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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ވަނަ ަބްއދަލުވުމަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  17ެބހޭ ކޮމިޓީގެ  މުައްއސަސާތަކުެގ ކަންތައްަތކާ `. މިނިވަން

ނޑު ކޮމިީޓެގ ޙާޒިރީ ދަންނަވާލާނަން. ޮކމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ ނައިބު މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަ ވަމުން އަުޅގަ

ކެނދިކޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  އުރޫފްމުޤައްރިރު ޢަލީ މަ

ޢަލީ ޙުސައިން، ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ، ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ވަހީދު، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ  މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދު، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު

ވެސް މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު އަދި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދު. އާދެ! ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 

އެރީ  ަގނޑު ހިތަށްއޮތީ ދެން އަޅު ވަނަ ބައްދަުލވުމުގެ ފުަރތަމަ މަސައްކަތަކަށް މި 17މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މިއަދުެގ 

ނޑުމެްނެގ ޕީ.ޖީ މީޓީންގ ވެސް އޮތުމާިއ، ދެން ވޯޓު ވެސް ކައިިރވުާމއި ފުޅުން ހުރިހާ ބޭ އްކޮށްއެ  އޭރު ކޮމިޓީގެ އަުޅގަ

ބައްދަލުވުމުގެ ފުރަތަމަ  ްށ ޓެލީކޮށްލާ ނެހެދިފައި އޮތީމަ އެ މަސަްއކަތް ނިންމާލަން މިމަމެންދުރު ފަރިއްކޮޅަށް ދިއު

ހުރި ގޮތާއި ެއްއޗެހި ބަލާލަމާ ހިނގާބަލަ.  މިހާރު މާރކްސްތައް ލިބިފައި، ންވީމާކަމަކަށް ހަދަން. އެހެ

ނޑުމެ، އެހެްނވީމާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނެގ  ން ހިއުމަންއިދާރީ ބޭފުޅުން އެޖެންޑާގައި އަުޅގަ

މައްސަލަ  ވަަޑއިގަތުމަށް އިދާރީމޭޒަްށ ދަންނަވަމުން މިކުިރައށް ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރިޕޯޓާިއގެން 

މުގެ އަށް ދިއު 2ދެ! އެޖެްނޑާ ނަންބަރު ށް ގެްނގޮސް ނިމުނީ ކަމުގައި ބަލާނީ. އާޅުަގނޑު ދެން މިހާހިސާބުން ކުރިއައަ

މެްނބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ، ުއޅޭ. އެހެންވީމާ މީޑިާޔ ވެްސ އެބަކުރިން މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން އެަބއޮތް. 

ގޮތެއް އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި ޑިސްކަްސކޮށްލާފައި ކޮންމެެވސް ގޮތަކަށް ނިންމާލަދެއްވުްނ އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ދެމާ ހިނގާ. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު، ގުރައިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މީިޑޔާއަށް ފުުރޞަތު، އެހެންވީމާ

އެޖެންޑާ ނަންބަރު. މިއަދުގެ ޒިރުވީ ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ރެކޯްޑގައި ފާހަަގކުރަން. ރާހީމް ރިޒާ މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ހާއިބް

ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް އޮތީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާ ގައި މި 2މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ަނންބަރު 

ގެނައުުމގެ ބިލެއް މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް  . އެއީ ގާނޫނުއަސާީސއަށް އިޞްލާޙެއްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލެްއގެ މަސައްކަތް

އެރީ ވަރަްށ ކުޑަުކޑަ ބިލަކަްށވެފައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީަގއި ހުރި  އަުޅަގނޑު ހިތަށްހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް. 

ންމާލެވިދާނެ ކަމަށް. ބިލުގެ މަަސއްކަތް ނި ސައްކަތުން ބަެއއް ުކޑަކޮްށލުމަށް ޓަކައި ހަމަ މަސައްަކތްދާއިރުަގއި މިމަ

ނޑުމެން ކުރިމަތިލަމާބިލުގެ މަސައްކަ މި، އެހެންވީމާ . މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިުލ ތަށް އަުޅގަ

ބަރުންނަށް ވެސް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ ސަބަބުތަކެްއގެ ގޮުތގައި ނޫނިްއޔާ މިކަްނ ހުށަހެޅުއްވުމުަގއި ިއއްޒަތްތެިރ މެން

ބޮޑު އާބާދީައކީ ވަރަށް  އޮންނަނީ ުޒވާނުންނަށް ޤަުއމުގައި ކުރުމަށް މުހިންމުވާ ކަމެއްެގ ގޮތުަގއި ފާހަަގކުރަްއވާފައި މި 

ހޯދައިދެވޭނެ ރުމުން އިތުރު ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ޒުވާނުން ކަމަށްވެަފއި މިހާރު އޮންނަ އުމުރު އެއަްށވުރެން ދަށް ކު

ގުޅޭގޮތުްނ  ބިލާ މަނިކުފާނު މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ވިދާުޅވަނީ. ދެން މި ުދގަިއ އެކަމުގެ މަތިވެރި މަޤުޞަ



  

ރާއްޖޭގައި ބޮުޑ  ގިނަ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަހުރި ފާހަގަކުރައްވާފަިއ އެ ނުކުތާ. ިއއްޒަްތތެރި ވަރަށްސްކުރެްއވި ބައެއް ބަޙު

ޒުވާނުންނަށް  ެއއްކޮށް ކުރައްވާަފއި އޮތް ުޒވާން އާބާީދއެްއ އޮުތމާއިޚާއްަޞކޮށް މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލުއާބާދީއެްއ 

ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮޅުތަުކގައި ހުންނާނެ  . ދެން ތިއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގކުރަްއވާފަފުރުޞަތު ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެ

ނޑަައޅުްއވާފައި މި ބިލުގައި ކަ ވެސް އަހަރު ކަމަށް  65ލޫމާތެއް. ދެން ހަމަ އެއާއިެއކުަގއި މަތިންގޮްސ ހުރިހާ މަޢު އެ

ހިސާބުން  ޔާލަކީ ވެސް ފެށޭ އުމުެރއް އޮންނަ ކަމަށްވަންޏާ ނިމޭ އުމުރެއް ެވސް އޮންނަންވާނެ ކަމަށާއި އަދި އެހާއެ ޚި

ގޮތުަގއި ފާހަަގކުރަްއވާފަ. ހުންނެުވމަކީ އެީއ މުހިންމު ކަމެއްެގ  ކުރަްއވާފައި ިޚދުމަތުން އެއްކިާބވެދެން ރިޓަޔަރ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި، އެހެންވީމާ އޮތީ.  ވަރަށް މުހިންމު ބަދަލެއް ކަންނޭނގެ ގާނޫނުައސާސީއަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި ައޅުގަ

 ކުރެއްވުުމގެ މަރުޙަލާގައި ތި ދޭތެރޭގައި ބިލު ދިރާސާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާކޮމިޓީގެ  އެހެންނަމަވެސް މި

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި މި  ވެސް ައވަހަކަށް  ބިލަކީ ވީހާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަުކގެ ަމއްޗަށް ކަން ނިމިގެންދާނީ. ެދން އަުޅގަ

ނުޑ ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެ، ބިލެއް، ކުަޑކުަޑ ބިލަކަށްވެފަ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަން ވަަރށް މުހިންމު ރި އަުޅގަ

. ޔާމީން ރާސާކުރެއްވުމުގެ މަސަްއކަތުގަބިލު ދި ގުޅޭގޮތުން މި ބިލާ ވަގުތު ހުޅުވާލަން މި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް މި

 ޔާމީން ރަޝީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ، އެިދވަަޑއިަގންނަވާ. އެހެންވީމާ ފުރުޞަތަކަށް އެބަ

  

 ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމީންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ަގއި ކަމަީކ ރަނގަޅު ކަމެްއގެ ގޮތު ވިދާުޅިވ ފަދައިން ހަމަ މި އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ މުޤައްރިރު ތި

ނޑު  ގޮތަށް މި އޮތް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި މިހާރު މި، ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ ބިލު ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ

 ހުށަހަޅަން. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ޢަލީ ޙުސައިން އެބަ އެިދވަަޑިއގަންނަވާ. ން. ުފޅެއް އޮިތއްޔާ ހިްއސާކޮށްލަޔާލުޚި އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ،ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފައިވާ ވިދާޅުިވ ގޮތަށް ބިލަކީ ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ބޮޑަށް މަގު ދެންމެ މުޤައްރިރު ތި

ަބޔަކަްށ  2ފެނޭ އެ ، ޅުާވއިރު އަޅުަގނޑަށް އެހެންވީމާދުަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއް ކަމުަގއި ވިދާއެ މަތިވެރި މަޤުޞަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ތަންޮކޅެއް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ވޯޓުބައިކޮށްލައިފި ކަމު ދޭން.  ަގއިވާނަމަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

ނުޑ  30އަހަރަށް ނޫނިއްޔާ  18އެ  މިސާލަކަށް ނުޑ ޙަޤީޤަތުަގއި އެ ވާހަަކދެއްކިއިރު ވެސް އަުޅގަ އަހަރު. އަުޅގަ

އަހަުރ  65އަހަރަށް ތިރިކުރެިވ ެއއްބައި ކަމަށް ހަދާފައި،  18އަހަރަށް ތިރިކުރަންީވއޭ.  18ހުށަހަޅާފައި ވާނީ ހަމަ 



  

ނޑުމެންނަށް ތި ބިލަށް ަބއިކޮށްާލފިއްޔާ ވަރަށް ފަސޭހަ ބަޔަކަށް އެއީ އަނެއްަބއި ކަމުަގއި ަހދަން. ދެ ވާެނ ައޅުގަ

ދިުނމުގައި ެއއަށް ރިޢާޔަތްކުާރއިުރގަ. އެހެންވީާމ، ހަމަ ޚިޔާލެްއ މިއީ އިނގޭތޯ. ދެން ެއއީ  ތާއީދުކުރަން ވެސް ވޯޓު

ން މަތީެގ އި 60ައހަރު އޮތީމާ  65ން. އަހަރު އޮތީމާ އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުގައި ވެްސ އެކަން ފާހަގަކުރި 65އަނެއްކާ 

ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލާއިރުަގއި ދައުރުގެ މެދު ތެރެއިން އެ ބޭފުޅާގެ ޙަޤީޤަތުގައި ޝަރުތު އުނިެވގެން ދާނެ އިނގޭތޯ. 

 ވީމަ ޣައިރު މުސްލިމަކަށް އަްސކޮށް މި ދައްކަނީ. ެއއީ ހަމަ އެއީ މިާސލަކަށް މުސްލިމަކަށް ހުރި މީހަކު، ރި އަޅުަގނޑު ސީ

ކަުމގެ ަޝރުތު ގެއްލެނީ. އެހެންވީމާ، ލޭ. ޝަރުތުަތްއ އުނިވީމަ ަރއީސްކަން އެބަ ގެއްރައީސް ވެސް އެ މީހާގެ ހަމަ 

ްއ ކަުމގެ ޝަރުތެ ރައީސްއަހަުރގެ މަތީ ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިގެން ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން އެ ބޭފުޅާ  60އެގޮތަށް  ހަމަ

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ކަމަކަށް ރަންޖެހޭގޮތަށް މެދުވެރިވުމަކީމުން ދުރުކުއުނިެވގެން ރައީސްކަުމގެ މަޤާ ނުޑ އަުޅގަ ނުވާތީ، އަުޅގަ

ގޮުތގަިއ ކޮންމެހެން މަތީ އުމުރެްއ މީަގއި އޮންނާކަށް ނުޖެހޭ. އަދި މަތީ، އެެހންވެ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަީނ  ޤަބޫލުކުރާ

ވާތީ ޒުވާުނންނަށް ކޮށްދޭ ކަމަކަށް ނެ. އެއީވާސޭހަހަމަ އޭތި ވަކިކޮށްލަދެއްަވއިިފ ކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުަގނަޑށް ފަ

ނޑު ެވސް ބޭނުންއަޅުަގނުޑ ވެްސ ހަމަ ބޭނުން ހަމަ މި ދަށު އުމުރަށް ހަމަ ތާއީ ވާތީ، އެހެންެވ ެއ ދުކުރަން އަުޅގަ

 ދަންނަވާލީ. ހަމަވާހަކަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ނަޒަިރއްޔާުތގައި ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކަފުޅެއް ކަމުަގިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް އެ މަނިކުފާނު

އަޅުަގނޑު ެދކެނީ. ދެން މިތާ އެބަ ތިއްެބވި ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ކިަޔވާވިދާުޅެވ، އަދި ެއ މަސައްކަތްަތއް 

ކަމަށް ޔާ ޖުމްހޫރިއްޕްރެކްޓިސްކުަރއްވާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑުެމން މި ކޮމިޓީގަ. އެހެންވީާމ، ރައީސުލް

ލަތަކަށް ޤައުުމެގ ދަތި އުނދަގޫ ހާކުރިމަތިލުމުގެ އުމުރު މިގޮތަށް އޮތުމުން، މި ޢަލީ ޙުސައިން އެ ފާހަގަކުަރއްާވ ކަހަލަ 

ން ދަްއަކވަ ކަންކަން އަތުވެދާނެތޯ ނާންނާނެތޯ، އެއީ ބޮޑަށް އެކަުމގެ މައްޗަށް މި ބޭފުޅުންނަށް ކަންނޭނގެ ވާހަކަފުޅެއް

ނޑަށް ވިސްނޭގޮުތަގއި އެނގޭނީ. ދެން އަ ކަމަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅެއްގެ ޝަރުާތއި އަދި މިހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުޅގަ

ެއްއޗެއް އަޅުަގނޑު ބަލަން ބޭނުން.  ެއްއ ނޫން. ދެން މި ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވާމައްސަލަ އޮތުމަކީ އެީއކީ

ނުޑ ރެކޯްޑގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނު ން، މިހާރު ކޮމިޓީއާ ގުިޅަވޑަިއގެންފި އަުޅަގނޑުމެންެގ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ނުޑ ރެކޯޑްަގއި ފާހަގަ މެންބަރެއް. އެއީ އިތުރު ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި  ން. ކުރަރޮޒައިާނ ޢާދަމް. އެކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެނބުރި ރެކޯޑަށް ދަމާހިނގާ ދެއްތޯ ވާހަކަދައްކާލު ން . މިހާރު ޔާމީން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ބިލަށް މާ ބޮޑު ބަދަލެއް ނުގެނަސް މި  ހަމަ ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަ އޮތް ދެްނ މި އޮތް ގޮތަށް އަެނއް ކުިރައށް ގެންދަން

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް މި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް، ޢަލީ ޙުސައިން އޮފް ދަ ރެކޯޑްަގއި 

ތާއެއް ފާހަގަކުަރއްަވއިެގން ދެން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެކަުމެގ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން މުހިންމު ނުކު



  

މުގައި ހުންނަ ގާނޫުނއަސާީސގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާ ދިމާލަށް ދެވޭތޯ މި މަސައްކަތްކުރީ. ދެން ޙައްލަކާ

ގިނަ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން، އިްއޒަތްތެރި ، އޮތީ. އެހެންވީމާ މީހެއްގެ ޝަރުތުތަްއ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފައި މި

ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ އަހަރު 65ަދއުރުގެ ތެޭރގަިއ  މެންބަރު ރިޒާ ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި މައްސަލަ އެބަ ދިމާވޭ،

ވޭ. ޝަރުތުތައް އުނިެވގެން އެބަ ދެއޭ. އެހެންވީމާ، އެހެން ޝަރުތުތައް ވެސް އުނިވީމަ ާވގޮުތގެ ވާހަކަ ީމގައި އެބަ އޮ 

ވެސް މަްއސަލައަކަށޭ ވާނީ. އެހެންވީމާ، އެއަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ރޮޒައިނާ ރެކޯަޑކު ނޫން  އެހެންވީމާ، މިއީ

ނޑުމެންނަށް މީގައި ޭވއަުއޓެއް ހޯއްަދވަިއދެއްަވއިފި ޚިޔާލެްއގެ ގޮުތގަ.  ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވަނީ. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  ނޑުމެްނނަށް އޮފް ދަ ރެ ޝުކުރުވެިރކަމާއެހެންވީމާ، އަުޅގަ ކޯްޑގައި ވެްސ އެކު ފާަހގަުކރަން އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ އަށް. އެހެްނވީމާ، މިހާރު މިތި ދެއްވި އަިއޑިޔާ  ހަމައަށް އާެދވިފަިއ  ށް ޙައްލަކާއޮތީ މި މައްސަލައަށް އަުޅގަ

އަހަރުްނ  18އަހަުރގެ ބަދަލުގައި ހަމަ  30ނގާށޭ ކަންނޭނގެ. ދެން ޢަލީ ޙުސައިން ހަމަ ފާހަގަކުރެއްވި ދެްއތޯ ހި

ވެސް އެ ަމނިކުފާނު ދެން ގެންގުޅުްއވާ  ފަށަމާ އެހެންނޫންތޯ. ޢަލީ ޙުސައިން ެއގޮތަށް އެ ވިދާުޅަވނީ. ދެން އެ

ކަށްފަހު( ޚިޔާލުފުޅެއް. ދެން އެހެން ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް އެ ުނކުތާއަށް ެވސް އަުޅަގނޑު ހުުޅވާލަން. )ަވގުތުކޮޅަ 

 އާދެ!އެްއވެސް ބޭފުޅެްއގެ ޚިޔާލުފުެޅއް އެބަ އޮތްތޯ ދަށްކުރުުމގަ. 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ މަތިލާން. ދެން އަހަރު މިީއ އެކަށީގެްނވާ އުމުެރއް ރައީްސ ކަމަށް ކުރި 30ގޮތުަގއި  މީގައި ދެން އަުޅގަ

ވީމަ ތަންކޮޅެްއ ޅަވަނީ. ެއއީ ތަޢުލީމީ ހަޔާތުގައި ވެސް އަެނއްހެން ޤާބިލުކަމެއް ނާންނާނެ. ދެން އަހަރު  18މި 

ޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަިތލައްވާ ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް ގޮތުަގއި ދިވެހިާރއް  މުސްތަޤުބަލުގައި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

އަހަުރގަ.  30، 25، 20ސްޓް މާސްަޓރސް ހިސާބަށް ވެސް މި ދެވެނީ ތަޢުލީމީ ބޭފުޅުންނަށް ވާނީ. އެހެންވީމާ، އެޓްލީ

 އަހަރަކީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު އުމުރެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. 30އެހެންވީމާ، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގައި ޢަލީ މަޢުރޫފްގެނައިބު މުޤައްރިރު. ަޢލީ ޙުސައިން ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

ކޮށްލެއްީވ. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ފަޒާދު އެބަ އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ފުރުޞަތަކަށް ޚިޔާލުފުޅު އަޅުަގނޑުމެންނާ ެއ ހިއްސާ

 ައރުވާނަން. މި ނުކުތާގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވން. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާ



  

އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ޙަޤީޤަތުގައި މި އިޞްލާޙުގެ ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭ ވާހަކަ ދެއްކީމަ  ޝުކުރިއްޔާ

 35އަހަާރއި  18އަހަރުގެ ވާަހކަ މި އަންނަނީ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުޒވާނުންެގ އުމުރަކަށް މި އަންނަނީ  18ކަންނޭނގެ 

މި މާއްދާ ލިޔެފައި އޮތްގޮތުން އެްއވެސް ޒުވާނަަކށް، ގާނޫނީ ގޮތުން ޒުވާުންނ  އިރީގަ ކު، އެހެންވީމާއަހަރާއި ދެމެދު. 

އަހަރަށް ދަށްކުރީަމ  30މިހާރު މި ، ކަށް ފުރުޞަތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ އެ މާނަކުރާ މި މާނަކުރުމުގެ އެްއވެސް ޒުވާނަ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ދާ މަތުން ހުރި ނުވަަތ މި ހެޔޮވިސްނޭ އުމުރަށް ގޮުތގައި ުބއްދި ސަލާ ޒުވާނުްނގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

އޮތީ އެ ޒުވާނުންނަށް ވެސް މި ދޮރު ހުޅުވިފަ. އެހެންވީމާ،  މީހުންނަށް ފުރުޞަތު އެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާ، މި

ނޑު ހުށަހަޅަނީ ވެސް ހަމަ ދެންމެ  ނޑުމެ 65އަޅުަގނުޑގެ ހަމަ ޚިޔާލަކީ ހަމަ އަޅުގަ ން އަހަރުގެ ަކންތަކުގައި އެ އަުޅގަ

ނޑުމެން މީތި ފާސްކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ  30ވާހަކަ މި ދެއްކެވި އިޞްާލޙާއި އެކު  އަހަރު ބާްއވަިއގެން އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު   ޞަތުފުރުއެ ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވަޙީދު ވެސް ފުުރޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާީތ، އަުޅގަ

 އަރުވާނަން. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ކޮށްފައި އެބައޮްތ ވަނަ މާއްާދގައި ވެސް ވަރަށް ސާުފޮކށް ބަޔާން 109ނޫނުައސާސީގެ ގާޝުކުިރއްޔާ.  އާދެ!

ފުރިހަމަވާން ވާނެ ކަމަށް  ންނަނިވި ޝަރުތުަތއް މަށް އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މީހެއްގެ އަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާ

އަދި އެހެން މާއްދާއެްއަގއި އެ ޝަރުތުތައް އުނިެވއްެޖއްޔާ ވާނެގޮތް ވެސް އެބަ ޮއތް ބަޔާންކޮށްފަ. އެހެންވީމާ،  ބުނެ

މައްސަލަަތކެްއ  އިނަމަ، އޭގަވަނީ ވެަފއިވާ މީހެއް ކަމުގައި އޮެވއްޖެ ކަމުގައި އަހަރު 65ރެވޭ މީހަކު އުމުުރން އިންތިޚާބުކު

ނޫނުއަސާސީން ފުރުޞަތު ދީފައި އޮތް ފަރާތާއި ހަމައަށް އަނެއްާކ ގާވޭ. އޭީތަގއި ހަމަ މާނަކުރުމަށް ޓަކައި އެބަ ކުރިމަތި

ނޑަށް ހީވަނީ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާދާންޖެހުމަކީ ކައިރި ކަމެްއ. ދެން އެއަްށވުރެ ރަނަގޅުހެން  މަށް ޤާކަމުގެ މައަުޅގަ

ބެހޭ ގޮތުްނ  އަހަރާ 65 ށްއަ އަންނަނިވި ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ކަމަށް ބުނެ، )ނ(  ވޭ މީހެއް ަގއިގަ އިންތިޚާބުކުރެ

ޚާބަށް ވެފަިއވާ މީހެއް ަކމުގައި ުނވުން. އިންތިއަހަރު  65ކޮށްލަން. ިއންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާއިރު އެްއޗެްއ އިތުރު

އަހަރު ކުރިމަތިލާއިރުަގއި ނުވާ ކަމުަގިއ  65ރުން ވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން. އޭއަހަރު  65ކުރިމަތިލާއިރު 

އިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ ވެއްެޖއްޔާ އެ ދައުރު ތެޭރގަިއ އޭނައަށް ހުރެވޭނެތާ. އެހެންީވމާ، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ

މާ އެބައި ތަންކޮޅެްއ ން އޮތީއެހެ ގައި ނުވުން.ވެފަިއވާ މީހެއް ކަމުއަހަރު 65ޚާބަށް ކުރިމަތިލާއިރު މަށް އިންތިމަޤާ

ހީވަނީ އެބަ ބޭނުންވޭހެން މަފްޙޫމު އެބަ ދިމާވޭހެން. އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާއިރު މިހާރު އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހެްއެގ 



  

 65އަހަރުވީމަ އިްނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާއިރު  65ކިބަިއގައި ހުންނަންވީ ޝަރުެތއް. އެކަަމކު މީތިން މި ބަޔާންކުރަނީ 

ުނވާކަުމގައި ެވއްޖެއްޔާ ަމއްސަލަ ޙައްުލވީ އެއީ. އިންތިޚާބު އެކަމަކު ެއ ތަންކޮޅު އަންނަން ޖެހޭ، އަހަރުވެފައި 

ނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ...   އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާއިރު އެ ތަންކޮޅު އަންނަންޖެހޭ. އޭރުން އެ ޙައްލުީވ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ީހވަީނ މިހާއޮފް ދަ ރެކޯުޑގަ  ނޑުމެން އި ައޅުަގނުޑމެން ހިނގާބަލަ... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ ރު ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުަޑ ބްރޭެކއް ސަޔަން ނަގާފަ ، ގަިޑއެއްާހއިރު ވެސް ވީ މި މަސައްކަުތގަ. އެހެންވީމާ އި އިށީންނާނީ. ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ޢިބާރާތްތަކާއި ެއއްޗެހި ރަނގަުޅކުރާނީ. ޑުމެން މި ބްރޭކުގެ ތެރޭއިރުަގއި ދެން އަޅުަގނއިށީންނަ ގަިއ އަޅުގަ

ނުޑ ކޮމިޓީ މި ވަގުތަށް މެދުއަ، އިހަށް އެހެންވީމާ ނޑާލާނަންުޅގަ ނަޑކަށް  ކަ ޓުގެ ބްރޭެކއް މިނި 15އިނގޭތޯ. ގާްތގަ

ނޑުމެން ކުޑަ ބްޭރކަކަ .އަޅުަގނޑުމެން ނަގާނީ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ` ން ުދގެ މިނިވަމިއަ އިފަހުގަށް ައޅުގަ

ވަނަ ަބއްދަލުވުްނ  17އެީއ  .ފަހުގެ ބައްދަލުވުން އަނެްއކާ މި ފަށައިގަންނަނީމުއައްސަސާ ކޮމިޓީގެ މެންުދރު

ކުރެވިފައި އޮތް ފުރަތަމަ ކަންތައް ނިމި ދެވަނަ . މި ބައްދަލުވުމުގަިއ އެޖެންޑާއަޅުަގނޑުމެން މި ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ނޑުމެން  ެއއީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީްލ  .އުޅެނީ މިމަސައްކަުތގައި އަުޅގަ

ަގއި ވަނަ މާއްާދައށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް ިއޞްލާޙުގެ ކަންަތއް. ެއކަމު 109ވާފައި އޮތް ގާނޫނުައސާސީގެ ހުށަހަޅުއް

ނޑާލެވުނު  ިއ ބާރާތެއް މި ކުރީގަހިސާބަކީ މިހާރު ޢި ދެވިފައި އޮތްއިރުަގއި އާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބްރޭކަކަްށ މެދުކަ

ބާރާތަށް އަދިވެސް ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެވޭތޯ ބަެއއް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވިސްނުންފުޅު ހުށަހެޅުއްވިއިރު އޮތް ޢި

ނޑުމެްނގެ ރޮޒައިނާ ޢާހުރެގެން ޚާއްޞަކޮށް ޢަލީ ޙުސަ ާވ ދަމް ވެސް އެއަށް ތާއީދުކުރަްއވާ އެ ހުށަހަޅުއް އިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ، ކެއް ކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާއަުޅަގނޑުެމން މަސައްކަތްތަ އިމުގަ އްވުހުށަހެޅު މިހާރު އަޅުގަ

ާބރާތާއި ބެހޭގޮތުން އަދިެވސް ފެނިަވަޑއިގަންަނވަނީ. އެހެްނވީމާ، ޢިއެކުަލވާލެވިފަިއ ހުރި ބަެއއް ޚިޔާލުތައް ބޯޑުްނ ތި 

ނޑަށް ބޭނުން އިްއޒަތް ކޯޑުގަިއ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެހެންވީމާ، އޮފް ދަ ރެ ތެރި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް.ހަމަ އަޅުގަ

ޯކުޑަގިއ ްއކަވާލަން. ދައްކަވާަލްއވާފައި ރެއަނެއްާކ ވެސް ަބެއއް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން އެބަ ބޭނުންފުޅުވޭ ވާހަކަފުޅު ދަ

ނުޑ ކުިރއަށް ގެންާދނަން. އެ ، އެްއޗެކޭ ވިދާުޅވަން ބޭނުންފުޅުވަންޏާ. އެހެންވީމާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގޮތަްށ އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަުތ ރޮޒައިނާ ޢާދަމް އެބަ އެދިަވަޑއިގަންަނވާ ރެކޯުޑަގއި ވާހަކަުފޅެއް ވިދާުޅވާ ން. އެ ވާހަކަފުަޅކަށް އަުޅގަ

 އަރުވަން އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ދަމްޢާ ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ



  

ނޑުމެްނެގ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގައި މި ކުެރިވގެން ދިޔަށް މިއަުދ މި މައްސަލަ އެޖެންޑާވަރަށް ުކއްލި ގޮަތކަ އިމަ އަުޅގަ

އި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންެގ ދައްކާނެ މަޝްވަރާކުރާނެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބިފަމައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން އަދި ާވހަކަ

 މިއަދު ތި ައޅުަގނޑު، އް ނަގާފަާކއެއް ނެތް. އެހެންވީމާގުޅިގެން ވަކި ޮޕޒިޝަނެ  ޙާންނެއް އަދި މި އިްޞލާއަކުޕާޓީ

ޔާލު ތަފާތުވެގެން މި އެްއޗެއް ުފރިހަމަކޮށްލާނެ ގޮތަކާއި ދޭތެރޭ ވާހަކަ ދެކެވުނީމަ ެއކަްނ އި ޚިބޭފުޅުން މިތަނުގަ

ނޑު އޭކޮށްލެވޭނެ ގޮތަާކއި ދޭތެރޭގަ މެންގެ ޕާޓީގެ އަދި ިމ އަޅުަގނޑު، ހެންވީމާއެޚިޔާެލއް ދިނީ.  އިުރގަިއ އަޅުގަ

ނޑު އޮން ދަ ރެ އިވަކި ޮޕޒިޝަނެއް ނެގިފަ  އިދޭތެރޭގަ އިޞްލާޙާ ނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ ކޯޑު އަނެތް ވާހަކަ އަުޅގަ ުޅގަ

 . ބޭނުންވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުން އަޅުގަނ ކުރުމުގެ ޚިޔާލު ންގެ މިކަމުަގއި ބިލު ދިރާސާޑުމެވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުގަ

ން އަނބުރާ ހަމަ ބޭނުވި ނުކުތާ ުޅވާލެއް އަނޫން މިއުޅެީނީކއެއް. އެހެންވީމާ، ކަމަާނގެ ާވހަކަފުޅު ތި އަލި ތަފާތުވެގެނެއް

ނުޑމެން ބިލު ދިރާސާކު ރުމުގެ ގެންނަން. ެއއީ އަުޅަގނޑުެމން މިއުޅެނީކީ ކޮންމެހެން ޚިޔާލުތަފާތުވެގެން. އަުޅގަ

މަށަިއގެން އެ ހުރިހާ ، ގެންދަނީ. ކޮށައި މަސައްކަުތގައި ެއކި ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލުފުޅުތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި

ނޑުމެންނަށް އަިދ  ބޭފުޅުން ވިސްނުން އެްއގޮތް ކުރެވޭތޯ މި ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ކުރެވޭ މަސަްއކަތުަގއި އަުޅގަ

ބާރާތަކީ ވެސް ހުށަހެޅޭ ގޮތަކީ ވެސް، ގެނެވޭނެ ޢިރިހަމަ ގޮތެއް ނުހޯދި. ހަމަ ކޮންމެ އޮތީ ވަކި ފު މިހާތަނަށް މި

ޮއންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަިދ  ބާރާތަކަށްވެފަިއ މިޢި ުހންނަ، ައއިބުކަމެްއ ހުންނަ ރުމަކަމެއްކޮންމެވެސް ކޮ

ކުަގއި ވެސް ެއްއވެސް ވަަރކަށް ބާރާތްތައެކި ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ޢި، ބާރާތްމެންނަށް މި އުޅެީނ ޢިއަޅުަގނޑު

އުޅެނީ. އެއީ ދިރާާސކުރެްއވުުމގެ މަސަްއކަތުަގއި. ަބއެްއ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވުމަކީ ތިހެން  އެއްބަްސވުމަކަށް ނާެދވި މި

ްއ ނުވަތަ އިތުރު ސުވާެލއް ެއބަ އުފެދެއޭ. އަެނއް ބައެ  ުކން އެބަ ފުށުއެރުމެއް އެަބއާދޭއޮތުމުން އެބަ، މިވެނި ތަނަ

ނޑުމެން އޮފް ަދ ރެކޯްޑގަިއ މި ކުރިހާ ބާރާތް މާޅުން ވިދާޅުވަީނ މިހާރު ޢިބޭފު ެވސް  ދިގުވަީނއޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ެވްސ  ތަފާތުވުމެއް އޮެވގެން ކުރި މަސައްކަެތއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ވީހާ މަސައްކަތަކީ އެްއގޮތަކަށް ެވސް ޚިޔާލު

 ެއކި ބޭފުުޅންގެ ޚިޔާލު ެއްއގޮތްކޮްށގެން، ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާއި، ރަނގަޅަކަށް މި މަސަްއކަތް ދިރާސާކުރުމުގައި 

ނޑު މިކަން އީ ޑިމޮކްރެޓިކް ުއސޫލުން ުކރެވުނު މަސައްކަތް މި މަޝްވަރާގެ މަތިން ގެންދިއުަމށް . އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތެއް  އަުރވާނަން. ފާހަގަކުރަން ބޭނުން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދަށް އަޅުގަ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ



  

ނޑަށް ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަާސސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮްށ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

ކަމެއް ދިމާވާ ވަުގތެއްަގއި އެކަން މާނަކުރުމަށް  ޔާލެްއ ތަފާތުވެބަޔާންކޮށްފައި އެބަ ހުރި ގާނޫނުއަސާސީއާ މެދުަގއި ޚި

ނޑަށް ފެންނަނީ މާ ގިނަ ދާންޖެހޭ ހިސާބަކީ ކޮބައިކަން ވެސް ަކނަޑއަޅާ ބަޔާްނކޮށްފައި އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ރާ އަހަ 65އަހަރާިއ  30ވަނަ މާއްދާ )ނ( ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކަިއ އުމުުރން  109 ހާސަރުތަކެއް މީަގއި ނުދަމާ

ކަން މި ކޮމިޓީން ނިންމާލުމަްށ  ވުން އޮންނަ އޮތުމުެގ މަްއޗަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ގޮތަށް، އެދެމެދުގެ މީހެއް ކަުމގައި 

ނޑު ާފހަގަކޮށްލައަޅުަގނުޑ އެދެނީ. އެއީ ީމަގއި ސަބަ އަހަރާ ދެމެދުގެ  60ައހަރާއި  30ނީ އުމުރުން ބަކަށް އަުޅގަ

ޏާ ެއއާމެދު ސުވާލު އެބަ ވަން ކަުމގައި  ވެރިކަމުެގ ދައުުރގެ ެތރޭގައި ކަމުަގއި ވާ އަހަުރީވ އޭނަ 65މީހެއް ކަމުަގއި، 

ްއޔާ ދެން އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދާންީވ ޖެއްޔާ ުނވަތަ ުއފެދޭ ކަމުގައި ެވއްެވއްޖެނުވަތަ ނުއުފެދޭ. އުފެދޭ ބަޔަކު  އުފެދޭ

ނޑަްށ ޤަހިސާބަކަށް ގޮސް ނިންމީމަ ެއހިސާބުން ނި ކުރެވެނީ. އެެހންވީމާ، މިހެން ޝަރުތެއް، ބޫލުމުނީ ކަމަށް އަޅުގަ

ެވސް އެހެން ބަޔަކަށް ވެސް އޭތި ފަސޭހަ އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  ޝަރުތެއް ގޮތުަގއި އޮންނައިުރގައި އޭތި

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަށް އެދިަވޑަިއަގންނަވާ.އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ދެން ރިޟާ ވެސް އެބަ ައަވސް ފުރުޞަތަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ނޑުމެން މި ަޙޤީޤަތުގައި ިޚޔާލު އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އެ މާއްާދއަްށ  ތަފާތުވުމެްއ ނޫން އަސްލުަގއި ދެއްތޯ. ައޅުގަ

ނޑު ވެސް ފެނުނު ކަމެއް ގެަނއުުމގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ދެކެ އިތުރު ފުރިހަމަ ވެނީ ދެއްތޯ. ދެން އެގޮުތގެމަީތން އަުޅގަ

. ދެން އެ ލިޔެލީ އަސްލުގަިއ މިދަންނަވާހެން، ލިޔެލީމަ ލިޔެލެވިފަވަގުތަށް އޭނީ ައނެކެތިކޮށްލެވިފަިއ،  ޚިޔާލެއް މި

ނޑަށް ހީަވނީ އަދި  ގާނޫުނއަސާީސއަށް ކަންނޭނގެ ފަސޭހަވާނީ އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނަިއގަތުމަށް ަޓކައި. ދެން އަުޅގަ

އޮންނަނީ ބުއްިދ  ވެސް މިސާލަކަށް )ރ( ގައި މި ގާނޫނުއަސާީސގެ އެހެން ޝަރުތުތަކަށް ބަލާއިރު އިރު ވެސްބަލާ

ްއޔާ ހަދަންވާ ގޮތް ނެތް ކަމުަގއި ވިަޔސް، ނެތުމުން އޭެގ ބުއްދި ނެތިއްޖެ ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން. ދެން

މުން ވަިކވީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަސްުލގައި އެ ބުން ފެށިގެން އޭނަ މަޤާދާ ިހސާމާނައަކީ ބުއްދި ފިލާ 

ގޮތަށް މި ވާހަކަތައް ލިޔުނީމަ ކުޑަކޮށް ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ  ވިދާޅުވާހެން ަވއްޭޑ، ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވަޙީދު ވިދާޅުވާ

ނޑުެމންނަށް ބޮޑަށް ވާހަކަދެެކވުީނ  65 ދެންނެވީ އުނދަގޫ ގޮެތއް އެބަވޭ. އެހެންީވމާ، ފުށު އެބަ، މި އަހަރު އަުޅގަ

އަހަރުެވއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ ދެން ބާކީ މުއްދަތު ކިހިނެއްޭހ ހަދާނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު  65އޭނަގެ ަދއުރުެގ ތެރޭަގއި 

މު ވަކިާވ އޭަނގެ މަޤާ ަގއިދެންނެވީ ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން ބުެނފައި، ބުއްދި ނެތިއްޖެ ހާލަތެއް މި



  

 65މު އެހިސާުބން ވަިކެވގެންދާނީ. ެއއީ ގާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ ބުނޭ އަހަރުެވއްޖެ ަކމުގައި ވާނަމަ މަޤާ 65އުސޫލުން 

ތު އުނިވާ ހިސާބުން ފެށިގެން މުގައި ނުހުރެވޭނެ ކަމަށް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ޝަރުޤާއަހަރުވެފައި ހުންނަ މީހަކު މަ

ނޑު އޭރުަގއި އޮފް ދަ ެރކޯޑްަގއި ެދއްެކވި ވާހަކަތަްއ އަނބުރާ ގެނެްސ، ވަޙީދުގެ މު އުވޭނީ. އެމަޤާ ހެންވީމާ، ައޅުގަ

 ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުޅާޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ބައިވެރިެވގެން ވަރަ

ނޑުމެްނނަށް ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި މި ކުެރވޭ މަސައްކަްތ  ދާއިރާެއއްަގއި މަޝްވަާރކުރީމަ ބައެއް ފަހަރު އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ވެސް ފަހުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ އަދި އެންެމ ރަނގަޅު ނޫންކަން. އަދި ަބއެއް ފަހަރު އަުޅގަ

ތަފާތު ޚިޔާލުތަކުގެ ތެޭރގައި މަަސއްކަތްކޮށްލީމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެއް ފަހަރު ، ކަމެއްގެ ތެެރއަށް ފުންކޮށް ަވދެ

ނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަަތކާ، މި ޭދތީގައި ވެސް ހުންނަ ތަފާތު.  އެބަ ިވސްނޭ ކުރިން އޮތް ެއްއޗަާކއި ފަހުން އަުޅގަ

މު މިޓީަގިއ ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިން ކޮ އުޅޭ ވާހަަކއަީކ އަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަްނނަވަން މި

ބާރާތްތައް ގެަނއުމާއި ތަފާތު މާއްދާތަަކށް ފުށުއެރުންތައް ހުރި ގޮްތ މި ކުރަނީ ިއނގޭތޯ. ެއއީ ތަފާތު ޢިމަސައްކަތްތަެކކޭ 

މެންބަރުން ތި  ޙަޤީޤަތުގައި ކޮމިޓީން ކުރަންެޖހޭނެ މަސައްކަތް. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި އީކަންކަމަކީ މި ބެލުމާއި މި

މު މަސައްކަެތއް ގޮުތގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން އިނގޭތޯ. ތްތަަކކީ ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ މުހިންކުރެްއވި މަސައްކަ

ާބރާތަށްވުރެ ވެސް ކޮިށކަމެްއ ން ހުށަހެޅުނު ޢިބާރާތް އަދި މިހާރު އޮތް ޢިމާ، ަބއެްއ ބޭފުޅުން ެއ ވިދާުޅވީ ކުރިއެހެންވީ

ގޮތަށް އަދި ވަީޙދު ވެސް ވާހަކަފުޅު ދެްއކެިވ  ޔާމީން ވެސް ހުށަހަުޅްއވާފައި އޮތް، ންީވމާ. އެހެއެބަ ފާހަގަކުެރވެއޭ 

މު ބައިވަރު ސާީސެގ މިކަހަލަ މުހިންގޮތަށް، ރިާޟ ވެްސ ވިާދޅުީވ ކުރީަގއި އޮތް ގޮތަށް އޮތީަމޭއ. ޚާއްޞަކޮްށ ގާނޫުނއަ

ންމެ ހިތްފަސޭހަކަމެއް ލިބެނީ އެންމެފަހުން ބެލިއިރު މިފެންނަނީ. ކަންތައްތަެކއް ހުރި، ލާމެހުންތަކެއް ހުރި ކަމެްއަގއި އެ

 އެހެންވީމާ، ެއއީ މިހާތަނަށް ާއދެވިފައި އޮތް ގޮތް. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާއަށް.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

އޮްތ ޮގތަށް، މިހާރު މިއޮތް ގޮތަްށ ބާއްވަްނވެގެން ިތ ބޭފުޅުން.  ްށ ތިއަޅުަގނުޑ ވަރަށް ކަންބޮުޑެވއްޖެ ުކއްލިއަކަ

ަގއި ކޮމިޓީެގ ިގނަ މެންބަރުން މި ތިއްބެވީ. މާއްދާ މިގޮތަށް ފާްސކުުރމުގެ ރޫޙުކޮންމެ ގޮެތއް ވިޔަސް ިމ 

ނޑުމެން އަހަރާ ދެމެދުެގ މީހަކު ކަމުަގއިވުމޭ ކިޔާފަިއ އޭ  65އަހަރާއި  30ތިއްބެިވއިރުަގއި އުމުރުން  މި ގެފަހުން އަުޅގަ

ތިހެން ފާސްކޮށްލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަނެއްކާ ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން ސުވާުލ  ވާހަކަދެެކވުނު ބައިތައް ނުލައި

އެހެން ހަދާ ކަމަްށ  ނިންމަން ދޫކޮްށލައިގެންއުފެދިގެން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންގޮްސގެން، ސުޕްރީމް ކޯަޓށް މިކަންކަން 



  

ބައެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން މި ގާނޫނުއަސާީސަގއި ެއއްެޗއް ލުމުގެ ބޭނުމެއް. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ހުރިހާ ވަންޏާ ކޮން 

ނޑައަޅަން ވެސް. މީގައި އެްއޗެއް އަޅުަގނޑުމެްނ  ކަމެއް ނިންމާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮށްލަންވީނުންތޯ އުމުރު ކަ

ންވާެނ އޮންނަ ެއއްެޗއް ކަުމގަިއ ެވގެ ދާގޮތަށް ޓަށް މާނަކުރަންލިޔާ ކަމަށް ވަންޏާމުން ކޮންމެ ވާހަަކއަކީ ސުޕްރީމް ކޯ

ނަޑކަށް ޤަ އަހަރު އޭނައަްށ  65ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. މީަގއި ރަނގަޅަްށ ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަްނޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ބާއްވައިފި ކަމަށް  މިހެންްއޔާ އިލެކްޝަނެއް ާބއްވާނީތޯ، ޫނންތޯ ވެސް. އެހެންނޫނީ މިހާރު ޖެދައުރުގެ ތެރޭަގއި ެވއް

އަރާ ފަހަރެްއގައި ބުނަްނީވ  ވީ ިއލެކްޝަން ބާްއވާނީއޭ. ހިތަށްއަރާ ފަހަރަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނަން ވަންޏާ ހިތަށް

ންކަމަކީ ެއއްވެސް ކަހަލަ އަހަރު ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުން ކުރާ ކަ 65އުހޫ، އޭނައަށް ހުރެވޭެނއޭ 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް އިނގޭތޯ. އަ އީތާކުންތާުކ ނުޖެހޭ ގޮތަށް މިހެން ދޫކޮށްލީމަ މި، ނުޖެހޭ ގޮތަށްދެކޮޅު ުޅގަ

އަހަރުވީަމ  65ހޭނެ ބޫލެއް ނުކުރެވޭ ތިކަން ތިހެން ކުރާކަށް. މީގައި ހަމަ ސާފުކޮށް އެނގެންޖެއެްއގޮތަކަށް ެވސް ޤަ

ނޑުމެންނަށް މިވަގުތު މިމުަގއި ދެމިހުރެވޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ައޅުއޭނައަށް މަޤާ އޮތީ އެ ބާރު. އޮްއާވ  ގަ

 އަޅުަގނޑުމެން އޭތި ެއއްެވްސ ބަޔަކަށް އޮޅުންނުފިލާ ގޮތަށް މިތަނުން ދޫކޮށްލަނީ ކީއްކުަރންތޯ؟ މިހާރު އަދި ކިރިޔާ މި 

ނޑުމެން މި ނިން ރުފުޮކށްގެންއުޅެނީ މި މާއްދާ ތަޢާ  މާލާފައި މި މާއްދާ ކުރިއަށް ގެންދަން އުޭޅ ަގޑީަގއި އަުޅގަ

ބޫލެްއ ކޮށްލީމަ ެއއީކީ އަޅުަގނަޑކަށް ޤަތި ދޫއެއް މީހަކަށް ނޭނޭގ ގޮތަށް މީނުވާ  ފޮނުވާލާއިރުަގއި މީަގއި ވާެއއް

ވީމަ ވެސް އޭަނއަށް ދައުރު ކޮމްޕްލީޓް ކުރެވޭޯތ، އަހަރު 65ނުކުރެވޭ ކުރަންވާނެ ކަމެއް ަކމަކަށް. އެހެންވީމާ، މީގައި 

ންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނީ ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން އިންތިޚާބެްއ ބާއްވަންޖެހިދާނެތޯ، ނޫންތޯ ނުކުރެވޭތޯ ސާފުކޮްށ އޮންނަ 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ގާނޫނުއަސާީސއަށް އިޞްލާެޙއް ގެެނއްސަ ދޫކޮށް ަލއިގެންުނވާނެ. ނޭނގޭ ގޮތަްށ އަުޅގަ

 ކަހަލަ ކަންތައް ނުކުރަްއވާ. ތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ަވކިއަ ގޮަތކަށް ނިމިގެން ދިޔައީ ނޫންހެން. ދެން އަނެއްކާ ިއއްޒަތްތެރި  ޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަދި ައޅުގަ

ބޭފުޅެްއގެ ދިރާސާތަކަްށ ބައްލަވާފަިއ ވާހަކަފުުޅ އެ  ވެްސ އެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ިމހާރުމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. 

ރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ެވސް ރަނގަޅަށް ގާނޫުނއަސާސީާއ ދައްކަވަނީ. ދެން އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އިްއޒަތްތެ

ގޮތާ  ްއވަންވީއިންތިޚާބެއް ބާ ވެސް ްއޔާޖެހިއްޖެ އެްއޗެހި ބެއްލެވީމަ ދައުުރެގ މެދުތެރެއިން އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން

ކަމުގައި ިވޔަސް ެވސް އެަބ  އްވި ަގއި އެ ވާހަކަ ނުލިޔު އެބަހުރި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮންމެހެން މި މާއްދާ އެްއޗެހި

ހުއްޓޭ އެހެން މާއްދާތަކުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޝަރުތު އުނިވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ، ނޫނިއްޔާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކަެމއް ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ެވސް ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތް. ެއހެންވީމާ، މި މާއްދާަގއި މުިޅ 

ާވހަކަ ލިޔާކަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި ނުޖެހޭ. ދެން  ކަމެއްގެ ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ގާނޫނުއަސާީސަގއި އެހެން 



  

ނުޑގެ ވިސްނުން. އެހެންވީމާ، ެއކި ބޭބޭފުޅުންެގ ދިރާސާގައި އެ ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ ކަމެއް އެ އެއީ އަުޅގަ

ރާސާގެ އަީލގައި އެ ހުށަހެޅުއްވީ. އަދި ރިޟާ ެވސް. ވަޙީދުެގ ދި އްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވަޙީދު ވެސްހުށަހަޅުއްވަނީ. އި 

 އަރުވާނަން. ޔާމީން ރަޝީދު ވެސް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ޔާމިން ރަީޝދަށް ފުރުޞަތެއް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދަން ހުށަހަޅަނީ އަދިވެސް. ެއީއ ވެސް ހުށަހެޅި ގޮތަށް ހަމަ ކުރިއަށް ގެން އާދެ! ައޅުަގނޑު ހަމަ ކުިރން

ބާރާތްަތއް މި ހުންނަނީ. މިސާލަކަށް ިވޔަސް ހަމަ އެއްކަހަލަ ގޮތަށް ޢި މި މާއްދާައށް ބަލާލިކަމުގައި ސީންގާނޫނުއަސާ

ކިހިނެއްތޯވާނީ. ެއއީ ހަމަ ވަރަށް ދެން ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގަިއވުން. ދެން ބުއްދި ހަމައަށް ނެތިއްޔާ 

ތި ވެްސ ކިހާ އޮބްިވޔަސް. އުމުރުން ދާނީއެއް ނޫންތޯ. މީ ިވޔަސް ވާަހކަެއއް ކަންޭނނގެ. ދެން ހަމަ އިންތިޚާބަކަށްއޮބް

ގޮތުަގއި،  އަހަރާ ދެމެދު މީހެއް ކަމުގަިއވުން. މިސާލަކަށް ދެން އޭތީގައި ާވގޮތަީކ އަޅުަގނޑު ދެކޭ 65އަހަރާއި  30

ނޑުމެން ކަންބޮޑުާވކަމަކީ ކަޚާބަގޮތުަގއި ިމސާލަކަށް އިންތި އަޅުަގނޑު ެދކޭ ށް މިާހރު ކުރިމަތިލަނީ. ދެން އަުޅގަ

ނީ؟ ދެން އޭތި ފަހަނައަޅާ ިދޔައީަމ ކިހިނެއްތޯވައުމުރު  ަގއި އަހަރު ތެރޭ 1މަސް ތެޭރަގއި ނޫނީ  1މިސާލަކަށް 

ހަމަވެގެން ދެން އިންތިޚާބެްއ ުކރާނީ. ތިމަންނަމެން ވޯޓުލައިެގން މި ހޮވާ ބޭފުޅެްއގެ އުމުރު އްޯތ ޑިަސއިޑް ރައްޔިތުން ދެ

 ...އަށް އޮތް ތަުނގައި. އެހެންވީމާއަންނާނެއޭ ކުރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެެދން.  ނޑުމެންެގ ދެން ޔާމީން އިހަށް މަޑުކޮށްލާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

މިހާރު  . މަޑުކޮށްލަްއވާ!ހިންގާ ކޮމިޓީއެއްރަށް ޑިމޮކްރެިޓކް އުސޫލުން ވަ ކޮމިޓީއަކީ ވަރަށް ެއކުވެރި ާމޙައުލެްއގައި

ިމ  ކުރާ ގޮަތށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވީމާވާހަކަފުޅު ދަްއކަާވއިރުަގއި ޖަދަލުބޭފުޅުން އަޅުަގނުޑގެ ނުކުާތއަކީ އެހެން 

ކުރަނީ. އިްއޒަތްތެރި ެއއްެވްސ މަަސއްކަަތށް ހުރަސްއެޅެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ފާހަގަ ދިރާސާކުރެްއވުމުގެ 

ކޮމިޓީާއ މެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރެއްގެ ޚިޔާލުފުޅަށް، އަނެއް މެންބަރެއްގެ ދިރާސާ، އަެނއް ބޭފުޅެއްގެ ހޯދުންތައް 

ކުރަްއާވއިރުަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ކަމުގައި ވިަޔސް، އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޟާ ކަމުގަިއ ހިއްސާ

މި  ްއވަިއެގން ކަމަކު ނުދާނެ. އޭރުންކުރަޖަދަލު މަރާލާފައި ކުރިއަށް ނުގެްނދެވޭ ގޮތަށްބޭފުޅެްއގެ ވާހަކަ ކުރި ޔަސް އެވި

މާޙައުލު އެއީ ޑިމޮކްރެޓިކް ާމޙައުލަކަށް ނުވޭ. މި ކޮމިޓީ ުކރިއަށް ގެންދިއުުމގެ މާޙައުލު އޭރުން ެއވަނީ އެހެން ކަހަލަ 

ނޑު ަހމަ ރެއެހެންވީމާ، ުނާވނެ. މާޙައުލަކަށް. އެހެންވެގެން އެހެްނވެގެން ުނވާނެ  ކޯުޑގަިއ ދަންނަވާލަން ޭބނުންވޭއަުޅގަ

ނޑު ޭދނަން. ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ޔާމީނަށް އަދި ފުރުޞަތު  އަުޅގަ

 



  

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މި މާއްދާ ވެސް އެ  ފްލޯ ހުރި ގޮތަށް ހަމަ ބާރާތާއި މިޢި އި މިރިން ދަންނަވާލި މި މާއްދާގެ ރޫޙާއަޅުަގނޑު ހަމަ ކު

. އެހެންީވމާ، ހަމަ އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ދެން ފްލޯއާ އެްއގޮތަށޭ އަިއއްސަ އިނީ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ީރއްޗަށް މިއިނީ

އްާޔ މިހާރު މި އެހެން ެވއްޖެސުވާލުަތއް ނެގޭނެ. ބައިވަރު  ދެން އްޔާރަށް މިއެތި ބަދަލުކުރަން ވެއްޖެ ނެތީ. ދެން އިތު

ކުރަންޏާ ޑިބޭޓަބަްލ ގޮތަްށ ޑިބޭޓްވެްސ ހަމަ އެ އިްނޓްތަކަށްހުރި ޕޮއިންޓްތައް ވެސް ާގނޫނުއަސާސީަގއި ހުރި ޕޮ

ނޑަށް ހީވަނީ  ކު. އެކަމައިނގޭތޯ  ިނންމާލުން މާރަނގަޅުހެން.ފާސްކޮށް މިހާރު މިޮއތް ފްލޯއާ އެްއގޮތަށް މިކަން ައޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު އްމުލަކުފުވަ އަރުވާނަން.  ށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ފަޒާދަ

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު

 ައއިއިރު ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ފެށިގެންވަނަ މާއްދާ  109 ވީ މި މާއްދާ،ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑު

ކުެރވޭ މީހެްއގައި އަންނަނިވި ަޝރުތުތައް ފުރިހަމަވާންވާނެޭއ. ރައީސުލްޖުމްހޫތިއްާޔކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު އޮންނަނީ

ްއވެްސ މީގެ އެ އެހެންވީމާ، .އޮތީ ބަޔާންކޮށްފަ ވަރަށް ާސފުކޮށް މި ކަންއެހެންވީމާ، އެ ޝަރުތުތައް ުފރިހަމަވާންވާނެ

ނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަންމާއްދާއަކަށް އިސްތިސްނާ  މަތީގެ ހެޑްލައިން މިގޮތަށް އޮތްހާ  އެްއ ލެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ހިނދަކު. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރުމުގެ ވާހަކަ ވެސް އެަބ ދައްކާ. އެހެންވީމާ، ބުއްިދ 

ނޑިއަްށ ކަމެްއ ެވގެން ސަލާމަތުން ހުރި މީހާ ހަމަ އެއް ދުވަހު ހަ  ފަހު ދުވަހު ބޭްސކޮށްގެން ، މަ އޭނަ މިސާލަަކށް ސިކު

ަގޑިއިަރކަށޭ  މިތައްިމސާލަކަށް  ރޭގައި އިސްތިސްނާތެ ެވސް މީގެ  ވެސް ރަނގަުޅވެާދނެ. އެކަމަކު އެ އަނެއްކާ

ނޑަށް ެވސް ފެންނަނީ ތިލާންޖެހޭނެ  ިތ އޮތް ގޮތަށް މީ މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ލާކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 .ޒަތްތެރި މުޤައްރިރުފާސްކޮށް ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ދެ ންނެވީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމް އެ ފާހަގަކުެރއްވިހެން ިރޔާސަތުަގިއ އާދެ! އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ކުރަނީެއއް ނޫން. ހަމަ ބޭބޭފުޅުން ދިރާސާކުރައްވާފައި، އެ ދިރާާސގެ އަލީަގިއ  ގޮތަށް ކަމެއް ަވކި އިންނަ މީހަކު ވަކި

ބޭފުޅުންނަށް ކުރިން ިވްސނިވަަޑއިގެންފަިއ އޮންނަ އެްއޗެއް ފަހުން އިތުރަށް ހޯދީމަ އެއީ ބޭނުން ނުހިފޭ ެއއްެޗއް  އެ

ނޑު ދަންނަ ކަމަށް ފާހަގަކުރެިވގެން އެ ނޑުމެން މި މަސައްކަތްވާަދނީ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ ކުރަީނ ނީ އަުޅގަ

ދީގެންނޭ.  ެވސް ބޮަޑކަށް ދިރާސާުކރުމަށް ފުރުޞަތު ެވސް ބޮަޑކަށް ހުޅުވާެލވިފައި އޮތް މާޙައުެލއްަގއި، ވީހާ ވީހާ



  

ނޑު ބޭނުންވާ މީހަކަށް ފުރުޞަތު   އެހެން ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު މިތަނަށް އައިސް ފުރަތަމައިނުން އަޅުގަ

ނޑުެމން މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ކަންނޭނގެ މި  މި ދީފައި ކަންކަން ނިންމާލެވިދާނެ އިނގޭޯތ. އަުޅގަ

 ދެނީ މީގެ ސެއްކޮށް، މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުަރން ފުރުޞަތު މިސް. އެެހންނަމަވެސް މި ހުރިހާ ބަޙުވެ ކޮމިޓީގައި ގިަނއީ

މު ޖަވާހިރު މިކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި. މިހާރު ވިސްނުން މުހިން އި އެންމެތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމީރުކޮޅު ނަގަ

އަރުވާަފއި ދެން  އެްއގޮތް ކުެރވެމުން މިދަނީ. އެއީ މީގެ ބޭނުމަކީ އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޙީދަށް ފުރުޞަތެއް

ށަހެޅުއްވުމަށް ދެތިން ބޭފުޅުން ދުކުރަނީ ިވސްނުން އެްއގޮތް ެވއްޖެ ކަަމށް ވަންޏާ މިހާރު ޔާމީްނގެ ހު އަޅުަގނުޑ ަގސް

ވެސް ނަތީމަ. އެހެންވީމާ،  ވޯޓަށް އަހަން އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް  ތާއީދުކުރަްއވާފައި އޮތީމަ ެއޮގތަށް ކުރިއަށްދާން ކަމަށް.

 އަރުވަން. ވެސް ކުރުކޮށް އެްއޗެއް ވިދާުޅވާން ފުރުޞަތު ވަޙީދަށް ވީހާ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ދުވަޙީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަޒާދު ވެސް އެ ވިދާޅުވި ފަދަ ނަޑށް ދެންމެ އަޅުގަ އިން، އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ކުރެވޭ މީހެއްެގ ގަިއގައި ޝަރުތުތަެކއް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާަމށް އިންތިޚާބު

ންނަނިވި ޝަރުތުަތއް ބުނޭ. ދެންވެސް މި ނަގަނީ ުބއްދި ސަލާމަތުން ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުަގިއވުން. އޭަނ ބުއްިދ އަ

ހަމައަށް ހުރި މީހެއް ކަމަށް ވެދާނެ. އެކަމަކު އޭނަ ބޭނުން ކުރާ އެްއޗެްއގެ ސަބަބުން ެވސް ފަހަރެއްގައި އޭނަ ބުއްދި 

އެބަ އޮތް ޑިބޭޓް. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެސް އަސްލު އެކަހަލަ ަވގުތުތަކުަގިއ ވެސް ، ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެ. އެެހންވީމާ

ހުރި ން. އެހެންވީމާ، އެ ހުރީ ެވސް ބަޙުސް ދެވިދާނެ، މީނަ ބުއްދިފިލާ ގޮްއސިއޭ މީނަ ބޭނުން ކުރި ެއްއޗެްއގެ ސަބަބު

ވަނަ  145ނާނެ. އެހެންީވމާ، އަސްުލގައި ގޮަތށް ބަހުސް ނާންނަ އެއްެވސް މާއްދާއެއް ނާން އެްއޗެހި. އެހެންވީާމ، މި

އޮީތ  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ަގއި ވަރަށް ސާފުޮކށް ބަޔާންކޮށްފައި މި 143މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް، 

އޮތީ ގާނޫނުއަާސީސ  ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި މި 145ދަންނަވަނީ  ކީްއވެގެްނކަން. އަޅުަގނޑު މި

ޮއތީ. ދެން މީގަިއ ތަފްޞީލުތައް ނެތިގެްނ، ގާނޫނުތަކުަގިއ  ސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ެއ ބާރު ދީފަިއ މިމާނަކުރުން ވެ

އްާޔ އި އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވެއްޖެ ގިނައިން ބޮޑަްށ ތަފްޞީލު ައންނާނީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަްށ ހުންނަ އެއްެޗްއގަ

ލާޙު ެއގޮތަށް ހަމަ ފާސްކޮށް ނިންމުމަކީ އެއީ ެއ އިޞް ށް އިޞްލާުޙ އައިސް އޮތް ގޮތަށްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ނޑަައޅާ ކަމުަގއި ވަންޏާ އެ ޝަރުތުަތްއ މަތީ ދެމިހުރުމަށް  ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޝަރުތުތަކެއް ކަ

އަޅުަގނޑުމެން އޭތި ނިންމުމަށް ޓަކައި ހަމަ ލިބިގެންދާނެ އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތު ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. 

ގާނޫނުތައް ލިޔާ އުސޫލުްނ  އެްއޮގތަކަށް ވެސް ތަފްޞީލު ހަދައި އީންވީމާ، އެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލީ. މިއެހެ

. އެހެންވީމާ، ީމގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށްގެން ހަަމ މި ހުށަހެޅި ގޮތަށް ކުރިއަށް އީލިޔާ ެއއްެޗއް ނޫން މި ގާނޫުނއަސާސީ މި

ނޑު ގެންގޮސް ނި  ކޮށްަލދެއްވާ!ައވަސް  އެދެނީ.ންމާލަދެްއވުން ައޅުގަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މި މާއްދާ  އާދެ! މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުން އާދެ! މި އިޞްލާޙަށް އެކަށީގެްނވާ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑަކަްށ ދޮޅު  ރު، ދެގަިޑއެއްާހއި ދިރާސާކުރުމުގެ މަސަްއކަްތ ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ބަލަނީ. ގާްތގަ

މިކަމުގައި ތަފާތު  ގަިޑއިރެއްާހއިރުގެ މަސަްއކަްތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެންމެ ނުކުތާއެއްގެ މަްއޗަށް މި ކުރީ.

ބާރާތްކުރުމާއި ގާނޫނުައާސސީގެ އެހެން މާއްދާތަކާއި ތަޢާރުޟުވާ ކަންކަން ބެލުާމއި މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ޢި

ނޑުމެންނަށް ވިސްނުން ވަރަށް ބޮަޑްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިރާސާކުެރވިއްޖެ.  ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިހާރު އަުޅގަ އަުޅގަ

ދެ  ނެތް. ޔާމިންގެ ހުށަހެޅުްއުވމެއް ރިޒާ ާއއި ވަޙީދުއާެވްސ ންީވމާ، އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އެްއގޮތް ކުެރވިއްޖެ. އެހެ

ައޅުަގނޑު މި ، އި އޮތީ. އެހެންވީމާފައަދި ޝާހިދު ވެސް ުކރިން ތާއީދުކުރަްއވަ .އޮތީ ތާއީދުކުރަްއވާފަ ބޭފުޅުން މި

 ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހާނަން މިހާރު ކޮމިޓީގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޮގތަކަށް މި ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓު

ން މަ ކޮމިޓީޅާފައި އޮތްގޮތަށް ހައޮީތ މިހާރު މި މާއްދާ ހުށަހަ އިދެއްވުން އެދެން. އާދެ! ޔާމިން ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަ

ެދއްެކިވ މަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ވާހަކަފުޅުއިތުރު ބަދަލެއް ުނގެނެސް ބާއްވަން. ދެން ފަހުން ޔާިމންގެ ެއ ހުށަހެޅުްއވު

ޔާމިންެގ  އި ުކރެއްވުމަށް މި ކުެރވުނު މަަސއްކަުތގެ އަީލގައަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ދިރާސާބޭފުޅުން ވާހަކަދެްއކެވީ 

ނޑުމެން މި ކުރި މަސައްކަތުން ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ރަނގަޅު މި އެނގުނީ ހަމަ މިހާރު  ވެސް ހުށަހެޅުއްވުމެކޭ. ެއއީ އަުޅގަ

ހަކަ މި ކަމަށް. އެ ވާ ޮގތެއް ން ިމކަން ނިންމުމޭ އެންމެ ރަނގަޅުފާސްކޮްށ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މި އޮތްގޮތަށް ހަމަ

މީނަށް އިތުރު ތާއީދެްއ ލިބިގެން ދިޔައީ. ޔާމިން އެ އަުޅަގނޑުމެން މި ކުރި މަސަްއކަުތން ޔާ، ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ

އެގޮތަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިްއޒަތްތެިރ ، ކަމަށް. އެހެންވީމާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުން

އްތިފާޤުން އެގޮތަްށ ގެ އި ދެއްވުން ެއދެން. މިހާރު ކޮމިޓީގައި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުން މެންބަރުން ވޯޓު

ގޮތަށް  މި، ށް ގެންެދވުން އެެދން. އެހެންވީމާކަން ކުރިއަ މޭޒުން އެމުަގއި ދަންނަވަން. ދެން އިދާރީކަފާސްވީ

الحمد هلل رب و .ރިޕޯޓު ނިންމުމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންަދވާނީ. މިހާ ހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިމުނީ އިބައްލަވާފަ
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