފުޅަކު ޮހވިވަ 

 330ނޫން. ދެން ޖެހިވަޑަިއގެން ހުންނަވަފާނެ ބޭފުޅެްއ  ކޭކުރެވުީނއެރެޕްރެޒެންޓް

މުޅިން ޚިޔާލުތަފާތު ބޭފުޅެއް. ވީމާ ކޮންމެ އަތޮޅަކުން ބޭފުޅަކު ހޮވުނަްސ 

އެއީ އެއަތޮެޅްއގެ ޚިާޔލެއްނޫން ރެޕްރެޒެންޓްކުެރވެނީކީ. އަދި 

ނޑިބަރިން އެއްބޭފުަޅކު ހޮްއެވވިއަްސ ޭއގެ މާނަައކީ ރައީސުލްޖު  މްހޫރިއްޔާ ގޮ

ނޑިަބރީގައި ތިއްެބވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅެްއ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮ

ނޑާ ވަރަްށ އެއްގޮތްުނާވ   335ނޫންކަންނޭނގެ. ހަމަގައިމުވެސް އަުޅގަ

ރެއް. ދެން ޚިޔާލުފުޅުތައް ހުރެދާނެ މިތަނުގައި. ައޅުަގނޑަީކވެސް ެމންބަ

ނޑުމެންނަްށ ފުރުޞަތެއް  ނޑަށް ހީާވގޮުތގަިއވިްއޔާ އަުޅގަ ވީމާ އަުޅގަ
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ނޑުމެްނ  އެބަލިބޭ ކޮމިޓީއަްށ ގެްނގޮްސ އެނބުރި މިތަނަށް ގެަނއީމާ އަުޅގަ

 17ބޭނުންވާ ޚިޔާލުތަކާއި އިޞްާލޙުތަކެއް ހުށަހަޅަން. ވީމާ އަދި ކޮމިޓީގައި 

 340ބޭފުޅުން  24މެނުއްވިައސް ބޭފުޅުން ހި 32ބޭފުޅުން ހިމެނުއްވިއަްސ 

ނޑަށް ފެންނަނީ  ހިމެނުއްވިއަސް މިހިމަނުްއވާ ގޮތަށް ހިމަނުއްވާފައި އަުޅގަ

އެނބުރި މަޖިލީހަށް އައުމުން ދެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ނޑުމެން ބޭނުން ިޚޔާލެއްދޭން. ވީާމ  އެބައޮތްކަންނޭނގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ހޭޮގތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމާ ބެ

ނޑު ާތީއދުކުރަން. އަދި ކޮމިޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން   345ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

މިތަނުގައި ެއއާބެހޭގޮތުން ޮކމިޓީއަށް ގެންދާނެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން 

ްށ ބޮޑަ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ޚިޔާލުފުޅަްށވެސް ައޅުަގނޑަށް ތާއީުދކުެރވޭ ވަރަށް

 ަރއީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށްވެސް.ޝުކުރިއްޔާ 

 

 350ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 93އަޙްމަދު ޒާހިރު. އާެދ ޖަލްސާގަިއ މިަވގުތު ވަަޑއިގެްނ ތިއްބެީވ 

ބަރުން. އެހެންނަމަވެސް މެން 94ރުވެަވޑަިއގަތީ ހާޒިމެންބަރުން. ޖަލްސާއަށް 

 93ަވޑަިއެގންނެވުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ތިއްބެވީ  ބޭފުަޅކު ބޭރަށް އެއް

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާލެއަތޮޅުެގ  މެންބަރުން. ދެން އަޅުގަ

 355 އާދަމްފުޅު.މެންބަރު އަލްފާޟިލް ދޮން ޢިއްޒަތްތެރި

 

 ަގނޑު ފުރުަޞތަކަށް އެދުީނ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅު މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ހައްދުންމަތީ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި   ާއދަމްުފޅުދޮން

ހުށަހެޅުއްވުން ެއއީ ރަނގަުޅ ހުށަހެޅުއްވުމެއްކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 360ޖުމްހޫރިއްޔާެގ އެގޮތަށް ތާއީުދކުރުމަށް. އަދި ހަމައެއާެއކު ރައީުސލް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވިފަދައިން އެކޮމިޓީން 

ޑްރާފްޓްކޮށްގެން މިމަޖިލީހަށް ގެނައުމަށްފަހު އެއާބެޭހގޮތުން ދެން 

އަޅުަގނޑުމެނަށް ވާހަކަދަްއާކނެ ފުރުޞަތުތައް ވަރަްށިގނަ އޮންނާނެ 
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، އްެވސް ގެެނވޭނެކަންނޭނގެ. އެއަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙުތަ 

 365ބަދަލުތައްވެސް ގެނެވޭނެ. ެއހެންވީމާ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

މިގޮތަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުްނދަންޏާ ވަރަށް ބޭނުންނެތް ވާހަކަތަްއވެްސ 

ދެކެވެމުންދާނެ. މައުޟޫޢުން ބޭރު ވާހަކަތަްއވެސް ދެކެވެމުންދާނެ. 

ވަސްކޮށް ައވަސް ފުރުޞަތެއްަގއި އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑުމެން ިމކަން އަ 

ނޑަްށ ހީވަނީ ވަކި  ނިންމަން ކަންތައް ބޭނުންވާކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާަހކަދެއްިކއްޔާހެން   370އެްއޗެްއގެ މަްއޗަށް ބިނާޮކށްގެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިޔަްށދާން ފަސޭހަވާނީ. އެހެންވީމާ އެގޮތަްށ 

 ނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ.  އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަދަން

 

ޝުކުރިއްޔާ މާލެއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދޮންއާދަމްފުޅު. ދެން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ، ވާ ބޭފުަޅކީވާހަކަދަްއކަވަްނ އެިދވަަޑއިގެްނފައި  375އަދި އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

 އަލްއުސްާތޛު އަޙްމަދު މުޢިއްުޒ.

 

 ރުން. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 380 މެންބަރުންގެ ހުވަޔާ އެްއގޮތަށް  ކޮށްފައިވާ ރަްއޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ  މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒު

ެގ ަޙޟުރަތަށް ދުޢާ هللاއްތަްއ ގެންދިޔުުމގެ މަަދދާއި ތައުފީޤަށް އެދި ކަންތަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މިޮގނޑިއަށް ހޮްއވެވީތީ ހއ.ދަންނަވަން.  ައތޮޅުގެ ލޮބުވެތި  އަޅުގަ

ނޑު  ރައްޔިތުންނަށް ައޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންަނަވން. އަުޅގަ

ނޑު ކުރި ހުވަަޔށް ތެދުވެރިވެ ދިވެހި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިެވ  ބަލާނީ އަޅުގަ

ނުޑ   385ހުރެ ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޤުތަްއ ރަްއކާތެރިކުުރމަށް އަުޅގަ

އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް ެތދުވެރިކަމާ އަމާނާތްތެރިކަާމއެުކ އަދާކުެރވޭތޯ. 

ރައްޔިތުން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އިންތިޚާުބެވވަަޑއިގެންަފއިާވ 

އީސަކަށް އިންތިޚާބުެވަވޑަިއގެންފަިއވާ ރަ ޢައްބާސް އިބްރާހީމަށާއި ާނިއބު

އަލްއުސްާތޛު ޝާހީން ޙަީމދަށްވެސް އަޅުަގނުޑ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 
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 390ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްަޞ 

މަޖިލިސް އެއްކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ޞްލާޙުކުރަން ފެންނަކަަމށް މަޖިލީހުން ލިބިގެންވީނަމަވެްސ ޤާނޫނުއަާސސީ އި

ފާސްނުކުރައްވަނީސް އަިދ އެފަދަ ހުށަހެޅުއްމެއްެވސް ރައްޔިތުންެގ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވަނީސް ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ބަދަލުތަކެއް 

 395ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަމިއްލަފުޅަށް ފެނިވަޑަިއގެްނ 

މަޖިލިސް އެްއކުރެްއވިކަމަށްޓަަކިއ  ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްލުއސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މަރްޙަބާ 

ދަންނަވަން. ރައްޔިތުްނގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ އެކުަލވާލުމުެގ 

ނޑުމެންގެ ވިސްނުުމގަިއ ބެހެއްޓުން  ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ

ނ  400ަޑށް ފެންނަ ބައެއް ކަންަތްއތަކުގެ ވާހަކަ ރަނގަޅުވާެނކަމަށް އަުޅގަ

ދަންނަވާލާނަން. ރައްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ވާންވާީނ 

އެކަީށގެންވާ ތަފްސީލީ ަގާވއިދަކަށް. ޤާނޫނުައސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ 

އެިކއެކި މަރުޙަލާަގއި ދިމާވެާދނެ ކަންތައްތަުކގަިއ ޢަމަލުުުކުރާނެ އުސޫުލ 

ށް ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަގވާއިަދކަށް. ރައްިޔތުންގެ ޚާއްަޞ ވަރަށް ރަނގަޅަ

 405މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ބަާޔންކުރެިވގެންވާނެކަމަށް ދެކެްނ ރައްޔިތުްނެގ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާނެ އުސޫާލއި ވަިކ މުއްދަތެއްަގިއ 

ނޑު ނޭދެން ޚާއްޞަ  މަދުވެގެން ޖަލްސާތައް ބާއްަވންޖެހޭނެ އަދަދު. އަޅުގަ

މަޖިލީހަކީ ޕާޓްޓައިމް މަޖިލީހަކަށްވާކަށް. އެހެންކަމެއްނެިތއްޔާ ބައްދަުލވާ 

މަޖިލީހަކަށް ވާކަށް. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއް ނުބޭްއވި ެއތައް މަހެއްާވ 

 410މަޖިލީހަކަށް ވާކަށް. ރަނގަޅު މުސާރަލިބޭީތ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ަގއި ނިންމަން ްނވާ މުއްދަތެއްއިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސަްއކަްތ އެކަށީގެ

ޤުވެރިުނވާ މަޖިލީހެއްކަމަށް ދިވެހިަރއްޔިތުްނގެ ދެކޭކަށް. ޝައު

ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުުކރުމަށް މިހާރު ޚާއްޞަ މަޖިލިސް 

އެްއކުރެވިަފއިވުާމއެކު ޤާނޫުނއަސާސީން އިޞްލާޙުކުރަްނ ފެންނަ އަދި 

 415ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަން ފެންނަ ހުރިހާ ބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުްނ 
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ހަކަދެެކވި ޚިޔާލުފާޅުކޮށް ގޮތެއް ނިންމޭގޮތަށް ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްަޞ ވާ

ނޑު ދެކެން.  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ެއކުލަާވލުން މުހިންމުކަމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނަޑކަށް އަދި ނޭނގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިްޞލާޙު ހުށަހަޅުއްވާނީ ކޮންޮގތަކަށް ކަމެއް. 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ އި  420ވިަފއިވާ ޚަބަރުތަކުން ައުޅގަ

ދެލިކޮޕީއެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެކަން. އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން 

މިއުޅެނީ ޤާނޫނުއަސާީސައށް ގެންނަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާކަމަށް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުަށހަޅުއްާވ އިޞްލާޙުަތކާމެދު ނޫނަސް 

އަސާސީއަށް ގެންނަން މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަންނަވާ އެހެން ޤާނޫނު

 425އިޞްލާޙުތަކާ މެދުެވސް ވާހަކަދެެކވޭގޮތަށް ިޚޔާލުފާުޅކުރެވޭ ގޮތަށް 

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އެކުެލވިފައި އޮތުން ވަރަްށ 

ނޑު ދެކެން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި މަ ޖިލީހުެގ މުހިންމުކަމަށް އަޅުގަ

ޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީތަުކގެ ޔައުމިްއޔާތައް މާލަސްނުވެ މެންބަރުންނަށް 

ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް މާއްދާއެްއ ހިމެނުން ވަރަށް މުހިންމުކަމަށް ދެކެން. 

 430މިސާލަކަށް އެޖަލްސާއެއް ޭބއްވޭތާ ހަތްދުވަސް ފަހުން އަދި އަޅުަގނުޑ 

ގެ އެިކ ކޮމިޓީތަކުެގ ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ފާހަގަކުރަން މަޖިލީހު

ޔައުމިްއޔާ މެންބަރުންނަށް ލިބުން މުހިންމުކަމާމެދު. ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާަތްއ 

މެންބަރުންނަށް ލިބޭނަމަ ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތަުކގަިއ 

ވާނުާވގޮތް މެންބަރުންނަށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތްަތްއ 

 435ބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަދި މެންބަރުންނަށް ކުރިޔަށްދާގޮތް މެން

ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަކަށް ވަަޑއިެގންނެވުމަށް ދެންނެވުމުން ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާތަްއ 

ނުބޭއްވޭ ޙާލަތްތަުކގަިއ އެކަންވެސް އެހެން މެންބަރުންނަށް 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ ކަހަލަޮގތަކަށް ގަާވއިުދގައި ހިމެނިފައި އޮތުމަީކ 

ނުޑ ދެކެން. ައޅުަގނުޑ ބޭނުންވަނީ މު ހިންމުކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 440ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގަިއ މެންބަރުން 

ވީހާވެސްޮބޑަށް ޝާމިލްެވވަަޑއިގެންެނވޭފަދަ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ކަންތަްއ 
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ރުމަީކ ކުރިޔަށްދާން. މިއަދުގެ ަވސީލަތްތައް މިހުރިގޮތުން މިކަންތައްތައް ކު

ނޑު ނުެދކެން. ައދި ގަާވއިދުަގިއ  މާދަތިކަމަކަށް ވާނޭކަމަކަްށ އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަ އިތުރު ކަމެއް އެބައޮތް. ެއީއ  ހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

 445މެންބަރުންނަށް މި މަޖިލީހުން ލިބޭނެ ޢިނާޔަތްތަކާއި ފަސޭހަތަްއ 

ިތޚާބުކުރެވިފަިއާވ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތުން. އެމެންބަރަކު އިން

ދާއިރާއަކަށް ަރއްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށްހެދުމުގައި އިދާރާއިްނ ކޮށްދެއްވާެނ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގިއ  ކަންތައްތައް ަބޔާންވެފަިއ އޮތުން. އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުެރވެންވާނީ ރަްއޔިތުންނާ ވީާހވެސް ބޮޑަްށ 

 450އި މަޝްަވރާ ހޯދިގެން. މަޝްވަރާކުެރވިގެން ަރއްިޔތުންގެ ޚިޔާލާ 

މިހެންކަމުން މިކަމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި ފަސޭހަތަާކއި އިނާޔަތްަތްއ 

ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދު އެކުލަވާލުްނ ، މެންބަރުންނަށް ލިބިދޭ

ނޑު ެދކެން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގައި ހިމެނުން ވަރަށް  މުހިންމު ކަމަށް އަޅުގަ

އްކަމެްއގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަން. ެއއީ ވީހާވެްސ މުހިންމު އަނެ

 455ހާމަކަންބޮޑުގޮތެްއގަިއ މަޖިލީހުގެ ކަންތަްއ ކުރިޔަްށ ގެންދެޭވގޮތަްށ 

މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ކަންތަކާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް އިންިތޒާމްކުރެްއވުން. 

މަޖިލިސް އަޑުއެހުމުެގ ކަންތައް ވީހާވެްސ ފަސޭހަގޮތަކަްށ 

ެރވިފައި އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް ދެކެން. އަދި ހަމައެއާއެުކ އިންތިޒާމްކު

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ޓެލެވިޜަން ނުވަތަ ރޭޑިޔޯ މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުން 

 460ނުފޮނުވުނުނަމަވެސް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ރަްއިޔތުންގެ ޚާއްޞަ 

މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ހިނާގ ނުހިނގާ ގޮތް ހިނުދން ހިނދަން 

ތުންނަށް ހާމަކުރެވޭޮގތަށް ގަވާއިުދގައި ބަާޔންކުރެވިފަިއވުްނ ރައްޔި

މުހިންމުކަމަށް ދެކެން. މިހާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އާޓްސް 

އެންޑް ކަލްޗަރގެ ަގާވއިދު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް 

 465ގޮުތން މަޖިލީހުން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކާ ބެހޭގޮތުްނ ނުވަތަ މައްސަަލއަކާ ބެހޭ

ގޮތެއް ނުނިމެނީސް ނޫހުގަިއ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ ހުއްދަކަެމއްނޫން. މިފަދަ 

ގަާވއިދެއް މި މަޖިލީހާ މެދު ހެދިއްޖެނަމަ ނޫސް މަޖައްލާތައް މެދުވެރިކޮްށ 
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ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙުކރުމާ މެދު ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތަކާމެދު 

ވޭނެ. ނަަމވެސް މިފަދަ ބޮޑު ަޤއުީމ ޚިޔާލުފާެޅއްނުކުރެ، ފާޑެއްނުކިޔޭނެ 

 470ކަމެއްަގއި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަތަކާމެުދ މަޖިލީހުގައި 

ބަޙުޘްކުރެވޭ ކަންތައްަތކާމެދު ނޫސް މަޖައްލާތަކުގައި ިޚޔާލުފާޅުކުރެވެްނ 

ޖެހޭނެކަމަށް ދެކެން. ވީމާ މިކަންތައްތަކަށް މަޖިލީހުގެ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީްސ 

ޑަިއގެން އެފަދަ ަގވާއިެދއް މި މަޖިލީހާ މެދު ނުހެއްދެވުމަށް ސަމާލުވެވަ 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުަގއި ދަންނަވައި ދެްއވުން އެެދން. މަޖިލީހުގެ 

 475މެންބަރުން ފާޅުކުރާ ޚިޔާލުތަކަކީ ރައްޔިތުން ކިާހވަަރށް ހިއްސާކުރާ 

 ޚިޔާލުތަކެްއކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ރައްޔިތުންނަްށ ވަޒަްނކުރެވޭނީ 

ރައްޔިތުންގެ ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ހިނގާގޮތް ީވހާ ހާމަކަންބޮޑު 

ނޑު ެދކެން. ޝުކުރިއްޔާ.    ގޮތެްއގައި ަރއްޔިތުންނަށް އެނގިގެްނކަމަށް އަުޅގަ

 

 480އަލްއުސްާތުޛ ޝުކުރިއްާޔ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

. ދެންމެ ވާހަކަފުޅުަގއި ސީދާ އަޅުަގނުޑެގ ފަރާތުން އާދެ ޢިއްޒުއަޙްމަދު މު

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ފަރާުތން އެދިވަަޑިއގެންނެވި ކަންތައް ައޅުަގނުޑ 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެކަންަތްއ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކީަގއި ުކރާނަން. ދެން 

މެންބަރު  އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު އަުރވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ

 485 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާމަށް. 

 

ނޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ުޑ ފުރުޞަތަކަށް އެިދ ދަންނަވާލީއަުޅގަ

 އްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުންގެދަންނަވާލަން. ެއއީ ކުރީަގއި ޢިދެވާހަކަެއއް   މެންަބރު ައޙްަމދު ނިާޒމް

ިއވެސް ިއޝާރާތްކުރަްއވައިފި މިފަދަ ގަާވިއދެއް ހެދުން ވާހަކަފުުޅގަ ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 490އެންމެރަނގަޅަށް ކުރިޔަށްދާީނ ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހެޅިގެންނޭ. އާދެ އެީއ 

އަޅުަގނޑަްށވެސް ތާއީުދކުރެޭވ ގޮތް. އަދި ގިނަ މެންބަރުން ގަާވއިދުަގިއ 

ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ކަންތައްތަްއވެްސ 

ރަްއވައިފި. ެއއީ ވީާހ އަވަހަކަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަްނ ފާހަގަކު
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ފެންނަ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައް ގެނެވި ފުރިހަމަ މިހާރު ހެދިފައިާވ 

 495ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ވުރެ ުފރިހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ހެދޭތޯ ޚާއްޞަ 

މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކުރުން. އާދެ ދެން ހަމަ މިާއެއކު ައޅުަގނުޑ 

ލަން ބޭނުންވަނީ މީގެކުރީަގއި ލ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދަންނަވާ

ހުށަހަޅުއްވައިިފ ކޮމިޓީެއްއގަިއ ތިއްބަވާެނ މެންބަރުންެގ އަދަދު. އާދެ 

 51އަޅުަގނޑު އެކަމާ ކޮންމެްސވަރެްއގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުެމއް އެބައުޅޭ. 

 500ނަޭއ މެންބަރުން ހޮވުން އެއީކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ތަންކޮޅެއް ގި

އެއަދަދު. އަދި އަދަދު އިތުުރވުމާ މެންބަރުން ހޮވުމުަގއި ކޮންމެއަތޮޅަކުްނ 

ނޑަށް އެހާބޮޑަްށ ތާއީދުކުރެވޭ  ބޭފުޅަކު ހޮވާ އުސޫލު ެއއީ އަުޅގަ

މެންބަރުން އެއީ  15އުސޫލެއްނޫން. ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ 

ނަމަ މިކަހަލަ އަޅުަގނޑަްށވެސް ާތއީދުކުެރޭވ އަދަދެކޭ. މާއަދަދު ގިަނެވްއޖެ

 505ކޮމިޓީއެްއަގއި މަސައްކަްތކުރުން އެއީ އެހާފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ. ދެން 

މެންބަރުން ނެންގެވުމުަގއި މުޅި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  15އަދި އެ 

ޝާމިލުވާގޮތަށް އެކި ާދިއރާތައް ތަމްސީލުާވގޮތަށް ނެންގެވުމަީކވެސް 

  އަޅުަގނޑު އެދޭގޮތް. އާދެ ުޝކުރިއްޔާ.

 

 510އަލްފާޟިލް ޝުކުރިއްާޔ ތިލަދުންމަތީ އުުތރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ދެން އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތުއަރުަވނީ އަރިއަތޮުޅ ނިޒާމް.  އަޙްމަދު

 އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު އަލްާފޟިލް މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް. 

 

 ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން.، ތެރި ރައީސްޢިއްޒަތް  .wr އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 515 ވެރިންގެ  .އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ރައްޔިުތންގެ ނަސީބަކީ ޢަދުލުވެިރަކން  މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަމޖްދީ

ނޑަށްެވސް  މިމޭރުމުން ނަޒަރު .އިންޞާފުވެރި ޢަމަލު  ވާހަަކދެއްެކވުން: އިްބރާހީމް ހިންގާލުމުން އަޅުގަ

ރަނގަޅުގޮތް ކަުމގަިއވެދާނެކަމަށް.  ށް. ެއއީ އެންމެބުރަވެވުނީ މެދުމިންވަރަ

ހުށަހެޅުއްވި އެހެންކަމާއެކު ައއްުޑއަތޮޅު މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 
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ރަނގަޅު ގޮެތއް  ޅުއްވައި ެދއްވި ެދވަނަގޮތް އެއީ ވަރަށްމަނިކުފާނަށް ހުށަހަ

 520މިީއ  17 ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް ނަޒަރުހިްނާގލާއިރު

ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކޮށްެލްއވުމެއް. އަދި މިއީ ވަރަށް ާފހަގަކޮށްލަންޖެހޭ 

ތާރީޚީ ހެކިތަކެއް ސާބިތުޮކށްދޭ ކަމެއް. މިހެންކަމާއެކު ކެތްތެރިވެ 

ލާނުގަނެގެންނޫޅެ ކުރިޔަްށގެްނދިއުން އެއީ އަުޅަގނޑު ަވރަށްބޮޑަށް އެދޭ 

އަހަރު. ކޮށަން  17ުއޅުނީ  ކަމެއް. ހޮޅިންނާއި ޕޯޗުީގޒުން ވެރިވެގެން

 525 އަހަރު. ައއްސަލާމް ޢަލައިކުމް. 17މިޖެހުނު ޞަފްޙާތައް ގެނެސްދެއްވީ 

 

ޝުކުރިއްާޔ އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު މަޖްދީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތްތެރި އަރުވަނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަ އިބްރާހީމް. އަޅުަގނޑު ދެްނ މިފުރުޞަތު

 ފް.ޠިއާރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މެންބަ

 530 

ނޑު ފުރުޞަތެްއ މިހޯދާލީވެސް  މާލޭ މެންަބރު ައޙްަމދު   ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

މައިގަުޑގޮެތއްަގއި ބަެއއް ބޭުފޅުން ދެއްެކވި ވާަހކަފުޅަށް ތާއީދުކޮށްލުމުގެ  ޠިފް ވާހަަކދެއްެކވުން:އާ

ނުޑވެސް ވަރަށް ާތއީދުކުރެޭވޮގތެއް ޖަލްސާެގ ގޮތުން. ެއގޮތުން އަުޅގަ

މެންބަރުން ކޮންމެސްވަރަކަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަުހ ކޮމިޓީއަކަށް 

ނޑު   535އެޚިޔާލުތައް ފޮނުްއވައި ަގާވިއދެއް އެކުލަަވއިލެްއވުން. ެއއަްށފަހު އަޅުގަ

ހިރު ތާއީދުކުރަން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާ

ހުށަހެޅުއްވި އެެލކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގިސސްޓަމަށް  ދިއުން ޕޮއިންޓެއްެގ 

ގޮތުަގއި. އަދި އޭގެ އިތުުރން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު 

ހުށަހެޅުއްވި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަުޅއްާވ ހުށަހެޅުންތައް ފިަޔވަިއ 

 540ޚިޔާލުތައްެވސް އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންެގ ތެރެއިން އަންނަ 

އެކުަލވާލެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ަގވާއިުދގައި ެއކަން ހިމެނިގެން ދިއުން. އަދި 

ހަމަ އޭގެއިތުރުން ބަޙުޘްުކރެވޭ މައްސަލަތައް ނޫސްަތކުަގއި ނުވަަތ 

ނޑައެޅިަފއި  މަޖައްލާތަކުަގއި ާޝއިޢުކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް ގަާވއިުދ ކަ

ނަވާލަން. ދެން ޖަލްސާ ބޭއްޭވ އޮތުންވެސް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާވާހަކަ ދަން
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ނޑަެއިޅގެން މިތައްދުވަހު ނޫންނަމަވެސް މަދުވެގެން  ސީއާމެދުފްރީކުއެން  545ކަ

ވަކި އަދަދެއް ުނވަތަ ެއއަށްވުެރވެސް ޮބޑަށް ައޅުަގނޑު އެދެނީ 

ނޑާލެވިަފއި އަހަރު ދެައހަރު ނުދާކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮްނނަނިކޮށް ެއއީ ، މެދުކަ

ވާނެަކމަށް. ކުރީގެ މަޖިލިސް އެހާ ދިގު މުއްދަތަކަްށ ވަރަށް ރަނގަުޅގޮތަކަށް 

ނޑިގެްނ ދިޔަ ދުވަސްތަެކއް މާގިަނވުމުގެ ސަބަބުން.  ދެމިގެން ދިޔައީ މެދުކެ

 550މަޖިލިސް ފެށިގެން ޖަލްސާތައް ބޭްއވެންފެށީމަކާ މަސައްަކތްދާލެއް އެހާ 

ނޑައެ  ޅޭ ލަހެއްނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރެވިަފއި އޮތީ އޭުރވެސް. އެހެންީވމާ ކަ

ީސއަކަށް ޖަލްސާތައް ބޭްއވޭެނ ންކުއެފްރީދުަވސްތަެކއް ނުވަތަ ަވކި ވަކި 

ނޑަެއޅިފައި އޮތުން  ރަނގަޅުކަމަށް  ގޮތެއް އޮތުްނވެސް ަގވާއިުދގައި ކަ

އަޅުަގނޑު ދެކެން. ދެން އޭެގ އިތުރުން ޖަލްސާގައި ދެކެޭވނެ ވާހަކައާިއ 

 555ވެފަިއޮއތުން އަޅުަގނުޑ ނުދެކެވޭނެ ވާަހކަ ތަންކޮެޅއް ޞަރީޙަގޮތަކަށް ަބޔާން

ބޭނުންވޭ. އެއީ ހުރިހާ ވާހަކަެއއް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިންމަވާގޮތަކަްށ 

ތިވާހަކަދަްއކަިއގެން ނުވާެނޭއ މިސާލަކަށް ނުވަތަ ިމެވނި ވާހަކަެއއް 

ނޑެެއޅިފައި  ނޑުތަެކްއ ކަ ނުދެކެވޭނެއޭ އެހެން ވިދާުޅވުުމގެ ބަދަލުގައި މަިއގަ

ާވއިދުަގއި. އޭރުން އެަބއި ުކަޑވެގެންދާނެކަމަްށ ހުންނަން ކުރިންސުރެން ގަ

 560 އަޅުަގނޑު ދެކެން. ުޝކުރިްއާޔ.

 

މާލޭގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާޠިފް. ، ޝުކުރިއްޔާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮޅުމަުޑލުގެ ޢިްއޒަ، އާދެ ތެރި ތްދެން އަުޅގަ

 ރަޝީދު. ފާޟިލް ރިޔާޟްމެންބަރު އަލް

 565 

ނޑަށް ފުރުޞަތު ދެއްވީތީވެ ވަރަްށބޮޑަށް ޝުކުރު  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނުޑ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮުތގައި ހިފޭތޯ ، ދަންނަވަން. އާދެ ރިޔާޟް ރަީޝދު   އަުޅގަ

ޑަީކ ވަރަްށގިަނ ވަރަށްބޮޑަށް މަަސއްކަްތކުރާނަން. އެީއ ައޅުަގނ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރައްޔިތުންތަެކއް ޙިއްާޞވާ އަތޮޅަކުން އިންތިޚާބުކޮށްަފިއވާ މެންބަރެއް. 

ނޑުެގވެސް ވަރަށްގިނަ ޒިންމާތަެކއް އެބަުހރި. އެހެންވީމާ   570އެހެންވީމާ އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ މިވާޖިބުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ގެންދެވޭނީ ހަމަޔަޤީނުންވެސް މިމަޖިލީހަކީ  ކުރިއަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެން ަވރަށްބޮޑަށް އެުކވެ އެއްަބއިވަްނތަކަމެއް ޮއެވގެން. 

އަޅުަގނޑު ބޭނުންވާ ކަންަތއްތަކެއް އެންމެ ރަނގަޅަްށ ހާސިލުކުރެވޭނީ. 

 575 ޚާއްަޞކޮށް މި ޤާނޫނުގެ އެންމެބޮޑު، އެގޮތަށްބަާލއިރު މިމަޖިލީހުގެ އެންމެ

ނޑު ބަލާނީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގަިއއޮތީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ، ރޯލެއް އަުޅގަ

މުސްތަޤްބަލަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް މީގެން ައންނަން އެބަޖެހޭ. 

ނުޑމެން ރާއްޖެތޭރޭގެ ޙާލަތާިއ ކަންތައްތަކަށް  އެގޮތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

ކަށް. އެހެްނކަމުން މިޤާނޫނު ވަރަށްބޮޑަށް ޤާނޫނުގައި ވާެނ މުހިންމު އެއްޗަ

 580ހެދޭއިރުގަިއ ވަރަްށ ރަނގަުޅ ޤާނޫނަކަށް މީތި ވުމަީކ އަުޅަގނޑުެވސް ކުާރ 

ވަރަށްބޮޑު އުންމީދެއް. އެީއ މީތި ރަނގަޅުގޮތުަގއި ހެދިއްޖެއްޔާ ހަމަ 

ނޑުމެްނގެ އަތޮޅާ އަދިވެސް އެެހން އަތޮޅުތަަކކީ  ޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ

ަނވާނީ ތަންކޮޅެއް ދަުށގައޭ މިުއޅެނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ދަން، ތަރައްޤީގަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަރަްއޤީގައި ރަނގަޅު ހިާސބަކަށް ދެވޭީނ 

 585އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިޤާނޫނުގަިއވެސް މީަގއި މުހިންމު ހަމަތަކެއް 

ޤާއިމުކުރެިވގެންކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ. އެހެންވީމާ 

ބަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޮތޅަްށ ޚާއްޞަކޮްށ އަޅުަގނުޑގެ ވާޖި

ރަނގަޅުގޮތްަތކެްއ ހޯދައިދިނުން. އަދި ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންަތއްތަެކްއ 

އެބަހުރި. އެހެންވީމާ އެބޭުފޅުންނަށް އެ ކަންަތއްތަްއ ގެނެސްެދވޭނީ 

ނުޑމެންނަށް މިހާރު މިހެދިފައިއޮތް ޤާނޫނަށްވުރެ   590ހަމަޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންަކމަށް ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރޭ. ހަމައެގޮތަށް  ރަނގަޅު

ނޑުމެންނަށް ެއބަހުރިކަން އިތުރު  އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެއީ އަުޅގަ

ކުރިއެރުންތަެކއް ހޯދެން. ޤާނޫނެއް މިހާރަށްވުރެ ރަނަގޅަށް މިނިވަން 

ޅުަގނޑުމެްނގެ ރަނގަޅުުު ބަދަލުތަކެއް ގެެނވިއްޖެކަމަްށވެއްެޖއްޔާ. އެއީ އަ

 595އެހިސާބުތަކުަގއި ވަރަްށގިަނ ދަތި ކަންތައްތަކެއް އެަބހުރި. އެހެންވީމާ 

ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ވިދާޅުވި ކޮމިީޓއަކަށް ފޮނުވާއިރު ތަންކޮެޅއް 
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އަދަދު ގިނަކޮށްލަން. އެހެންވީާމ އަޅުަގނުޑވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރާކަމެްއ 

ނުޑ މިހެން މިދަންނަވާ އެއީ ގިނަ ަބޔަކު ކޮމި ޓީަގއި ހިމެނުން. އެއީ އަުޅގަ

ވާހަކަައކީ ދެމީހަކު ނުކުމެގެން މި ޤާނޫނު ހެދީމާ ނޫނީ މިގަާވއިދު ހެދީމާ 

 600މީގެން އެބޭފުޅުންގެ ހަމައެަކނި ޚިޔާލު މީގައި ހުންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް 

 ޅެއްއަޅުަގނޑު ބޭނުންވަީނކީ ެއޮގތެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ބޭުނންވަނީ ތަންކޮ

ގިނަ ބަޔަކު މީަގއި ޝާމިލުެވގެން އެބަެއްއގެ ތެރޭަގއިހުރި މައްސަލަތަކާެއުކ 

ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަށް މިަގވާއިދު ހެުދން. މިގަާވއިދު 

ނޑަށްހީވަނީ ޤާނޫނަށްވެސް މީގެ ނުރަނގަުޅ  ގޯްސވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

 605ޑުމެންނަށް އަސަރުތަެކއް ކުރާނެހެން. މިގަވާއިދު އެބަޖެހޭ އަޅުަގނ

ނުޑ  ވަރަށްރަނގަޅު ަގވާއިެދއްެގ ގޮތުަގއި ވާން. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ވަރަށްބޮޑަށް ާތއީދުކުރަން ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ ވާހަކަފުަޅށް. އެހެންވީމާ 

މީހުންގެ  7މީހުން ުނވަތަ  15ހަމައެކަނި ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. އެކޮމިީޓއަކީ 

ނޑު ދެޭކގޮ ުތގަިއ އެހާ ަރނގަޅުކަމެްއ ނޫން ކޮމިޓީއަކަްށވުން އެީއކީެއއް ައޅުގަ

 610އެއީ. އެކޮމިީޓއަކީ ހަމަ ގިނަބަެއއްގެ ިޚޔާލާެއއްގޮތަްށ އޮންނަންޖެހޭނެ 

ނޑަްށ ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަަގކުރެޭވތީވެ ެއވާހަަކ  ކޮމިޓީއެްއކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ  ދަންނަވާލުމަކީ އަޅުަގނުޑެގ ވަރަށް އިސް ވާޖިބެއްަކމަށް އަޅުގަ

ންނެވުން. ދެން ބައެްއ ބޭފުޅުންނަށް ހީކުރެވޭގޮުތަގއި ފެންނާތީވެ ެއވާހަކަދެ

އަޅުަގނޑު މިސާލަކަށް މިމަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރާއިރުގަިއ ތަމްސީލުކުރާނީ 

 615އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާެލއް ނޫން. އެހެނެތް ނޫން. އަޅުަގނޑަކީ ވަރަށްގިނަ 

ރައްޔިތުންތަެކއް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާތީ ައޅުަގނުޑގެ އަމިއްަލ 

ނުޑެގވެސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސް މިމަޖިލީހުގައި ބޭނުންތަކެ އްވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ރަްއޔިތުްނގެ ރިހުންތަކާ  އެބޭނުންތަކެއް ހުށަހެްއ ނާާޅނަން. އަުޅގަ

އެމީހުންގެ އުާދސްތަުކގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މަޖިލީހުަގިއ 

 620ތީވެ ރައީސަްށ ދައްކާނީ. އެހެންވީމާ ައޅުަގނޑަށް ަވގުތުކޮެޅއް ދެްއވީ 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަްނ. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.
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ޮކޅުމަޑުލުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް ރިޔާޟް ، ޝުކުރިއްޔާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރަޝީދު. އާދެ ދެން އެިދވަަޑއިގެންފަިއވަނީ ތަރުތީބުން ެއދިވަަޑއިގެންފަިއާވ 

 625އަޅުަގނޑު ދަންަނވަންއޮީތ އަްއޑުއަުަތޮުޅެގ  ތަރުތީބުން ދަންނަވާނަމަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފަށް. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިންެވސް 

ޖަލްސާގެ ކަންަތއް ގެންދެވިފަިއވާގޮަތކީ ވާހަކަ ނުަދއްަކވާ ިތއްބެިވ 

ނުޑ  ބޭފުޅުންނަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވަން. އެހެންވީމާ މިހާރު އަޅުގަ

ވާނީ މާޅޮސްަމޑުލު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާުޛ ފުރުޞަތުއަރު

 630 އިބްރާހީމް ޢަފީފަށް.

 

 ަރއްޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 ެޗއް ދަންނަވާލަްނ ގަާވއިދު ހެދުމުގެ މަަސއްކަތް ގެންދާނެގޮތަކާބެޭހގޮތުން ެއއް ފީފްޢަމެންަބރު ިއބްރާީހމް 

ނޑު ތިން  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ. އެގޮތުން މިމަސައްކަތް މައިގަ

 635މަރުޙަލާއަކަށް ބަހާލެވިދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ެއީއ އޭގެ އެންމެ 

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއަކީ ގަާވއިުދ ޑްރާފްޓްކުރާނެ ކޮމިޓީއެއް އިންތިޚާބުކުރުން. 

، އަށްފަހު ެއކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ މާއްދާަތއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާދެން އެ

މަޖިލީހުގައި އެާމއްދާތަކާމެދު ބަހުޘްކުރުން. ދެން ތިްނވަނަ މަރުޙަލާއަީކ 

މުޅި ަގވާއިދު ެއްއކޮށް މަޖިލީހަށް ، ޑްރާފްޓިުްނ ކޮމިޓީން ެއކުލަާވ ަގވާއިދު 

 640ޘްކޮށް މަޖިލިސްގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ެއގަާވއިދާމެދު ބަހު

 ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. އެަގވާއިދު ފާްސކުރުން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަށް
 

މާޅޮސްަމޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާުޛ ، ޝުކުރިއްޔާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަ، އިބްރާހީމް އަފީފް. އާދެ ރުާވނީ ހުވަދުއަތޮޅު ދެން އަޅުގަ

 645 ނާން ޙަލީމަށް.ތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަދްއުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަ

 

 ަގާވއިދު މަޖިލިސްގެ ,ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ ، ޝުކުރިއްޔާ  އުުތރުުބރީ  ހުވަުދއަޮތޅު

ނޑަްށވެްސ މިތާ ހެދުމާބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުންދާއިރު ނާން ޙަލީމް މެންަބރު ައދް  ގައި ގިނަ އަުޅގަ
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވާފަިއވާ ގިނަގޮތްަތކާ ދޭތެރޭގަިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 650ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަަވން. އެއީ މަޖިލިސްގެ ތެޭރަގއި ކޮންމެވެްސ 

ވަރަކަށް ވާހަކަެދއްކުމަށްފަހުގަިއ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުްއަވއިގެން ަގވާއިުދ 

ވުމަށާ އަިދ އޭގެފަހުގައި ކޮމިޓީ ެތރޭގައި އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރެއް

މިޮގތުން ކޮމިޓީއަކަްށ ، މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި ގަާވއިދު ފާސްކުރުން. އާދެ

ނޑު ވަރަްށބޮޑަށް ތާއީދުކުެރވޭ ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ހިސާބެއް  ފޮނުއްވާއިރު އަުޅގަ

 655ތްތެރި މެންބަރު ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެއްވުމަށް ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަ 

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ފާޅުކުރަްއވާފަިއވާ ޚިާޔލު. އަޅުަގނުޑ 

ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ެއއީ މި މަޖިލިސްގެ ތަފާތު ފެންވަރުތަކުގަްއޔާ އަދި މި 

މަޖިލިސްގައި އެކި އަތޮޅުތަްއ ތަމްސީލުކުރާ ތަމްސީލުކުުރންތަކުން މުޅި 

ކޮމިޓީއަކަށް ވާނެކަމަށް. ައދި އެާއއެުކގަިއ  ރާއްޖެ ހިމެނިގެންދާނެ ކަހަލަ

 660ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލިސްގެ ޚަބަރުތަކަްށ 

މަޖިލިސްގެ ޙަރަކާތްތަްއ ހިމެނިގެންދާނެގޮތް ޢާންމުކުރުމާބެހޭގޮތުން 

ފާޅުކުރަްއވާފަިއވާ ޚިޔާލަށްެވސް ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުާރ ވާހަކަދަންނަވަން. 

ަގާވއިދު ހައްަދވަމުންދާއިރު ަގާވއިދުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ، އެހެންވީމާ

ަކންތައްތައް ވާނުާވގޮތް ވީާހވެސް ބޮަޑކަށް ، މަޖިލިސްގެ ޙަރަކާތްތައް 

 665ޢާންމުންނަށް އޮޅުންފިލާނޭގޮތެއްެގ މަތީން ކަންތައްަތއް ރާްއަވވާފަިއ 

ނޑަ، ބޭއްވުމަށް ށް ތާއީދުކުރެޭވގޮެތއް. ގަާވއިދުަގއި ބާރުެއޅުއްވުން އެއީ އަުޅގަ

އަދި  މިއާއެކު ދެން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ވާހަކަައކީ 

މާލެއަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަުދ އާޠިފް ވިދާޅުިވ 

ނެޑްއގެ ވާަހކަ. ާއދެ ނަޑްށ ، މަޖިލިސްގައި ވާހަކަދަްއކާނެ މިންގަ އަުޅގަ

 670ވަނަ މާއްާދަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށްވަނީ  144ހީވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑު. އާދެ ނޑުެމން ވާހަކަދައްކަންވީ މިންގަ ެއއިްނ ، ހުއްދަ ދީފަހެން އަޅުގަ

ބޭރުނުވާ ގޮތެްއގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުން 

ނޑަށް  ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން ެގންދަވަނިކޮށް ރަނގަުޅވާނެކަަމށް އަޅުގަ
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ހަކަވެސް ިމފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަްނ. ފުރުޞަތު ފެންނަ ވާ

 675 ދެއްވިކަމަށްަޓކައި ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  

 

ހުވަދުއަޮތޅު ުއތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަލްފާޟިލް ، ޝުކުރިއްޔާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މި ފުރުޞަތުއަުރަވނީ މާލެއަތޮޅު ެގ އަދުނާން ޙަލީމް. ދެން ައޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 680 

 ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

ނުޑ މިތަނަށް  އިްބރާހީމް ަޝރީފް  ނޑު އުންމީދުކޮށްގެން ހުރީ އަުޅގަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަ

ސް މި މޭުޒގައި އިށީްނނައިރު މިތާގައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ެއކުލެވި އައި ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެލިކޮޕީއެއް އޮންނާނެކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ެއއީ ކުށްީހައކަށް ެއވީ. އެކަން 

ނޑުމެން ބަހުޘްކޮށް ފުރަތަމަ ޖަލްސާ   685ހިނގަމުންދާގޮތް. ދެން ެއއާމެދު އަުޅގަ

ހުޘްކޮށް އެކަން ނިންމާލާ ނިމިގެން ދިޔަގޮތަށް ތިން ހަތަރު ދުވަހުން ބަ 

ކަހަލަގޮތެއް ހަމަޖެހިފަ އޮންނާނެކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެހެންނެތް ނުވި. 

ނުޑ ދެ ޕޮއިންޓެއް ، އާދެ ކޮންމެއަަކސް ަގވާއިުދ އެކުލަވާލުުމގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް މިފަށަނީ. ، ދަންނަވާލާނަން. އާދެ އަުޅގަ

ނޑު  690މެންެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުުކރުމަށް ހުށަހެޅޭ ކުރިއަށްއޮީތ އަުޅގަ

ނޑު ފުރަތަމައިން އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢިްއަޒތްތެރި މާލެއަތޮޅު  ދެލިކޮޕީ. އަޅުގަ

މެންބަރު ޑޮނާޑު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދުކުރަން. އެއީ ެއއްެޗއް އޮެވގެްނ 

ހެންވީާމ އެެއއްަޗކާ ޚިޔާލުފާޅުކޮށް ިއޞްލާޙު ގެނެވި އިޞްލާޙުކުެރވޭނީ. އެ

އެްއޗެއް ފެންނަން އެބަޖެހޭ. ދެވަނަ ކަމަކީ އެކުަލވާެލވޭ ަގވާއިުދގަިއ 

 695މިނަންގަީތ އެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރެވެމުންދާއިރު ، ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު

އަދި ީޓ.ވީ.ގެ ޒަރީާޢއިންނާިއ ، މީޑިޔާގެ ޒަރީޢާއިން އެިކ ގޮްތގޮތަށް ފާޑުިކޔެވި 

ށް އެކަން ވަމުންދާގޮތް އެނގޭެނ ރޭޑިޔޯގެ ޒަރީޢާއިން ޢާންމުންނަ

ކަހަލަގޮތަކަށް އެަގވާއިުދަގއި އެކުަލވާލެވިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ. އެއީ ވަރަށް 

މުހިންމުކަމެއް. މަޖިލީހުގަިއ ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކަށް އަދި ޢާންމުންގެ 
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 700އެނގޭެނގޮތަކަށް ، ޚިޔާލާއި މަްޝވަރާ މީިޑޔާެގ ޒަރީޢާއިން ފެންނާނެގޮތަކަށް 

ޔުަމކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމަކަށްވާތީ ަގވާއިދު އެކުަލވާލަްއވާއިުރ ވެގެންދި

، އަޅުަގނޑު އެދެން މިނުކުތާައށް ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުކަންދެއްވުން. އާދެ

ކޮމިޓީ އެކުަލވާލެްއވުމަކީ މުހިންމުކަމެއް. ެއގޮތުން ލ. އަޮތޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ށްބޮަޑށް ތާއީދުކުރަން. މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު އެ ވިދާުޅވި ވާހަކަ ވަރަ

 705މެންބަރުން ގިނަވެގެްނ ެއީއކީ މައްސަަލއެއް ނޫން. މިކަހަލަ ބޮޑުކަމެްއ 

ނިމިގެންދާއިރު ގިނަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ބޭނުންފުޅުވާނެ. ބޭނުންކުރެވިގެްނ 

ނުޑ ތާއީދުކުރަމުން  ކަމެއް ރަނަގޅުވާނީ. އެހެންވީމާ އެޚިޔާލަށް އަުޅގަ

 ިރއްޔާ.އަޅުަގނޑު ވަިކވެލަން. ޝުކު

 

 710މާލެއަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް އިބްރާހީމް ، ޝުކުރިއްޔާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަިދވެސް ވާހަކަދައްަކވަން އިތުރު ބޭފުޅުން އެދިަވޑަިއގެންފަިއ ، ޝަރީފް. އާދެ

އެބަތިއްެބވި. މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީެގ 

 ޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު.ޢިއް

 

w ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ  r  .ް715 އައްަސލާމް ޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސ 

ނުޑވެސް މިރޭ މިޚިޔާލުފާޅުކުރަން ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ާއދެ މެންަބރު ިއބްރާީހމް ައޙްަމދު   އަުޅގަ

ތުންގެ ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުަލވާުލމުގެ މަސައްކަތް މިއުޅެނީ ރައްޔި ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކުރިއަްށގެންދާނެގޮތުެގ ަގާވއިުދ ހެދުމާބެހޭގޮތުން އޮތް ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގައި. 

ދެންމެ މާޅޮސްމަޑުލު ުއތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަލްއުސްތާުޛ ، އާދެ

ނޑު ވަރަށްބޮަޑްށ  އިބްރާހީމް އަފީފު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުން  720އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގަިއ  ތާއީދުކުރާ ވާހަކަދަންނަވަމުްނ އަދި އެއާގުިޅގެން އަުޅގަ

މިހާރު މިޚިޔާލުފާޅުކުރެވެމުން އެބަދޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާބެހޭގޮތުން. 

ނަޑއެޅުމޭބެހޭގޮތުން. ެއއަށް ބަލާލާއިރު  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަުދ ކަ

ލ. އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިްލ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ 
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 725ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ހުަށހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުން ެއއީ ވަރަށް ރަނަގޅު 

ނޑަށްވެސް އެިޚޔާލަށް ތާއީދުކުރެވޭތީ ެއގޮްތ  ހުށަހެޅުއްވުމެއްހެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމކުާރ ކަންތައްތަަކކީ  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލީ. ެދން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މުޅި މުޖުތަމަޢު ޝާމިލްވާގޮތަށް ޙަޤީޤަ ތުގައި އަުޅގަ

ނޑަށްެވސް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަަކ  ކުރެވޭކަަމކަށްވާީތވެ މިޚިޔާލަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތު ދެއްވީީތވެ. އަިދ   730މިދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ ައޅުގަ

ރިްއޔާ. މިފުރުޞަތުގައި މަނިކުފާނަްށވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ޝުކު

 ވައްސަލާްމއަލައިކުމް.

 

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ، ޝުކުރިއްޔާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 735ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރާވނީ މާޅޮސްމަޑުލު ، އިބްރާހީމް އަޙްމަދު. އާދެ

 ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ ފާއިޒަށް.

 

ނޑުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބެްއ ، ޝުކުރިއްޔާ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ކަމުގައި ދެކެނީ މަނިކުފާނު ތިޔަ މަގާމާ ޙަވާލުވެވަަޑިއގެންނެވި ފަހުން  މެންަބރު ޢަލީ ފާއިޒް 

 740ވާތީ މަނިކުފާނަށް އަޅުަގނޑަްށ ވާހަކަަދއްކަން ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދެއްކެިވ ، މަރުޙަބާ ދެންނެުެވުން. އާދެ

ޭއގައި ވަރަށް މުހިންމު މާނަތަކެއް ، ވާހަކަފުޅުތަަކކީވެސް ބޭނުންތެރި

ނޑު ދަންނަާވނަން. އެއްެވސް  އެކުެލވިގެްނވާ ވާހަކަަތކެްއަކމަށް އަޅުގަ

ޔާލު ޭއގެތެރޭަގއި އެކުެލވޭ ޮގތަކަށް ނިމޭކަމެްއ ޝައްެކއްނެތް. ގިނަަބއެްއގެ ޚި 

 745އެއީ ގިނަ މީހުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން އޭގައިއޮތް ކަމަކަްށވާނެަކމަށް. ކުޑަވެްސ 

ޝައްކެތްނެތް. ބަެއއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނ 

އެދާުާއިާރއެއް ތަމްސީލުކުާރ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާލު މީގެތެރޭގަިއ 

ނޑަްށ ބޮޑަ ށް ގެެނވޭނެގޮެތއް ހޯދާދެއްވުްނއެދި ވާހަކަަދއްަކވާފަިއޭވ. އަުޅގަ

ހީވާގޮުތގައި އެއީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް. މިއަދު ރާއްޖޭގެ ކަންތައްަތްއ 

ނޑުމެން އެބަަޔުކ ތަމްސީލުކުރާ   750ބަދަލުވެގެން މިއަންަނގޮތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ
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ނުޑ ރައްޔިތެްއގެ ިޚޔާލު އޭގެތެެރއަށް ވަނުން އެ  އީ މުހިންމުކަމެކޭ އަުޅގަ

ނޑު މި މަޖިލީހަށް ހޮވުމަށް ބޭނުންވެ، ޤަބޫލުކުރާނަން. އާދެ އެކަމަށް ، އަުޅގަ

ނޑު ިއންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަްށ  މަސައްކަތްކޮށް އަުޅގަ

ނޑު  ނަޑށް ލިބުނު ތަޖުރިބާއިން އަުޅގަ ދަތުރުކުރުމުގައި އަުޅގަ

 755ނޑާ ބައްދަލުވި ވަރަްށގިނަ ބަޔަުކ ޤާނޫނުއަސާސީ ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަ

އެއީ ކޮްނއެްއޗެްއކަން ދަންނަ މީހުންވެސް އެއީ ހަމަ ވަރަށްމަދު ބައެއް 

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ މިހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްތަކެއް މިހާުރ 

ހަމަގައިމުވެސް ގެންދަންބޭނުންވެގެން މިއުޅެނީ ވަރަށްފުޅާ ދާއިރާެއއްަގިއ 

އްޔިތުން އޭަގއި ބަިއވެިރކޮށްގެން. އެމީހުންގެ ޚިޔާުލ އޭގެތެރޭަގއި ރަ

 760ހިމަނައިގެން. އެހެންކަމަށްާވިއރު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުތަެކއް އޭގެތެޭރަގއި 

ހިމެނިގެންދާނެގޮތަކަށް އެކަްނއޮތުން އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނ އެންމެންވެސް 

ދެން އަޅުަގނުޑ  އެކަން އެދޭެނގޮތްކަުަުމގައި އަޅުަގނޑު ީހކުރަން. އަދި

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މިގެްނގުޅޭ

ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވާލި މަޖިލީހުގައިވެސް އުޅުމުގެ ނަސީބު ނުވަތަ 

ނޑަްށ މާތްަކލާނގެ ރުއްެސވީތީ ލިބުނު. އެކަން ފެްއޓުނު   765ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ބައި އިލެކްޝަނެްއަގިއ ، . އާދެ ހިސާބަކު ނޫން. ދޭތެރެއެްއގެ މެދުން

ނޑަށް އެފުުރޞަތު ލިބިފައިވޭ.  އަރިއަތޮުޅގެ ގޮިޑއަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން އަުޅގަ

ކަންހިނގާ ދިޔަގޮތް ހަނދާންވެސް ނުހުންނަހާ ދިގު މުއްދަތުގައި މެުދ 

ނިޑގެންޮގސް ޖަލްސާތަްއ ހިނގަމުން އައިްސ އެްނމެފަހުން ނިމިގެން  ކެ

 770އެީއެވސް ގަާވއިދަކާ އެްއޗެހި ޮއވެގެން ހިނިގ  ދިޔައީ. ކޮންމެައކަސް

މަޖިލީހެއް. އެހެންކަމަށްވާއިުރ އަލުން މި މަޖިލީހުގައި ގަާވިއދު އެކުަލވާލުމުގެ 

ވާހަކަ ދަްއަކވާއިރު އަުޅަގނޑަށްހީވޭ ކުރީެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލާލަން ލިބުން އެއީ މިކަުމގައި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

އީތެރިކަަމކަށްވާނެ ކަމެކޭ. އެހެންކަމަށްވުމާެއކު ައޅުަގނޑު ެއކަން އެދޭ އެ

 775 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ.
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މާޅޮސްމަޑުލު ެދކުނުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންަބރު އަލްފާޟިލް ، ޝުކުރިއްޔާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ންަފއިވާ ބޭފުޅުންެގ މިހާރު ާވހަކަދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެ، ޢަލީ ފާއިޒް. އާދެ

ނަޑކަށް ނިމުމަކަށް މިއައީ. ެދވަނަ ފަހަރަށް ވާހަކަދަްއކަވަްނ  ލިސްޓް ގާްތގަ

 780އެދިަވޑަިއގެން ައއްުޑއަތޮުޅެގ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޝަރީފް 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

 ބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް.އަްއޑުއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ކުރިްއޔާ ތިޔަެދއްިވ ފުރުޞަތަށް.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު 

 785 ފުރަތަމަ މަނިކުފާނު ، އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތަކަށް ެއދި މި ދަންނަވާލީ އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

ގޮތްކަމުަގއި  އީ ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ އެ ، ވަނަ ގޮތަށް  2ހުށަހެޅުއްވި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފާހަގަކުރެވިަފއި ނެތީމާ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެގޮތަށް އޭރު އަޅުަގނުޑ 

ނޑު  އެ ހުށަހަޅާފައި އެއޮތީ. އެހެްނވީމާ އެއަށް ތާއީދު ލިބިއްެޖަކމަށް އަޅުގަ

ނޑަްށ  2ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލުން.  ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

 790މި ، ޢިްއޒަތްތެިރ ބައެއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން ،ފާހަގަކުރެވުނީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ، މަޖިލިސް އެކުލަވަިއގެންފަިއ މިވަނީ

ހުށަހަޅުއްވާ ޑްރާފްޓަށް ެއކަނި ބަޙުޘްކުރެްއވުމަށްކަމަށް ހީފުޅު އެބޭފުޅުންނަށް 

މި މަޖިލިސް  ވެގެން ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުން. އެހެނެއްނޫން. އަޅުަގނޑުމެން 

ިދވެހިރާްއޖޭގައި އަލަށް މުޅިން އައު ޤާނޫނުއަސާސީެއްއ ، އެކުެލވިފައި މިއޮތީ

 795އެކުަލވާލައި މިހާރުއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ މުޅިން އިޞްލާޙުކުރުން. 

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސް އެ ހުށަހަޅުއްވަީނ ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ގޮތުްނ އެމަނިކުފާނު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަްތ ލުއިކޮށްދެއްވުުމގެ

، ޤާނޫނުއަސާީސ އިޞްލާޙުކޮށް  ވާ ޚިޔާލުފުެޅއް. ެއ މަޖިލިސް...ހުށަހަޅުއް

އެއަށް ގޮެތއް ނިންމާނީ މި މަޖިލީހުން. މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 800މެންބަރުންނަށްވެސް އެއިްނ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅު ޚިޔާލެއް 

ބޭނުންގޮތަކަށް ެއ  ހުށަހެޅުއްވޭނެ. އަދި ްޑރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް

ޑްރާފްޓްކުރަްއވަިއގެން މިތަނަްށ ގެންނެވޭނެ. އެހެންވީާމ ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް 
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މި ނުކުތާ އޮޅިަވޑަިއގެންފަިއ އޮތީމާ އަޅުަގނޑު އެދެން ރިޔާސަތުެގ 

ޢިއްޒަތްތެިރ ، ފަރާތުން މިއީ މިކަން އޮްތގޮތްކަން ސާުފކޮށްލައިދެްއވުން 

 805ޔާ ތަކުރާރުކޮށް ެއވާހަކަ ދެކެވެމުްނ މެންބަރުންނަށް. އެހެންނޫނިއް

މިތާނގައިދާނީ. ބަެއއް ިޢއްަޒތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް ހީފުޅުވެގެން ުއޅުްއާވ 

ނޑުމެްނ  ނޑަށް މާނަ މިކުރެވުނީ ހަމައެކަިނ އަުޅގަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

އެކުެލވިފައި މިއޮތީ ޢިްއަޒތްތެރި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ހުށަހަޅުއްވާ 

ނޑުމެްނ މި މަޖިލިސް  ދެލިކޮޕީއާމެދު ބަޙުޘްކުރާށޭ. ެއހެންނެއްނޫން. އަުޅގަ

 810ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީ ިއޞްލާޙުކުރުމަށް. ، އެކުެލވިފައި މިއޮތީ 

އޭގެތެެރއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވަީނވެސް ޚިާޔލުފުޅެއް. އަދި 

ބަރުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާުލވެސް ީމގައި ެއކުލެވޭނެ. ޢިްއޒަތްެތރި މެން

ހުށަހަޅުއްވާ ިޚޔާލުވެްސ ހުށަހެޅޭނެ. ގޮތެްއ ނިންމާނީ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ެދން މިތާނގަިއ ، މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތަކުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 815ރޭިޑޔޯއިން ދަްއާކ ވާހަކަ. ވަރަށް ، ވާހަކަދެެކވޭ އަެނއް މައްސަަލއަކީ ީޓވީ

ނޑު، ރަނގަޅު ވާހަަކ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ، ެދކޭގޮުތަގއި އަދާހަމައަށް އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ކަވަރޭޖް އެާހބޮޑަށް ޓީީވއާއި 

ރޭޑިޔޯއިން ނުދެްއކި މިއޮންނަނީ އެ ފަރާތްތަކުން އެ ހިންގަވާ ފަރާތްތަކުން 

މި މަޖިލިސްތަކުގައި ެއހާ މުހިންމު ޤައުމީ މައްސަލަތައް 

 820ީޓވީ ، އިުނގަންނަވާތީ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސްބަޙުޘްކުރެވެމުންދާކަމަށް ދެިކަވޑަ

އާއި ރޭިޑޔޯއިން ަކވަރޭޖްދޭނީ ޚަބަރެއްގެ މުހިންމުކަމުން. ނޫހެއްގަިއވެްސ 

ޤައުމާ ގުޅުންހުރި ކަމެއްކަމަްށ ، ޚަބަރެއްގެ މުހިންމުކަމަށް ަވނީވިްއޔާ

ޓީވީ ާއއި ، މީހުން ޝައުުޤވެރިާވކަމެއްކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ، ވަނީިވއްޔާ 

ން އެވާަހކަ ޮގވާނެ. ރޭޑިޔޯއިން ކިޔާނެ. އެފަދަ ކަންތައްތަްއ ރޭޑިޔޯއި

 825ޓީވީ ާއއި ޭރޑިޯޔއިން ޮގަވމުން ނުދާނެ. ، ލިޔަމުން ނުދާކަމަށްވަނީިވއްޔާ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން ، އެުެހެންވީމާ އަުޅގަ އަުޅގަ

ހަކަތަްއ ރަްއޔިތުން އެހާބޮޑަށް ޝައުުޤވާަފދަ ވާ، ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި

މިއަދާހަމައަށް ދެކެވިފައި ނެިތއްޔޭ. މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތް. ދުނިޔޭގެ ކޮންެމ 
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ތަނެއްަގއިވެސް މުހިންމު ކަމެއްެވއްޖެއްޔާ ީޓވީއަށް ދާނެ. ޖަލްސާއެްއ 

 830ބޭއްިވޔަސް ީޓވީއަށް ަނގާނެ. އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްަތއްެވސް. އެހެންވީާމ 

ނޑު ، މަތިން ހިނގާތީ ކަންތައްތައް ދުނިޭޔގެ އާދަާކދައިގެ މިހެން އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގަާވއިދުަގިއ ، ދަންނަވަން މިޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޚަބަރު ފަތުރަން އެދިއްޖެކަމަށް ، ނޫސްތަކުން، ޭރޑިޯޔއިން ، ލިޔެވިދާނެ ޓީީވއިން

ވަނީިވއްޔާ އެޚަބަރުަތއް މިތަނުން ދޭންވާނޭ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ މި 

 835ކުން ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ މަޖުބޫރުކަމެއް ނޫން. ޚާއްޞަ މަޖިލީހަ

ަކހަލަ މެންޑޭޓް  މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނެއް އެކަހަލަ ކަމަކަށް ފާސްކުެރވޭ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. މިކަހަލަ ަކމެއް އޮތްތަނެއް ކުރެވޭީނ  ކަމަކަށް އަުޅގަ

ކަތަްއ ރައްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވާހަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާުރގެ ރޭޑިޔޯއިންާނއި ޓީީވއިން ނުވަތަ އަމިއްލަ 

 840ފަރާތަކުން ނަމަވެސް ކަވަޭރޖް ދޭންޖެހޭނެ. އެއީ ވަިކން ޤާނޫނެއް 

ނަޑަކށް ހިއެއްނުވޭ ޤާނޫނަކަށް ގަާވއިދުގެ ތެރޭަގއި  ފާސްކުރަންޖެހެނީ. އަޅުގަ

ުދގައި އަޅުަގނޑުމެން ގަާވއި، އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއްހެނެއް. އެހެނެއްނޫން

ޚަބަރުތައް ބޭރުފަރާތްތަކަށް ެދމުންދާނެ ވާހަކަ ލިެޔވިދާނެ. މި ގަާވއިދަކީ 

ައޅުަގނޑުމެްނ ޢަމަލުކުރަންވީ ، ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކުރަުމންދާއިރު

 845އިނގިރޭސިބަހުން ދަންނަވާނަމަ. ، އިންޓަރނަލް ސްޓޭންޑިންގ ޯއޑަރސްތައް 

ނުޑ މި ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. އޭގެ ތެޭރަގިއ  ފާސްކުރުމަށް އަުޅގަ

ަރއީސް ރިޔާސަުތ ބަލަހައްޓަވާެނ ، ކޯރަމާއި ވޯުޓދޭނެގޮތާއި، އެކުެލވިގެްނވާނީ

ގޮތާއި އަދި ވާހަކަދެްއކުމަްށ މެންބަރުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތާއި މިކަހަލަ 

ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންީވމާ މި ނުކުތާ  މިކަހަލަ ބައެްއ ކަންތައްަތއްކަަމށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ގަާވއިދުަގއި ަވިކވަރަކަށް ޓީީވއިްނ ހާމަކޮށްލަ  850ން އަޅުގަ

ކަވަރޭޖް ދޭނެކަމަށް މަޖުބޫރުކޮށް ހިއެއްނުވޭ ވާހަކަެއއް ލިެޔިވދާނެހެން. އަދި 

އެނޫންކަހަލަ ކަންތައްތަްއވެްސ މަޖުބޫރު ކުރެވިދާނެކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަްށ 

ކުރީަޒމާނުގައި ކޮންެމ  އަޅުަގނޑަްށވެސް ފެނޭ، ނުފެނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މިއަދު ާރއްޖޭގެ ިސޔާސީ ، ގޮތަކަށް ކަންތައް ހިނަގއިިދޔަކަމުަގއިިވޔަސް 
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 855މާޙައުލަށާއި މަޞްރަޙާއި ރަްއޔިތުންގެ ޝައުުޤވެރިކަން ބަަދލުވަމުން އަންނަ 

ީޓވީއިންާނއި ރޭިޑޔޯއިން އަހަން ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ގޮތަށް ބަލާއިރު 

، ޖިލީހުގައި ދެެކވޭ ވާހަކަ. ެއއީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނެހެން މިހާރު މަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނާިއ ، އަޅުަގނޑުމެން އިންތިޚާބުުކރުމަށްފަހު އަޅުގަ

ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތައް ކުަރނީ ކޮންކަމެއްތޯ ރަްއޔިތުްނ ދެނެގަންނަން 

ނޑަށްެވސް ފެނޭ. އެހެންވީާމ ވަރަްށ މުހިންމުކަމެއް  860، ބޭނުންވާނެކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އެދެނީ ދަންނަަވއިގެން މިކަްނ ، ހޭ ފަރާތްތަކަށް ރައީސްކަމާބެ

ހަމަޖެއްސޭތޯ ބެއްލެވުން. ގަާވއިދުަގއި ައޅުަގނޑުމެންަނށް ހަމައެކަނި 

ލިޔެވޭނީ ައޅުަގނޑުމެން މި ޚަބަރުތައް އެފަރާތުން އެދިްއޖެއްޔާ ދޭނަމޭ. 

ޓީވީ އިްނ ، އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭނގެ. އެއީ ގަާވއިދުން ކޮންމެއަަކސް

 865ރޭޑިޔޯއިން ެދއްކުން މަޖުޫބރެއް ނުކުެރވޭނެ. މި ނުުކތާ ހާމަކޮށްލަން 

ިޢްއޒަތްތެރި ބައެއް ، އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ. ެދން އޮތް ނުކުތާއަކީ

މެންބަރުން މިތާނގައި ކޮމިޓީގައި އެކުެލވޭ ނަން.... ައދަދަކާބެހޭގޮތުން 

ޮކމިޓީއެއް ހޮވަން ، ރި ރައީސް ވަރަށް ދިގުކޮށް ބަޙުޘްކުަރްއަވއިފި. ޢިއްޒަތްތެ

މިޖެހެނީވެސް ބޮޑު މަޖިލީހަކުން ގިނަ އަދަދެްއގެ ީމހުން ތިބެގެން 

 870، އެހެންވީމާ ާވތީ.ށްކަމަކަކަމްބަރސަމް ، ތަންކޮޅެއް ދަތިކަންތައްތަްއކުރަން 

އެއީ ެއކަށީގެްނވާ ގޮުަތަކަްށ މި ގަވާއިދު ، ވީހާވެސް އަދަދު މަދުކޮށް

ީމހުން ތިއްބަސް  52ލަ ޮގތަކަށް އެަބވާންޖެހޭ. ބަޙުޘްކޮށްގެން ހެދޭކަހަ

މީހުން ތިބިއްޔާ އެއަްށވުރެެވސް ރަނގަޅު. އަތޮޅެްއަގއި ތިބި  322ރަނގަޅު. 

ހުރިހާ މެންބަރުން ތިބެގެން ހަދައިފިއްޔާ އަދި ެއއަށްވުެރ މާ ރަނގަޅު. 

 875، ޑައެހެންނަމަވެސް އެކަހަލަ ކަންތައްތައް... ކޮމިީޓއެކޭ މިކިޔެނީ ތަންކޮޅެއްކު 

މަދުބަޔެއްގެ ތެޭރގައި މަްޝވަރާކުެރވިގެން ރަނގަުޅގޮތަަކށް ހަރުދަނާކޮށް 

 2އެއީ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ، މީހުން 25ހެދުމަށްޓަކައި... އެހެންވީމާ 

މިހާރު މަޖިލިސް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތުން. ، ބައިކޮޅު އެއްަބއި މެންބަރުން

އަުޅަގނޑަށް ފެޭނ ޕްރޮޕޯޝަނަލް  ވަރަށް އުނަދގޫކަމަކަްށވާނެ. އެހެންވީމާ

ނޑު   880ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވިސްނަިއވަަޑިއގަތުްނ. އަުޅގަ
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ގޮތެއް މިކަމަކަށް ހުށަހަޅަނީކީއެއް ނޫން. ތިބޭފުޅުން 

ވިސްނަިއވަަޑިއގަތުމަށްޓަކައި އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލީ. މިާސލަކަށް ރާއްޖޭެގ 

 3ދެކުނުގެ ސަަރހައްދުތަކުން ، ރުންމެންބަ 3އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކުން 

އަދި މާލެއަީކ ، މެންބަރުން 3މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކުން ، މެންބަރުން

 885އަިދ ، މާލެިއން އެކަކު، ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ރައްިޔތުންތިބޭ ތަނަކަށްވާތީ

ައޅުަގނޑު ޤަސްުދގަިއ ، ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެެރިއން އެްއ މެންބަރަކު

މެންބަރުން ނެތީކީއެއްނޫން. އެބޭފުޅުންނަކީ  15އެއީ ، ދަންނަވަނީ މިހެން މި

ގޮތަށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނ  މެންބަރުންޮއފީޝިއޯ ެއކްސް އެބޭފުޅުން، މިތަނަށް

ކަމަށްވާތީ. އަދި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރުންވެސް އަޅުަގނުޑ 

 890ވީމާ އެއިްނ ޤަބޫލުކުރަނީ އެކްސް އޮފިަޝލް ގޮތަުަކަށޭ ތިއްަބވަނީ. ެއހެން

 12މުޅިއަކު ، ކޮންމެ ދާއިރާައކުން އެއް ެމންބަރަކު ހުންނަވާ ގޮތަކަށް

ވަރަކަށް މެންބަރުން... ިމައދަދަކީވެސް ޮބޑު އަދަދެއް. އެހެންނަމަވެސް 

މިހާކަށްވަރު ރަނގަުޅކަމަށް. މިހެން މިދެންނެވީ ރާއްޖޭގަިއ ެއބަތިބި ވަރަްށ 

އެހެން ކުޑައަޮތޅަކުްނ ، ލާއިރު މީހުން މަދު އަތޮޅުތައް. އެގޮތުން ބަ

 895މިސާލަކަށް އެއް މެންބަރަކު ހުރެފައި މާލެކަހަލަ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުންވެްސ 

އެންމެ މެންބަރަކު ހުރެފައި އައްުޑއަތޮޅުކަހަލަ މާބޮޑު އަތޮޅަކުން ެއއް 

މެންބަރަކު ހުރީމާ އެއީވެސް ތިބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވާކަހަލަ ޕްރޮޕޯޝަނަލް 

އެހާ ހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ުނވޭ. ، އުސޫލަްށ ބަލާއިރުރެޕްރެޒެންޓޭޝަން 

އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ އެއަްށވުރެ މާ އިންސާފުވެރިގޮެތކޭ މިއީ. 

 900، އުތުރުން، ދެުކނުން، ސަރަޙައްދަކަށް ރާއްޖެ ބަާހލައި މެދުރާއްޖެތެރެއިން 3

 އަދި މާލެއިން މި ދެންނެވި ރައީސް ޢައްޔަންކުެރއްވި ދާއިރާއިންނާއި 

 11، ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިރާއިން އެއްބޭފުޅަކު ިތއްބަވާ ގޮުަތަށް

ޤަސްދުަގިއ އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ މިއަށްވުެރ ، ވަރަކަށް ބޭފުޅުން

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް މަސައްކަތް  ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ތިބެގެން އަޅުގަ

 905 25ޑަިއަގންނަވާނެ ގެންނަން އުނދަޫގވާނެހެން. ތިބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަ 

ބޭފުޅުން ތިއްބަވާއިރު ކޯރަްމެވސް ވަރަށް ބޮޑުވާނެ. ގިނަފަހަރު އެކޯރަމް 
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ހަމނުވެގެން ެއ ޖަލްސާތައް ނުބޭއްވޭތަންެވސް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ މިީއ 

ވަރަށް ދަތިކަމަކަށް ވެދާނެ. ގިނަ އަދަދެްއގެ މެންބަރުން ތިއްބަަވއިގެން 

ނީވިްއޔާ. އެހެންވީމާ މިވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެިރ މިކަން ކުރަންވެއްޖެކަުަމަށްވަ 

 910މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުަގނޑު ގެންނަން ބޭނުން. ދެން އޮތް 

ޕޮއިންޓަކީ ބަެއއް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ހަފްތާއަުކ 

ވަިކއަދަދަކަށް ޖަލްސާ ބާްއވާގޮަތކަށް ވާަހކަފުޅުދައްަކވާ. އެކަމަީކވެްސ 

އެކަީށގެންނުވާކަހަލަ ދަތިކަމަކަށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ އިދާރީގޮތުން ވުން 

މަސައްކަތް ލުއިކުރުމުގެ ޮގތަކުން މަހެއްގެ ތެރޭގައި މިތައް ޖަލްސާ 

ނަޑއެޅިފަިއާވ  3ނޫނިއްޔާ   915މަހުން މިތައް ޖަލްސާ އެކަހަުަލަ ކޮންމެވެސް ކަ

ނޑުމެްނެވސް މިކަމަށް  މީހުން ޤަބޫލުކުރާކަހަލަ އަދަދެއް އަުޅގަ

ނޑަްށ ސީރި އަސްކަންދޭކަން ތިމަންމީހުން ޤަބޫލުކުރާކަހަލަ އަދަދެއް އަުޅގަ

ޖަލްސާތައް ބާއްވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ ، ފެނޭ އޮންނަން

އަތްޕުޅުމަތީަގއިއޮތީ ކިތަންމެ ޖަލްސާއެއް ބޭްއވިަޔސް އަަވްސ 

 920ހަށް މި ނުކުރައްވަންޏާ އަވަެހއް ުނވާނެ. އެހެްނވީމާ އެބޭފުޅުްނ އަވަ

ބަޙުޘްކުރުމުަގއިވެްސ މިކަްނ  އިމަސައްކަތް ޑްރާފްްޓކުރަްއވާ ައދި ވޯޓުނެގުމާ 

އަވަްސވާނެ ގޮުަަތކަށް ޚިާޔލު ބަހައްޓަވަިއގެން ގެންދެީވކަމަށްވަނީިވއްާޔ 

ނޑުެގ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަްށ ރަނގަޅުވާނެހެން. އެހެންީވމާ އަޅުގަ

ނޑު  ޅުަގނޑު ވަކިްނ ދަންނަވާލާނަން. އަ ، ުނކުތާއަކީ  3ވާހަކަިއަގއި މަިއގަ

 925ދޭގޮުަތަށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ގަވާއިދު ، ޓީވީާއއި ރޭޑިޯޔއިން ޚަބަރު

އެކުެލވިދާނެޔޭ. އެހެންނަމަެވސް ރިޔާސަތުން މަސައްކަްތ ކުރައްަވިއގެންނޭ 

މެންބަރުންނަށް ، ވަނަ ނުކުތާައކީ 2އެ ފެތުރުމުގެ ކަންަތއްތައް ަހމަޖެހޭނީ. 

ނޑަށް ހީވާަކހަލަ ވާހަކަތަކެްއ  ކުޑަކޮށް ޮއޅުމެއް އަަރއިަވޑަިއގަތީކަމަށް އަުޅގަ

މި މަޖިލިސް ، ިރޔާސަތުން ެއކަން ސާފުކޮށްލަދެއްވާށޭ ، އިިވއްޖެ

 930އެކުެލވިގެްނވަނީ ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކުރަންކަން. މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ 

ގޮތަްށ ހުރިހާ ޚިޔާލެއް އެކުލެވޭ ، ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކެއްގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް

، ވަަނ ނުކުތާއަކަށް  3މިކަން ނިންމާނީ މަޖިލީހުންކަމަށް. ދެން 
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މިދެންނެވިހެން ގިނަ އަދަދެްއެގ މެންބަރުން އެކުލެޭވ ކޮމިީޓައކަށް ެވއްޖެްއޔާ 

ނުޑ މި ދެންނެވި  ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް ދަިތައރާނެ ވާހަކަާއއި އަުޅގަ

 935މެންަބރުން އަދިވެސް ޚިޔާލެްއގެ މައްޗަށް ބިާނކުަރއްަވއިގެން މަޖިލީހުގެ 

މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ ައދަދު ތަންކޮޅެްއ ، އިތުރަށް ިވސްނާަވޑަިއގެން

 އެދޭކަމެއް ކަމަށް ުޝުކރިއްޔާ. ތުމަކީމަދުވާނެގޮތަކަށް ވިސްނާަވޑަިއގަ 

 

މް ައއްުޑއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީ، ޝުކުރިއްޔާ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 940ޝަރީފް. އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ވާހަކަފުުޅަގއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް 

ނުޑ  ރިޔާސަތުން މައްސަަލއެްއ ސާފުކޮށްދޭން ވިދާުޅެވްއޖެ. އަުޅގަ

އަދި ގެންދަވާެނގޮްތ ، މަޖިލީހުން ކުރަްއވާނެ މަސައްކަތް، ދަންނަވާހިތްވަނީ

ނަޑއަުޅއްވާނީ މަޖިލީހުންނޭ. އަޅުަގނޑު ވަިކއެްއޗެއް ަދންނަވާނެތަނެއް  ކަ

ނޑިއަްށ އަޅުަގނުޑ  ނެތޭ. އަޅުަގނޑަީކވެސް ަހމަ ތިބޭފުޅުން މިގޮ

 945އިންމީހެއް. ހަމަ ތިފަދަ މެންބަރެއް  އިންތިޚާބުކުރީމާ ައއިސްފައި 

އަޅުަގނަޑކީ. އެހެންވީމާ ާޤނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ވާޖިބަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ަގނުޑ ވަކި އިތުރަްށ އިޞްލާޙުކުރަން ވާހަކަެދއްުކން. އެހެންވީމާ އަޅު

ދަންނަވާނެ އެއްެޗއް ެއއަކު ނެތް. ދެން މި ޚަބަރުތައް ފެތުރުމާ މިކަހަލަ 

ެއވިދާުޅވި ވިދާުޅވުމަށް ، ކަންތައްތަުކގައި ައޅުަގނުޑ މަސައްކަތްކުރާށޭ

 950ދަންނަވާނީ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ކުރެވެންހުރި ަރނގަޅު ގޮތަކަްށ 

ދެން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ، ނަމޭ. އާދެމަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ

هللا އަރުވަނީ ފެލިދެއަތޮުޅގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ޝާހިދަށް.

 

 955 ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ ، ޝުކުރިއްޔާ  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ވުމާ ގުިޅގެްނ މަނިކުފާނަށް ރައީސްެގ މަގާމަށް މަނިކުާފނު އިންތިޚާބު ާޝހިދު هللا ޢަބްދު

އަޅުަގނޑު ހިތުގެ އިޚްލާްޞތެރި ވެދުމާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. އަިދ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސެްއގެ މަގާމަށް އަލްއުސްާތޛު ޝާހީން ޙަމީދު 
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އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގަތުމާ ގުޅިެގން އެމަނިކުފާނަށްވެސް އަުޅަގނޑުގެ ހިުތެގ 

 960މިއަދު ، ތެރި ވެދުމާއި ހެޔޮެއދުމާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. އާދެޢިޚްލާޞް

އެޖެންޑާ ކުރެވިަފއިވާ ގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ވާހަކަދެެކވެމުން 

މިދަނީ ގަވާއިދު އެކުަލވާުލމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދަވާނެ 

ނޑަށް ފެންނަނީ.  ގޮތަކާބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުފާުޅކުުރމުގެ މަރުޙަލާކަމަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަުތެގ ބޭނުންކުރަނީ މި މަސައްކަތް ކުރިއަްށ 

ނޑުެގ ޚިޔާލުހުރިގޮްތ ދަންނަވާލުމަށް.   965ގެންދަވާެނގޮތަކާބެހޭގޮތުން ައޅުގަ

ވަރަށް ކުރުކޮށް ދަންނަވާލެވޭތޯ ބަލާނަން. މި މަސައްކަތް ކުރިއަްށ 

ނޑަށް ފެންނަނީ މަޖިލީހުގެ ފުރި ހަމަ ބައިވެިރވުން ގެންދެވުމުަގއި އަުޅގަ

އެކުލަވާެލޭވ ، އޮެވގެން ފުރިހަމައަށް މަްޝވަރާ ކުެރިވގެން ެއއްބަްސވެ

ސާދާ ޢިބާރާތުން ، ގަާވއިދެްއކަމުަގއި އަޅުަގނޑުެމންގެ ަގާވއިދުވުން. ސާފު

 970އޮޅުން ނާރާނެގޮތަށް ެއކުލަވާލެވިަފއިއޮތް ގަާވއިދެްއކަމުގަިއވުން. ިމ 

އެއް ޢަްއޔަންުކރައްވާ ނުވަަތ މަސައްކަތް ކުރެްއވުުމގަިއ ކޮމިޓީ

ކޮމިީޓއިްނ ، އިންތިޚާބުކުރަްއވަިއގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދަވާ

ގަާވއިދެްއގެ އޮނިަގނޑު އެކުަލވާލެްއވުމަށްފަހު މަޖިލީހަށް ގެންނަާވ 

ނުވަތަ މި މަޖިލީހުގައި ެއންމެ ފުރަތަމަ ، މަޝްވަރާކުރެްއިވކަމަށްވިޔަސް 

 975ރަްއާވ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުްއަވިއގެން ކޮމިޓީން މަޝްވަރާތަކެއް ކު

ައޅުަގނޑުމެން މި ، އެކުަލވާލަްއވައި މިކޮޅަށް ެގންނެވިކަމުަގއިިވޔަސް 

އެންމެފަހު މަރުޙަލާގައި މި މަޖިލީހުން ވަިކގޮެތއްބުނާ ، ފާސްކުރާ ަގާވއިދަކީ

ވަިކގޮތަކަށް ނިންމާ ގަާވއިދެއްކަުމގަިއވުން ވަރަްށ މުހިންމުކަމަށް 

އަިދ ، ގަާވއިދު ހެދުމުގެ މަސައްކަުތގަިއވެސް ، ނޑަށް ފެނޭ. ހަމައެާއއެކު އަޅުގަ 

ނަޑއެިޅގެން   980މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކުަގިއ ޢާންމުގޮތެއްަގއި ަވގުތު ކަ

ނޑަްށ ތަރުޙީބުދެވޭ  މިފަހަރުުު މަސައްކަތް ެގންދެވުން އެއީ އަުޅގަ

ކީ ަގާވއިދުަގއި އެވާަހކަ ދަންނަވާލަން. މި މަރުޙަލާއަ ، ކަމެއްކަުމގަިއވާތީ

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެްއކުމުެގ  ހިމަނަން ފެންނަ ކަންތައްތަކާ 

މަރުޙަލާކަމުގައިނުވާީތ އަުޅަގނޑު އެވާހަކަަތކެްއ ނުދަންނަވާނަން. ެއ 
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ނުޑގެ  ނޑަްށ ދެއްވައިފިނަމަ އެ މަރުޙަލާަގއި އަުޅގަ  985ފުރުޞަތު ފަހުން އަޅުގަ

 ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް.، ޔާޝުކުރިއްހުރިގޮތް ފަހުން ދަންނަވާލާނަން. ޚިލާޔު

 

هللا ފެލިދެއަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް ޢަބްދު، ޝުކުރިއްޔާ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ދެން ވާހަަކދައްކަން އެިދވަަޑއިގެންަފއިަވނީ ތިލަދުންމަތީ ، ޝާހިދު. އާދެ

 990 އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަމީރު.

 

 ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ، ުޝކުރިްއޔާ، އާދެ އުތުުރބުރީ ތިލަދުންމަތީ 

 ޝުކުރު ދަންނަވަން. މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާ ޖަލްސާގައި އަޅުަގނުޑވެްސ  މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 

އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ޚިޔާލެއް ދަންނަވާލުމަށް މި ފުރުޞަތުެގ ބޭނުންކުރަން.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 995ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އަޅުަގނުޑވެްސ ، އާދެ

ތާއީދުކުރަން. ެއއާެއކުަގއި ެއބޭފުޅުން އެ ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ގަާވއިދު 

އެކުަލވާލުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީއަަކށް ދިޔުމަށް އަޅުަގނުޑވެްސ ތާއީދުކުރަން. 

ނޑަށް ފެންނަ އިތުރު ބައެ އް ޚިޔާލުހުރުމާއެކުަގއި ިމ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލުމަށް ޤަސްދުކުރަން. އެީއ މިހާރު ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުން 

 1000މިދާ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ެއކުލަވާލުމަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑަށް ފެްނނަ ، މެންބަރުން އެވިދާޅުވީ ކޮމިީޓެގ އިތުރަށް ޚިޔާލެއް  2އަުޅގަ

ޚިޔާލަީކ މިހާރު ކޮމިޓީެގ  2ން ޤަްސދުކުރަން. ެއއީ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަ

މި ޤާނޫނުއަސާީސ ، އިތުރުންވެްސ މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނޑު ހުށަހަޅަން.  ދިރާސާކުރާނެ ކޮމިޓީެއއް އޮްނނަން ފެންނަކަމުގައި އަުޅގަ

 1005އެއީ ދެން އަދި މި ަޖލްސާގައި ކުރިއަށް ގެންދެިވދާނެކަމެއްކަމަށް 

ަގނަޑކަށް ނުވަަތ ނުގެންދެވިދާނެކަމަކަްށެވސް ނުފެނޭ. އަޅު

އެހެންނަުަމަވެސް އެ ޚިޔާުލ އަޅުަގނޑު މިަވގުތު ހުށަހަޅާލުމަށް މި 

ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. ދެން ހަމައެއާއެުކ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނުވަތަ މި މަސައްކަުތގައި އަޅުަގނޑުމެްނ ، އިޞްލާޙުކުެރވެމުންދާއިރު

ނުޑ ، ުދ ެއކުލަވާލާ ކޮމިީޓގެ އިތުުުުރންަގވާއި، ކުރިއަށްދާއިރު   1010އަުޅގަ
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އުންމީދުކުރަނީ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއެްއ މީގެ ފަހުެގ ަވގުެތއްަގއި ެނގިގެްނ 

ނޑު  ނުވަތަ ފަހުގެ ަބއްދަލުުވމެއްަގއި ނެިގގެންދާނެކަމަްށ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ކުިރން މި ދެންނެވީ ، އުންމީދުކުރަން. އެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަކީ 

ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިާރސާކުރާ ކޮމިޓީެގ  މިހާރު

 1015ޚިޔާލުތަކާެއކުަގއި އަދި އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ޢާންމުކޮްށ 

ނިންމެވި ގޮތެްއގެ މަތިން ޑްރާފްޓިންގ ، އެއަށް ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވި 

ގ ކޮމިޓީއަށް އެ ޚިޔާުލގޮްސގެްނ އެ ިޚޔާލުތަުކގެ މަްއޗަށް އެ ޑްރާފްޓިން 

ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި އޭެގ ފަހުގައިވެްސ 

ވާހަކަދަްއކާލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން އެމާއްދާތައް ނިމިގެްނދާނެކަމެއްކަމަށް 

 1020އަޅުަގނުޑ މި ޚިޔާލުކުެރވޭީތ ެއވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށް ިމ ފުރުޞަތުގެ 

 ރު ދަންނަަވން. ބޭނުންކުރަން. ފުރުޞަތު ދެއްިވކަމަށްޓަކައި ުޝކު

 

ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ، ޝުކުރިއްޔާ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނަޑށް ވިސްނޭ ގޮތުގައި ތި ހުށަހެޅުއްވި   2އަޙްމަދު ސަމީރު. އަޅުގަ

 1025ނުކުތާއަީކވެސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އެކުަލވާލަްއވާއިރު އޭގެ ތެރޭަގއި 

ދާނެ ކަންތައްަތއް. އެކަމަކު މިހާރު އިތުރު ިޚާޔލެއްގެ ގޮތުަގއި ހިމެނުއްވި

ެއއީ ހަމައެކަނި  މިވަގުތު ެއވާހަކަ ެދއްކުްނ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ

މަޖިލިސް ހިންގާނެގޮތް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެްނ  ގަާވއިދުެގ...

ނަޑއަަޅނީ. އޭަގއި ިތވިދާުޅވި ކަހަލަ ކޮމިޓީ  ގަާވއިދުަގއި މި ކަ

 1030ންވާނެކަމަށްެވސް އަދި ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ އޮންނަންވާނެކަމަށްވެްސ އޮންނަ

ގަާވއިދު އެކުަލވާެލވިދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވޭ. ދެން ެއހެންވީމާ ވަރަށް 

، ިޚޔާލުފުޅު ައޅުަގނޑުމެން ނޯޓުކުރާނެ ވާހަކަ ަދންނަވަން. އާދެ 2ބޮޑަށް 

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން މި ދިމާވީ މީގެ ކުރިްނ  ދެން އަނެއްކާެވސް އަުޅގަ

އެއްފަހަރު ތެދުވެަވޑަިއގެްނ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާަފިއާވ ބޭފުޅެއް. އެއީ 

 1035  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް.
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 އަްއސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ  wr އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުވެިރވަން. ޝުކުރުއަރިްސކުރަން. އަހުރެން ދެކޭގޮުތގަިއ  ދު ުމޙަންމަ  މެންަބރު

 މާދަމާނުވާެނނަމަކާ. މިހެންވެ އަހަރުމެން ކުރިއަށްދާގޮތް ، މިއަދެއްނުވީސް  އިްބރާީހމް  މަްޖދީ

 1040ފަރުދުންގެ ، ފަރުދުންނަށް އޮޅުންފިލާ ސާފުވަމުންދާކަމަށްވަންޏާ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަހަރުމެންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެ. އަދި މިގޮތަށް ލިބޭ  މަޝްވަރާތަކަށް

އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުފަތުރުކޮށްލެވޭފަދަ ގޮތެްއ ، ފުރުޞަތުގައި 

ނިުިންމުމާ ކުރިއަށްގެންޮގްސދެއްަވއިފިނަމަ އަހަރުމެން މި މަސައްކަުތގެ 

އަންނަނިވި ، ކުރިމަގު އުޖާާލވެގެންދާނެކަަމށް. އެއީ މިކަމަކީ މިހިނަދށް

 1045މިހެންެވ އަހަރެން މި ، ލަށް ދައްކައިދޭ ކުރިަމގަކަްށވާނޭ ކަމެްއކަމުަގއިޖީ

 މި މަޖިލީހަށް ހާމަކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.، ޚިޔާލު

 

ޝުކުރިއްާޔ. އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު މަޖްދީ  ވާހަަކދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އިބްރާހީމް. 

 1050 

 ]ފަހުވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށް[

 

މުލަކަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި ދެން އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަރުވާނީ ، އާދެ

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިމާނަށް. 

 1055 

 ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ުފރުޞަތުގަިއ މި ، ޝުކުރިއްޔާ  އަްޙމަދު  މެްނބަރު މުލަކަތޮޅު

މަޖިލީހުގެ އެްނމެހާ މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ބަރަކާތްތެރި  ޢިއްޒަތްތެރި ވާހަަކދެއްެކވުން: ސުލައިާމން

ނޑުެގ  ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮއެދުންތައް އަިރސްކުރަން. އެއަށްފަުހ އަުޅގަ

ޚިޔާލު ދެންނެވުމަިއގެން އަވަްސެވގަންނަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 1060ޝާހިދު هللا ފެލިދެއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 

ވިފަަދއިން މި މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދާގޮުތެގ ޤާނޫނު ނުވަތަ ވިދާޅު
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ނުޑމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭ ވިސްނަންޖެހޭ ، ގަާވއިދު ހެދުމުގައި އަުޅގަ

އް އޮތުން. ސީދާ ޢިބާރާތްތަކެ، އޮޅުންނާރާފަދަ ގަާވއިދަކަށްުވން. ސާފު

ނޑު ޤަ  .ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ބޫލުކުރާގޮތުަގިއ އަޅުގަ

 1065އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތް މިހާތަނަށް އައުުމގަިއވެްސ 

ނޑުމެންގެ ާޤނޫނު ނުވަތަ  ކުޑަކޮށް ފަސްޖެހިގެން ދިޔައީ އަުޅގަ

މިކަންކަމުެގ ޖުމްލަތަކާިއ ނުވަތަ ޢިބާރާތުގެ ކޮިށކަމާއި   ޭވގްގަާވއިދުަގިއވާ 

ންމެމޮޅަށް ސާުފވެގެން ނުިދއުން ސަބަބުން ސާފުވާންޖެހޭ މަްއސަލަތައް އެ

ނުޑ ނިސްބަތްކުރާ  މިއީ ފަހަރެއްަގއިެވސް ާޤނޫނުއަސާސީއަށް އަުޅގަ

 1070ބަރުބަހެއް ނުވަތަ ބަދު ބަހެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިކަން މިއީ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަޖިލީހުގައި މިހާތަނަށް ، ޙަޤީޤަތެއްކަމުގެ ެހއްކަކީ 

ނޑު އިލްތިމާސްކޮށް ، ކުރެވެމުންދިޔަ ބަޙުޘްތައް. ވީމާ  ދަންނަވަނީ ތިޔަ ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ  އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އަިދ ، މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދާިއރު

ނޑުމެން ކުރިއަށްޤާނޫނު ހައް  1075ާދއިރުަގއި ޚާއްަޞކޮްށ ދަވަމުން އަުޅގަ

، ރަނގަޅު ، ޖުމްލަތައް ސާފުވުމާއި އެޖުމްލަތަުކގެ އިބާރާްތތައް ވީގޮތުންބަހަ

މާނަ ނޯޅޭފަދަ ޢިބާރާތްތަކަށްވުމަށް. އަދި އެފަދަ މަސައްކަތްތައް އެގޮުތގަިއ 

ައޅުަގނޑުެމންގެ ބަހުެގގޮތުން ފުރިހަމަ ޖުމްލަތަކެއް ، ކުރަމުންދާއިރު

އަްއޑުއަޮތޅުެގ ، ޕޮއިންޓަކީ  މިޤާނޫނާއި ގަާވއިުދގައި ހިެމނުއްވުމަށް. ެދވަނަ

 1080، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި ފަދައިން

ހަމައެކަނި ރީޖަންތަކަށް ނުވަަތ ، ރީޖަންތަކުން މެންބަރުން ހޮވާނަމަ

މެންބަރުން ހޮވިދާނެ ގޮތެއް. ، އަތޮޅުތަކުްނވެސް ހޮވާނަމަ އެީއވެސް 

ނޑު ހުށަ ހަޅަން ކޮންމެ އަތޮޅަކުން މެންބަރަކު އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުވަތަ ޮކންމެ ރީޖަނަކުން ވަކި އަދަދަކަށް މެންބަރުން ، ހޮއްެވވިނަމަވެސް 

 1085ތަފާތު ، ތަފާތު ިގންތީގެ، އެމެންބަުރން ވާންޖެހޭނީ، ނެންގެވިނަމަވެސް 

ވަރަށް ކުރީެގ މިސާލަކުން ، ފަންތީގެ މެންބަރުންނަށްކަން. ސަބަބަކީ

ބަިދެގ ، ކަށް އަންހެނާއަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނީމިސާލަ، ދަންނަވާނަމަ
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ބޭފުުުޅުން ، ެއްއގިންތިެއއްގެ އެއްފަންތިެއްއގެ ، ފަރާތް. އެހެންވީމާ

މިަގާވއިދު އެންމެ އެކަށީގެްނާވ ، ހިމެނިވަޑަިއގެންފިކަމުަގއިވާނަމަ 

 1090މިްނވަރަކަށް  ތައްޔާރުނުވެިދއުމަކީ ެއކަށީގެްނވާކަމެްއކަމުަގިއ ، ފެންވަރަކަށް

، ެއއިން ކޮންެމގޮތަކުން މެންބަރުން ހޮއްެވިވކަމުގަިއވިަޔސް، ދާނެ. ވީމާވެ

ގެ މެންބަރުންނަށްވުމަކީ ކީ ތަފާތު ގިންތީގެ ތަފާތު ފަންތީއެމެންބަރުންނަ

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުެމއް. މިފުރުޞަތު ދެްއވިކަމަްށޓަކައި ުޝކުރު 

 .ހޫވަބަަރކާތުهللا ދަންނަވަން. އައްސަލާމް ޢައިަލއިކުމް ވަރަޙުމަތު 

 1095 

ޝުކުރިއްާޔ. މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  ރިޔާސަުަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސުލައިމާން. އަޅުަގނޑު ދެން މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ކޮޅުމަޑުލުގެ 

 ރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަފީފަށް.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 1100މިމަޖިުިލީހުގެ ހިންގާ ގަވާއިެދއް ، ރި ރައީސް. ާއދެޢިއްޒަތްތެ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު

 އެކުަލވާލުމުގައި 

ނޑުމެން މި ބަޙުޘްކުރަމުން މިގެންދަނީ. އާދެ ޙަސަން ޢަފީފް   ތަފާތު ، މިހާރު އަޅުގަ

ގޮތްގޮަތކަށް ހުށަހެޅިއްޖެ. އަިދ ރިޔާސަތުންވެސް ތިްނގޮތެްއ ހުށަހަޅުއްވަިއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެ އިތުުރޮގތްތަށްވެސް އެބަހުރި. އެތިންޮގތަށްވުރެ އިތުރު ދެއްަވއިފި. އަދި އޭ 

ނުޑ ދަންނަވާލާނަން.   1105ގޮތްތަްއވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ ެއގޮތަްށވެސް އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދު ނުކުރާގޮތެއްނަަމވެސް، އާދެ ެއގޮތް ، އަދި އެއީ އަުޅގަ

އެއީ ިރޔާސަތުން ނޫީނ މިމަޖިލީހުގެ ، ދަންނަވާލަދޭނަން. އާދެ

ނޑުމެންނަށް ސެކްރެޓޭ ރިއޭޓުން ިމގަާވއިުދ ހައްދަވާފަިއވެސް އަުޅގަ

ރައްޔިތުްނގެ ، ހުށަހެޅިދާނެ. އެއީ ކުރީަގއި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ާއދެ

 1110މަޖިލީހުގައިވެސް މިހާރު ަގާވއިދު ހެދިފައި އޮްތގޮތް. އެެހންވީމާ ެއއީެވސް 

، ދުކުރަްއވަނީއޮތް ގޮެތއް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ގިނަ މެންބަރުން މިތާއީ

މިތާނގައި މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވާފައި އަިދ ކޮމިޓީއަކަްށ 

ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ، ގެންގޮްސގެން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ހެއްދެވުން. އާދެ 
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ނޑުެމން ވިސްނާލަން ، އަޅުަގނޑުމެން ަގާވއިދުގެ ވާަހކަ ދައްާކއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިާތ މިކުރަން  1115ކުރިމަތިލާ މުހިންމު މަސައްކަތް.  އެބަޖެހޭ އަުޅގަ

އެ ، އިޞްލާޙުކުރުުމގެ ަމސައްކަތް އާދެ، އެއީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނައސާސީ

ނޑުެމން ދިވެހި ރައްޔިތުންުްނަށް އަޅުަގނޑުމެން  ޤާނޫނަކީ  އެއީ އަުޅގަ

ހަދައިދޭންޖެހޭ ޤާނޫނެއް. އެއީ ވަކި ފަރުދަކަށް ހަދައިދޭ ޤާނޫނެއް ނޫން. 

މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ، ަގނޑު ިއލްތިމާސްކުރަނީައޅު، އެހެންވީމާ

 1120މެންބަރުން މިކަންތައް ހަނދުމަފުޅު ބެހެއްޓެވުން. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

ަގވާއިުދަގއި މިތަނުެގ ކަންތައްތައް ހިނގާނެގޮތް ވަރަށް ޞަރީޙަ ، އާދެ

ނުޑ ތާއީދުކުރަން . ޢިބާރާތުން އެކުލެވިފައި އޮންނަންވާނެ. އެކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޯވޓު ދޭނެގޮތާއި މަޖިލީހުގެ ރިޔާަސތުން ކަންތައް 

ކުރަްއވާނެގޮާތއި އަދި މެްނބަރުން އެކި ކަންކަުމގަިއ ޢަމަލުކުރަން 

ުެވެސް މިކަމުަގިއ އެކުލެވިަފއި   1125ޖެހޭނެގޮތް. މިހުރިހާ ގޮތްތަކެއް

ނޑަ، އޮންނަންޖެހޭނެ. އާދެ ްށ މިގޮތުން މިގަވާއިދު އެންމެ ފަސޭހަކޮށް އަޅުގަ

އެކުަލވާެލވޭނީ އަުޅަގނޑުމެން މިކަންތައް ކޮމިީޓައކަށް ގެްނގޮސް ، ހީވަނީ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ، ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓެއްކޮށްގެްނ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތާނގައި ބަޙުޘްުްކޮށް ޮގތެއް ނިންމުން.  އެއާބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ، ެދން މިތާންގައިުި ދެކެިވއްޖެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ  1130ައޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުުރމުގެ ކަންތައްަތއް ނޫނީ ޤާނޫނުއަސާސީ 

މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާުާތައް ، އިޞްލާޙުކުުުރުމުގެ މަރުޙަލާ ުކރިއަށް ގެންދާއިރު 

ަވގުތުން ރޭިޑޯއގެ ަޒރީޢާއިން ޢާންމު  ވަގުތުން ޓެެލކާސްޓްކުރުްނ އަދި

ެއއީ ވަރަށް މުހިންމު ، ދިއުން. އާދެރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެގޮަތަކށް ގެން

ނޑުމެން މިޤާނޫނު މިހަދަނީ  1135ރައްޔިތުންނަށް. ރައްޔިތުންުް ، ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތާނގައި މިދަްއކާ ވާހަކަައކީ ރައްޔިތުުުން ، ބޭނުންވާނެ އަުޅގަ

މި ޖަލްސާތައް ، ބޭނުންވާގޮތަށް ދަްއކާ ވާަހކަެއއްތޯ އެނގެން. އެހެންވީމާ 

މިޖަލްާސތަކުަގއި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާބެހެގޮތުން ، ކުރިއަށްދާއިރު 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުންވެސް އެއީ ަމނާކުރެިވގެންވާނެ ކަެމއްކަމަކަްށ އަޅުަގނެޑއް 
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 1140ނުދެކެން. އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ އެކަހަލަ ގަވާއިެދއް ހެދިގެންވެސް ނުވާނެ. 

އަދި ޢާންމު ތަންތަނުގައިވެސް ިމޤާނޫނުއަސާސީ ، ނޫހުގަިއވެސް ، އާދެ

ނަންވާނެ ގޮތަކާބެހޭގޮތުްނ ރައްޔިތުން ިޚޔާލުފާޅުކުަރންވީ މިތާނަގއި އޮ

ނޑުމެން މިމަސައްކަތްކުރަީނ  އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރުަގއިވެްސ. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި. އެމީުހން ބޭނުންވާގޮތަކަށް ޤާނޫނެއް ހަދަން. 

ނޑުމެންނަށްޓަަކއި  ނޑުެމން އަުޅގަ  1145ިމތާނގައި މިތިބި އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ހަމައެކަނި ސަތޭކަ އެތައް ެމންބަރުންނަކަށް ހަދާ ޤާނޫނެއް ނޫން މީއަކީ. 

، މީދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުނަށް ހަދައިދޭ ޤާނޫނެއް. އެހެންވީމާ

ނޑުމެްނގެ ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭނެ.  އެކަންތައް އަބަދުެވސް ައުޅގަ

އެއީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެެހންކަމުން 

 1150، އަޅުަގނޑުމެން މިތާނގަިއ އެމަސައްކަތް ކުަރމުންދާއިރުގައި 

ނޑުމެން މިތާނަގއި ކުރަމުން މިދަނީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިދަްއކާ ވާހަކަައކީ ކޮްނގޮތަކަްށ ، ކޮންކަމެއްކަން އެނގުން އަުޅގަ

ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގެ އަރިހުން ، އެހެންވީމާ ދައްކާ ވާހަކަެއއްތޯ އެނގުންުް.

އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ެއދެން މިތާނގެ ޖަލްސާތައް ޚާއްޞަކޮށް 

 1155މިޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރަމުންދާއިރު އެޖަލްސާަތއް ަވގުތުން 

ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެްނދެވޭނެ ގޮތްަތކެްއ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީްސގެ 

ަތއް ހަމަޖައްސަވައި ދެްއވުން. ޢިއްޒަތްތެރި މަސައްކަތްޕުޅުން އެކަންަތއް

ނޑު ، ރައީސް. އާދެ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 އިށީންނަން. 

 1160 

ޝުކުރިއްާޔ. ކޮޅުމަޑުުލގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް ޙަސަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު، ޢަފީފް. އާދެ ދަންނަވަންއޮތީ    ޙަސަން ޢަފީފަށްވެސް އަުޅގަ

ނޑުގެ ފަރާތުން ތިަޔ އެިދވަަޑއިގަންަނވާ  ރިޔާސަތުން އަދި އަުޅގަ

ނޑަށް ީވަވރަކުން އެކަން ކަމާބެހޭފަރާތަށް ހުށަހަޅައިގެން  ކަންތައްތައް އަުޅގަ

 1165އެކަންތައްަތއް ކުރަމުން ގެްނދާނަން. އެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް 
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އްކަވަން އެދިވަަޑިއގެްނފައި އޮތީ އަދި އަރުވަން. ދެން ވާހަކަފުުޅ ދަ

ފުަވއްމުލަކުގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ، އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު އަުރވަނީ

 ފާރޫޤް ޙަސަނަށް. هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ދެންމެ ތ. އަތޮޅުގެ  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު   1170 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަުަސަން ޢަފީފް ދެއްކެވި ވާަހފުޅުގެ ކުރީަބއި   ން ޤް ަޙސަާފރޫهللا ޢަބްދު

އަޅުަގނޑަށް ހަުަމަ ރަނގަުޅކަމުން. އެވާހަކަފުޅަށް ާތއީދުކުރުމުގެގޮތުން.  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

ނޑުމެންނަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްުް. އޭނާ ވިދާޅުވި ފަދައިންުް އަުޅގަ

ނޑު މެންގެ ކުިރމަތީގައި މިހާރު އެަގވާއިުދަގއި ހިމަނާނެ އަޅުގަ

 1175ާޚއްަޞ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ިހމަނާނެ މުހިންމު ، މިވާހަކަދެކެވެމުންދާ

ވަަރށް އަގުހުރި ޚިޔާލުތަކެއް ލިބިއްޖެ. އެ ، ނުކުތާތަކާ ދޭތެރޭގައި 

ޚިޔާުުލުތަކުގެ ތެރޭަގއި ޖަލްސާތައް ހިނގަމުން ދާނެ އުޞޫލުތަކެްއ 

ނަޑއެޅުމާއި  ނޑަެއޅުމާިއ ޖަލްސާތަުކގަިއ ޚި، ކަ ޔާލުފާޅުކުުުރާނެ ގޮތްތަކެްއ ކަ

ނަޑއެޅުމާއި އަދި  ވޯޓު ަނގާނެ ގޮތަކާިއ އަިދ ވޯޓު ގުނާެނގޮތެއް ކަ

ނޑުަތކެއް ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކާިއ   1180މެންބަރުންގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެެކވޭެނ ވާހަކަތަަކކާއި ނުދެެކވޭެނ ވާހަކަތަަކކާއި 

ނޑުމެންނަށް ހީވަނީ މިބާވަތުގެ ވަރަށް ގިނަ ެއވާހަކަ ، ކަންަތއްތަކެްއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ، ދެކެިވގެން ހިނަގއްޖެހެން. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ައުޅގަ

ނޑު  މިދެއްވި ފުރުޞަތުެގ ތެޭރގައި ަގވާއިެދއްަގއި ހިމަނާނެ މައިގަ

 1185ނުކުތާތަކަކާއި ދޭތެޭރގަިއވެްސ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ވާހަކަދެކެިވގެންހެން 

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ފަދައިން ، ޔައީ. އެހެްނވީމާމިދި

ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓެއް އެކުަލވާލެިވގެން ، ކޮމިޓީއަކަށް ޮގސްގެން ކޮމިީޓއަކުން

ދެން އެހިސާބުންހެން ، އެޑްރާފްޓް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުކރިމައްޗަށް ައއިްސގެން

އެގަާވއިދާ ދޭތެރޭގައި  ދެްނ އިތުރަށް ފުރިހަމައަށް، އަޅުަގނޑަްށވެސް ހީވަނީ

 1190އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަ ދެކެވޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ރައްޔިތުންގެ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ ާވހަތައް ވަގުތުްނ  
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ނޑުެމންގެ އެހުންތެރިންނަށް ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން  ރޭޑިޯއއާއި ީޓވީން އަުޅގަ

ޚާބު ކޮްށފައިވާ ާދއިރާތަުކގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެމުން އެދާއިރާތަކުން އިންތި

ދިއުމަކީ ައޅުަގނުޑވެސް ތާއީދުކުރާ ކަެމއް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. 

ނުޑ ހިތައްއަރާ  1195ެއކަމާބެހޭގޮުތން ދައްކަންހުރި ، އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު އަދި މިވަގުަތކު ނޫނޭ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމީަތއި ، ވާހަކަތަްއ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު އެާވހަކަ މިވަގުަތކު ، ންޑާ ކުެރވިފައި އޮތް ކަަމކަުަށް ނުވާތީއެޖެ

، ދައްކާކަށް ނެތިން. ެއކަމަށް މަނިކުފާނު ފުރުޞަތު ދެއްަވއިފިއްޔާ 

އެކަމާބެހޮތުން އަޅުަގނުޑވެްސ ދައްކާނެ ވަރަށް ގިނަ ވާަހކަތައް އެބަހުރި. 

ނޑު   1200ގެ ވާހަކަފުޅަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެން ބައެއްފަހަރު އަުޅގަ

ތާއީދުކުރެްއވުމާިއ ނުކެރެްއވުްނ އެީއ ކިހިނެއްދާނެ ކަމެއްކަްނ ދަންުްނަވާކަށް 

 އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

هللا ޝުކުރިއްާޔ. ފުވައްމުލަުކގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަބްދު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1205ހިނގަމުންދާ ކަންތަްއތައް ހާމަކޮށް  މިޖަލްސާގައި ، ފާރޫޤް ޙަސަން. އާދެ

ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭެނގޮެތއް ދިއުމުގެ ކަންތަުކގަިއ ބައެއްބޭފުޅުން 

ނޑުމެންަނށް އެކަންތައް ، ވާހަކަފުޅު ދައްަކަވއިފި. އާދެ މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ހަމަކުރެވެމުންދޭ. ޖަލްސާތައް އަޑުައއްަސވަން ބޭނުންފުޅު ބޭފުޅުން 

ޭވގޮތެްއެވސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. ައދި ޖަލްސާގައި ވެދެަވޑަިއގެން ތިއްބެ 

 1210ދަުައްކާ ވާަހކަތަްއވެސް ބޭރުަގއި ދެއްެކވުމަކީ މަނާކުެރވިފަިއވާ ކަމެއްނޫން. 

ދެން ބޮޑަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވަމުން ތިަޔގެންދަވަނީ ވަގުުތން ނުވަުަތަ 

 އެހެންގޮތަކުންނަމަވެސް ޓީ.ީވން އެއްޗެހިން ފެންނާނެގޮެތއް. ދެން އެއީ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިންެވސް ދެންނެވިހެން ކަމާބެހޭފަރާތުގައި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގިަނ މެންބަރުން އެދިަވޑަިއގަންނަާވ މައްަސލައެްއގެގޮުތަގއި 

 1215އަޅުަގނޑު މިވާަހކަ ދަންނަވައިގެން ެއކަމުަގއި ކަމެްއކުރެޭވތޯ އަޅުަގނުޑ 

، ކަކީ މަސައްކަތް ކުރާނަން. ެދން މިހާރުވެސް މިތާނގެ ވާހަކަތަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް އަނެއްހެްނ މާނަކުރެވިފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް ނޫން. 
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ބޭނުންފުޅުގޮތަކަށް ހަމަ ބޭރުގައި ދެއްަކވާ ތިޔަބޭފުޅުން އަދި ރައްޔިތުންގެ 

ޚިޔާލު ހޯއްދެވުމާއި ރައްޔިުތންނާ މަޝްވަރާކުރެއްވުާމއި އެއީ ހަމަ ތިޔަ 

 1220ަރްއވަމުން ގެންދެވޭނެ. މިހާރު ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤެއް. އެކަންތައް ކު

ދެން އިތުރަށް ބޭފުޅަކު ވާހަކަފުޅު ދަްއަކވަން މިަވގުތަކު ބޭފަަޅކު 

އަޅުަގނޑު އަިދ ކުޑައިރުޮކޅެްއ ، އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް މިވަގުތަުކ ނެތް. ވީމާ

 ބަލާލާނަން.

 

 1225 ]ވަގުތުޮކޅެއް ހޭދަވުމަށްފަހު[

 

ނޑުމެންނަށް އެ  ކަށީގެްނވާ ވަގުުތކޮެޅއްަގއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަުޅގަ

އެކަީށގެންވާ މިންވަރަކަށް މެންބަރުން ޙިއްޞާވެވަަޑިއެގން މިކަމާމެދު 

ޚިޔާލުފާޅުކުރެިވއްޖެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ. މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ 

 1230ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރޭަގއި ދެތިންގޮތަކަށް ޚިޔާލު ގެންުގުޅއްވާަފއިއެަބވޭ. 

ނޑު ، އޭގެތެެރއިން ެއްއގޮތަކީ  ަގާވއިދުަގއި ހިމެނިގެން ވާންާވނެ މައިގަ

އުޞޫލުތަކާމެދު މުޅި މަޖިލީހުގެ ފެންވަރުަގއި ޚިޔާުލ ފާޅުކުރަްއވަިއ 

، އެޚިޔާލުތަުކގެ ދާއިރާތަުކގެ ތެރޭގައި ގަާވއިދު އެކުަލވާލެްއުވމުގެ މަސައްކަތް

މަޖިލީހުން ހޮއްވަވާ ކޮމިީޓއަކަށް ޙަވާުލކުރެްއވުން. އަދި ކޮމިޓީން 

 1235ަލވާލަްއވާ ގަާވއިދު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެްނ މަޖިލީހުން ކުއެ

އެަގވާއިދާމެދު ގޮެތއް ނިންމެވުން. ައއްުޑއަތޮޅުގެ މެންަބރު އަލްފާޟިލް 

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްާވ ވަރަްށގިނަބޭފުޅުން މިގޮތަށް  ތާއީދުކުަރއްާވ 

މަޖިލީހުން ، ެނވީވާހަކަފުޅުދެްއކެވި. ދެން ެދވަނަގޮަތކަށް ޚިޔާލު ގެން

ަގވާއިުދަގއި ހިމެނިގެންވާންވާނެ އުޞޫުލތަކެއް ކޮމިޓީން ، ކޮމިޓީއެއް ހޮްއަވވާ

 1240، އެުއޞޫލުތަކުގެ މަތިން ގަާވއިދު ެއކުލަވާލަްއަވއި، އެކަށަައޅުްއަވއި

މަޖިލީހަށް އެގަވާއިުދެގ  ޑްރާފްޓެއް ، މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް

، މި ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފަިއވަނީ ހުުުށަހެޅުއްވުން. އަުޅަގނޑަށް 

ތ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްުްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަފީފް. އަދި 
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ފާރޫޤް ޙަސަން هللا ފުވައްމުލަުކގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަބްދު

 1245އަުޅަގނޑަށް ނޯޓް ކުރެވިފައިިމވަީނ. ދެން އަދި ، ތާއީދު ކުރެްއވިކަމަށް

ގޮތެއް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވޭ. އެއީ ބ.އަތޮޅުގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާުޛ ތިންވަނަ

އިބްރާހީމް ޢަފީފް. އެއީ ކޮމިޓީއެއް އިންތިޚާބުކުރުން. ދެން ކޮމިޓީން 

ޑްރާފްޓްގެ މަސައްކަތް ފެއްެޓވުން. މާއްދާއަކުން މާއްދާައުކން މަޖިލީހަށް 

މުޅި ގަާވއިދު ، ހުުުމަޖިލީހުަގއި ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުމަށްފަ، ހުށަހަޅުއްވައި 

 1250އެްއކޮށް ނިމުމުން މަޖިލީހަށް ގެންނަވަިއގެން ފާސްުކރެއްވުން. ދެން 

މިއަށްވެސް ފ.އަތޮުޅގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އަޙްމަދު ވަނީ 

ތިންގޮެތއް މިއުޅެނީ. މިތިންގޮތްވެސް ، ތާއީދުކުރަްއވާފައި. އެހެންވީމާ 

ން. ދެން މީގެތެެރިއން ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ  ވަރަްށ ރަނގަޅުހެ

އަޅުަގނޑު ޚިޔާުލކޮށްފައި މިއޮތީ މިހާރު އާުާދައިގެގޮެތްއގައި ޖަލްސާ 

ނޑާލާފައި އިންޓަވަްލެގ ވަުަގުެތއް ވަރަށް ކައިިރާވތީ. އިންޓަވަްލގެ   1255މެދުކަ

ނޑު ޤަޞްުދކުރަނީ. އެެހންނަމަވެސް މި  ފަހުން ވޯޓަށް އަހަން އަުޅގަ

މަޖިލީހުން ގަވާއިުދ ، ޖިލީހުގަިއ ޚިޔާލުުުފާޅުކުރުމާއިމަ، ތިންގޮތުަގއިެވސް

މިކަހަލަ އެްއގޮތްާވ ކިތަންމެ ކަންުްަތއްަތކެއް އެބަހުރި. ، ފާސްކުރުމާއި

ނޑަށް ހީވަނީ އަދި ވޯޓަށް އެހުމުެގ ކުރިންވެސް ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 1260ޚިޔާލު ، ބައެއްބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާލުފުުޅ މިކަމުގައި ގެްނގުޅުްއވާެލއްވުން 

ލުކޮށްލެއްވުން ރަނގަުޅާވނެހެން. އަދި އިންަޓވަލްެގ ގަީޑަގއިެވސް ބަދަ

ނޑު ކުރިންެވސް  ޚިޔާލުފުޅު ބަދަލުކޮށްލަްއވާ ހެްއދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ދެންނެވިހެން ޤަޞްދުކުރަނީ މިކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް. އަުޅގަ

މިާހރު އަދި އެންމެ  ،އިންޓަުަވަްލގެ ފަހުން ވޯޓަްށ އެހުމަށް. އެހެންވީމާ

 1265މިނެޓެއް އެބަހުރި. އެްއ މިނެޓު ހަމަވުމާއެުކ ައޅުަގނޑު ތިޔަބޭފުޅުންނަށް 

ނޑާލުމެއް އަުރވާނަން. އާދެ ެއއީ   ، ތިރީސް މިނެޓުގެ ކުޑަ މެދުކަ

ނޑުމެން ޖަލްސާ ހިނގަމުންގެދާ ގޮުތގެމަތިން.  މިހާތަނަށް އަޅުގަ

 

 ]ވަގުތުޮކޅެއް ހޭދަވުމަށްފަހު[
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 1270 

ރ.އަޮތޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީުދ ، އާދެ ވާހަކަުަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު އޭާނައށް ފުރުޞަތު  ވާހަކަދެްއކެވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންފި. އަުޅގަ

އަރުވާނަން. ދެން ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ަވގުތުކޮެޅއް އިންަޓވަލްގެ ގަިޑއާ 

 އަލްފާޟިލް ަޢލީ ވަޙީދު.، މިދޭތެރޭގައި އޮތީ. އެވާަހކަ ދަންނަވާލުމާއެކީ 

 1275 

 އައްސަލާމް ޢައިލަިއކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނުޑ ވާހަކަދައްކާކަްށ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ފުރުޞަތު ހޯދާކަށް ނޫން އަތްއުފުލާލީކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ފުރުޞަތު  މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

ބައެއްބޭފުޅުްނ ގަޑިއާދިާމއަށް ، އްހާިއރު އިނުމުންދެއްިވއިރުަގއި ދެމިނެޓެ ވާހަކަ ެދއްކެވުްނ:

ދެމިނެޓު ، ބައްލަވާެލއްވީމާ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފުރުޞަތު ދެްއވައިިފނަމަ

ނޑުމެންނަށް އެކަން   1280ނުވަތަ ތިންމިނެޓުއިރުކުިރންވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ، ޤަބޫލުކުރެވޭނެއޭ. ރަީއސްގެ ިއޚްތިޔާރު އޮންނާނެއޭ ވީމާ ެއގޮތް އަުޅގަ

 ކުރާ ވާހަކަ  ދަންނަވާަލންވެގެން. ުޝކުރިްއޔާ. ޤަބޫލު

 

ނޑު އަރިމައްޗަށް ، އާދެ ެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ގޮްތ ފެންނަގަޑި އިނދެފައި ގަޑި ބަލާލީމާ  އަުޅގަ

 1285 ..ފުކުރެްއވުން އެދެން.އެއީ. މަޢާ

 

 ]ވަގުތުޮކޅެއް ހޭދަވުމަށްފަހު[

 

ފާރޫޤް هللا ފާޟިލް ޢަބްދުއަލްިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ގެފުަވއްމުލަކު، އާދެ

ނުޑ ، އެހެންވީމާޙަސަން އެއްެޗއް ވިދާުޅވުމަްށ އެދިވަަޑއިގެންަފއިވޭ.   1290އަުޅގަ

 ފާރޫޤް ޙަސަން.هللا އަލްފާިޟލް ޢަބްދުފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ައޅުަގނުޑ ، ބޮޑަށް މަޢާފަށްއެދުމާއެކު ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަަރށް  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު 

 އަދިެއއް ނެތޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގައި ، ދަންނަވަން ބޭނުންވީ ން ާފރޫޤް ަޙސަهللا ޢަބްދު
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 1295ކޮންމެހެން ، ަގވާއިެދއް. އެހެްނވީމާކުެރވިފަިއއޮތް ފާސް، އަމަލުކުރެވޭ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ލާޒިމެއްނޫޭނ. ޢިއްޒަތްތެރި ދޮޅުގަިޑއިރު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަވާކަށް 

ނޑުމެންނަްށ އި ންޓަވަލްގެ ަވގުތުޮކޅެްއ ދެއްވިދާނޭ. ރައީސަށް އަުޅގަ

ނޑު މިތާނގައި އި ، ންނަން ލަސްެވގެން އުޅެނީކީނޫންކޮންމެހެން އަޅުގަ

އިނގޭތޯ. ެއކަން އަުޅަގނޑަށްެވސް ކުރިއަްށވެްސ ގެންދެވިދާނެ. 

ނޑުމެްނގެ ަގވާއިެދއް ފާސްވެފައިނެތްަކން މަނިކުފާނު އެހެންނަމަވެސް   1300އަުޅގަ

 ެވގެްނ. ޝުކުރިއްާޔ.އަރުވަން ހަނދުމަފުޅުކޮށް

 

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ. ދެން  ވަރަށް، އާދެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އަުޅގަ

މިނެްޓގެ  32އަޅުަގނުޑެގވެސް އުފަލަކަްށވަނީ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑާލުމެއް އެރުވުމަށް. އެހެންވީމާ  1305ދެން އަުޅަގނޑުެމން ބައްދަލުވާނީ ، މެދުކަ

 ުޝކުރިްއޔާ. . ޖަހާއިރު 11

 

 ]ށް 11322ން  12332އިންޓަވަލް [

 

 1310އާދެ، މިހާހިސާބުން އަނެއްކާވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަްށގެްނދަން. ޖަލްސާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންގެ  ނޑާލިއިރު ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާފައިވާނެ ައޅުގަ މެދުކަ

ންީވމާ ވޯޓަށްދާން ކުރިމަތީގަިއ ދެތިންގޮތެްއ މިހާރު އެބައޮތްކަމަށް. އެހެ

އަޅުަގނޑު ގަސްދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ބައެއް ބޭފުޅުން 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވަޑއިގަންަނވަމުން އެަބގެންދަވާ. އެހެންވީމާ 

 1315 ފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.އެބޭ

 

 އި އޮތް ތިންގޮތަީކވެސް ހަމަ މިހާރު ހުށަހެޅުފަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އާދެ، ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙަަސން 

ނޑުމެން ހަމަ  ފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ:ޢަފީ ދާދި އެއްގޮަތކަށް ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް ހުށަހެޅުންތަކެއް. ައުޅގަ

މި ބޭނުންވަނީ އެއްކަމެއް. އެއީ މަޖިލީހުގަިއ އެއާބެހޭގޮތުން 

 1320ގެން ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ކޮމިޓީައކަްށ ގެންގޮސް ކޮމިީޓގައި ޑްރާްފޓެއް ހަދައި
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އަނެއްާކވެސް މަޖިލީހަށްގެެނސް މަޖިލީހުން، މަޖިލިސްގެ ަގާވއިދު 

ފާސްކުރުން. އެހެންވީމާ އައްުޑއަތޮޅު މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ނޑުމެްނ މި ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތގޮތް ެއވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑ ދޫކޮށްލާވާހަކަ ނުޑ ހުށަހެޅިގޮތް އަުޅގަ  ގޮތްކަމަށްވާތީ އަުޅގަ

 1325 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، އަެނއްާކ އެހެން މެންބަރަކުވެސް އެދިަވޑަިއގެންފި. ެއއީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްުއްސތާޛު އިބްރާހީމް 

 ޢަފީފް.

 1330 

 ތްެތރި ރައީސް. އާެދ، ރަްއޔިތުންގެ ޚާއްަޞ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަ މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 މަޖިލިސްގެ ަގވާއިދު ހެދުމުގެ މަސައްުްކަތް ކުިރއަްށގެންދާނެ ގޮތްތަަކކާމެދު  މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޢަފީފް 

ނޑުމެންނަށް  ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ ތިންގޮެތއް ައޅުގަ

ެމ ތ. އަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙަސަން އަުޑއިިވގެން ހިަގއްޖެ. ދެން

 1335ފަދަިއން އެ ތިންގޮަތީކވެސް ަވރަށް އެްއގޮތް  ޢަފީފް އެ ވިދާުޅވި

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންވެސް އަނުބރާގެނެސް އަދި  ތިންގޮތްކަމަށްވާތީ އަުޅގަ

ނުޑ  ުަތަށް އަުޅގަ އަްއޑުއަތޮޅު މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެހުށަހެޅުއްިވގޮ

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ތާއީދު

 

 1340ޝުކުރިއްާޔ ބ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާެދ، އިންަޓވަލްގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުހިތުން މަޖިލިސްގެ މެންބަރުން ވަރަށްބޮޑަށް ޚިޔާލު  ވަގުުތަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ބަދަލުކޮށްލައްވާ މަްޝވާރާކޮްށލައްވާ ހަދާފައި މިހާރު ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަާވލާނަން އެގޮތް.  ކުރިމަތީގައި ިމވަނީ ހަމައެންމެ ގޮތެއް. އަުޅގަ

ނޑު އުސޫުލތަކާމެދު މުޅި  އެއީ ަގވާއިުދގަިއ ހިމެނިގެންވާނެ މަިއގަ

 1345މަޖިލީހުގެ ފެންވަރުގައި ޚިާޔލުފާޅުކުރަްއވާ އެޚިޔާލުތަުކގެ ދާއިރާގެތެޭރގައި 

ހުން ހޮއްވަވާ ކޮމިީޓއަާކ ގަާވއިދު އެކުަލވާލެްއވުުމގެ މަސައްކަތް މަޖިލީ
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ހަވާލުކުރެްއވުން. އަދި ކޮިމޓީން އެކުލަވާަލއްވާ ަގވާިއދު މަޖިލީހުން 

އެކުަލވާލަްއވައި މަޖިލީހުން އެަގާވއިދާމެދު ގޮތެްއ ނިންމެވުން. 

ނުޑ މިހާރު މިގޮތަށް ތިބޭފުޅު ންނަށް އެުެންހެންވީމާ އަުޅގަ

 1350 ފެނިވަޑާިއގަންނަވާތޯ...

 

ކަްލ މައްސަލައެްއަގއި، ވޯޓަްށ ދަންނަވާލުން އާދެ، ުކޑަކުޑަ ެޓކްނި  

 ކުޑައިުރކޮެޅއް ލަސްކޮށްލަން ެއބަޖެހޭ.

  

 1355 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

  

މެންބަރުން.  94އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާގައި ހާޒިރުވަަޑިއގެން ތިއްބެވީ   

މިވަގުތުޮކޅުެގ ތެރޭަގއިެވްސ އިތުރު ބޭފުޅަުކ ވާހަަކފުޅު ދައްަކވަން 

ިއގެންފައި އެެބވޭ. ެއއީ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުީރގެ ޢިްއޒަތްތެރި އެދިަވޑަ

 1360މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިޙާބް. ވީމާ އަޅުަގނޑު މުޙަންމަދު 

 ޝިޙާބަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 އެންމެގޮތެްއކަމަށްވާތީ ެއޮގތާ އިދިކޮޅު ހައްަދވާނެ ބޭފުޅަކުވެްސ  ަމދު ިޝޙާބް މެންަބރު ުމޙަން

 1365އަޅުަގނަޑކަށް ހިެއއްނުޭވ މިތާ އިންނެވިހެނެއް. އެހެްނީވމާ ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރައީސް ނިންމަވާކަމަށްވަްނޏާ ވޯޓަށް ނާއްސަާވ ނިންމެވިއަސް 

ހަމަ ރަނގަޅުވާނެހެން. ދެން މަޖިލިސް  އަޅުަގނޑަށްީހވަނީ އުސޫލެއް ގޮތުން

ގެންދަވާެނގޮތް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސަށް ފެނިވަޑަުަިއަގންވާނީ. ހަމަ 

 އަޅުަގނޑު ިޚޔާލެއް ދަންނަވާީލ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 1370 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފުރިހަމައަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރަން. އެހެންނަމަެވސް މީގެ ކުރީ ޖަލްާސގައި ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް އިޚްތިރާމްކު
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ނޑުމެން އުޅުނީމާ ަގވާއިެދއްެވސް މިވަގުުތ  ކަންތައްދާން އަުޅގަ

ނެތުމާއެއްކޮށް ައޅުަގނޑަށް ޮބޑަށް ބުރަވެވެނީ މިހާރު ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން 

 1375 މަޖިލީހުން ނިންމަވާކަމެއް އެއީ މަޖިލީހުން ވޯޓުނަގަިއގެން ފާސްކުރާ

ނޑު އަދިވެްސ އެއްފަހަރު މިގޮތް  ކަމެއްގޮުތަގއި ގެންދަން. އެެހންވީމާ އަުޅގަ

ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، ވޯޓަށް ދެއްނެވުމުގެ ކުރިން އަނެއްާކވެސް ހަމަ 

ނުޑ  ބޭފުޅަކު، އާދެ މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކަވަން އެިދވަަޑއިގަީތމާ އަުޅގަ

ތު އަރުވާނަން. އެއީ އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުން އެމެންބަރަށް ފުރުޞަ

 1380 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ މެްނބަރު އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީ. 

 

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނުޑ ހަމަ އިތިރު   މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ

 ސް ކްލެރިފިކޭޝަންެއއް ސާފުކޮްށލުމުގެ ގޮތުން. ދެންމެ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީ މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޝަީހދު 

ނޑަށް މިހިތަށްއަާރ، އުެފދޭ ސުވާލަީކ  ޒަކީ ވާހަކަެދއްކެުވން: ތިވިދާޅުވި ވިދާުޅވުމަށް އަުޅގަ

 1385މިމައްސަލަ. ކޮމިޓީެއއް ެއކުަލވާލަްއވާ ގަާވއިދެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއި 

ނުޑ މިހިތަށްއެރީ  މަޖިލީހުން އެގަާވއިދާމެދު ޮގތެއް ނިންމެވުން. އަޅުގަ

ހުގައި ަބޙުޘްކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރެއްވުަމށް އަޅުަގނޑު ކޮބައިބާއޭ މި މަޖިލީ

ހުށަހަޅާވާހަކަ އިނގޭތޯ. އެީއ ގޮެތއް ނިންމެވުމޭބުނީމާ މީގަިއ ކިހިނެއްޯތ 

 މިވަނީ ެއ އަލުން ހުށަހަޅުްއާވ ަގވާއިދުަތއް މިކޮުޅަގއި ޑިޭބޓެއްަގއި އެއަށް 

 1390ވަރަކަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅޭނެޯތ ނޫންތޯ ނުވަތަ އެބަޙުޘް ކޮންމެސް

ނޑަްށ  ކުރެވިފައި ދެން ނިންމާ ނިންމުމެއް އޮތްގޮތަށް ބޭްއވުްނ އަުޅގަ

ފެންނާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާަލންވެގެން އިނގޭތޯ. މިކަމާދޭެތރޭ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑަްށ ސާފުގެންދާނެ.  ރައީސްެވސް ެއއްެޗއް ވިދާުޅވެިވއްޖެްއޔާމުން އަުޅގަ

 ތެންކްޔޫ.

 1395 

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ރ. އަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ. މަޖިލީހުން އެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގަާވއިދާމެދު ގޮެތއް ނިންމެވުްނ އެހެން ލިޔެފައި ިމވަނީ، ީމގެ މަޤްޞަދަކީ 

ގަާވއިދު ކޮމިޓީއަކުން ޑްރާފްްޓކޮށްފައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގައި 
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ން އެގަާވއިދު ފާސްކުުރން. އެހެންވީމާ ހަމައެއާމެދު ވާހަކަދަްއކާ މަޖިލީހު

 1400އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލާނަން ެއޖެންޑާގަިއވާ ަރއްޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހުގެ 

 ގަާވއިދު އެކުަލވާލެްއވުުމގެ މަސައްކަތްކުިރއަށްގެންދާނެ ޮގތަކާބެހޭގޮތުން.

ނޑު އުސޫލުތަކާމެދު މުޅި މަޖިލީހުގެ  ގަާވއިދުަގއި ހިމެނިގެްނވާންވާެނ މައިގަ

ންވަރުަގއި ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއަވއި އެ ޚިޔާލުތަުކގެ ދާއިރާގެ ެތރޭގައި ގަާވއިދު ފެ

އެކުާލވާލެްއވުމުގެ މަަސއްަކތް މަޖިލީހުން ހޮއްވަާވ ކޮމިޓީއަކަށް 

 1405ހަވާލުކުރެްއވުން. އަދި ކޮިމޓީން އެކުަލވާލަްއވާ ގަާވިއދު މަޖިލީހަށް 

މެވުން ފެނިވަޑާިއގަންވާ ހުށަހަޅުއްވައި މަޖިލީހުން ެއަގވާއިދާމެދު ގޮެތއް ނިން

 ބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

_____________________________________________________________ 

 1410 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 
ގެ ގަާވއިދު ހެދުމުގެ ކަންަތއް ގެންދާނެ ގޮަތާކ އި ވޯޓަްށ މިދެންނެވުނީ މަޖިލީހުގަމަޖިލީހު

އީ ަގވާއިުދގައި ހިމެނިގެންވާްނވާނެ މައިަގނޑު ުއސޫލުތަކާމެދު ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮެތއް. އެ

ތެރޭގައި ަގވާއިދު އެކުލަާވލެއްވުުމެގ  މުޅި މަޖިލީހުގައި ޚިޔާލުފާޅުުކރައްވާ އެޚިޔާލުތަުކގެ ާދއިރާގެ 

 1415 މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ހޮއްަވވާ ކޮމިޓީައކާ ހަވާުލކުރެްއވުން. އަދި ކޮމިޓީން އެކުަލވާލަްއާވ ގަާވއިދު

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި މަިޖލީހުން އެަގވާއިދާމެދު ގޮތެްއ ނިންމެވުން. މިގޮތަށް ހުށަހަުޅއްވާަފއިވަނީ 

އަްއޑުއަތޮުޅގެ މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް. ތާއީދުކުރެްއވީ ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު އިބްރާހީްނ މުޙަންމަދު 

 ޞާލިޙް.

 

 1420 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 94 ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި  

 92 ވޯޓު ދެްއވީ: 

 4 ވޯޓު ނުދެްއވާ: 

_____________________________________________________________ 1425 
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އެހެންވީމާ ވަރަށް ތަނަވަްސ އަޣްލަބިއްޔަތަކުން މިގޮތަްށ މިމައްސަލަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ދެން މިކަން ިމގޮތަްށ ފާސްވުމާުގޅިފާސްވީ.  ގެން ދެން އަުޅގަ

އެޖެންޑާަގއި ކުިރއަށް ގެންެދވެން މިއޮތީ ކޮމިޓީަގއި މެންބަރުން ހިމަނާނެ 

ނޑަެއޅުްއވުމަްށ ބޭފުޅުންނަސް ދަންނަވަން. ދެން މިހާރު  އަދަދެއް ކަ

 1430ދެތިންގޮތަކަށް ކުީރގެ ވާހަަކފުޅުތެރޭގައި ބޭފުޅުން ިޚޔާުލފާޅުކުރަްއވާފައި 

ތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އެބަހުރި. އެއީ ރ. އަ

މެންބަރުން. އެއަށް  15ޝަހީދު ޒަކީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަދަެދއް. 

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވަނީ ހއ. މެންބަރު އަޙްމަދު ނިޒާމް. ލ. އަތޮުޅގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން 

 1435ެމންބަރުން ތިއްބަވަން. އަދި ވަިކގޮތަކަްށ  25 ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ

މެންބަރުން ހޮއްވަވަން ދާިއރާތައް ހިމެނޭގޮތަށް. ެއއަށް ތާއީދުކުރެްއިވ 

މެންބަރުންވެސް އެބަތިއްެބވި. އަދި ހަމަ އެހެން ައއްުޑއަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ން މެންބަރު 12މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވޭ 

ނޑަށް ޮބޑަށް  ހިމެނޭގޮތަކަށް ގެންދަވަން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަ

 1440ރަނގަޅީ މިޚިޔާލުތަށް އަލުން އެބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާލަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 

ހަމަ އަލުން ހުށަހެޅުއްވުން. އެއީ އެކަމާބެހޭގޮތުްނވެސް ަތފާތު ޚިޔާލުތައް 

ނޑުމެންނަށް ފާޅުކުރެ ވިފައި. އެހެންވީާމ މިކޮމިޓީގައި ކުރީަގއިވަނީ އަުޅގަ

 މެންބަރުން ހިމަނުއްވާނެ އަދަދެއް ހުށަހަޅުއްވާ ާތއީދުކުަރއްވަުމން ގެންދެވުން

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެދޭ

 1445 

ނޑުންކޮމިޓީއެްއަގއި ތިބޭނެ މެންބަރު އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   ދެކޭގޮުތގައި އެހާ ދިގު  ނަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެްނމެންގެ ޚިޔާލު ބަޙުޘްތަކެ އިްބރާހީމް ަޝރީފް   އްކުރަންޖެހޭ މައްސަަލއެއްނޫން. އަުޅގަ

މިއިން  12، 22، 15، 25އެްއގޮތްކުެރވިދާނެ. ައޅުަގނޑު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮންމެއަދަދަކީވެްސ ައޅުަގނަޑށް ހަމަ ރަނގަޅު އަދަދުތައް. އެހެންނަމަވެސް 

 1450ރާއްޖޭގެ  މިގޮތަށް މިހުށަހެޅީ ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނާ 12އަޅުަގނޑު 

ބަލާ ވީހާވެސް އިްނސާފުވެރިގޮަތކަށް  އާބާދީގެ ނިްސބަތަށް އިރައްޔިތުންނާ
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ބަލާ އެންމެ  މައްޗަށް  އުސޫުލގެ ޕްރޮޕޯޝަނަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ

ނޑު  ނޑު ހުށަހެޅިގޮތް އަުޅގަ ރަނގަޅުގޮަތކީ ެއއީ ކަމަށްެފންނާތީ. އަޅުގަ

، 3ސަރަަޙއްދުތަކުން  ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލާނަން. ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ

 1455ރާއްޖޭގެ ެދކުނުގެ ސަރަޙައްދުތަކުން ، 3ރާއްޖޭގެ މެދު ސަރަޙައްދުތަުކން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްބޭފުަޅކު، ވަޒީރުްނގެ ، 3

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭން އެއްބޭފުޅަކު، އަދި މާލެއަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ 

އްަދކަށްާވތީ މާލޭން އެއްބޭފުަޅކު. ޭއރުން ރާއްޖޭެގ ވަރަށް ބޮުޑ ސަރަޙަ

ނަޑކަށް އެކަީށގެންވާ ަރނގަޅުގޮެތްއގަިއ  ރައްޔިތުންެގ ތަމްސީލުވުން ާގތްގަ

 1460ތަމްސީލުވާނެ. ދާދި ހަމަހަމަ އިންސާދުވެރި ގޮެތއްަގއި. ދެން ސުވާލު 

 މީހުންކޮށްފާނެ ކީއްވަގެންތޯ މިހާދަށް އަދަދެއް މިހުށަހެޅި. ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު  ރައީސް ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓއަކަްށވެސް މިމައްސަލަ މިގެްނދާ މައިގަ

މެންބަރުންގެ މަޖިލިސްއަކުން އެއްކޮށް ބަޙުޘް  129މަޤްޞަދަކީވެސް 

ކޮށްގެން މީތި ޑްރާފްޓިންގ ކުރުމުގެ ޓެކްނިކަލް ސްޭޓޖްގައި ދަތިތަކާ 

 1465ނގަަޅކަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތިވާނެީތ އެކަން ހަުލވިކޮށް ވީހާެވސް ރަ

ކުރުމަށްޓަކައި. ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވިސްނާވަަޑއިެގން މަޖިލީހުގައި 

ތިއްބެވި ޑްރާފްކުރަން އެންމެ ކުޅަދާނަ އެންމެ ރަނގަުޅ ބޭފުޅުންނަށްގެ 

މައްޗަށް ަނޒަރުހިންގާ ވިްސނާވަަޑއިގަތުމަށްފަހު މެންބަރުން ހޮއްެވވީމާ 

ވިސްާނފައި ވަރަށް  މިދެންނެވި ރެޕްރެޒެންޓޭަޝންގެ ތެރެއަށް

ނޑަށް ފެންނާތީ.   1470ރަނގަޅުގޮަތކަށް މިކަން ނިމިގެންދާނެކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުނުކުރާީތކީނޫން. އެން   ކޮންމެހެން އެހެން އަދަދުތަކަށް އަޅުގަ

ނުޑގެ ހުށަހެޅުން އަޅުަގނުޑ  ބޭފުޅުން އިންސިސްޓްކުަރއްަވންޏާ އަޅުގަ

ަތކަށްެވސް ގަދަަބހުން އެކަހަލަ ފަހުންވެސް ދޫކޮށްލާގޮތަށް މިހުރީ. އެއްގޮ

ގޮތަކަށްނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވިކަހަލަ އިްނސާފުވެރި އަިދ 

 1475މަސައްކަތަށް، ކުރިމަތީަގިއ އޮތް މަސައްކަތަށް ވީހާވެސް ފަސޭހަ، 

ލުއިގޮތަކަްށ މިކަން ގެންިދޔުމަށްޓަކައި މެންބަރުންގެ އަދަުދ މަދުކޮށް އަދި 
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ގެންާވ، ތަމްސީލުވާނެ ރަނގަޅުގޮތަްށ ރައްޔިތުން ވީހާވެސް އެަކށީ

 ހަމަޖެއްސުން ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 1480ރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝުކުރިއްޔާ އަްއޑުއަޮތޅުގެ ިޢއްޒަތްތެ ކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އަރުވަނީ ަހއްދުންމަތީގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރީފް. ދެން އަޅުަގނޑު ުފރުޞަތު ޝަ

 ސައިނަށް.މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙު

 

ނުޑވެްސ ގިނަބޭފުޅުންެގ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، އަުޅގަ

 1485 ޝުޢޫރާއެއް ގޮތަށް ދިއުމަށް ހަމަ މިހުރީ އެގޮތުަގއި. އެހެންނަމަވެސް  ަސއިން ޢަބްުދއްަރޝީދު ޙު 

ެގ އަޅުަގނުޑވެސް ވިސްނުންަތކެއް ވިސްނާފަިއ ވީާހެވސް ރާއްޖޭ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރައްޔިތުންގެ ތަމްސީުލވުން ވާހާގޮތަކަށް ހިމެނޭގޮތަކަށް މި ކޮމިޓީވެްސ 

ނޑު ެއގޮތަށް ހުށަހެޅީ.  ހިމެނިގެން ދިއުމަށް ވިސްނުމެއް ވިސްނާފައި އަުޅގަ

އަދި މިހާރު އަތޮޅުތަކުްނ އިންތިޚާބުވެ ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނަކީ 

 1490ބޭފުުޅންކަމަށްވެފަިއ، ޤާބިލު، އެކަީށގެންވާ  ކޮންމެއަތޮޅަކަށް ބެިލއަސް ވަރަށް

ކޮންމެއަތޮޅަކުްނވެސް ެނގޭ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭންވެސް ތަާފތު ގިންތިތަުކގެ 

ނޑު އެގޮތަްށ  ތަފާތު މަޢުލޫމާތުގެ ބޭފުޅުން ނެގިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަ

ނޑަށް ވިސްނޭގޮުތަގއި މިމަޖިލީހުގެ ބޮޑުކަމާއެީކަގއި  ހުށަހެޅީ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު މިހުށަހަޅައިގެން އެްއގޮތަކަްށވެސް ބޮުޑ  އަަދދެއް ނޫން އަުޅގަ

 1495މިއުޅެނީކީ. ެއއީ ައޅުަގނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑަށް މިހާތަނަށް 

ކޮމިޓީތަކުަގއި، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މިދިަޔ ތަޖުރިބާއަށް 

ނުޑ  ބަލާއިރު ކޯރަމްގެ ަމއްސަލަައކީ ެއއީ ވަރަށްޮބޑު މައްސަަލއެއް. އަުޅގަ

ދަންނަވަން މިމަޖިލިސްގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އެކަހަޖަލަގޮތަކަްށ ނު

އެހެންދާނެއެކޭ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އެކަްނ 

ނޑު ހިތާމައާެއކު ދަންނަވަންޖެހެނީ   1500ހިނގަމުންދާގޮތަށް ބަލާއިުރ އަުޅގަ

ސް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ައދަދު ކުޑަވުމަކީ ެއއީ ޙަޤީޤަތުގަިއވެ

 13މައްސަލައެކޭ. މިހާރު އަުޅަގނޑު މިހުށަހެޅިގޮތުން ދެބައިކުޅަެއއްބައި 
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މެންބަރުން ތިއްބެވިްއޔާ ައދި މަޖިލިސްގެ ރައީްސއާިއ ނާއިބުރައީްސ 

ނުހިމެނޭކަމަށްވަންޏާ އެއަށްވުެރން މަދުއަދަދަކުންވެސް ކޯރަމް ހިމަނައިގެން 

 1505ވަންބޭނުމީވިްއޔާ މިކަްނ ގެންދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ މިކަން އަވަހަށް ގެންދަ 

ކުރެޭވގޮތަކަށް ނިންމަވަންޖެހޭނެ. މާބޭފުޅުން އަދަދު މަދުކުރައްަވއިފިާޔ 

މެންބަރުންގެ ކަންތައް ހުންނަގޮތުންނާ އެކީަގއި މިކަހަލަ ގޮތެއް 

ދިމާވެއްޖިްއޔާ މިއީ ގަާވއިދު ލަސްވުމުގެ ފުރުޞަތަކަށްވެާދނެ. އެސަބަބަށް 

ނޑަށް މިހާތަނަށް ފެނިފައިހުރި ފެނުމުގެ ވިސްނާފައި، ޚާއްަޞކޮށް ައޅުގަ

ނުޑ އެހެންދަންނަވާލީ. ެއއީ އަޅުަގނުޑވެްސ   1510މައްޗަށްބުރަވެހުރެ އަުޅގަ

 15އެއަްށވުރެ ކުަޑއަދަދަކަށް ދާކަށް މައްސަލައެއްނެތް. ިމސާލަކަށް 

މެންބަރުންނުން ކޯރަމް ހަމަވެގެންދާނެ.  7މެންބަރުން ކަމަށްވެއްޖިްއޔާ 

ކީ ނުކުންނާނެ މައްސަލަތަކަށް ވިސްނާަވޑަިއގެންދެްއވުން އެހެންކަމަށްވުމާއެ 

ނޑަށް މިކަމުަގިއ މިއަަވސްކުރަްނ  އަޅުަގނުޑ އެދެން. އެީއ އަުޅގަ

 1515ބޭނުންވާކަމާ މީަގއި ރަްއޔިތުްނގެ ޝާމިލުވުން ވީހާެވސް ބޮަޑކަށް ހިމެނުން 

އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީާއއި މިއީ މިމަޖިލީހުންނާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ލުކުރަންޖެހޭ އަދި މަޖިލީހުގެ ޚިޔާލުތަކުގެ ަމއްޗަްށ ބުރަވެފައިާވ ޢަމަ

ހަރުދަނާ ގަވާއިތަެކއް ހެދުމުގެ ބޭނުމުގައި ގިނަބޭފުޅުްނެގ ޚިޔާލު މީގައި 

ހިއްސާކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއި އަޅުަގނުޑގެ އަތަށް ހުށަހެޅީ. އެހެންވީމާ 

ނޑު ހަ  1520މަ އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން އަދި މިފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް ިގނަ ބޭފުޅުން  ކުރިއަްށގެންދަން ބޭނުން. އަދި އަޅުގަ

ނޑު އޭރުެވސް އަޅުަގނުޑ  ތާއީދުކުރެްއވީތީ އެބޭފުޅުންަނށްވެސް އަުޅގަ

ނޑު  ހިތުގައި އޭަގއި ޝުކުުރއުފެުދނު. އެހެންވީމާ މިފުރުޞަތުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހެޅި އެބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ،  އަޅުގަ

 1525މެންބަރުންގެ ކޮމިީޓއެްއ  25 ޕޮޒިޝަނަށް ައޅުަގނުޑ ބޭނުންވަނީކީމްކޮ

ނޑު ބޭނުންވަނީ .ހިމެނޭކަށް ނޫން އަތޮޅުތަުކެގ ތަމްސީލުވުން  އަޅުގަ

މީހުންެގ  23މީހުންގެ ނޫީނ  25ހިމެނޭގޮތަކަށް އޮންނަން.  މަންދޫބުން

އިގެްނއުޅެނީ. ކޮމިޓީއެއް ހޮވިަފއި އޮންނަން. އެގޮތަށް ައޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަ
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ހޭ މިދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީާސއި ނާއިބު ރައީސް  23

ނުޑ އެ ހުށަހެޅުން   1530ނުހިމަނައި ދަންނަވާ ކަމުަގއި ވަންޏާ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 އަދިވެސް ަތކުރާރުކޮށްލަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ލްފާޟިލް ދޮންއާދަމްފުޅު.މާލެއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 1535 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަނެއްާކެވސް ބަޙުޘްތައް  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު 

 ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާއެކުަގިއވެްސ  ތަކުރާރުވަމުންދިޔުމާއި އިުތރު ދޮންާއދަމްުފޅު 

ލ. ، ހަރަށްއަނެއްާކވެސް އަޅުަގނޑު ޢަްބދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ދެވަަނ ފަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިްނ ދެވަނަފަހަރަށް 

ނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހަކ  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް އަދިވެސް އަުޅގަ

 1540 ދަންނަވާލުމަށް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. 

 

 ރު އަލްފާޟިލް ޙަމްދޫން ޙަމީދު. ޝުކުރިއްާޔ. ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތު ނެގީ ދެންމެ ލ.  ވަީޒރުންގެ މަޖިލީުހގެ 

 1545 އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ހުށަހެޅުއްވި  މެންަބރު ަޙމްދޫން ޙަީމދު 

. ައޅުަގނޑު ދެން އިތުރަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާގޮތަީކ ގޮތަށް ތާއީދުކުރަން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ިމ  25މިމަޖިލީހުގައި ކުރިން ވާހަކަދެއްެކވި ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވި 

އަދަދު ނުވަތަ ކޮންމެ އަތޮަޅކުން ނުވަތަ ކޮންމެ ދާއިރާައކުން ބޭފުޅަކު 

ފަރާތުން ހޮއްަވވަން ދަތިވެދާނެ. އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަނީ ކޮންމެ އަޮތޅެއްެގ 

 1550ތިއްބަވާ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކޮށްލައްވާަފިއ 

ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުަރްއވަން ނުވަތަ ހުށަހަޅުއްވަން. ކޮންމެހެން މި 

މަޖިލީހުގައި ނޫނަސް ފަހުން އެހެން ތާރީޚެްއގަިއ ނަމަވެްސ ނުވަތަ ދެން 

ެއީއވެްސ ގޮތެއް. އޭރުން  އޮންނަ ޖަލްސާއަކަށް ނަމަެވސް ހުށަހަޅުއްވަން.

އެއީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ދެ ، ކޮންމެ އަތޮޅެއްގެ ހުރިހާ މެންބަރުން
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 1555، މެންބަރުންނާއި ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ފަހުން ހޮވިވަޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންނާ

މި ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކޮށްލައްވާަފއި އެބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ނަމެއް 

ހަމަ އެގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ މެންބަރުންގެ ހުށަހަޅުއްވަން. ދެން 

ތެރެއިންވެްސ ނަމެއް ހުށަހަުޅއްވަން. ހަމަ ެއގޮތަށް ަވޒީުރންގެ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިންވެސް ނަމެއް ހުށަހަޅުއްވަން. އޭރުން މުޅި މަޖިލީހުގެ 

 1560ފެންނާތީ.  ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓުލާކަށް އޭަރކުން ނުޖެހޭނެކަމަށް 25ތެރޭގައި މި 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

  

ޝުކުރިއްާޔ. ަވޒީރުންގެ ަމޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޙަމްދޫން ޙަމީދު. އާދެ ދެން އަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތު އަުރވަނީ އަިރއަތޮުޅ 

 1565 އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު އަލްާފޟިލް މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމަށް. 

 

w އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު  r. ްއިކުމް. އަްއޑުއަޮތޅުގެ މެންބަރުޢަލައަްއސަލާމ 

 ތް ކަމަށް އިޝާރާތްކުރެްއވުމާއިޝަރީފު ދެބަހެއްވާން ނެއިބްރާހީމް  މުޙަްނމަދު މަްޖދީ އިްބރާީހމް 

ނުޑ ޙުސައިން ުހށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުްނ ެއއީ ައޅުގަ ޢަބްދުއްރަޝީދު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1570، ވަރަށް ޤަބޫކުރާ ގޮތެްއކަމާއި ަހމަ އެހިނދު ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު

މިމަޖިލީހުގައި ވަޒީރުންގެ ިގންތީން ހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި މެންބަރަކު އެ 

ނޑު  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮެތއް ކަުމގައި އަުޅގަ

މުން ނިންމުމަށް ގިނަ ބަެއއްެގ ހާމަކުރަން. އެއީ އަހަރަމެންެގ މި ނިން

މަޝްވަރާ ލިބުމަކީ މި އޮށްޓަރުހުރި އެއްޗަކަށް ވެގެންާދނޭ ކަމެއްކަމަށް 

 1575ގިނަ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅންތަކުންވެސް އިިވގެން ސާިބތުވެގެން ާދކަން 

އެއީ އެންމެން ދަންނާނެ ތެދު ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންކަމާެއކުަގއި އަޅުަގނުޑވެސް 

ާވވާހަކަ މިމަޖިލީހުގެ އެންމެހާ މެންބަރުންގެ އަރިހަށް އެގޮތަށް ބުރަ

 އަރިސްކުރަން. ޝުކުިރއްާޔ. 
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 1580ޝުކުރިއްާޔ. އަިރއަތޮޅު އުުތރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަީނ  މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް. ދެން އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙަންމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމަށް. ހައްދުންމަތީގެ

 

 އާދެ ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނުޑވެސް ަދންނަވާލާހިތްވާ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 1585 ދެތިން ނުކުތާއެއް އެބައޮތް ިއނގޭތޯ. އޭގެ ތެރޭަގއި ޚާއްަޞކޮށް އަޅުަގނުޑ  މުޙަްނމަދު ަނސީމް އިްބރާހީމް 

ނޑުމެން މިުއޅޭ ޒަމާނަކީ ވަރަށް ތަހުޒީުބ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ޒަމާނެއް. މި ޒަމާނުގެ ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ކަމެްއ ކުރާއިރުަގިއ 

ކުޑަ ރިސޯސްތަެކއް ބޭނުންކޮްށލައިގެން ކުރުްނ ، ވަގުުތކޮޅަކުން އެކަމެއް ކުޑަ 

އަޅުަގނޑުމެން  ންޑް ނޫނިްއޔާމުޖެކްިޓވް އޮިރއެންޓެއޮބްމާ ރަނގަޅޭ. ދެން 

 1590މިކުރަންއުޅޭ ކަމުގެ މަްޤޞަދަށް ބަލާއިރުގައި ިމީއ އަޅުަގނޑުމެން 

މިމަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކަްނތައްތައް ކުރާެނގޮުތގެ އިާދރީ ގަާވއިދެްއ 

އެކުަލވާލުން. މި ަގވާއިދަީކ މުހިންމު ގަވާއިދަކަށް ާވންޖެހޭނެ ހުރިހާ 

ނުޑވެްސ އިޙްތިރާމްވެސް ބޭފުޅުންވެ ސް ދެންމެ ވިާދުޅވިފަދައިން. އަުޅގަ

އެބޭފުޅުން އެ ހުށަހެުޅއްވި ހުށަހެޅުންތަކަށް. އެހެންަނމަވެސް ދެންމެ ، ކުރަން

ނޑު ހިތަށްައރާއެްއޗެއް ހަމަ   1595އޮނަރަބްލް ޙަމްދޫން އެ ވިދާޅުވިހެން އަުޅގަ

އިމުވެސް އެބަ މިއީ ކިހިނެއްބާއޭ ވާނީ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ހަމަ ގަ 

ތިއްބެވި މިކަމަށް ޤާބިލު ލަޔާޤަތު ލިބިގެންވަަޑިއގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. 

އެގޮތުން ހަމަ އެިކއެކި ބޭބޭފުޅުން ނަންފުޅުތައް ހުށަހަޅުއްވަމުްނ 

ގެންދަވަްނވީ ނޫންތޯއޭ ދެްނ އެއީ ނަންފުޅުަތއް ހުަށހަޅުއްާވއިރުަގއި 

 1600އެ ބޭފުޅުން ، ނާަވޑަިއގެންފައި އެބޭފުޅުންގެ ލަޔާޤަާތއި ޤާިބލުކަމަށް ވިސް

މަޖިލީހުގައި ކުރިން އަދި މިހާރުވެސް ކުރަްއވަމުން ގެންދަާވ ޚިދުމަތްތަކަށާއި 

އެްއޗެހިުިތަކަށް ބައްަލވާލަްއވާފައި ދެން ާތއިދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުްނ 

ނޑައަާޅކަށް  ތާއީދުކުރަްއވާފައި ޭއގެ ތެރެިއން ވަކި އަދަދެއް ކޮންމެހެން ކަ

ހިެއއްނުޭވ އެއީ ާލޒިމުކަމެއް ހެނެއް. ދެން އަޅުަގނަޑކަށް 

ނަޑކަށް ހިޔެއްުނވޭ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހުރިހާ   1605އިންސާފުވެިރވުމަށްޓަކައި އަުޅގަ
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އަދި ކޮންމެ އަތޮޅަކުްނ ، ރައްޔިތުން ީމގައި ޝާމިލުވާޭނ ެއއްވެްސ ގޮެތއް

މެންބަރަކު މިސާލަކަށް ހިްއސާކުރިކަމުަގއި ވިަޔސް ުނވިޔަްސ ޭއގެ 

ޝަރީފް ކުރިން ވިދާޅުވިހެން ީމގައި ހަމަ ޭބނުންވަނީ މަދު ބަދަލުގައި 

އަދަދެްއގެ ބޭފުޅުންކޮޅެއް ެއހެންނަމަވެސް އެބޭފުޅުންކޮޅަީކ އެއީ މިކަން 

 1610ރަނގަޅަށް ދެނެަވޑަިއގެން ިމކަން ރަނގަޅަށް ކުރެޭވވަުރެގ ޤާބިލިއްޔަތު 

ނޑަްށ ހީވަނީ ައޅުގަނ ޑުމެންެގ ހުންނެވި ބޭފުޅުންކަުޮޅަކަްށވެްއޖިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ހަމަ  މަޤްޞަދު ކާމިޔާބުވާނެހެން. އެގޮތުން އަުޅގަ

އެިކއެކި ބޭބޭފުޅުން މިކަމަށް ޤާބިލު ބޭބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ހުށަހަޅުއްަވއިގެްނ 

ކޮންމެހެން ވަކި އަދަދަކަށް ިދއުމަކީ ެއއީ ާލޒިމުކަމެއް ނޫނޭ އެހެންނަމަވެސް 

 1615އީ އެބޭފުޅުން ެއވިދާޅުވާެހން އޮތްކަމެއް. މީގައި އިންސާުފވެރި ވުންެވްސ އެ

 އެހެންވީމާ ެއވާހަކަ ދަންނަވާަލން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ހައްދުންމަތީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާިޟލް މުޙަންމަދު  ޝުކުރިއްޔާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަީނ  ނަސީމް އިބްރާހީމް. އާދެ ދެން އަޅުގަ

 1620 ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާއިޒަށް. މާޅޮސްމަޑުލު

 

 އާދެ ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ އަުޅަގނޑު ބުރަވަީނ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ކޮމިީޓއެްއގެ ވާހަކަ ދަްއަކވާއިރު އަދަދެއް ެއއީ  މެންަބރު ޢަލީ ފާއިޒް 

ހޭނެ އެއްެޗއްަކމަށް އެހެންކަމުން އަދަދެްއެގ ވާހަކަ އެބަ އޮންނަން ޖެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ޝަހީދު ، ދައްކަންޖެހޭ. މެދު މިންވަރަށް އީމާން ވުމުގެ ގޮތުން  1625ައުޅގަ

ެމންބަރުން އެއީ  15ޒަކީ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ތާއީދުކޮށް 

ނޑު  ިމ އަޅުަގނޑަށް ާތއީދުކުެރވޭ ައދަދެއް ކަމުަގއި ދަންނަވާލަްނ އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު ހޯދީ.

 

 1630ޝުކުރިއްާޔ. މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާއިޒް.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެން މިހާރު އެދިވަޑަިއެގންފައިވަނީ އަެނއްާކވެްސ އައްުޑއަތޮުޅގެ 
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްލފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް. މިހާރު މި 

ބަިއގަިއެވސް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާތީ  މި، މައުޟޫޢު

އަޅުަގނޑު ކުޑަކޮށް ކުރިންެވސް މަޑުކޮށްލީ އެކަަމކު އަުޅަގނޑު މިހާރު މި 

 1635ފުރުޞަތުއަރުވަނީ އަްއޑުއަޮތޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަލްފާޟިލް 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

ނޑަކަްށ ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުަގނުޑ ކުރި  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   ންވެސް ދެންނެވިން. އަދަދަީކ އަުޅގަ

 އެހާ މުހިންމު ކަމެއް ނޫނޭ. ބައެއް ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންެގ އަދަދު ވަރަށް  އިްބރާހީމް ަޝރީފް 

 1640ވިސްނާަވޑަިއގެން ހުށަހެޅުއްިވ އަދަދެއްކަމަށް ވިދާޅުެވއްޖެ އެހެންވީމާ ލ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޙްތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުްނ އަޅުަގނުޑެގ އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އި

އަޅުަގނޑަށް ާތއީދުކުެރއްިވ ޢިއްޒަތްތެިރ ، ހުށަހެޅުން މި ނެގީ. އާދެ 

ނަސީމް ވާހަކަ ، މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމާއެކު

މިދެންނެވީ ލ. އަތޮޅުގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެންވީމާ ކުރިންވެްސ 

 1645ޙުަޘކަށް މިކަން ދާކަށް ނެތް ވާހަކަާއއި އެހެން ބޭފުޅުން އަޅުަގނުޑ މާދިގު ބަ

އެބޭފުޅުންގެ އަދަދަށް ހިފަހައްޓަވަން ތިބި ކަމަށް ވަންޏާ އެބޭފުޅުންނަށް 

ނޑު ދަންނަވާފައި އޮންނާތީ އަޅުަގނޑު އަނބުރާ ، ދޫކޮށްލާނެ ވާހަކަ އަޅުގަ

 އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން މިގެނައީ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 1650 ޝުކުރިއްާޔ. ައއްުޑއަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 

 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 

ކުަޑއިރުކޮެޅއް ބަލައިީލ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް ، އާދެ 

 1655ގެންނަވާފާނެ ކަމަށް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި މިއޮތީ ކޮމިޓީެގ 

މެންބަރަުކ ، އާދެ، އަދަދު. ދެ އަދަދެއް މިއޮތީ. އެއް އަދަދަކީ މެންބަރުންގެ 

ނޑު ހަމަ އިްޙތިރާމް ކުރުމުެގ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގަތީމާ އަުޅގަ
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ގޮތުން ފުރުޞަތު އަުރވަނީ. އާދެ ފުަވއްމުލަުކގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު 

 ފާރޫޤް ޙަސަން.هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 1660 

ނޑުވެސް ހަމަ އިންތިހާދަރަޖައަށް މަނިކުފާނަށް   މެްނބަރު ފުވަްއމުލަކު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑަށް ވިސްނިފައި އޮްތޮގތުގަިއ މިހާރު  އިޙްތިރާމާއެކު  ާފރޫޤް ަޙސަން هللا ޢަބްދު  ދަންނަވަން. ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގިއ އޮތީއެންމެ އަދަދެއް. ެއއީ މިފަހަރުގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އްވާލެްއވުމުަގއި ވިދާޅުެވއްޖެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުްއވުންތައް އަލުްނ ން ހުޅުސެޝަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮުތގަިއ   1665ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ޖަލްާސގެ ފަހު ބައިގައި ރ. ، ފަހުގެ ، އަޅުަގނޑަށް ވިސްނިފައި އޮްތގޮތުަގއި

ހުށައެއް ނާޅުްއވާ އެހެންވީާމ  އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީދުޒަކީ

ބ. އަތޮުޅގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ، މަޢާފުކުރެްއވުްނ އެދެން، ޢަލީ ވަޙީދު

މެދު މިދްވަރަކަފް ދޫދް އީމާދްވާދްޖެހޭދީކީއެއް. އަޅުގަދޑު ، ޒްޢަލީ ފާއި

 1670މިދްވަރަފް އީމާދްވާދް ޖެހޭދީ. ހުފަހެޅުއްވި ހުފަހެޅުއްވުމަކީ ، ހިތުދް

އެހެދްވީމާ އެއީ ، ތާއީދުކުރެއްވުމެއް އެއީ އަޅުގަދޑު ހިތުދް

ހުފަހެޅުއްވުމެއްހެދެއް އަޅުގަދޑަކަފް ހިއެއްދުވޭ. އެހެދްވީމާ އަޅުގަދޑު 

ދެކޭގޮތުގައި މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތީ އެދްމެ ހުފަހެޅުމެއް އެއީ 

 ލ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިދް ހުފަހެޅުއްވި

 1675 ހުފަހެޅުދް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

هللا ޝުކުރިއްާޔ. ފުވައްމުލަުކގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ފާރޫޤް ޙަސަން. އާދެ ތިަޔ ވިދާުޅވިހެން ތިކަން އޮތީ. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑަްށ މި ފަށަިއގަންނަމުން ދެންނެވުނު  އަޅުަގނޑަށް ީހކުރެވުނީ އަުޅގަ

 1680އެްއޗެްއގެ ގޮތުންހެން ެއކަން އެހެންވެފައި އޮތީ. ކޮންމެއަަކސް މިހާރު ރ. 

އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަީކ 

ނުޑ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ އެބަ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ. އެހެންީވމާ އަުޅގަ
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ތެރި މެންބަރު އެމެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. ރ. އަތޮުޅގެ ޢިްއަޒތް

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީ.

 1685 

ނޑަށްެވސް  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ    ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުގަ

ނޑަށް ހީެވގެން މިއުޅެނީ މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޝަީހދު   މިހާރު ، މިހާރު އޮޅޭ ގޮތް ވާންފަށަިއފި. އަޅުގަ

ތާއީދުވެްސ ައދި  އޮތްކަމަށް. އެއަށްއަޅުަގނޑަށް މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން   އްކެުވން:ވާހަކަދެ ޒަކީ 

އެއްފަރާތަކުން ލިބި އަނެްއކާަފހުން އެހެން މެންބަރަކުވެސް އަޅުަގނުޑ މި 

 1690، ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރިކަމަށް. އަދި ރިޔާސަތުން ވެސް ެއޔަށް

ނުޑ ، އި އަޅުަގނޑަށް އޮޅުންައރާތީފަހުން އެއްޗެއް ވިދާުޅވެފައި ނެތީމަ އަުޅގަ

ނުޑ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ  އެބަ ހިތަށްއަރާ މިހާރު މި އަުޅގަ

ގެންދަންވީ ބާޭއވެސް. އެެހންނަމަވެސް މިޔަށް ކޮންމެވެސް ވަެރއްެގ 

ބޭފުޅުންގެ ތާއީދު އޮތްކަމަށް ހީކޮށް އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުން ހަމަ އޮތްގޮތަށް 

 1695 ށް އެދެން. އެެހންވީމާ އެވާަހކަ ދަންނަވާލަންެވގެން.ބާއްަވއިދެްއވުމަ

 

ޝުކުރިއްާޔ. މާޅޮސްމަޑުުލ ުއތުރުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާިޟލް އިބްރާހީމް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށްވެްސ  ޝަހީދު ޒަކީ. އާދެ އަުޅގަ

ސް ދެމުން އަޅުަގނޑު ގެންެދވޭތޯ އިޙްތިރާމްކޮށް އަިދ ެއޔަށް ުފރުޞަތުވެ

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަީނ ކޮޅުމަޑުލުެގ ، ބަލާނަން. އާދެ  1700މިހާރު އަޅުގަ

 ރަޝީދަށް. ލްފާޟިލް ރިޔާޟްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

 ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ރައީްސެގ ހަނދުމަފުޅުން  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު  

 ހީވާތީެވ ކުޑަކޮށް އެކަން ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަުރވަްނ  ސާލިހެންކަމެއް ަކއް ރިޔާޟް ރަީޝދު 

ބޭނުންވާތީވެ އެވާހަކަދަންަނަވނީ. އެއީ ޙަމްދޫން ޙަމީދު ޮގތެއް ހުށަހެޅުްއވި  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނާ ދީއަކީ ވާހަކަދެްއކުމުގަ މަޖްދީ ތާއީދުކުރެްއވި. މަޖް އެޔަށް  1705އި ައޅުގަ

ނޑަށް ޔަޤީން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ، ޮގތުންބާރާތްގެންނަވާ ތަންކޮޅެއް ޢި އަުޅގަ

ރައީސަކީ ބަހަށް ވަރަްށ މޮޅު ބޭފުޅެއްވީމާ އެަކން ފަހަރެއްގަިއ 

ނޑަށް ެއކަމަކު ހީވަނީ  ނަގައިުނގެނެވުނީކަމަށް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ
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ޙަމްދޫން ޙަމީދުގެ ވާހަކަފުޅަްށ މަޖްދީ ތާއީދުކުރެްއވިހެން. ެއހެންވީމާ އެކަްނ 

 1710 ނޑަށް ސާފުކޮށްަލއިދެްއާވ. ޝުކުރިއްާޔ.އަޅުގަ 

 

ކުިރއްޔާ. ތި ަހނދާން ކޮށްދެއްވި ނުކުާތއަްށ. ޙަޤީޤަތުގަިއ ޝު، އާދެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑ ހަނދާންނެތިފައެްއ ނޫން. ކޮމިޓީއަށް މެންަބރުން ހޮވުމުގެ 

އްކަމަށް އެހެން ެއވާހަކަ ދެން ދައްކާިއރު ނިންމާލަންޖެހޭ މައްސަލައެ، ވާހަކަ

 1715ހީވާތީ މި ސްޓޭޖުގައި އަުޅަގނޑު ެއވާހަކަ ެއއީ ވަކި ގޮެތއްކަމަށް އެހެން 

ނުޑ ެއކަން ލަސްޮކށްލީ. ކޮމިޓީއަްށ  ނުދަންނަވާ ދިޔައީ. އެހެންެވެގން އަުޅގަ

މެންބަރުން ހޮވަން މިމަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެްއކޭއިރު އެ ުނކުތާއަށް ައޅުަގނުޑ 

ން. މި ދެންނެވީ ހަމަ އެ ހުށަހެޅުްއިވ ހަމަ އެ ފުރުޞަތު އަުރާވނަ

ނޑު ބަަލއިގަނެ އެޔަްށ  ހުށަހެޅުއްވުން ހުށަހެޅުްއވުމެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

 1720މަޖިލީހުގެ ކުރިމައްޗަށް އެބައި ގެންނާނަމޭ. މިހާރު އަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތު 

އަރުވަނީ މާޮޅސްމަޑުލު ދެކުުނބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައލްފާޟިލް ޢަލީ 

 ޒަށް.ފާއި

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު  މެންަބރު ޢަލީ ފާއިޒް   1725 ކުރިންވެސް ހަމަ ދެންނެވިގޮަތށް ޝަހީދު ޒަކީގެ ހުށަހެޅުްއުވމަށް އަޅުގަ

ފަށްޓައި ތާއީދުކުީރ  އަނެއްާކވެސް ތާއީުދކޮށް. އެެހންވީމާ އާ ފެށްޓުމަކުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އިނގޭތޯ.

 

މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މިކަމަށް ހަމަ ވަރަށް ، އާދެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1730ރަނގަޅަށް ިވސްނުމަށްފަހު މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ައއިްސފައި މިވަނީ. 

އްބެވުމަށާިއ މެންބަރުން ތި 15އެއީ ގަާވއިދު އެކުަލވާލުމަށް ހެދޭ ކޮމިޓީގައި 

މެންބަރުން ނަންގަވާނެ ަވކި  25ދެން އެ ، މެންބަރުން ތިއްބެވުމަށް 25

ގޮތެްއވެސް ވަނީ ހުށަހަޅުްއާވފައި. އެ ގޮަތކީ އިންތިޚާުބކުރެވޭ ކޮންމެ 

، ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުން މެންބަރެއް، ދާއިރާއަކުން މެންބަރެއް
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 1735ތެރެިއން މެންބަރެއް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަްއވާ މެންބަރުންގެ

ދެން މަޖިލީހުގެ ރައީސާިއ ައދި ނާއިބު ރަީއސް ޭއަގއި ހިެމނޭގޮތުން. ދެން 

މެންބަރުން ތިއްބަވަން. މިދެގޮތަށްވެްސ  15ދެވަނަ ގޮތަކަށް މިއޮތީ 

ނުޑ މި ދެގޮތަށް  މިހާރުވަނީ ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައި. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ރު ފަހުން މި ހުޅުވާލެވުނު ަވގުތުަގއި ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. ދެން މިހާ

ނޑަށް ބަލަންޖެހޭނީ   1740މެންބަރުންގެ  25ކުރިން ހުށަހެޅުނު ގޮތެއްކަމަށް އަޅުގަ

އަދަދު. އެހެންވީމާ ައޅުަގނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާނީ އެގޮތަށް ދެްނ 

 އަދި ހަުަމަ ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅްއެގ ތެރޭގައި ވޯޓަށް ދަންނަވާލާަނން.

 

 ]ފަހުހޭަދވުމަށް ވަގުުތކޮޅެއް[

 1745 

މިފުރުޞަތުގަިއެވސް މެންބަރަކު ާވހަކަފުޅުދައްަކވަން ، އާދެ 

ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. އާދެ ، އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާތީ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ ޯވޓަށް އަހަންހަމަ ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަގވާއިދު ައދިވަނީ ނުހެދި

ންގަަވއިފިްއާޔ ދަންނަވަ ދަންނަވަ އޮްއވަިއވެސް ބޭފުޅަކު އަތްުޕޅު ނަ

 1750އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ ެއގޮތަށް ކުރިަޔށް މިގެންދަނީ. 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުީރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ، އާދެ

 ސަމީރު.

 

 ޖެހެނީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް މަޢާފާއެކު ދަންނަވާލަން ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

 1755 ތޯ ނުވަަތ  25އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ިދއުމުގެ ުކރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު 

ޯތ  25ތޯ. ެއކަން ސާފުކޮށްލުމުެގ ގޮތުން ދަންނަވާލީ އިނގޭތޯ. އެއީ  23 ވާހަކަެދއްެކވުން:

ުބ ތޯ. ެއއީ ދެކެިވއްޖެ ވާަހކަިއގައި ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީާސއި އަދި ނާއި 23

އެހެންނޫންކަމަށް ، އޭ  25ރައީސް ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތަށްކަމަށް ވަންޏާ 

އެހެންވީާމ އަދަދަކީ ކޮަބއިތޯ ސާފުޮކށްލުމުގެ ގޮތުްނ ، އޭ  23ވަންޏާ 
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ނުޑ   1760ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ޮބޑަްށ މަޢާފަށް އެދެން އިނޭގތޯ އަުޅގަ

 އެދޭތެރެއަށް ވަެދވުނީތީ.

 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހިސާބުން މިކަން ސާފުކޮށްލަދެއްވުްނ ރަނގަޅީ ިމ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި  ލ. އަޮތޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްަރޝީދު ޙުސައިން 

 1765 ހެން. އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ސާފުކޮށްލަ ދެއްވުްނއެދެން.

 

 މެންބަރުން ތިއްބެވުމަށް.  25ނޑު މިހުށަހަޅަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

 މަޖިލީހުގެ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސާއި ޢިއްޒަތްތެރި ނާއިބު ރައީސް  އޭގެތެޭރގައި ޢަބްުދއްަރޝީދު ުޙަސއިން 

އަެނއް ، މެންބަރުން ހިމެނިފައި އޮތުމަށް 25 ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތުން އެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1770ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ، ގެންާދނެ ގޮތް ައޅުަގނޑު މެންބަރުން ހިމެނި 23

ނުޑ ހުށަހަޅާފައިާވ ގޮަތށް އެހެންވީާމ  ދެންމެ ތިވިދާޅުވެދެްއވީ އަުޅގަ

މެންބަރުންނޭ.  25އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާ އަދަދަކީ ކޮމިޓީަގއި ތިއްަބވާނީ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 1775ރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޝުކުރިއްޔާ ލ. އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ާސފުކޮށް މިހާރު އެ  ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން. ައޅުގަ

 މައްސަލަ މެންބަރުންނަށް ސާފުވެަވޑަިއގެންފާނެހެން.

 

 ]ވަގުުތކޮޅެއް ހޭަދވުމަށްފަހު[

 1780 

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ވޯޓު ، އާދެ އަޅުަގނޑު މިހާރު 

މަށް ދަންނަވާލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ދަންނަވަނީ މަޖިލީހުގެ ދެއްވު

މެންބަރުން ތިއްބަާވގޮތަށް  25ގަާވއިދު ހެދުމަށް އެކުލަވާެލޭވ ކޮމިޓީގައި 

މިގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަީނ ލ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

 1785ތޮޅުެގ ާތއީދުކުަރއްަވނީ މާލެއަ، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ދޮންއާދަމްފުޅު. ާއދެ އެހެންވީާމ 

މެންބަރުން ތިއްބަވަން  25މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުހަދާ ކޮމިޓީގައި 

 ބޭފުޅުން ޯވޓު ދެއްވުން އެދެން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 1790 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

ނޑުމެން ދެންމެ ދަންނަވާލިއާދެ އަ އްވި ވޯޓުގެ ނަީތޖާ އަދި ތިޔަބޭފުޅުން ދެ ުޅގަ

ލައަކީ ަރއްޔިތުންގެ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ސައްދަންނަވާލާނަން. އާދެ ވޯޓު ދެއްވި މަ

 1795 25ކޮމިޓީަގއި ތިއްަބވާ މެންބަރުންގެ ައދަދަކީ  މުގެ މަަސއްކަްތކުރެްއވުމަށް ހޮްއވަވާއެކުަލވާލެްއވު

ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް. މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ 

އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މާލެސައިން. ތާއީުދކުރަްއވާފަިއަވނީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙު

 ދޮންއާދަމްފުޅު.

 

 1800 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 94 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު: 

 66 ވޯޓު ދެްއވީ: 

 28 ވޯޓު ނުދެްއވާ: 

_____________________________________________________________ 1805 

 

އެހެންވީމާ މި މަޖިލީހުގެ މި ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަުތން މަޖިލީހުގެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:ޔާސަތުން ރި

އަޢްލަބިއްޔަތުން ރަްއޔިތުްނގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދު 

ވާ ކޮމިީޓގައި ިތއްަބވާ އެކުަލވާލެްއވުމުގެ މަަސއްކަްތ ކުރެްއވުމަށް ހޮ

 1810ކަމުގައި ފާްސެވއްޖެ. ދެންމިގޮތަށް މިކަން  25މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 

ފާސްވީމާ ދެން އަނެްއގޮތަށް ވޯޓަށްދެންނެވުމުގެ ބޭނުމެއް ޮއންނާނެކަމަކަށް 
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މެންބަރުންގެ  25ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ ދެން އެގޮތަށް ވޯޓަށް ނުދަންނަވާ 

ކަ އަނެްއކާެވސް ތިބޭފުޅުންގެ އަރިހަްށ ކޮމިޓީއެއް ޮހއްެވވުމުގެ ވާހަ 

ނޑު މިވަގުުތ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. އާދެ މިހާރު އަޅުގަ

 1815ދަންނަވާލަންޖެހޭ މި ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހޮއްވެވުުމގެ ކަންތަްއ 

ވަިކގޮތަކަށް ގެންެދވުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާކަުމގައި ަވޒީުރން މަޖިލީހުގެ 

ލްފާޟިލް ހަމްދޫން ޙަމީދުވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

އަދި ެއއަށްވަނީ ތާޢީދުވެސް ލިބިފައި. އެހެންވީމާ ެއއީ ެދން އެްއގޮތެއް. 

ދެން ހަމަ އެނޫންގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ހޮއްވެވުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނާވ 

 1820ކަމަށްވަންޏާ މިތަނުން ހޮއްެވވިައސް ެއކަމާދޭތެރޭަގިއ މަޖިލީހުން 

 ގޮތެްއ، އެ ގޮތަކަށް ިމ ކަންތައް ނިމިގެންދާނީ. ނިންމަވާ

 

 އެއްެޗއް  ހޮްއަވވާ ޮކމިޓީގެ ކޮމްޕޮޒިޝަނާ ބެހޭޮގތުން އްއެތެދުވީކީ މި މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ 

 އެކަމަުކ އަދި މަޖިލީހުގެ އެއްެވސް ގަާވއިދެްއ  ދަންނަވާކަށްނޫން. ޔާމީން هللا ޢަްބދު މެންަބރު

ނުޑ ހިތަށް އަރާ ހަމަ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއަށްވެްސ ހެދިފައި ެދއްެކވުން:ވާހަކަ  1825ނެތީމަޔާއެކު އަުޅގަ

މުހިންމު ކަމަކަށް ވެދާނެޭއ، އެހެންވީމާ މަނިކުފާނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް 

އެރުވުުމގެ ގޮތުން. މި ކޮމިޓީގެެވސް ޤާނޫނީ އަދަދު ިނންމަންވާނެހެން 

ވަރަކުންޯތ، އަޅުަގނޑަށް ހީވޭ. އެހެްނވީމާ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާނީ ކިހާ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެ ނިްނމޭނީ ކޮމިޓީއަކަށް ނޫންހެން. މި ޖަލްސާއިން 

 1830އަޅުަގނޑުމެންހެން ނިންމާނީ. އެހެންވީމާ ެއކަމަށް މަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަްނ 

ނޑު މި ފުަރޞަތުގެ ބޭނުން މިހިފީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ގެންނަން އަުޅގަ

 

ޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ސަާމލުކަމަށް ތިޔަ ވަރަށް ބޮ އާދެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެންނެވި ުނކުތާ އަުޅަގނޑުމެން ފާހަގަކޮްށ ެއަކމާ ދޭތެރޭގައި 

 1835 އަޅުަގނޑުމެން ގޮެތއް ނިންމާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނުޑ ހިތުން ވަރަށް  ގެ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ަގާވއިދެއް ެއކުލަވާލުމަކީ އަުޅގަ
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 ކަމެއްަކމަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް  އަވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ޖަމީލް هللا ފަތުޙުަބރު މެން

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދެން މިރޭގެ މި  ޤަބޫލުކުރައްވާނެ. އެހެންވީމާ ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

 1840ޖަލްސާގައި ކޮންމެވެސް ގޮތެްއ ނިމިގެންދާން. ދެން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިާވ 

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ކޮމިީޓއެްއ މި ހޮވެނީ.  25 ގޮތުަގއި

ހޮވޭއިުރގައި އަތޮޅުަތކުގެ ލިްސޓުތަކަށްވެސް މެންބަރުންގެ ލިސްޓުތަކަށްވެްސ 

ނުޑ ހިތަށް އަރަނީ ކޮންމެވެްސކަހަލަ އިދާރީކަމެްއ  ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ަގނޑު މޭޒުމަތިން މީގެތެރޭަގއި ބޭނުމެއް ނުވާނެާބއޭ. ެއއީ ހަމަ ަގއިމު ައޅު

 1845ފެންނާކަށް ނެތް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓެްއވެސް. އަދި އަނެއްކާ އަތޮޅު 

ބޭފުޅުންެގ  4ބޭފުޅުްނ ތިއްބަވާ ކަމަށްވަންޏާ ެއ  4ތަމްސީލުކުރައްާވ 

ލިސްޓެއް ކުރިމަތީގަިއ ފެނިެގން އޮެވގެން ނޫިނއްޔާ އަުޅަގނޑަށް އެްއ ދެ 

ނަން ފާހަގަކުރާކަށް ނޭނގޭނެ. ދެން  ބޭފުޅަކު ނުވަތަ އެއް ބޭފުޅަުކގެެވސް

އެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި މަްޝވަރާ ކުރަްއވާފައި ނަންތަެކއް ހުށަހެޅުއްވުމުެގ 

 1850ނިޒާމަށް ދާކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ، މިރޭ މިކަމެއް 

ނޑަްށ ހީވަނީ ޖަްލސާ މިހާހިސާބުން  ނުވާނެއޭ. ުނވާނެ ކަމަށް ވަްނޏާ އަުޅގަ

ނޑާލަން ވީހެން. ނުވަތަ އެ މަޝްވަރާއަށް ތަން ދިނުމަށްޓަކައި މެދު ކަ

ނޑު ހިތުން ެއ ދާންވީ ރޮނެގްއ  ނިންމާލަންވީހެން. އެހެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އެީއ އެންެމ  ނޯންނާނެ. އެއީ މިދަންނަވާ މަޝްވަރާގެަބއި އަުޅގަ

 1855. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެކަމަށްަވންޏާ. ދެން ލރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމަށް 

އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ފޯމިއުލާއަށް ވޯުޓ ލާކަމަށްވަންާޏ 

އަޅުަގނޑު ހިތުން ކުރިމަީތގަިއ ލިސްޓެްއވެސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެންނަން 

އޮެވގެން ނޫނިއްޔާ ވަރަށް ދަތިކަމަކަށްވާނެ. އަދި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ނ ޑަށް ހީވަީނ ކުރިމަީތގަިއ ފެންނަން މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތަށްވެްސ އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް ދަތިވާނެ ެއނގޭތޯ މި ވޯޓު   1860އޮެވގެން ނޫނީ ހަމަ ހިތުން އަޅުގަ

ލާންވެސް އަދި އެ ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ނުވަތަ އެކި ގްރޫްޕ 

ވަރަްށ ދަތި ކަމަކަްށ  ގްރޫޕަށް މި ތިއްެބވި ބޭފުުޅންވެސް ބަލައިާލއިރު

 ވެދާނެ. 
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 1865ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާުޛ ޝުކުރިއްޔާ  ތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

ޖަމީލް. އާދެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މެންބަރުން ހޮވުމުގެ ގޮތް އެހެން هللا ފަތުޙު

ތަފާތު ގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފައި ނެތުމާއެކު ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ލް ޙަމްދޫން ޙަމީދު ހުށަހެޅުއްިވ ގޮތް އެީއ މެންބަރު އަލްފާޟި

އަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަމުންދާ ގޮތެްއ އަދި އެކަން 

 1870މުޅިންއެހެން ނިމިފައި ނެތް ކަމުގައި ވިޔަސް. ދެން ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޖަމީލް ޢިޝާރާތް ކުރެއްިވ هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްުއސްތާޛު ފަތުޙު

މިކަމުގަިއ ބަެއއް ަކހަލަ މައްސަލަ އިދާރީ ގޮތުްނ އެބަހުރިކަން ފަދައިން 

އަޅުަގނޑަްށވެސް ފާހަަގކުެރވޭ. ައޅުަގނޑުމެން އަިދ އެވާހަކަ ހަމަ 

ދަންނަވާލަން ގަސްދުކޮްށގެން އުޅެނިކޮށް އެ ވާހަކަ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

 1875ގޮތަކަްށ އެ ނެންެގީވވެސް. ދެން ކޮންމެއަކަސް ހަމަ މިމަޖިލީހުން ނިންމަވާ

ނޑުމެްނގެ ރިޔާސަތުްނ  މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭޯތ އިދާރާއިން އަުޅގަ

މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ މި ފުރުޞަތުަގިއެވސް ދަންނަވަން. 

އާދެ މިހާރު އަނެއްކާވެސް ިއތުރު މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަން އެިދ 

ރީގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވަަޑއިގަންަނވާފަިއވާތީ މާޅޮްސމަޑުލު އުތުރުބު

 1880އަލްފާޟިލް  ޢަލީ ވަޙީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރަވން. އަލްފާޟިލް 

 ޢަލީ ވަޙީދު. 

 

ނޑު މި ފުރުޞަތުެގ ، ޢަލަިއކުމްއައްސަލާމް މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 މެންަބރުންގެ މަްއޗަށް  25ންމާފައިވާ މަޖިލީހުން ނި ބޭނުންކޮށްލީ މިހާރު މި ޢަލީ ވަީޙދު  މެންަބރު

 1885ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ  އެކުެލވޭ ކޮމިޓީެއއް ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން. ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

ނޑަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމްދޫން ޙަމީދު ވިދާޅުިވ ވިދާުޅުވން އަުޅގަ

ނޑު ޙަޤީަޤތުގައި ޮބޑަށް  ތަންކޮޅެއް ސާުފކަން ުކޑަ. ދެން އަުޅގަ

ނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިރޭގެ މި މަޖިލީހުން މި ކޮމިޓީ ހޮވި، މަޖިލީހަށް ދަން

މަސައްކަތްުް ހަވާލުކުެރިވއްޖެއްޔާ މި ހިސާބަށް  އަުޅަގނޑުމެން ވާހަަކ 
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 1890 ބޭފެޅުންގެދެއްކުން އައުުމގެ ކުރިން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދެްއކެވި ެއހެން 

ޙަޤީގަުތގަިއ ވާހަކަތަކާ ވަރަށް ުގޅުްނ އެބަހުއްޓޭ. މި ދެންނެވީ 

މަސައްކަތަިއގެން ކުިރއަށް ދިއުން. ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސްގެ އަރިހުންނާއި ަބއެއް އެހެން މެންބަރުންގެ އަރިހުންވެސް 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދޭ ހާލުދަންނަވަން. ހަމްދޫން ޙަމީދުގެ 

ނޑަށް ަވރަށް އުދަނޫގ އެްއވެސް ވިދާުޅވުމަކަށް ދެޮކޅު ހެދުމަކީ އަޅު   1895ގަ

މައްސަލަެއއް. މިއީ ވަރަށް ިއޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ދަންނަާވ ދެންނެވުމެއް. 

އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ގޮތަކީ ައޅުަގނުޑވެްސ މި މަޖިލީހުގެ 

ނުޑ  ތެރޭގައި ވީ މުއްދަުތގެ ތަޖުރިބާއާއި ައޅާބަލާއިުރގަިއ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ށް މި މަޖިލީހުން ބޭރުގައި އަނެއްާކ ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑު   1900އަތޮޅުތަކުން، މި ދެން އަުޅަގނޑު ވަރަށް ސާފު ުނވާތީ ޮބޑަށް އަުޅގަ

މި ދަންނަވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ވެއްޖެްއާޔ ރިޔާސަތުން 

ރަނގަޅުކޮށްދެްއވާނެ. ިމ މަޖިލީހުން ބޭރުގައި އެިކ އަތޮުޅތަކުން، ކޮންެމ 

ންނާއި ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން ކޮޅަާކިއ އަތޮޅަކުން ތިއްެބވި ބޭފުޅު

ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ވަިކ ބޭފުޅުންކޮޅެއް، 

 1905ނޫނީ އޭގެތެރެއިން ކޮންމެެވސް ބޭފުޅަކު ނަންގަާވކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެން 

 އޮެވއްޖެްއޔާ ައޅުަގނޑު ހިތަްށ އަރަނީ އަެނއްކާ ކޮންމެސް ަކހަލަ ނުރަސްމީ 

ރަސްމީ ކަމެއް އެބަ ހިނަގއޭ ކޮންމެސް ފަރާތެއްަގއި ުނވަތަ ތަނެއްަގއި. އެ 

މަނިކުފާނު ވަރަށް ހެޔޮފުޅުޮގތެއްަގއި ވަރަށް އިޚްާލސްތެރި ގޮތެްއގަިއ 

ކުރަްއވަން ޤަސްދުކުރަްއވާ ކަމަކަށްވެސް ވެދާނެ. ދެން އަޅުަގނޑަްށ 

 1910ވެސް ެނތް. ޢިއްޒަތްތެރި އިންޓަވަލް ަގޑީަގއި ބައްދަލުޮކށް ވާހަކަ ދެއްކިފަެއއް

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ރައީސް، ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ޖަމީލް هللا މެންބަރު އަދި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެވެސް މެންބަރު، ފަތުޙު

ނޑަށް ހީވަނީ ފަހަރުގައި ވެއްޖެ ގޮަތކުން  ދެންމެ އެ ވިދާޅުވިފަދައިން ައޅުގަ

ނުޑ ދެން ވަރަށް މިރޭ ނުނިމިވެސް ހިނގަ އިދާނެއޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 1915އިޙްލާސްތެރިކަމާެއކު ދަންނަވާލަން މި އުޅެނީ ކޮންމެ އަތޮޅަކުން މެންބަރަކު 
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ހިމެނި ވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތށް އަދި މާލޭ މެންބަރަކުވެސް ހިމެނި 

ވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަށް އަދި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަަރކުވެސް ހިމެނި 

ަޑއިގަންަނވާގޮތަށް އަދި ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކުވެސް ހިމެނި ވަ

ވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަށް ކޮމިީޓއެއް ހުށަހަޅާލެޭވވަުރގެ ބޭފުުޅން މިތާނގައި 

 1920ވަރަށްވެްސ ގިަނއޭ. ހަމަ ޔަީޤނުންވެސް ލ.އަތޮުޅގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

ކަށް ނުވާނެކަން ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިނަށް އެކަމަކީ ދަތިފުޅުކަމަ

އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން. ައދި ނިކަމެތި އަޅުަގނުޑވެްސ ވަރަށް ހަމަ 

އާދަިއގެ ގޮެތއްަގއި ެއވަރު ކޮމިޓީއެއް ދަންނަވާަލކަށް ުއނދަގުލެއްެވސް 

ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެން އަޅުަގނޑަށް ވަރަްށ ރަނގަޅު އަދި 

 1925ރި މެންބަރު ޙަމްދޫން ޙަމީދުގެ އެއްފަހަރު ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެ

އެ ހުށަހެޅުްއވުން ައޅުަގނޑަށް ިއއްވާަލ ދެްއވާފައި އޭެގ ފަހުގަިއ 

ނޑޭނެ ހައްދަަވއި ދެއްިވއްޔާ.  ގޮތްއަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު މެދުނުކެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ުޝކުރިްއޔާ.

 

 1930ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޝުކުރިއްާޔ މާޅޮސްމަޑުލު ުއތުރުބުރީގެ ޢި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޢަލީ ވަޙީދު. ދެން މި ފުރުޞަތުގައި އެހެން މެންބަރަކު ވާަހކަފުޅުދައްަކވަން 

އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާތީ އެޭބފުޅަކަށް ފުރުޟަތު އެރުވުމަށްފަހު ޢަލީ ވަޙީދު 

ނޑު މަސައްކަްތ އެދި ވަަޑިއގެންނެވި ނުކުާތ ސާފުކޮށްލަދޭން އަޅުގަ

މް ރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީއަތޮޅުެގ ިޢއްޒަތްތެއްޑު ކުރާނަން. އަ 

 1935 ޝަރީފް އެދިވަަޑިއގެންފައިވަީނ އެހެންވީމާ ފުރުޞަތު އަރުަވން.

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދުނީ ކޯރަމާ ބެހޭގޮތުން އެއްެޗްއ  މެްނބަރު  އަޮތޅުއައްޑު   އާދެ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި ހީވަނީ މި ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑަށް މް ަޝރީފް އިްބރާހީ  ހާރު އަޅުގަ

އޮތް މައްސަަލއަކީ އެއީހެން. މިހާރުހޮވިފައި އޮތް ކޮިމޓީގެ ކޯރަމަީކ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ހުށަހަޅަން ދެބައިކުޅަ އެއްަބިއ   1940ކިހާވަރެއްތޯ ބެލުން. އެހެންީވމާ އަޅުގަ

 ސް ވަްނ،ޕްލަ އި. ދެބައިކުަޅ ެއއްބަިއ މެންބަރުންނ2/1ާއަޢްލަބިއްޔަތު ެއއީ 
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އެނގޭތޯ. އެީއ މި ކޮމިޓީެގ ކޯރަމްކަމަށް އަދި ެއ ހާޒިުރާވ މެންބަރުންގެ 

އަޢްލަބިއްޔަތުން ކޮމިޓީން ކަެމއް ފާސްާވގޮތަށް ކޯރަމް އޮުތން. އެހެންވީމާ 

މެންބަރުން ހާޒިރުވެއްޖެނަމަ، ކޮމިީޓގެ ޖަލްާސއެއް ޭބއްވޭނެ.  13ވާހަކަައކީ 

 1945ބޭފުޅުްނެގ  7ށް ބޭނުންވާނީ އަދި އެ ކޮމިޓީން ކަމެްއ ފާސްކުރުމަ

އަޢްލަބިއްޔަތު. މިހެން އަުޅަގނޑު މި ދެންނެވީ މިއަށްވުެރ ބޯޑު ކޯރަމެއް 

ނޑަށް ހީވަީނ ޖަލްސާތައް ބާއްވާ މަސަްއކަތް ކުރިއަްށ  އޮެވގެން އަުޅގަ

ދިޔުމުގައި ދަތިތަެކއް ކުރިމަިތ ވާނެހެން. އެހެންވީމާ އަިދެވސް އެއްފަހަރު 

ބޭފުުޅން ހާޒިރުވީމަޭއ  13މިޓީެގ ޖަލްސާއެްއ ބޭްއވޭނީ ދަންނަވާލާނަން މި ކޮ

 1950އަދި ކަމެއް ފާސްވީކަމަށް ކޮިމޓީން ބެލެވޭނީ ހާޒިރުވި ބޭފުޅުންގެ ދެބައިކުޅަ 

ބޭފުޅުްނ  25ބޭފުޅުން  7އެއްަބއި މެންބަރުންނޭ. އެންމެ ދައްވެގެން 

 ބޭފުޅުން ެއގޮތަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 13އަތުެވއްޖެއްޔާ 

 

ނޑު ެއންމެ ފުރަތަމަ  ުހގެ މަޖިލީ ވަީޒރުންގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ އަުޅގަ

 1955 މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން، ދެން  ރ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މްދޫން ޙަީމދު ޙަ މެންަބރު 

ތާއީދުކުރެްއވިކަާމއި ދެން ޚިޔާލުފުޅު ތަފާތުވިޔަސް އަުޅަގނޑު ހިތުަގއި  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

ނޑު އޭުރ އެ ްއވެސް އެްއޗެއް ނޯންނާނެޭއ. ހަމަ ވިދާޅުަވްވވީއޭ. އަދި ައޅުގަ

ދަންނަވާލީ ލ.އަތޮޅު ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވީ ޮކންމެ އަތޮޅަކުން 

މެންބަރެއް. ދެން މާލޭން މެންބަރެއް. ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުން މެންބަރުންގެ 

 1960ގެ މެންބަުރންގެ ތެރެއިން ތެރެއިން ބޭފުޅެއް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ބޭފުޅެއް. ދެން އަޅުަގނޑު ޭއރު ހުށަހަޅާލީ ކޮންމެ ދާއިރާެއއްގެ ބޭފުޅުންެގ 

ތެރޭގައި މަްޝވަރާ ކޮށްަލއްާވފައި ނަންފުޅެއް ހުށަހަޅުްއަވން. ދެން އެީއ 

އެްއގޮތް ދެއްތޯ. ދެން އޮންނާނެ ގޮތަކީ އެއިން ކޮންމެ ދާއިރާއެްއެގ 

ނެްއކާ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިގެން ެއއަށް ހައިސިއްޔަތުްނ ނަމެއް އަ

ނޑު ހިތުން އަވަްސވާެނ   1965ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ލެއްވުން. އެއަްށވުރެ އަުޅގަ

މިނެޓު ނަމަވެސް ފުރުޞަތެއް  12މިނެޓު ނަމަވެސް  5މިސާލަކަށް 

ދެއްވާފަިއ، އެ ާދއިރާެގ ތެޭރގަިއ ތިއްަބވާ ބޭފުޅުްނގެ މެުދގަިއ މަޝްވަރާ 
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ަފއި ދެން އަލުން މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން ުނވަތަ ނަންތަްއ ކޮށްލައްވާ

ނޑަށް ެއންމެ ފަސޭހައި  ހުށަހެޅުއްވުން. ދެން ެއއީ އަސްލުަގއި އަުޅގަ

 1970ދަންނަވާލެވޭނެ ގޮތަކީ. އަުޅަގނޑަީކ ވާހަކަަދއްކަން ާމ ުކޅަދާނެ މީހެއް 

ްއެގ ނޫން. އެހެންވީމާ އަިދވެސް އެއްފަހަރު ދަންނަވާލާނަން. ޮކންމެ އަތޮޅެ

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޝްަވރާކޮށްލައްވާަފއި  4އަދި މާލޭންވެސް އެ  4

ނަމެއް ެދއްވަން. އެއްބަްސވެ ަވޑަިއަގންނަވާ ނަމެއް  1ކޮންމެވެސް 

ނޑު ިހތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ަފރާތުން ތިއްބެވި  ދެއްވަން. ދެން އަުޅގަ

 1975ނެ އެއީ ކޮންކޮްނ ބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާ

ބޭފުޅުންނެއްކަން. އެ ބޭފުޅުންެވސް މަޝްވަރާ ކޮށްލައްވާަފއި ކޮންމެސް އެްއ 

ނަމެއް ދެއްވަން. ދެން ހަަމ އެގޮތަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ފަރާތުން 

ފަރާތްޕުޅުން ތިއްބެވި މެންބަރުންވެސް ެއގޮތަށް މަޝްވަރާ ކޮށްލަދެއްަވއި. 

ކަމުނުދާ ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ ހުށަހަޅުއްވަްނީވ ދެން ފަހަރެއްގަިއ މި ގޮތަށް 

ނުޑ   1980ހުށަހަޅުއްވާފައި އެހެން ޖަލްސާއެްއަގއި މިކަން ނިންމަވަންވީ. އަުޅގަ

 ވަކި ގޮތެއް ބާުރއަޅާ ދަންނަަވނީކީ ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ދައްަކވަން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ެތރެއިން ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާހަަކފުޅު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެބަ ޢިޝާރާތް ކުަރއްވަމުްނ ގެންދަާވ ދެން އެހެންކަމާެއކުވެްސ މިހާރު 

 1985ގަިޑއިރު  3އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް ަކންތައް ކުރަމުން ައއި ގޮުތަގއި 

ނޑަލާ ގޮތެްއ ގެންގުޅެމުްނ  ޖަލްސާ ހިނގުމަށްފަހު ޖަލްސާ މެދު ކަ

ޅުން އިތުުރ ގޮތަކަށް އެދި އައިސްަފއިވަނީ. އެހެންވީމާ ަފހަރެއްަގއި ތި ބޭފު

ނޑު ޤަސްދުކުރަީނ މި  ޖެހީމަިއ  12ވަަޑއިނުގަންަނވާކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑަްށ  މިރޭގެ ޖަލްސާ ނިންމާލަން. އެހެންނަމަވެސް އޭެގ ކުިރން އަުޅގަ

 1990ހިތައް އަރާގޮެތއް ދަންނަވަފާނަން. އެ މެންބަރުން ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްާވ 

ނުޑމެން ނޑާލުމަކީ ކަމަށް ވާނަމަ މި އަޅުގަ ނޑާލާ މެދު ކަ ގެ މި މެދުކަ

މިހާރު މި ފާޅުކުރެވިފަިއވާ ިޚޔާލާ ެއއްގޮތަްށ އަތޮުޅ އަތޮުޅގެ މެންބަރުންެގ 

މެދުގައި ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްަލށްވާފައި އެ ބޭފުޅުން ޚިާޔރު ކުރަްއވާ 
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މެންބަރެއް. ހަމަ އެގޮތަށް ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ 

 1995ލުކޮށްލާފައި ެއ ބޭފުޅުން ޚިޔާރުކުަރއްާވ މެންބަރެއް އަދި ޚިޔާލު ބަދަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއަޔން ކުރަްއވާ މެންބަރުންގެ ތެޭރގަިއ 

ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވާފަިއ ެއ މެންބަރުން އެ ޚިޔާުލ ކޮށްލަްއވާަފއި ައޅުަގނުޑ 

ޤަސްދުކުރަނީ ތި ބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅުކަމުގައި ެވވަަޑއިގަންަނާވ 

ިއވާނަމަ މާދަންރޭ ހަމަ މި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެްނދަށް އެހެންވިމާ ކަމުގަ

 2000ހުޅުވިފަިއ ހުންނަ ަވގުތުަގިއ ެއގޮުަތަށް ެއ  ,މާދަމާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް 

ނަންތައް ހުށަހަޅުއްވާ ލެއްވީާމ، މާދަންރޭ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންަނވާއިުރ 

ންެގ ނަން ލިޔަން މެންބަރު 25މިހާރު ތި ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުގައި ިތއޮތް 

އޮތް ލިސްޓު ެއ ފުރިހަމަ ކޮށްލާފައި ތިބޭފުޅުންގެ ކުރިފުޅުމަތީގަިއ 

ހުންނާނެ. ދެން އެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްލީމާ އެ ކޮމިޓީ ފާސްވީ. އެހެންވީާމ 

 2005ބަދަލުގައި މިކަހަލަ  މިނެޓުގެ ބްރޭކެއް ނެންގެވުުމގެ 15މިރޭ ކޮންމެހެން 

ނިވަަޑއިގަންަނަވނީ. އޭރުން ގޮތަކަށް ގެންދިޔުން ިކހިނެއްތޯ ފެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ިއތުރަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ަވގުތުކޮެޅްއވެްސ 

ދެވިފައި މާދަންރޭގެ ޖަލްާސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުަޑ ވަގުުތކޮޅަކަްށ 

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތަިއގެން  ގެންދެވިދާނެ ކުރިއަށް. ޭއރަށް އަޅުގަ

 2010ހެން ހީވޭ. ދެން މީ ފަހަރެއްގަިއވެސް ކުރިއަށްދާން ވަރަށް ފަސޭަހވާނެ

ތިބޭފުޅުން ނިންމަވާގޮތަކާ ަތފާތު ގޮތަކަށް ެއްއޗެއް ދެްނނެވީކީނޫން. މީ 

އަޅުަގނުޑގެ ހިތަށް އެރި ެއއްެޗއް ދަންނަވާލީ ޝުކުރިްއާޔ. އާދެ މިހާރު 

ބައެއް ބޭފުޅުން އަދި އެިދވަަޑއިގެންަފއި ހުރުމާއެކީ ެއ ބޭފުޅުންނަށް 

ަފއި ައޅުަގނޑު ވަިކގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ނުވަަތ ފުރުޞަތު އަރުވާ

 2015ނިންމާނީ. އާދެ، ހުވަދުައތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

 އަލްފާޟިލް އަދުނާން ޙަލީމް.

 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތަކަށް  އުުތރުުބރީ  ހުވަުދއަޮތޅު

ނުޑމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ ކުރިމައްޗަށް މިހާރު  ން ައދުނާމެންަބރު   އެދި ދަންނަވާލީ އަުޅގަ
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ނޑު ހިތުން  25ލިބިފައި މިއޮތް  ޙަލީމް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:  2020ބޭފުޅުްނެގ ނަން ހުށަހަޅާ ލިސްޓެއް. ައޅުގަ

މެންބަރުންގެ ކުޑަ ކޮމިޓީ އުފެްއދުމުގެ ޚިޔާުލ  25އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު  ހުށަހެޅުއްވީ ހައްދުންމަތީގެ 

ޙުސައިން. ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ގޮތުންާނއި އަދި ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމްދޫން ޙަމީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލަށް ތާޢީދުވެސް 

 2025ލިބިފައިއޮތުމާއެީކަގއި ކޮންމެ އަތޮޅަކުން އަދި ކޮންެމ ދާއިރާއަކުްނ 

ހަޅުއްވަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެ ދާއިރާައކުން އެ ައކަަށއަޅާ މީހެއްެގ ހުށަ

ނަން އެކަނި ކަމަށް ވާީތެވ މި ލިސްޓު ކޮންމެ ބޭުފޅަކު ފުރިހަމަ 

ކުރެްއވުމަކީ ވަރަށް ދަތިފުޅު ކަމަކަށް ވާެނކަމަށް ައޅުަގނަޑށް ފެންނާތީ، 

ކުން ކޮންމެ އަތޮޅަކުންެވސް އަިދ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ެއ ދާއިރާއަ

 2030ޢައްޔަންކުަރއްާވ ބޭފުޅެްއގެ ނަން ހުށަހަޅުއްާވގޮތަށް ބޭްއވުމަށް ފެންނަ 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަންެވގެން ުޝކުރިއްޔާ.

 

އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ، ހުވަދުައތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ލ. އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޢަދްނާން ހަލީމް. އާދެ، ދެން ފުރުޞަތު އަރުވަީނ 

 2035 މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ހުސައިން. 

 

 ޖަހާ ދިއުމަށް  12ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 

ނޑަށް ދެއްވީތީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ޢަބްުދއްަރޝީދު ުޙަސއިން   ފަހުގައިެވސް މި ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ނަޑކަށް ދެންމެ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދްނާން އެ  ކަެދއްެކވުން:ވާހަ އުޅުނީ ގާްތގަ

 2040ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި އެކަހަލަ ޮގތަކަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. މާދަމާރޭ 

ޖަލްސާ ބާއްވަިއގެން ައޅުަގނޑުމެން މި ނަންތައް ނިންމާލެވިއްެޖއްޔާ، އެހާ 

ވަަރކަްށ  15ނީ ކޮމިޓީއަށޭ. މާދަމާ ހިސާބުން ދެން އަނެއްާކވެްސ ދާންޖެހޭ

މިނެޓު ނޫނީވިއްޔާ ަބއިަގޑިެއްއހާއިރުން ޖަލްސާ ނިމިދާނެއޭ. އެކަން ެއކަނި 

 12ނޫންތޯއޭ މާދަމާރޭ އޮންނާނީ. އެހެން ހެދުމުގެ ބަދަލުަގއި މިރޭ ހަމަ 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެްނެގ   2045ވަރަކަށް މިނެޓުއިުރ ދެްއވާފައިނަމަވެސް އަުޅގަ
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މަޝްވަރާކޮށްލަްއވާފައި ކޮންމެ އަތޮަޅކުންވެްސ އެ އަތޮޅެްއެގ މެންބަރުންނާ 

ހަމަ ފިލްކޮށްލައްވާފައި ެއ މަނިކުފާނު އަތްޕުޅަށް ގެންދެވީމާ، ދެން 

ރިޔާސަތުން ވިދާުޅވީމާ ެއ ހަމްދޫން ޙަމީދު އެ ވިދާުޅވިގޮތަްށ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެންެދވުނީ ނޫންތޯއޭ. އެގޮތަށް ގެންދަން ބޭނުންފުޅިއްާޔ 

 2050އެގޮތަްށ ވޯޓަްށ ައއްަސވާލާފައި އަނެއްާކވެްސ ގެންެދވިދާނެ ނޫންތޯއޭ. 

ނޑަށް ހީވަީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އޮންނާނެ ކަމަކީ  ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑު ަހމަ ހިތަށްއަރަނީ  ގަާވއިދާިއގެން ކުރިއަށް ިދުޔންކަމަށްވާތީ، އަުޅގަ

ުޅވެދާނޭ. އެހެން މާދަމާ ރޭ ޖަލްސާ އަނެއްކާ ބޭއްވުމަްށވުރެ އެގޮތް ރަނގަ

 ހީވާތީ، އަުޅަގނޑު މަނިކުފާނަށް ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 2055 

ނުޑ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްާޔ، ލ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ފުވަްއމުލަކުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަލްފާޟިލް 

 ސަނަށް. ފާރޫޤް ޙަهللا ޢަބްދު

 

 2060 ...ތަންކޮޅެއް ޖަލްާސެގ ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ވަގުުތކޮެޅއް  ފުވަްއމުލަކު މެްނބަރު 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެްއވާފައި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެްނގޮސްދެްއވުން ކީއްޯތއޭ.  ާފރޫޤް ަޙސަން هللا ޢަބްދު

ވަްސވުމާއި، އެއީ ކަމުެގ މުހިންމު ކަމާިއ، މަސަްއކަތް ނުފެށި ގިަނ ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށް ެއދެމޭ ކޮމިޓީއެްއ  މިކަން މިގޮތުން ބަލާއިުރ، ައޅުގަ

މިރޭ ހޮވި ނިމުން. ެއ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން ައޅުަގނޑުވެްސ އުޅުނީ. 

 2065 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

ނޑު އަިދެވސް ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ފުރުޞަތު އަރުވަމުން މިގެންދަނީ. އާދެ،  ޝުކުރިއްާޔ، އަުޅގަ

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

 ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަންމަދު. 

 2070 

 އައްސަލާމު ޢަަލއިކުމް. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން.  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 
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 ންމަހުގެ މުބާރަކުބާދީާއއި ތަހުނިޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސަށާއި، ހުރިހާ ރަމަޟާ މެންަބރު ޢަްބދުއްލަޠީފް 

ނުޑެވސް ކޮންމެވެްސ  މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލުމަށްޓަަކިއ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންމިކުރީ. އަޅުަގނުޑ 

ނޑުމެ  2075ްނެގ ޢިއްޒަތްތެރި ލ. އަޮތޅުެގ މެންބަރު އެ ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަ

ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން، ައލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ެއ 

ނޑު ވަރަށް  ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން، އެ ުހށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ  ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ، ޝައްެކއްނެތް، އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ މި ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެވެސް  ޝުޢޫރަކީެވސް ޚިޔާލަކީވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ، މި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ   2080އަވަހަށް ޢައްޔަންކޮްށގެން ައޅުގަ

ނޑު  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދު އެކުލެވުން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ ކޮންމެ އަތޮޅެއްެގވެްސ ރައްޔިތުންެގ 

ދެމެންބަރުންނާއި، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ދެ މެންަބރުން. ޖުމްލަކޮށް  މަޖިލީހުގެ

މެންބަރުން، ކޮންމެ  4ދަންނަވާނަމަ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 2085މެންބަރަކު  4އަތޮޅެްއަގއިުިވެސް މިތިބީ. އަޅުަގނޑު ހިތުން ކޮންމެ 

ނޑު ހިތުން ހަމަ މިރޭވެްސ  ވާހަކަދަްއކަވާަލއްވާަފއި، ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ައޅުަގނުޑމެންގެ ކޮންމެ އަތޮަޅކުން ހުށަހަޅާ މީހެއްެގ އަޅުގަ 

ވާހަކަ ދަންނަވާލެވިދާނެ. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރަކު  ވާހަުަކަދައްަކވަިއ، ހަމަމެންބަރުންވެސް، އެބޭފުޅުން ހަމަ 

ނޑު ހިތުން މާދިގު ބަހުސަކަށް ވަގުތުަތކަކަ  2090ްށ ހުށަހެޅިދާނެ. އަޅުގަ

މިއީކީ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިގޮތް ވަރަްށ  ތަންދޭންޖެހޭނެ ކަމެއްނޫން

ފަސޭހަވާނެހެން. އެހެންވީމާ، މިރޭ ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑު ހިތުން 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންމެ އަތޮޅަކުންވެްސ، ކޮންމެ ދާއިރާއަކުްނ މެންބަރެއްގެ 

ބޭފުޅުން  4މަ ނަން ހުށަހެޅުން އެއީ މާ އުނދަގޫކަމަކަށްނުވާނެހެން. ހަ

 2095އެހެްނވީމާ، އެވާަހކަ ވާހަކަދަްއކަވާަލއްވާަފއި، މެންބަރެއްގެ ނަން. 

 ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 
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 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ، ޝުކުިރއްާޔ، ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުީރގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙަންމަދު . އަޅުގަ

ނުޑ މި ގިނަ ބޭފުޅުން އެދިަވޑަިއގަތުމާ   2100އަރުވާނީ. އާދެ، މިހާރު ައުޅގަ

އެްއގޮތަށް ޖަލްސާ ކުިރައށް މިގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް މާގިަނ 

އިރުތަކެއްުނވެ، ކޮންމެވެސް ަކހަލަ ކުޑަކުޑަ ފުރުޞަތެއް ިތޔަ ބޭފުޅުންނަށް 

ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާެދ، މާލެއަތޮޅުގެ އަރުވަން ައޅުަގނޑު ޚިޔާުލުކރާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ދޮންއާދަމްފުޅު. 

 2105 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު   ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

  4މެންބަރުން  4ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ިޚޔާލުފާޅުކުރަްއަވއިފި.  ދޮންާއދަމްުފޅު 

މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދައްކާާލފައި، ގޮތެއް ނިންމާ ޮގތަށް. އެހެން  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ  ވަަރކަްށ މިނެޓް ތެރޭ  12ވިސްނާލާއިުރ، އަުޅގަ

 2110ނިންމާލެވިދާނޭ ވިދާޅުާވއިރު، މި މަޖިލިސް، މިދާއިރާއިން ބޭރަށް 

ކަދައްކާެނ މެންބަރުން ވާހަ 4މެންބަރުން  4ނުކުމެގެންގޮސް ނޫންގޮަތކަށް 

ނޑަށް އެްއގޮަތކަށްވެސް ނުވިސްނޭ. އަުޅަގނޑުމެން އަތޮޅުގެ  ވަތުތެއް އަުޅގަ

އެއަޮތޅު މިފަރާތުގައި. މެންބަރުން އެފަރާތުގައި. އަތޮޅު މެންބަރުން 

ނޑު ހިތަށްއަރަީނ  މިނެޓް  12މެންބަރުން މިތާ. ކިހިނެތްބާވައޭ އަުޅގަ

 2115. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނަޑކަްށ ތެރޭގައި އެވިދާުޅވާ ގޮތަށް މިކަން ނިންމާނީ

ނޑުގެ ިޞއްޙީ ޙާލަތުވެްސ ތަނެއްނުދޭ  އެްއގޮތަކަްށވެސް، އަުޅގަ

ނޑިތަންމަތިން އަޅުަގނުޑ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރަން ދާކަށެްއވެސް.  ގޮ

އެހެންވީމާ، ކޮންމެގޮެތއްަގިއެވސް ބޭރަށް ނުކުމެގެންނޫނީވިއްޔާ، މިކަން 

ނަޑކަށް ނުފެނޭ މިނެޓް  12. ބޭރަށް ނުކުމެއްޖިއްާޔ، ވާނެކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ.   2120ތެރޭ ނިމިގެންއައިސް މިކަްނ ނިމޭނެ ކަމަކަށެއް އަުޅގަ

 އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ ދަންނަާވލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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ނޑު ފުރުޞަތު މިއަުރަވނީ އަރިއަތޮުޅ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، ދެން ައޅުގަ

 މް.ދީ އިބްރާހީމެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖްރުބުރީ އުތު

 2125 

 މެންބަރުންނޭ  4. އަޅުަގނޑު އައްސަާލމުޢަލައިކުމް wr އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

ނޑުމެން އަތޮޅު އއ.ބޭފުޅުން އިޝާރާްތކުރެއް ބައެއް   ދީ އިްބރާީހމްމުޙަްނމަދު މަޖް   ވީމާ، އަުޅގަ

ނޑިައކު  3އުތުރުބުީރގެ އަރިއަތޮުޅ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނީޑަގއި މީހުން މިތިބީ. އެއް ގޮ ގޮ

މީހަކު ނެތް. އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރިއަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ބޮލެއް 

ނުޑގެ ހިތަށްއަރަނީ ދެންމެ ދޮންއާދަމްފުޅު   2130ފެންނަންހުރީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިތަނުން ބޭރަށް  އެ އިޝާރާތްކުެރްއވި ފަދަިއން، އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުނުކުމެ، ކޮންކަ  4ހަލަ ވަޞީަލތެއްގެ ބޭނުންކޮްށގެންބާަވއޭ ައޅުގަ

މީހުންނާ މަޝްވަރާކޮށްލުމުެގ ފުރުޞަތެއް ލިބޭނީ. ފަހަރެއްަގއިވެްސ 

ނޑުމެން  ތަފާތުވުމެއްނޫން މިއީ. އެެހންނަމަވެސް މި ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 2135ބޭނުންވާ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާއެކު އެޭދ 

 ކަ ައޅުަގނޑު ހާމަކުރަން. ވާހަ

 

ޝުކުރިއްާޔ. އަރިއަޮތޅު އުުތރުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖުދީ އިބްރާހީމް. ދެން ފުރުޞަތު މިއަރުވަީނ ފުަވއްމުލަުކގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 2140 ފާރޫޤް ޙަސަން.هللا މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 

 . އެހެންނަމަވެސްފުރުޞަތުދެއްވައިފީމުކުރިްނވެްސ އަޅުަގނޑަށް  ބަރު ފުވަްއމުލަކު މެން 

 އްވިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅުފުުުރުޞަތު ދެެއއްެޗއް ދަންނަވާުލމަށް  އަޅުަގނޑު  ަޙސަން ާފރޫޤުهللا ޢަބްދު

ނޑު  ވާހަކަެދއްެކވުން:  ދަންނަވާނީ މި ަމޖިލީހަށް މިހާރު އެނގޭތޯ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެކޭގޮުތގައި މިކަާމ  ވަަޑއިގެން ިތއްބެވިހާޒިރުވެ   2145ެމންބަރުންނޭ އަޅުގަ

ދޭތެރޭގައި ގޮތެްއ ނިންމަވަްނވީ. އެިކގޮތްގޮތުން ޙާޟިުރެވވަަޑއިނުގަންަނވާ 

ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރަްއަވން ފުރުޞަތު ދެއްވާގޮަތަކށް ނޫންހެން 
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ނީ. އެއީ ިމވާހަަކ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިބާވަތުެގ ކަންކަމުަގއި އޮންނަންޖެހޭ

ދިގުކޮށް ދައްކަްނވެއްިޖއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތަކުރާރުކޮށް 

 2150އެވާހަކަަދއްކަްނވެއްެޖއްޔާ ވަރަށްދިުގކޮށް ދައްކަންޖެިހދާނެ. ދެން 

އެހެންވެއްެޖއްޔާ ަދއްކާނަުަން. އެކަމަކު ިމވަގުތަށް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ 

ނޑުމެން ެއކި ސިފަސިފާަގިއ މިޖަލްސާއަށް މިވަރު ފުދޭހެން. އެއީ އަުޅގަ

ޙާޟިރުވެަވޑައިުނގެންނެޭވކަހަލަ ގޮތަކަށް ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންނާ 

ނޑުހިތުން. ޝުކުރިއްޔާ.  މަޝްވަރާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ މިކަމުގައި އަުޅގަ

 2155 

ނުޑ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްޔާ ުފވައްމުލަުކގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ ދެން އަޅުގަ

ޞަތުއަރުވަނީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު ައލްފާޟިލް ޢަލީ މިފުރު

 މުޙަންމަދު.

 

ނޑު މިފުރުޞަތަށް އެދި ދަންނަވާލި ކަންތައް ރައީސް  މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ   2160 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

 ންދެން ޖަލްސާ ދައްމާލަން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވައިފި. އެއީ ވަކިގޮތަކަށް ނިމެ  މެންަބރު ޢަލީ މުޙަްނމަދު

ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ތާީއދުކުރަން. އެހެންވީމާ ޏ.ައތޮޅު މެންބަރު  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

  ފާރޫޤު ޙަސަން އަށް. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.هللا ޢަބްދު

 

ނުޑ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  2165ޝުކުރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙަންމަދު. ދެން އަޅުގަ

އަރުވާނީ ނިލަންދެައތޮޅު އުތުރުބުރީގެ މެންބަުރ އަލްފާޟިލް ފުރުޞަތު

 ންވަރު.އައަޙްމަދު 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ  ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 2170 ބްދުއްަރޝީދު ޙުސައިން މިހާރު ލ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަ  ްނަވރުއަމެންަބރު ައޙްަމދު 

ޙުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ތާއީދުލިބި އަނެއްކާ ފާްސވެފަމިވަނީ މި މަޖިލީހުން. ދެން  ވާހަކަެދއްެކވުން: 

މިހާރު މިއީ މެންބަރުން ހޮވުމުގެ ސްޓޭޖުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނ މިހާރު މިތިބީ. 

އެހެންވީމާ މިަވގުތު އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ަރއްޔިުތންގެ ޚާއްަޞ 
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ނުޑ މަޖި ލީހުގެ ގަާވއިދު ހަދާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހޮވުން. އަުޅގަ

 2175ހިތަށްއަރަނީ މިއީ ވަރަށް ރަސްމީ ކަމެކޭ. ވަރަށް ާޚއްޞަ ކަމަކަޭށ 

މިކަންވާނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ހަތަރު މެންބަރަކު ވަިކވެގެްނގޮްސ 

ވަރަްށ  މިތާ ބޭރުގައި މަޖިލިސްވެފައި އެކަން މެންބަރުން ހޮވާ ގޮތަަކށް އެއީ

ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތެއް. އެހެންވީމާ އެވާހަކަ ކުރިްނެވސް ރ.އަތޮޅުެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަހީދު ވެސް ެއކަން 

 2180ކޮންމެސްވަރަކަށް ފާުޅކުރަްއަވއިފި އެިޚޔާލު. ދެން އެހެްނނަމަވެސް ހަމަ 

ވެނީވެސް. މިހާރު ދެން ނުކުންނަން ތައްޔާުރވަމުންދާ ހިސާބުގައި މިތިބެ

އެހެންނަމަވެސް ވަރަށްބޮޑަްށ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް އެބަާއދޭ މިކަމުގައި. 

މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި އަނެްއކާ ބޭރަށްނިކުެމފައި އަންަނ 

އޮވެަފއި، އަނެއްކާ ކަރުދާސްޮކޅެްއަގއި ލިޔެގެްނ  މަލް ބައެއްއިންފޯ

ނުޑގެހިތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނަން ފޮނު  2185ވާގޮތް. އަުޅގަ

ނުވަދޭ އަދި މިއީ އެންމެރަނގަޅުގޮަތކަށް ވެދާނެކަމަކަްށ އަޅުަގނޑަްށ 

ޤަބޫލުނުކުރެވިގެން މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ، 

މިފުރުޞަތުގައި އެދި ދަންަނވާލީ މިވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށް. ޝުކުރިއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 2190 

ޝުކުރިއްާޔ ނިލަންދެއަތޮޅު ުއތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ނޑު ފުރުޞަތުމިއަުރަވނީ މާލެއަތޮޅުެގ  އަޙްމަދު ޢަންވަރު. އާދެ ދެން އަުޅގަ

  ޝާކިރަށް.هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވަން ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު   2195 ޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑު އަދި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް  ޝާިކރުهللا ޢަބްދު  ބޭނުންވި ވާހަކައިގެ ކުރީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު މިހިނގަމުންދާ ޖަްލސާއަކީ އަޅުގަނޑު  ވާހަކަެދއްެކވުން:  އެބައޮތް. އެއީ އަޅުގަ

ށް ނާުޒުކ ޖަލްސާއެއް. ސަބަަބކަށްަވނީ ގަާވއިުިދެްއ ދެކޭގޮުތގައި ވަރަ

ހަމަޖެހި ނެތި ހިނގަމުންދާ ޖަލްސާއެއް. އެހެްނވީމާ މިފަދަ ޖަލްސާއެްއގަިއ 
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 2200އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މިގެންދަވާ ޞުލްޙަވެރިގޮާތއި، 

މަޑުމައިތިރިގޮާތއި، ޯއގާވެިރކަމަށްޓަކައި ައޅުަގނުޑ އެއްމެފުރަތަމަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރުދަްއނަވަން. ދެން 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭުނންވާ ވާހަަކއަކީ ީމގައި ަގވާއިެދއް ނެތި 

މަޖިލިސް ހަމަޖެހިފައި ނެތި ހިނގަމުންދިޔަކަމުގަިއވިަޔްސ އަޅުަގނޑުމެން 

 2205ެވވަަޑިއގެްނ މިކުރަމުންދާ ދަތުރުގެ ހުންގާނުގައި ހަމަަގއިމުެވސް އެ ަޙވާލު

އެބައިންނެިވއޭ ބޭފުޅަކު. އެހެްނކަމަށްވަންޏާމުން ކެޔޮޅަކަށް ޮކންމެސް ގޮތެއް 

ނޑުމެންނަްށ މިހާރު މި  ނޑަެއޅެންވާނެޭއ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ މީގައި ކަ

ދެކެވެމުންދާ ވާހަަކއަކީ ަހމަ ކުރުކުރު ެއއްމެ ޖުމްލައަކުން ެއއްމެ 

އެހެންވީމާ ރޯދަމަސްކަމަށްވުމާިއ  ޖުމްލައަކުން މިހެންދާ ކަމެއް މިކަމަކީ.

 2210އަނެއްކާ ަވގުތު އިތުރުކޮްށެގން ދިއުމާއެކު ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ިޚޔާލުފުޅުތަކާިއ މިކަމުަގއި ެދކެވަަޑިއގަންނަާވ 

ނޑުމެންެގ ރިޔާސަތަްށ  ގޮތްތައް ވަރަށް ާސފުކޮށް އަުޅގަ

. ވީމާ މީގައި ިރޔާސަތުްނ މީގައި ދެން އެިގވަަޑިއގަންނަވަމުންދާނެހެން

ނޑަައޅުްއަވއި ދެއްަވާވ މިކަން މިރޭ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ގޮތެްއ ކަ

 2215ތަންކޮޅެއް އަވަްސގޮެތއްަގިއ ނިންމެވޭނެ ގޮތަކަްށ ހަމަޖައްސަވަިއ 

ދެއްވުމަކުން މެންބަރުން އެްއގޮތަކަްށވެްސ މިކަމުގަިއ 

މައިަގޑު ބޭނުންތައް  މީގެ އަސްލުއިއުތިރާެޟއްނުކުަރއްވާނެ ެހން. 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ެއނގިަވޑަިއގަންނަަވއިފި ހެން ޢިއްޒަތްތެިރ 

މެންބަރުންނަށް. އެއީ އުޫސލެއްގެ ގޮތުަގއި މިއޮތީ މިާހރު މެންބަރުން 

 2220މަޝްވަރާކުރަްއަވއިގެން ޫނނިއްޔާމުން އެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގަިއ 

ނޑަައޅުއވާ ގޮތަކަްށ  ވާހަކަދެެކވިގެން ކޮންމެސް ޭބފުޅަކު އޭގެތެެރއަށް ކަ

ނުވަތަ ހުށަހަޅުއްވާ ގޮަތކަށް މިއޮތީ. އެހެންވީމާ މިހެން ހަމަޖެހިފައި 

އޮތްއިރު ވާގޮަތކީ ދެން ެއަކމުގައި ދިމާވާނެ ދަތިތަްއެވސް މެންބަރުން 

ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއަވއިފި. ެއަކމުގައި ިމވަގުުތ ހުރި ދަތިތައްވެްސ 

 2225ންވާެނ ގޮތްތައްެވސް ފާޅުކުރަްއވައިފި. އަިދ މިކަމުގައި ދެ
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ނޑު ޢިްއޒަތްެތރި ރައީްސގެ  ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއަވއިފި. އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ މިކަމުގައި ރަީއްސ  ފަރާތުން ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާއެކު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  މިކަން ނިންމަވާލައްވާނެ ގޮެތއް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުގަ

ނު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވާ މިކަްނ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މަނިކުފާ

 2230 ޖައްސަަވއިދެްއވުން ޝުކުިރއްާޔ.ނިންމަވާލެއްވޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަ

 

ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ާޚއްޞަކޮށް ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ތިޔަ ދެއްވި  ވަރަށް ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިޚްތިޔާރާ ެއއްެޗއްސަްށ އަޅުަގނޑު ވަރަްށ އިޙްތިރާމްކުރަން. 

ންނަުަމަވެސް ހަމަ މެންބަރުން އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތަށް ކުރިއަށްދިއުްނ އެހެ

ނުޑ އަދި އެއްބޭުފޅަކަށް މިަވގުުތ   2235އަޅުަގނޑު ޮބޑަށް އެދެނީ. ދެން އަުޅގަ

ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ެއއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރު އަލްއުސްތާުޛ 

 ޖަމީލް.هللا ފަތުޙު

 

 ރި ރައީސް ައޅުަގނޑު އިތުރަށް އެްއެޗއް ނުދަންނަވަން އިނީ.ޢިއްޒަތްތެ ުެ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގ

ނުޑ މިހާރު ހިތަށްއަރަނީ ކުރީގަެވސް   هللاމެންަބރު ފަތުޙު  2240  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 ދަންނަވާލިފަދައިން މިރޭ ހަމަ ނިންމުމަކީ ދަތިކަމަށްވުން އެކަށީގެންވޭ. ެއކި   ޖަމީލް ވާހަަކދެއްެކވުން:

ޯތ އަޅުަގނޑުމެން މިކުން މިއުޅޭ ކަންތަްއ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެނގޭ

ކުރުމުގަިއ ހުށަހެޅިފައިާވ ގޮްތތަކަކީ ހަމަ އެއްމެރަގަނޅު ޮގތް ކަމުަގއިވުްނ 

ނަޑަކށް ހިއެއްނުޭވ  އެކަީށގެންވޭ. އެހެންނަމަވެްސ ޢަމަލީގޮތުން އަުޅގަ

 2245އަވަހަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކަްށ ވާނެހެނެއް. ތަފާތު މަްއސަލަތައް މިހާރު 

ނަމުން މިދަނީ. ބޭރަށް ނިކުމެގެންތޯ މަޝްވަރާުކރަންވީ. މިތާ މިނިކުން

ތިބެގެންތޯ މަޝްވަރާކުރަްނވީ. އަެނއްކާ އެހަތަރު މެންބަރުން 

އެއްބަްސެވވަަޑއިނުގަންނަަވއިިފއްޔާ ދެންހަދަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ. އެއަްށވެސް 

ީއ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ޖަވާެބްއ ހޯދަންޖެހޭނެހެން ފުރަތަމަ ބާގަިއ. އެ 

 2250އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭ މިހާރު އަތޮޅު ތަމްސީލްކުރަްއވާއިުރަގިއ ވަކިބޭފުޅަކަށް 

ީޓ ދިނުމުގަިއ ނުވަތަ ެއ އިޚްިތޔާރު ދިުނމުގައި އަތޮޅު ރަޔޯރިޕް އެ
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ނޑަކަށް ހިެއްއނުވޭ ެއއީީކ  ޕޮޒިޝަނަކީ ކޮަބއިކަްނވެްސ އަުޅގަ

ކުރުމެއް  ފަސޭހަކަމަކަށް ވާނެހެންނެއް. އަމިއްލައަށް އެޕޮއިންްޓުކރާ

ގެންނަން. އެހެންނުެވވެްސ ހިނގައިދާނެ އެއްބަްސެވވުމަކަްށެވސް އަުތވެދާނެ. 

 2255އެއްބޭފުެޅއްެގ ނަންވެްސ އަުތވެދާނެކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަެވސް އުސޫެލއްެގ 

ނޑަށް ވިސްނެީނ ކޮމިޓީއެއް ހޮވުމަކީ މުޅި މަޖިުިލީހުން ކުރާ  ގޮތުން އަުޅގަ

ނުޑގެ ިވސްނުމުގަ އި އަބަުދވެސް ބާްއާވ ކަމެއް. ދެން ކަމެކޭ. އެއީ އަުޅގަ

މިއަންަނނީ ކިހިނެއްތޯ. ެއއީ މިކަުމގައި ތަފާެތއް  އޭގެ ނޮމިނޭޝަން

ނޮމިނޭޝަންގަިއ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ އެ  މިއުޅެނީ.

 2260ކޮންސްޓިޓިުއއެންސީ ނުވަަތ އެދާއިރާެއއް އެބޭފުޅުންގެ މެދުގަިއ 

ށް ބޭފުަޅކު ނޮމިނޭޓްކުރަްއވާށޭ. ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަލއްވާަފއި ެއދާއިރާއަކަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގިއިވއްޔާ ހަމަ މުިޅ  އެހެންވިޔަްސވެްސ ހޮވަންޖެހޭނީ އަުޅގަ

ނުޑ ހިތުން ޑަިއލިއުޓްނުވާ ކަހަލަ  މަޖިލީހުން. އެހެންވީމާ އެ ުއސޫލު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ގެންދެވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނެ. ދެން ރ.އަތޮުޅެގ  ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 2265ންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ދެްއކެިވ ވާހަަކފުޅުގައި ައީއ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

އަޅުަގނުޑވެސް ކުީރގައި ދެެކފައިހުރި ގޮތް. އެއީ ކޮންމެެވސް ފަރާތަކުން 

ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހަޅުްއވަފާނެ. މިހާރު  2ލިސްޓެއް ހުށަހަޅުްއވާނެ. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގަިއ އެބައޮްތ ފޯމު އަތުވެަފއި. ޭއގެ މާނައަީކ 

ކޮމިޓީ، ެސކްރެޓޭރިއަޓަށް އައުން އެކަީށގެންވޭ. ކޮންެމ  94ރެޓިކަލީ ތިޔޮ

 2270ފޯމެއްގައި އެބަޮއވޭ ހުށަހެުޅއްވި ފަރާތަާކއި ތާއީދުކުެރްއވި ފަރާތަކާ. 

ކޮމިޓީވެްސ ހުށަހަޅުއްވަފާނެ. ދެްނ  94ފަރާތުން  94އެހެންވީމާ 

ން އޭގެތެެރއިން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިގެން ފާސްވާ ބޭުފޅުންތައް. ދެ

ލ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ކޮންފިގަރޭޝަން އެީއ 

އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތަގއިިވއްާޔ ކޮންފިގަރޭޝަނެްއ، ެއއަްށ ރިޢާޔަތްކޮށްގެްނ 

ނުޑ ހިތަށް   2275އަޅުަގނޑުމެން މިހޮވަނީ. އެެހންނަމަވެސް ހޮާވއިރުަގއި އަުޅގަ

އި ދަިތއަރަިއގެން ދާނީ އަރަނީ ވަިކވަކިން އެ ނޮިމނޭޝަންގެ ކަންތަކުގަ 

ވަިކވަރަކަެށއް ނޫނޭ އަޅުަގނޑު ހިތަށް ވަދެފައި މިއޮތީ. ދެން އެހެންވީމާ 
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އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށް މިއަންނަނީ ބައެއް ބޭފުޅުން އެގޮތަްށ 

ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތކަމަށްިވޔަސް މިރޭ ކުރިއަށްގެންަދން ވާހަކަފުޅު 

ނުޑ ހިތަށް  2280އަރަނީ މާދަމާރެއަށް ހަމަ މިކަންތައް  ދެއްކެިވކަމަށްިވޔަސް އަުޅގަ

 ލަސްކޮށްލުން ކިހިނެއްވާނެާބަވއޭ.

 

އާދެ، ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާަހކަފުޅުދައްަކވަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު  އެދިަވޑަިއގެންފައި އަދިވެްސ އެބަހުރި. ދެން އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

 2285ސަލަ ނިންމަން، ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދާނީޯތ ގަސްތުކުރަނީ، މިރޭ މިމައް

ނުވަތަ މިރޭ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ނިންމާލާފައި މާދަމާ ރޭ ޖަލްސާ 

ބާއްވަން ގެންދާނީތޯ. މި ތިަޔ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުަގއި ދަްނނަވަިއގެން ތިަޔ 

ބޭފުޅުން ގޮތަކަށް ިނންމަވައިދެްއވުން. މިހެން މިދެންނެވީ، 

ރު ެއދިވަަޑއިގެންފަިއ ތިއްެބވި ބޭުފޅުންނަށް އެކަނި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން މިހާ

 2290ބަލާލިއަސް އަދި ކުިރއަށް ޮއތް ތިރީސް މިނެޓުއިރު ވާަހކަފުޅުދައްަކވާނެ 

ނޑު އަތުަގއި އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ އެގޮތަްށ  ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ެގންދާނީތޯ ނުވަތަ މިރޭ މިހާ ހިސާބުން  ކުރިއަށް އަުޅގަ

ޑުމެން ހުއްޓާލާފައި އަލުން ފަށައިގަންނަން، މާދަން ރޭ ހަމަ އަޅުަގނ

ނޑުމެން ގެްނދާނީތޯ އެ ތިޔަ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުިރއަްށެގންދަން އަޅުގަ

 2295ބޭފުޅުން ނިންމަވައިދެްއވުން އަޅުަގނޑު އެދެން. އެހެންވީާމ މިހާރު އެއް 

ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެބައޮތް މިމައްސަލަ މިޭރ ނިންމަން 

ނޑަކަށް އެކަަމކު އެއަށް ާތއީދުގެ ައޑެްއ  ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށް. އަުޅގަ

އިވިަފއެއް ނެތް. ވަރަށް ިގނަ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުަގިއ ނިންމެވުން 

އެދިަވޑަިއގެން ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުަގނޑަްށ 

 2300ފުޅުްނ އެކި ކަހަލަ ހީވަނީ ފަހުން މިވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ

މައްސަލަތައް މީގެ ތެރެއިން ެއބަ ހުރިކަން އެނގިވަަޑއިގަންަނވާ. އެހެންވީމާ 

ނޑައެޅިގެން ގޮެތްއ  ނޑު މިހާރު މިއެދެނީ ހަމަ ކަ މިކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ުިގަިއ އަޅުގަ ނިންމަވައިދެްއވުމަށް. އެއީ ިމހާރުވެސް މިއޮތީ އާދައި
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އިތުރަށް ގެންދެވިަފއި. ެއހެންވީމާ ދެން  މިެނޓު 22ގެންދާ ވަރަށްވުރެ 

 2305ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދާނީތޯ ނުވަތަ މިރޭ މިހާހިސާބުން ނިންމާލާނީތޯ 

ނުޑ މިަވގުުތ އެދޭ ވާހަކަ  މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއުވން އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނުޑ އަުތަގިއ މިހާރު އެދިވަަޑއިގެންަފއި ތިްއބެވި ބޭފުޅުންެގ ލިސްޓެްއ އަުޅގަ 

ނޑު މިދެންނެވި  ނޑު އެދެނީ މިހާރު އަޅުގަ  2310އެބައޮތް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނުކުތާއަށް ެއްއޗެހި ވިދާުޅވާން ބޭނުންފުޅުވާ މެންަބރުން އެްއޗެހި 

 ވިދާޅުވެެދްއވުން. 

 

މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނުޑގެ އަތަށް މިައީއ ފެލިދެއަތޮޅުެގ 

 2315ޝާހިދަށް هللا ޝާހިދުގެ ނަންފުޅު. ޢަބްދު هللاމެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދެން.

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ ދެންމެ ތިޔަ  ފެލިދެއަޮތޅު މެްނބަރު 

ނުޑގެ ިޚޔާުލ ދަންނަވާލަން  ާޝހިދު هللا ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި ުސވާލާ ބެޭހޮގތުން އަުޅގަ

 2320ބޭނުންކުރަން. އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ، އަޅުަގނޑުމެން  މިފުރުޞަތުގެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިރޭ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ފާސްކުރުމުަގއިވާ ގޮތުގެަމތިން ކަންތައް 

ކުރާނަމަ، ކޮންމެ ގޮތެއްަގއިެވސް މާދަމާ ރޭ ނުވަތަ އިތުރަށް ޖަލްސާއެްއ 

ނުޑމެންގެ ފާސްކުރުމުގައި މިއޮީތ މަޖިލީ ހުގައި ބާއްވަންޖެހޭ. އެއީ އަުޅގަ

ގަާވއިދުގެ އަސާސްަތކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީއަކަްށ 

 2325ގެންދިޔުމަށް މިހާރު ފާސްޮކށްފައި އޮތީ. އޭެގ އަކުރަްށ ވިސްނާއިުރ 

އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ަވރަށް ޔަޤީން. 

ނޑުމެން ަވގުތު ދަންމާލައި ގެން ކޮމިޓީއެްއ އެހެންކަމަށްވަންޏާ މިރޭ އަޅުގަ

ހޮވިކަމުަގއިިވޔަސް، އެކޮމިީޓން ކުރާނެ މަސައްކަތެއް އަދި ނޯންނާނެ. 

ނޑު ރިާޔސަތުން ވަރަށް އަދަބުވެރިަކމާއެކު އެދެނީ،  އެހެންވީމާ އަުޅގަ



 91 

ނޑަށް މި   2330އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރި ފާސްކުރުމުަގއި އޮތީ ހަމަ އަޅުގަ

މަށްވާަނމަ، މިޖަލްސާ ވިސްނުނު ގޮތްތޯ ސާފުކޮްށލަދެއްވުން. އެހެންކަ

އިތުރަށް ކުރިއަްށގެންދެވުމުން ހާސިލުވާނެ މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނޯންނާނެ. 

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ގޮތެްއގަިއވެސް މާދަމާ ރޭ ބައްދަލުކުރަންޖެހޭނެ. 

ނުވަތަ އެނޫން ރެއަކު ބަްއދަލުކޮށް، މަޝްވަރާތަެކއް  ކުރުމަށްފަހު 

 2335ވޭނީ. އެހެންީވމާ، އެކަްނ ކޮމިޓީއަށް މަސަްއކަތްތަެކއް ފޮނު

ނޑު އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ.  ސާފުކޮށްލަދެއްވާތޯ އަުޅގަ

 

هللا ޝުކުރިއްާޔ ފެލިދެއަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްާފޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޝާހިދު. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެްނ ފާސްކުރި ފާސްކުރުމުގައިވަީނ ގަވާއިުދަގއި 

 2340ވާނެ މަިއަގނޑު އުސޫލުތަކާމެދު މުޅި މަޖިލީހުގެ އެކުެލވިގެްނވާން

ފެންވަރުަގއި ޚިޔާލުފާުޅކުރަްއަވއި، އެޚިޔާލުަތކުެގ ދާއިާރގެ ެތރޭގަިއ ަގާވއިދު 

އެކުަލވާލެްއވުމުގެ މަސަްއަކތް މަޖިލީހުން ހޮއްވަާވ ކޮމިޓީއަކަްށ 

ނޑުމެން އަދި މި ކުރިން ދިޔަ ޖަލްސާ ގެ ހަވާލުކުރެްއވުން. އެހެންވީމާ ައޅުގަ

ކުރީ ބައިަގއި ަގާވއިދުަގއި ހިމަނަންޖެހޭ މުހިންމު ނުކުތާތަކާ ދޭތެރޭގަިއ 

 2345ޚިޔާލުތަކެއް ފާޅުކުަރްއވާފަިއ އެބަހުރިމެ. އެހެންނަމަވެސް އަިދ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަމަށް އިތުރަށް ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އަދި ަބއެްއ 

ވާހަކަ ދައްަކވަން ބޭފުޅުން ތެދުވެވަަޑިއގެންފަިއ ތިމަންނަ ފަހުން އަދި މި

ވިދާޅުިވ ބޭފުޅުންވެްސ އެބަ ތިއްބެވި. އެހެންވީމާ އެފުުރޞަތު އޮންނާނެ. 

އެހެންވީމާ ކޮންމެ ގޮެތއްަގިއވެސް މިަގވާއިދު ހަދާ ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތް 

 2350ފެއްޓޭނީ އެވާަހކަތައް މަޖިލީހުގައި ެދއްކިފައި އޭގެ ފަހުން. އެހެންވީމާ ތިޔަ 

ޖަލްސާއެއް ޭބއްިވޔަސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާެނ ވިދާޅުވިހެން އަދި އެހެން 

 މަސައްކަްތވެސް އޮންނާނެ. 

 

އާދެ، ދެން އެދިވަަޑިއގެންފައިވަނީ އަްއޑުއަޮތޅުެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު  

 2355 އިބްރާހީމް ޝަރީފް.



 92 

 

ނޑުهللا ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢަބްދު އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު   ޝާހިދު އެ ހާމަކުެރއްވީ އަުޅގަ

 ހުށަހަޅަން ބޭނުންވި ޕޮއިންޓް. މާދަމާ ރޭ މިކޮމިޓީ ހޮވުމަށްފަހު  ރާހީމް ަޝރީފް އިބް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި ަގވާއިދާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަާރކުރުމުގެ ޖާގަ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

 2360އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިރޭގެ ޖަލްސާ ކުރުކުރަން ހުށަހަޅާ ވާހަކަ 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ުޝުކރިއްޔާ.

 

ޝުކުރިއްޔާ އަްއޑުއަޮތޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަޅުަގނުޑ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކޮޅުމަުޑލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފަށް.

 2365 

ނުޑވެްސ ދަންނަވާލަން  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، އަުޅގަ

 ޝާހިދު އެވިދާޅުިވ ވާހަކަ. ެއއީ،هللا ބޭނުންވީ ވ. އަތޮޅު މެންބަުރ ޢަބްދު ން ޢަފީފް ޙަސަ

އަޅުަގނޑުމެން މިކޮމިޓީ ހޮވިޔަސް އަުޅަގނޑުމެން އަދި އެބަޖެހޭ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އުސޫލުތަކާ ބެޭހގޮތުން ވާހަކަދައްކަްނ  ގަާވއިދުަގއި ހިމެނެންޖެހޭ މައިގަ

 2370ދޭން. އެހެންވީމާ މިރޭ މިހުރިހާ ކަމެއް  އެ ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް

ނޑަަކށް ހިއެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑވެްސ  ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަނީ މިރޭގެ މިޖަލްސާ މިވަގުތަށް ނިންމާލާފަިއ ދެން އެހެން 

ރެއަކުން މިޖަލްސާ ކުރިއަްށގެންދިޔުން، ނޫނިްއޔާ ތިންަވނަ ޖަލްސާއެްއ 

 ރިއްާޔ.ބޭއްވުން. ުޝކު

 2375 

އާދެ، ދެން އެދިަވޑަިއގެންފަިއ އޮތީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުީރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު.

 

ނޑު ފުރުޞަުތގެ ބޭނުްނކުރީ، މިހާރު މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަ

 2380 ަގނޑަށް ހީެވގެން މިުއޅެނީ އެންމެ ގޮތެކޭ ހުށަހެޅިފައި އޮތީ،އަޅު މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 
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ތާއީދުލިބިފައި އޮތީ. އެހެންވީާމ އަދި ެދވަނަ ގޮެތއް ހުށަހަޅާަލންކަމަށް. އެީއ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މިރޭގެ ޖަލްސާގަިއ، ހަމަ ެއހެނިހެން ޖަލްސާތަކުގައި ނަންތައް ހުށަހަޅާ 

ބޭފުޅުްނެގ  25ކުިރއަށްގެންދިޔުން. އެއީ ފަދައިން ނަންތަކެއް ހުށަހަޅަިއގެން 

 ނަން ހުށަހަޅަުައިގެން ކުރިއަްށގެންދިޔުން. ެއގޮތަށް.

 2385 

ތަންކޮޅެއް ކުރިން އެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންެވސް އެބަތިއްބެވި.  ެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ފުޅު އެއީ މިހާރު އަުޅަގނޑު ަދންނަވާލާފައިވާ ަމއުޟޫޢާބެހޭޮގތުން ވާހަކަ

ދައްކަވަން އެިދވަަޑިއގެންފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންތޯ އެއީ މިސާލަކަށް މިހާރު 

ޖަލްސާ މިރޭ މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން ހުށަހެޅި ތާއީދުވެސް ލިބިއްޖެ. 

ނޑުމެން އެއަށް ވޯޓަށް ދަންނަުަުަަވއިފިއްާޔ، މިރޭ   2390އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ަގއި ވާހަކަފުޅު ދައްަކާވ މިހިސާބުން ނިންމާލެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެނުކުތާ

ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ރ.އަތޮޅުގެ މެންބަރު ވިދާޅުވަނީ، ޖަލްސާ އަދި 

ކުރިޔަށް، މިތާނަގއި ަނންތައް ހުށަހަޅައިގެން ުކރިޔަށް ގެންދަން 

ފެނިވަޑަިއގަންނަާވކަމަށް. ދެން އޭގެކުރިން ނ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 2395އޮތް ޖަލްސާ މިރޭގެ މިކަންތައް  މެންބަރުވެސް ކުޑަކޮށް އޭުރިވދާޅުވެފައި

ނިމެންދެން ކުރިޔަށް ގެންދަން. އެހެންނަމަވެސް މިކަންަތއް އޮތްގޮތް މިހާރު 

ނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރު  ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިގެންަފއި އޮތުާމއެީކގަިއ، އަުޅގަ

މިހާހިސާބުން ވޯޓެއް ަނގާފައި ގޮތަކަށް ގެންދިއުން ރަނގަޅުވާނެހެން. 

ބޭފުޅުންގެ  އަިރހުގައި އެހެން ދަންނަވާލަން. ނ. އަތޮޅުުުެގ  އެހެންވީމާ،

ނޑު ފުރުޞަުތ   2400ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙަންމަދަށް އަޅުގަ

އަރުވަން. އެއީ ކުރިން ޖަލްާސ ކުރިއަށް ގެންދަން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާކަމަްށ، 

ޗެއް ވިދާުޅވާން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބޭފުޅަކަްށެވފައި މިހާރު މިވަގުތު ެއއް 

 ބޭނުންފުޅުވާތީ، އެހެންވީާމ، ެއފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 2405އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. ތިުިޔަވިދާޅުވި ފަދައިން  ދެކުުނބުރީ  ލުމިލަދުްނމަޑު

 ކުރިން 
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 ްއގެ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރިން. އެެހންނަމަވެސް ތާއީދުކުރީ، ަވގުުތކޮޅެ މެންަބރު ޢަލީ މުޙަްނމަދު 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަސައްކަތް ނިމިުިދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ.  ެދއްެކވުން:ވާހަކަ

އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ވިދާުޅވިފަދައިން ފުދޭވަރަކަށް ގިަނ 

 2410މެންބަރުން އަދިވެސް ވާަހަކފުޅު ދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ، އަނެްއކާ 

ވަގުުތ ނަގާފާނެކަމަށް ފެންާނތީ، ައޅުަގނޑު  މިމަސައްކަތަށް ފުދޭވަެރއްގެ 

 ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި ަހއެްއކަ ޭބފުޅުން އަދިވެްސ  ެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނުޑ ކުރިން ދެން  2415ނެިވހެން މިހިސާބުން އެބަތިއްެބވި. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ިތޔަބޭފުޅުންގެ ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލާނަން. ޖަލްސާ މިރޭ 

މިހާހިސާބުން ހުއްޓާލަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ. ދެންއެގޮތަށް 

ނުޑ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނީ. އެހެންނުވެއްޖީިވއްާޔ،  ފާސްވެއްީޖވިްއޔާ، އަުޅގަ

އެދިވަޑަިއގެންފައި ތިއްެބިވ ދެން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ. ދެން މިރޭ މިހާރު މި

ނުޑ އަުތގަިއ ހަމަ އެދިވަަޑއިގެންަފއިާވ ތަުރތީބުން އެބަހުރި.   2420ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ނޑަށް  ދެން އެންމެފުރަތަމަ ބޭއްވޭ ޖަލްސާއެްއގަިއވެސް އެބޭފުޅުންަނށް އަޅުގަ

ފުރުޞަތު އެރުވޭނެ. އެހެްނވީމާ، މިރޭ އަޅުަގނޑު ެއންމެފުރަތަމަ އެ 

ހު ދަންނަވާލާނީ، ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާ ދޭތެރޭގައި ބޭފުޅުންގެ އަރި

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުަޅކީ ކޮބައިތޯ. އަދިވެސް ބޭބޭފުުޅން ވަރަށްބޮޑަށް، 

 2425އިޝާރާތްކުަރއްވަމުން ގެންަދާވކަމަށް، ވިދާުޅވާތީ، ފުަވއްމުލަކުގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ފުރުޞަތު  ފާރޫޤް ޙަސަނަށް އަޅުަގނޑުهللا މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 

އަރުވާނަން. އަދި ޭއގެފަހުން ވ.އަޮތޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

ޝާހިދަށް ފުރުަޞތު އަރުވާނަން. އެދެބޭފުޅުްނނަށް ފުރުޞަތު هللا އަބްދު

އެރުވުމަށްފަހު، ދެން އަުޅަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ހަމަ މިޖަލްސާ 

ނޑު ގޮ  2430ެތއް ނިންމަން ތިޔަބޭފުޅުން ކުރިޔަށް ގެންދާނީތޯ، ެއކަންަތއް އަުޅގަ

ފާރޫޤް ޙަސަން هللا އަރިހުަގއި ދަންނަވާލާނަން. އަލްފާޟިލް އަބްދު

 ފުވައްމުލަުކގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.
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ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވި ވާހަަކއަކީ،  ފުވަްއމުލަކުގެ ެމންަބރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައުޅގަ

 2435 މަތީަގިއ މިއޮތް މައްސަލަތަކެއް ނުުކމެގެން މިއުޅެނީ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރި ާފރޫޤް ަޙސަން هللا ޢަބްދު

ޙަޤީޤަތުގައި ަވޒީރުންގެ މަިޖލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޙަމީދު  ވާހަކަ ެދއްކެވުްނ:

ހުށަހެޅުއްިވގޮތަކަށް، ާތއީދުލިބިފައި އޮތުމާއެކު ެއގޮތް ެއއީ ެއކަން ގެންދަންީވ 

ނޑުމެންެގ ތެރެއި ން ތަންކޮެޅއް ިގނަމެންބަރުންނަށް ގޮތްކަމަށް، އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަުަނީ. ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ބެލިގެން އުޅޭތީހެން އަުޅގަ

 2440ޖަުަމީލާއި ރ.އަތޮުޅގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަތުޙު

އަލީ ވަޙީދުވެސް ވިދާުޅިވ ފަދައިން އެގޮތަށް ގެްނދިއުމުގައި ދިމާވާ 

ހުރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްުލކުަރން ވަރަށްބޮޑަށް މައްސަލަތަުަކެއް އެބަ

އުނދަޫގވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުމެްނގެ ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްވެފައި އޮތް ފާސްވުމެްއ  އެީއކީ އަުޅގަ

 2445ޓީެއއް ނޫނޭ. އެހެންކަމަށްވުމާއެުކ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިޖަލްސާގައި ކޮމި

ނޑުމެންނަްށ  ހުށަހަޅައިގެން އެކޮމިީޓއަށް  ވޯޓުނެގުުމގެ ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

ނޑު ދެކެނީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދެން  ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާެނކަމަށް އަޅުގަ

ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފުކުރެްއވުްނ އެދެން. މަނިކުފާނު ފުރުޞަތު ތިޔަދެްއވީ، 

މާ ނުގެންދިއުމާ ދޭެތރޭގަިއ، ެއއްެޗކޭ ހަމައެކަނި ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދިއު

ނުޑ ދަންނަވަން   2450ދަންނަވަން ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުުުމެންނަށް  ނޑު ދެޭކޮގތުގައި ދެނެއްނެތޭ މީ  އަުޅގަ ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަ

ފާސްކުރި ފާސްކުރުމުަގއި، މިޖަލްސާގައި ހުޅުވިަފިއވާ ގޮެތްއގަިއ، 

އްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދީަފއި، ކޮމިީޓއަކަށް ގަާވއިދާބެހޭގޮތޮން ވާހަކަ ދެ

ގެންދިއުމަށް ވާހަކަ ދެެކވުުނ ކަމުަގއިިވޔަސް، ތަރުތީބު އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 2455ގެންދެވުުނގޮތުން ކުރީަގއި ާވހަކަ އެކަށީގެްނާވވަރަށް ދެެކވިފަިއވާ ކަމަށް 

ބެލިގެން، ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ކޮމިޓީ ހުށަހެޅުމާއި ކޮމިީޓއަށް މެންބަރުން 

ނޑަްށ ހޮ ވުމާއި  ެއކަންުްކަން ކުިރޔަށް ގެންދެިވއްޖެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް މިއޮތީ ވާަހކަ  ހީވަނީ އުޞޫެލއްެގގޮތުން ބަާލއިރު، ދެން އަުޅގަ
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ނޑު ވަރަްށ  ދެކެވިފައޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުގަ

 2460ޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަދަބުވެރިކަާމއެކު މަޢާފު އެދެމުން ދަންނަވަން އަ

ނޑު ނުުކތާތަކާ ބެހޭގޮތުން އަލުން ދައްކާނެ ވާހަަކެއއް  ގަާވއިދެްއގެ މަިއގަ

އަޅުަގނަޑކަށް ހިެއއްނުވޭ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ޮއންނާނެ ހެންނެއް. 

ހަމައެކަނި މިރޭގެ ޖަލްސާ ކުރުކޮށްލެްއވުމުެގ ބޭނުންފުޅުގައި، 

ނެ ކަންނޭނގެ. ދެން އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން ބުނެވިދާ

 2465މިހެން ދެންނެވުމަކީ، ފަހަރެއްަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރެއްގެ ހުރި 

ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި ގެންދަވާނެ މުހިންމު ނުކުތާތަކެއް ހުރެދާނެ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު މަޢާފަށް އެދެމުން ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ،  އެކަމަށް އަުޅގަ

ށް ވާހަަކެވސް ދެކެިވއްޖެހެން. އަނެްއކާ ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަ

ނޑުެމން އެސްޓޭޖަކަށް  މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރަމުން މިއައިގޮތުން އަލުން އަުޅގަ

 2470ދާކަށް ނުޖެހޭނެހެން. ދާންޖެހޭކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ކަންކަން 

ނުޑެގ ނިންމަމުން ގެންދިއުން ވަރަށްދަތިވާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ ުޅގަ

ހަމަ ހުށަހެޅުމަކީ، މިރޭ މި ޖަލްސާކުރިޔަށް ގެންދިއުން. ެއޮގތަށް އަޅުަގނުޑ 

ނޑުެވސް  ހުށަހަޅަން. އަނެއްކާ ޢިއްަޒތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން އަޅުގަ

މީގެތެރޭަގއި ޝާމިލުވާގޮަތށް، ހަމަ ކޮމިޓީއެްއެގ ލިސްޓެއްވެްސ 

 2475ހުށަހެޅިާދނެ. އަޅުަގނޑު  ތައްޔާރުކުެރވިފައި އޮތީ. އެެހންވީމާ، ކޮމިޓީއަށް

ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ވެސް ހަތަުރ މެންބަރުން ވާހަކަދަުައްަކއިެގން،  މެންބަރަކު 

ހޮވުމަކީ، ބަެއއް އަތޮޅުތަުކގަިއ މާފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެހިނގައިދާނެ. ަބއެްއ 

އަތޮޅުތަުކގައި ފަސޭހަކަަމކަށްވިޔަްސ، އަދި ަބއެއް ދާިއރާތަކުަގއި ެވްސ 

ށް ނުވެދާނެ. ެއހެންވީމާ، ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ފަސޭހަކަުަމަކަ

 2480މެންބަރަށް ވަރަށްބޮޑަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއެކު އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. 

އެމަނިކުފާނުގެ ހުށަހެޅުއްވުމަްށ އަދި ތާއީދު ލިބިފައި އޮތްކަމުގަިއވިަޔސް 

ތް ެއީއ އެީއކީ އަދި މަޖިލީހުގެ ނިންމުމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެގޮ

އަޅުަގނޑުމެން ގޮެތއްކަމަށް ބަލައިގެން ައޅުަގނޑުމެން ކުރިޔަށް ދާކަށް 

 ނުޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށްޮބޑަށް. 
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ފާރޫޤް ޙަސަން. هللا ޝުކުރިއްާޔ. ފުަވއްމުލަކުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

هللا ންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއާދެ! ދެން ފެލިދެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ނޑު އަެނއްާކ ވެސް ފުރުޞަތު އަުރވަން.   ޝާހިދަށް އަޅުގަ

 

ުްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފު  ކުރައްވާތި.  ފެލިދެއަޮތޅުގެ މެންަބރު   2490 ޝުކުރިއް

އަޅުަގނޑު ހަމަ އެްއޗެއް  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ޖަލްސާ ނިންމާލަން   ާޝހިދުهللا ޢަބްދު

 ތޯ ފެނޭ

ނޑު ދެޭކޮގތުގައި ޖަލްސާ  ވާހަކަ ެދއްކެވުްނ: ވޯޓަކަށް އައްަސވަން ުއުޅއްވާީތ، އަުޅގަ

ނިންމާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެީއ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ޮއތް އިޚްތިޔާެރއް. 

 2495ވާހަކަފުޅު ދައްކަން އެިދވަަޑއިގެންެނވި ތިންގަިޑއިުރވީމާ، ޖަލްސާ 

ންބަރަކު ހުށަހަޅުއްަވއި އަނެްއ ނިންމަވާލައްވަީނއޭ. ދެން ޭއރު އެްއ މެ

ނަޑއިނުލާ ކުރިަޔށް ގެންދިއުމަްށ  މެންބަރަކު ތާއީދުކުރެްއވި، ޖަލްސާ މެދުކަ

ނޑާނުލާ ކުރިއަށް  ދާދި ދެންމެއަކު އެތަނުން ތާއީދުކުރެއްވި ޖަލްސާ މެދުުުކަ

ގެންދިއުން ދާދި ދެންމެއަުކ ތާއީދުކުރެްއވި އެއްމެންބަރަުކ، ތާއީދު އަނބުރާ 

 2500. ހަމަެއާއއެީކގަިއ ައނެއްކާ މިހާރު އެހުށަހެޅުމަްށ ތާއީދު ވަނީ ގެންދެވި

ލިބިފައި. އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ރިޔާސަތުން ވޯޓަކަށް ައއްަސވަންީވ، ޖަލްސާ 

ނޑާނުލާ ކުރިޔަށް ެގންދަންވީތޯހެން ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވުުމެގ  މެދުކަ

ނޑަށް ީހަވނީ ރިޔާސަތަށް އޮންނާނެހެން. އެކަ މަށް ވޯޓެްއ އިޚްތިޔާރު އަުޅގަ

ނަޑކަށް ހިެއއްނުޭވ، މެންބަރުންނަށް މާފަސޭހަފުޅު ކަމަކަށް  ދިނުމަކީ، އަުޅގަ

 2505 ވާނެހެންނެއް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅާެއުކގަިއ، ޚިޔާލުފުޅަށް  :ެދއްެކވުންރިޔާސަުަތުން ވާހަކަ

ޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާނީ، އިޙްތިރާމްކުރަމުން، ތިޔަބޭފުުޅންގެ އަރިހުަގއި އަ

ނޑުެމންގެ ކުރިމަތީގައި މިހާރު އޮތް މައްސަލަުަ،  މިރޭގެ ޖަލްސާ އަޅުގަ
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 2510ފުޅުްނ ވޯޓު ދެްއވުން ނިމެންދެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭ

 .އެދެން

 

 
 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 2515 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

އެދި ދަންނަވާީލ، މިހާރު ދެންމެ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުަގއި ވޯަޓކަށް 

މެންދެން މިރޭގެ ޖަލްސާ ނި ަމއްސަލައަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް 

 2520 ފާފުޅަކަށް.މާމެދު ލަޔުގެންދި ކުރިޔަށް

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 94 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު: 

 2525 1 ވޯޓު ދެްއވީ: 

 93 ވޯޓު ނުދެްއވާ: 

_____________________________________________________________ 
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 2530 ވަނަ ނަންބަރު: ޖަލްސާ ނިންމެވުން.ތިންއެޖެންޑާގެ  .3

 

އެހެންވީމާ، ވޯުޓގެ ނަތީޖާައށް އިޙްތިރާމްކޮށްގެން އަުޅަގނޑަށް ޖެހެނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރެްއިވއްާޔ މިރޭގެ މި ޖަލްސާ  މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން. އާދެ، އިރާދަކު

ހަމަ މިޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުން މާދަންރޭ، މިޖަލްސާއޭ މިދެންނެވީ، 

 2535ޖަހާއިރު މިތާނަގިއ  9މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުން މާދަންރޭ 

އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ިޢއްަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހުންވެްސ 

ތަނަށް ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ޖަހާއިރަށް މި 9އަޅުަގނުޑ އެދެން މާދަމާރޭ 

ދެއްވަން. ދެން ހަމަ މިޭރގެ މިޖަލްސާަގއި، މިފެށިފައިވާ މަަސއްކަްތ 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ، މާދަންރޭ ހަމަ މިހިސާބުން ފެށިގެން ކުރިޔަްށ 

 2540ގެންދެވޭނެ. މިޭރގެ ޖަލްާސގަިއ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެްސ ގެްނގުޅުްއިވ 

ސަތަށް އެހީތެިރވެަޑިއގެން ދެްއވުމުެގ އެުކވެރިކަމާިއ ެއއްބާރުލެްއވުމާއި، ިރޔާ

ކަންތައްތައް ހިތުގެ އަޑިްނ ޤަބޫލުކޮށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު އެންމެހާ 

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ،  ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލްސާތަކުަގއި އަބަުދވެސް މިއެުކވެރިކަމާިއ، 

 2545އޮންނާނެކަމުަގއި. އެހެންވީމާ،  އެއްަބއިވަންަތކަުަން ކުިރޔަށް

ްށ هللاގެ ާވގިފުޅާއި ބަަރކާތަށް އެދެމުން هللاއަޅުަގނޑުމެްނގެ މިމަސައްކަަތށް 

 ޙަމްދުކުރާ ޙާލު މިރޭގެ މިޖަލްސާ ނިންމާލަނީ.
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