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 ع�ى وا���م وا���ة � ا���د، ا��حين ا��ح�� � ��ن :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ޖަލްސާ ފެށްޓުނީ.  .وا�ه و�� وص��� آ�� وع�ى � رس�ل

 5 

މިރޭގެ ވަނަ ޖަލްސާ.  3އާދެ، މިރޭ މިއީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސްގެ 

ނޑައެޅިފައިވަނީ  ކުރީ ރޭގެ ޖަލްސާގައިވެސް ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވެސް ކަ

ނޑުމެން ގެންދިޔަ  ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނަންބަރު. އެއީ، އަޅުގަ

ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ގޮތަކާ 

 10އެ މަސައްކަތުގައި . ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށްބެ�ެހޭގޮތުން 

ނޑުމެންނަށް ވަނީ ރޭގެ ޖަލް ވަކި ހިސާބަކަށް ސާ ނިންމާލެވުނުއިރު، އަޅުގަ

މުހިންމު އުސޫލުތަކާ ބެހޭގޮތުން އެއީ ގަވާއިދުގައި ހިމަނަންޖެހޭ އާދެވިފައި. 

އަދި ރޭގައި ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމަށް. މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، 

ނޑުމެންނަށް  މެންބަރުންގެ އަދަދުވެސްވަނީ މިޓީއެއްގައި ހިމެނޭނެ ކޮއަޅުގަ

ނޑައެޅިފައި. އެއީ،   15މެންބަރުން އެކުލަވާލައްވާނެ  �5މެންބަރުން.  �5ކަ

ނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވިފައި. ގޮތަކާމެދުގައިވެސް ވަނީ  ހެންވީމާ، އެއަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އޮތީ،   މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ �5އެ މިހާރު އަޅުގަ

އެޖެންޑާގެ ދެވަނަ ނަންބަރުގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ހޮވުން. 

ހިމަނާލެވިފައިހުއްޓާ، ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ. ބައެއް އިތުރު ކަންތައްތައް 

 20މި މަޖިލީހުން މިދެންނެވި ކޮމިޓީއާ ބެހޭގޮތުން ނަމަވެސް އެކަންތައްތަކަކީ 

މީގައި މިހިރަ  އެހެންވީމާ،ކަންތައްތައް. ނިންމާލަން ބޭނުންވާ ބައެއް 

ނޑު ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ތަރުތީބުން  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަންތައްތައް އަޅުގަ

ރިހަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދާނަން. އަދި ތިޔަ ބޭފުޅުން ނިންމަވާ ގޮތަކަށް އަ

 ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އެކަންތައް 

 25 
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ނޑުދެން އެހެންވީމާ،   ފުރުޞަތު  މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު އަޅުގަ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް މިއަރުވަނީ 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް މިހެން ދަންނަވާފައި ނިންމެވުމަށް.  އަޅުގަ

ރޭގެ ޖަލްސާ ނިމިގެންދިޔައިރު، ، ދަންނަވަންއިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ 

 30އްބެވިކަން ބައެއް ބޭފުޅުން ތިވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެން ތިއްބެވި 

ދެން އެބޭފުޅުންވެސް މި ޖަލްސާގައި އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރި. 

ބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވާނަމަ، އެބޭފުޅުން  ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން

ނޑު އެދޭކަމެއް. އިޝާރާތްކޮށްލެއްވުން އެއީ  އަދި އެބޭފުޅުން އެގޮތުން އަޅުގަ

ން ދިނުމަށް އިސްކަ އެބޭފުޅުންނަށް އެކަމަށް އެދިވަޑައިގެންފިނަމަ، 

ނޑު  ނޑު އެދެނީ ގަސްތުކޮށްފައިވޭ. އަޅުގަ  35މިހާރު ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައިއޮތް މައްސަލައިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް،  އަޅުގަ

ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް. އާދެ، އެއީ ކޮމިޓީގައި 

އެހެންވީމާ، ން. ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ނިންމެވު

ނޑު ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  އެކަމަށް އަޅުގަ

 40 

 

 

 

 45މިވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ  އެދިވަޑައިގެންފައިއާދެ، މިހާރު  ހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑު ޢަލީ ވަޙީދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 ޢަލީ ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އަލްފާޟިލް 

 

ނޑު ފުރުޞަތުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައައްސަލާމުޢަލައިކުމް.  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ   އީސް. އަޅުގަ

ނޑުމެން  ބޭނުންކޮށްލީ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު   50 ކޮމިޓީ ބަހުސްކުރަމުން ގެންދިޔަ ރޭވެސް އަޅުގަ
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ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން ހޮވުމުގެ  ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ކޮމިޓީން އަޅުގަ

، ނަންފުޅުތަކެއް ދަންނަވާލިއްޔާ ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅުންގެ 

ވެސް ފަސޭހަވާނެ. އެހެންވީމާ، ރިޔާސަތަށްވެސް އަދި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް

ނޑު ގަސްތުކުރާ  ނޑު ހުށަހަޅާލާނަން.  �5އަޅުގަ ބޭފުޅެއްގެ ނަން އަޅުގަ

 55ދެން އަދި އެހެން ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ހުންނަ ގޮތުން، އެހެން ބޭފުޅުންގެ 

. އެހެންނަމަވެސް ކަށީގެންވާ ކަމެއްޚިޔާލުތައް ތަފާތުވުމަކީވެސް ހަމަ އެ

ނޑު  ހަމަ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މިހުށަހަޅާލަނީ އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ވިސްނައިގެން.  އަޅުގަ

ކަށޭނެ ހެދުމަށް އެންމެ އެ ދެން މިވަރުކަމަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް ގަވާއިދު

ނޑަށް ހީކުރެވޭ  60 :އެގޮތުންބައެއް ބޭފުޅުން.  ބޭފުޅުންކަމަށް އަޅުގަ

 

 ހއ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  .�

 هللاހދ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު .5

 ށ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ލުބުނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން  .3

 65 ނ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  .4

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީރ. އަތޮޅު  .�

 ބ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަފީފް .6

 ޅ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް .7

 ކ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް .8

 70 ހީމްއއ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އިބްރާ .9

 އދ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ .��

 ވ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު .��

 މ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނީސާ އަޙްމަދު  .�5

 ފ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަންވަރު  .�3

 75 ދ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު  .�4

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް ތ. އަތޮޅު ޢިއް .��
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 ލ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން .�6

 ގއ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާޠިމަތު ޝީރީން  .�7

 ގދ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢިއްޒަތު ޞިދްޤީ .�8

 80 ފާރޫޤް ޙަސަންهللا ޏ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު .�9

 ޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްސ. އަތޮ .�5

 މާލޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމް .�5

 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ޙަސަން ސަޢީދު .55

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު  .53

 85 ބާސް އިބްރާހީމްޢައް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް .54

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޝާހީން ޙަމީދު  .�5

 

ނޑު ހުށަހަޅާލާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ  ވަރަށް ނަންފުޅަކީ.  �5އަޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 90 

ތިލަދުންމަތީ  ޝުކުރިއްޔާ. ދެން ވާހަކަ�ަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 . އަޙްމަދު ނިޒާމް.އުތުރުބުރީގެ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާމް

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   އަޅުގަ

 95 ނގަމުންދިޔައިރުގައި، އެކި ބޭފުޅުން އެކި ރޭގެ ޖަލްސާ ހި ދަންނަވާލީ  މެންބަރު އަޙްމަދު ނިޒާމް 

އަތޮޅުތަކުން ކިހިނެއްބާއޭ ރެޕްރެޒެންޓޭޝަން ޚިޔާލުކުރެއްވީ، ގޮތަށް  ދެއްކެވުން:ވާހަކަ

ނޑައަޅާނީ.  ނޑުވެސް ގަސްތުކުރީ މިދެންނެވީ. އެގޮތުން ކަ އަޅުގަ

ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށަހެޅުން އެއީ،  �5ކޮންމެވެސް އެއް ބޭފުޅަކު 

ށް. ދެން ހަމަ ނަވާލުމަ ރަނގަޅުގޮތެއް ވާނޭކަމަށް ފެންނާތީވެ، އެވާހަކަ ދަން

 100ޅުއްވުމާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެމިގޮތަށް، ރ. އަތޮޅުގެ 

ނޑު މި އެބޭފުޅާއަށް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާނީ ގުޅިގެން އަޅުގަ

މެންބަރުން، އެއީ  �5ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތުން. ތާއީދުކުރުމުގެ 
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ނޑުވެސް މެންބަރުން ކަމަ �5ތިއްބަވަން ފެންނަ އެކޮމިޓީގައި  ށް އަޅުގަ

މި ފުރުޞަތުގައި ޢަލީ ވަޙީދަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރެވޭތީ، 

 105 ޝުކުރިއްޔާ.ދަންނަވާލާނަން. 

 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝުކުރިއްޔާ، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ނިޒާމް.  ހައްދުންމަތީގެ އާދެ، ދެން އަޅުގަ

 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 110 

ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ހައްދުންމަތީ މެންބަރު   އަޅުގަ

  ހުށަހެޅުއްވި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  އުތުރުބުރީމާޅޮސްމަޑުލު  ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން 

ހއ. ގެ އެހެންނަމަވެސް އޭގެކުރިން ތާއީދުކުރުމަށް. ނަންފުޅުތަކަށް  ދެއްކެވުން:ވާހަކަ 

މިހާރު މިވަނީ  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާމްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑަށް މިލުބުނު ތާއީދުކުރައްވާފައި.   115އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަ

ނޑު ދަންތަށްޓަކައި ޝުކުރުދަންނަވަމުން ފުރުޞަ ނަވާލަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރޭ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބޭނުންވަނީ  އަޅުގަ

މަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރޭ ވާހަކަދެކެވުން ދިޔައިރު، 

ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް މެންބަރުން ހޮވާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭގައި ހުށަހެޅިފައިވާ 

 120ކަމަކަށްވެދާނެ ކަމަކަށް އެކަން ކުރުމަށް ދަތިޅުން، އެއީ އިދާރީގޮތުން ހުށަހެ

ންތަކެއް ހުށަހެޅުން އެއީ ބުއްދިވެރިކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ، ނަފެންނާތީ، 

ނޑު އެފަދަ ލިސްޓެއް ހުށަހެޅުއްވީމާ، އެއަށް  ރޭގައި މި ތާއީދުކުރީ. އަޅުގަ

ނޑު މިދެންނެވި ގޮތަށް  ށް ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރައަޅުގަ

ނޑު އިޙްތިރާމްކުރަމު ނޑަށް ވިސްނޭގޮތުގައި އަޅުގަ ން. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑަށް މި ނޯޓްކޮށްލެވުނުއިރު،   125ވަރަށްވެސް އެކަށީގެންވާ އަޅުގަ

ބޭފުޅުންވެސް މި  ހުރިހާބޭފުޅުންކޮޅެއްގެ ލިސްޓެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެއޮތީ. 

ނޑު އެކަށީގެންވޭމެ. އެހެންޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި  ނަމަވެސް އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ގައި ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް މިދަންނަވާލީ މިކަމު
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މަޖިލީހުން ގައި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި، މަޖިލީހުޚިޔާލުފުޅުކުރައްވައި، 

 130 ހުރިހާ ދާއިރާއެއްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް  ގޮތުގެމަތިން،ނިންމެވި 

ނޑު އެ އިއޮތް ލިސްޓެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ، ހިމެނިފަ އަޅުގަ

ނޑު ވިސްނާގޮތުގައި ށް ތާއީދުކުރަން. ލިސްޓަށް ވަރަށް ބޮޑަ މި އަޅުގަ

އެކުލަވާ  މި ދެންނެވީ ގަވާއިދު ގ،ޑްރާފްޓިންމި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށްފަހުގައި އެކަން ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމްތައް މިހާރު ވަނީ 

 135ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިންތިޒާމްތައް 

ނޑުމެންނަކަށް ރައްވާފައި. ކު ނޑުމެން ހަދާގޮތަށް، އަޅުގަ ކުރިން އަޅުގަ

ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ބުރަ މިހާރު އުފުލާކަށް 

ނުޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާއާއި 

ޑްރާފްޓް ޢިލްމުވެރިކަމާއި ތަނަވަސް ޚިޔާލުފުޅުތައް ދެއްވީމާ އޭގެ އަލީގައި، 

 140ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަމަ ވަގުތުން ހިނގަމުން ދާގޮތަށް ވަނީ އިންތިޒާމް 

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކު�ުރެވިފައި.  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ވަރަށްބޮޑަށް ފަސޭހަފުޅު ވާނެކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަމުން 

ނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް  ޝުކުރުވެރިވާ ވާހަކަ އަޅުގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 145 

ލ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ޝުކުރިއްޔާ. ވާހަކަ ދެއްކެވުން: ޔާސަތުންރި

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ،  ޢަބްދުއްރީޝަދު ޙުސައިން. ދެން އަޅުގަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރަށް. 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އެއްޗެއް ސާފުކޮށްލުމަށްޓަކައި.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   150 އަޅުގަ

 އެހެންނަމަވެސް އޭގެކުރިން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮޅެއް ތެދުވެ  މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު 

ތަކަށްވެސް ތާއީދުވެސް ކުރައްވައި، ހުރިހާކަމެއް ނިމިއްޖެކަންނޭނގެ. އެއްގޮ ދެއްކެވުން:ވާހަކަ

ނޑު ބޭނުންވަނީ، މިމަޖިލީހުގެ  ވަގުތު ބޭކާ�ާރުކޮށް އިތުރު  އަޅުގަ

ނޑަށް  ބަޙުޘަކަށް ދާންވެގެން، ހުޅުވާލުމެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ
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 155ހަމަ  އަދިވެސް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ، އެއްޗެއް އޮތީމާ ދަންނަވާލަން 

ރު، ވާހަކަ ދެކެވުނީ ބޭނުންވަނީ. ރޭގައި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެކެވުނުއި

ނޑަށް  ނިމުނުއިރު ހަމަގައިމުވެސް  ވިސްނުނީ، ކޮންމެ  އަޅުގަ

. ދެން ވާހަކަފުޅު ގެންދެވިގޮތުން އަތޮޅަކުންވެސް މެންބަރަކު ހޮއްވަވާގޮތަށް

ނޑަށް ވިސްނުނީ، އެއަތޮޅަކުން ހޮއްވަވާނެ މެންބަރެއް ނިންމަވާނީ  އަޅުގަ

 160ޕްރޮޕޯޝަނަލް  ޙަޤީޤަތުގައި އެވިދާޅުވާއެއަތޮޅަކުންނޭ. 

 ވިޔަސް،ކަށް އަދި އެހެން ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނަ ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނަށްވިޔަސް،

އޭގެ ރޫޙާ އެއްގޮތްވާނީ މި ކޮންސެޕްޓަށް ދާކަމަށްވަންޏާ، އެޖަމާޢަތަކަށް 

ނޫނީ، އެބަޔަކަށް ދޫކޮށްލެއްވުން ކަންނޭނގެ އެބޭފުޅުން ހޮއްވަވާނީ 

ނޑަށް ގޮތުން، އެގޮތަށް އިދާރީ ސް އިނގޭވެ�ެކޮންބޭފުޅެއްކަމެއް. އަޅުގަ

 165ހޮވަންވެގެން ދަތި މައްސަލަތަކެއް ހުންނާނެކަން. އެކަން އިނގޭ 

ނޑަ�ަށް އެކަން އިނގޭ  ހު�ުށަހެޅުން ހުށަހެޅުނުއިރުވެސް. އަޅުގަ

ނޑު އަތްމައްޗަށް އަތް ހިއްއެހެންވެގެން އަ ލައެއް ނުލެވުނު އެއަކަށް ޅުގަ

ނޑު ތާއީދުކުރާކަށެއް. މިހާރު މިއޮތީ އެބައި އައި�ި ސްފައި. އެކަމަކު އަޅުގަ

ދެކޭގޮތުގައި ވިއްޔާ މީގެ އެންމެ ރީތި މީގެ އެންމެ ރޫޙާ އެއްގޮތަށް 

 170ދާނެގޮތަކަށްވާނީ، އެއަތޮޅެއްގެ ބޭފުޅުންނަށް އެއަތޮޅެއްގެ މެންބަރަކު ހޮވަން 

ދޫކޮށްލެއްވުން ކަ�ަންނޭނގެ. އޭރުކަންނޭނގެ ދާނީ އެހެންނަމެވެސް މިހާރު 

ނޑުގެ މައްސަލައެއް ނެތް. މިވާހަކަ މި ހުށަހެޅުމާމެދު އަ ޅުގަ

ނޑަށް  ނޑު ސުވާލުކޮށް�ްލީ. ނަމަވެސް އަޅުގަ ދަންނަވާލަންވެގެން އަޅުގަ

ނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބުނުއިރު ވަގުތު ފާއިތުވެއްޖެ  ހީވަނީ، އަޅުގަ

 175ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވު ހުށަހެޅުއްވުމަކީ، ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ. 

ނޑު ހަމަ ތާއީދު ހުށަހެޅުމެއް. އޭގައި  މައްސަލައެއް ނެތްކަންނޭނގެ. އަޅުގަ

ނޑަށް ވިސްނުނުގޮތުގައި މިތަނުން  އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ނޑަށް ވިސްނުނީ، އެގޮތަށޭ ގެންދަވާނީ.  ނުކުމެގެން ދިޔައިރުވެސް، އަޅުގަ

އޭރުން ވާނެގޮތަކީ، އެބޭފުޅުން އިދާރާގައި ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް 

 180ން  ވިދާޅުވުމުން، ސްކްރެޓޭރިއޭޓުން ނަން ހުށަހަޅުއްވައި ސެކްރެޓޭރިއޭޓު
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މިހާރު ބޭފުޅުން ދެއްވި ލިސްޓަކީ މިއޮތިއްޔޭ، ވިދާޅުވުމާއެކީ ވޯޓަކާ 

ހުން ވޯޓެއް ދެއްވުމުން ނިންމާކަހަލަ ލީހަމައަށް ދާކަމަށްވަންޏާ، މިމަޖި�ި

ނޑަށް ހީވީ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި  ގޮތަކަށް   އޮންނާނެކަމަށް އަޅުގަ

 ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 185 

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ރިޔާސަތުން

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަކީ އަޙްމަދު ޒާހިރު. 

ނޑުމެންގެ ޖަލްސާ ނި މިގެން ހަމަވަރަށް ތެދު ވާހަކަފުޅެއް. ރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުވެސް ހީކުރީ އިދިޔަ ރު، މިތާނގައި ވަރަށްބޮޑަށް އެ ޚިޔާލު އޮތް. އަޅުގަ

 190މިރޭ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް މައްސަލަ ހުޅުވާލުމާއެކީގައި، ހަމަ 

އެއީ އެޚިޔާލުތައް އެގޮތަށް އަންނާނެކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެހެނެއްނޫން. 

އް ނާންނާނެކަމަކަށްވެސް ރޭގައިވެސް އެއްގޮތަކަށްވެސް މިގޮތަށް ލިސްޓެ

ވާހަކައެއް ނުދެއްކުނު. އެގޮތަށްވެސް ބައެއްބޭފުޅުން ދައްކަވާފައި އޮތީ. ހަމަ 

އެހެންމެ ބައެއްބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުގައި ހުރީ ކޮންމެ އަތޮޅަކުން މެންބަރެއް 

 195އެއަތޮޅަކުން ހުށަހަޅުއްވާގޮތަކަށް. ދެން މިރޭ އެގޮތަށް ނައިސް މިހެން 

ކުރިއަށްމިދަނީ. އަދިވެސް އެގޮތަށް ކުރިއަށް  ގެންދަން  އައިމާ މިގޮތަށް

ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވާނަމަ، ހަމައެގޮތަށް ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވައިގެން އެގޮތަށް 

ނޑަށް  ނޑަށް ހީވަނީ، އަޅުގަ ގެންދެވުން އެއީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ

ގެ ދަތިކަމެއް ނޫންހެން. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި  އެހެ�ެރަ ނަންފުޅުތަކު

 200ތެރޭގައި އެއަތޮޅެއްގެ މެންބަރަ�ަކު އިޢުތިރާޒުކުރާ ނަންފުޅެއް އޮތިއްޔާ 

ވަކިން އެނަންފުޅެއް ހުށަހަޅުއްވައިލައްވައިފިއްޔާ، އެބޭފުޅަކާ 

ނޑުމެން މިތާނގައި ވާހަކަ ދައް�ްކާލާ އެގޮތުންވެސް  ބެހޭގޮތުންވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ ހަމަ ވަރަށް ނިންމާލެވިދާނެ. އަޅުގަ

ފަސޭހައިން މީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަން މިރޭ ފެންނަމުން މިދާގޮތުން، 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އެބައެނގޭ.  ނޑަށް ހީވަނީ އަދިވެސް އަޅުގަ  205އަޅުގަ

އެފުރުޞަތު އެބައޮތް. ހަމަ އެބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅު ބޭފުޅަކު، އެބޭފުޅުންގެ 
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އޮތް. ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، އަތޮޅުން ހުށަހަޅުއްވާލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެން އަ�ަޅުގަ

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާޠިފަށް. 

 210 

ނޑު ތިންވަނަގޮތެއް މިހާރު މި  އަޙްމަދު  މެންބަރު މާލޭ  ޝުކުރިއްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 �5އެއީ ކޮންމެ އަތޮޅަކުން މެންބަރުން ހޮއްވަވާއިރު ، ހުށަހަޅާލަނީ. އާދެ ން:ވާހަކަދެއްކެވު އާޠިފް

މެންބަރުންގެ ލިސްޓެއް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގަ�ިއި، މިސާލަކަށް 

ހއ.ން ހުށަހެޅޭ ނަމަކަށް ތާއީދު ލިބޭތޯ އެންމެންފުރަތަ�ަމަ ހއ.

 215ށަހެޅުއްވުމަށްފަހު ބައްލަވާފައި ދެން ށ. ނަންތަކެއް ނުވަތަ ނަމެއް ހު

ވަ�ަމުން ގެންދަވާނީ. މަޖިލީހުން އެނަން ތާއީދު ލިބޭތޯ ބައްލަ

ނޑު މިގޮތަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.   ހުށަހަޅުއްވާގޮތަކަށް. އަޅުގަ

 

ޝުކުރިއްޔާ. މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާޠިފް.  ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ރިޔާސަތުން

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ  މާޅޮސްމަޑު  220 ގެ ލު ދެކުނުބުރީއާދެ، ދެން އަޅުގަ

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާއިޒަށް.ޢިއްޒަތްތެރި 

 

ނޑު  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

 ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ، މިރޭ އެންމެފުރަތަމަ މިހުށަހެޅި ތާއީދު  މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒު 

ނޑަށް އެނަންތައް އިވުނު  އްކެވުން:ދެ ވާހަކަ  225ލިބުނުގޮތް އެއީ، އެންމެ ފަސޭހަކޮށް އަދި އަޅުގަ

 ގޮތަށް ބަލާއިރު، ވަރަށް ހަމަހަމަކޮށް ހުރިހާ ދާއިރާއެއް އޭގައި ހިމެނިގެން،

ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ނަންފުޅުތަކެއް އޭގައި ހިމެނިގެން ގޮސްފައި އޮތް 

ނޑުމެންނަށް މި ތާއީދު ނޑުވެސް  ލިސްޓެއް އަޅުގަ ލިބުނީކަމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދެއްކިގޮތަށް�ް،  އެކަން ޤަބޫލުކުރާތީ، އެއީ ރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކައިގެން  ނޑުމެންގެ ކޮންމެ އަތޮޅަކުން އަޅުގަ  230އަޅުގަ

ނޑަށް ވާހަކަ ދެއްކު ބޭފުޅަކު ނަގަން. ބައެއްބޭ ނު ބޭފުޅުންގެ ފުޅުން އަޅުގަ

ނޑަށް އޮޅުންފިލިގޮތުގައި ވި�ިއްޔާ، ބައެއް ދާއިރާގައި  ފަރާތުން އަޅުގަ
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ބައެއް ދާރިއާގައި މައްސަލައެއް ނެތި އެގޮތުގައި ކުޑަކޮށް އުނދަގޫވެދާނެ. 

ނޑަށް ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ، މިރޭ ހުށަހެޅި  ދިޔަނަމަވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 235ގޮތުން�ް ތާއީދު ލިބިފައި މިއޮތްގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ތާއީދަށް ތާއީދުކުރުމުގެ 

ނޑު ފުރުޞަތެއް ހޯދީ.   އަޅުގަ

 

މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާއިޒު. ޝުކުރިއްޔާ. ބ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ރިޔާސަތުން

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ  އާދެ، އަޅުގަ

 240 އިބްރާހީމަށް.މުޙަންމަދު މަޖުދީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

 

 ` ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ދާދި ދެންމެ  މެންބަރު  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ�ީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު  އިބްރާހީމް  މުޙަންމަދު މަޖުދީ

ނޑު ވަރަށް ޤަބޫލުކުރާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި، އެހާމަކުރި ހާމަކުރު ވާހަކަ ދެއްކެވެން: މަކީ، އަޅުގަ

 245ގޮތެއް. އެހުށަހެޅުމަކީ، ވަރަށް ބޭނުންތެރިވެސް ގޮތެއްކަމުގައި  އަހަރެން 

ދެކެން. ރައްޔިތުންގެ މޭރުންތަކަށް، ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް ވަރަށްގިނަ 

ހާމަކޮށް�ްދެއްވި ފަރާތެއްކަމުގައިވެސް އަޑުތަކެއް އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން، 

ހަމަމިމޭރުމުން، އަމިއްލަ އެދުންތަކަށް ނޭދޭ ފާހަގަކުރަން.  އަޅުގަނޑު

ޚިޔާލެއް ހާ�ާމަކޮށްދެއްވަ�ައި، އަރިސްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގޮތެއް 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރިކަމެއް.  .ނިންމުން ހެވޭ އެދެމުން  250އެއީ އަޅުގަ

ނޑު  ޝު�ުކުރިއްޔާ. އ.އ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ދެން އަޅު ގަ

 މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަލްފާޟިލް ޢަދްނާނު ޙަލީމަށް.

 

ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ، ޝުކުރިއްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު   ހުވަދުއަތޮޅު އުތުބުރީގެ  255 ގަ

 ތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޒާހިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތް  ނާނު ޙަލީމް ޢަދްމެންބަރު 

ނޑަށް  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލަށް ތާއީދުކޮށްލުމުގެގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ވުރެ ކުރީގައި، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 
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ނޑު ވަގުތު  އެހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާތީ، އަޅުގަ

 260ލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ވާހަކައެއް ނުދައްކާ، މަޑުކޮށްލާނަން. ސަ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ޝުކުރިއްޔާ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޢަދްނާން ޙަލީމް. 

 265 

ދައްކަވަން އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ވާހަކަފުޅު

ނޑު ދަންނަވާލާނަން މިހާރު  ބޭފުޅަކު އެދިވަޑައިގެންފައި ނެތުމާއެކު އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވާގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގައި ދެގޮތެއް އެބައޮތް.  އަޅުގަ

ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ހޮވުމާ ދޭތެރޭގަވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ދެގޮތެއް 

 270އި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ އެބައޮތް. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ރޭގެ ޖަލްސާގަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙަމްދޫން ޙަމީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ޚިޔާލުފުޅެއް. އާދެ މިރޭ އެ ޚިޔާލުފުޅު އާވެގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު ވެސް ގެންނަވާ 

ރުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އެޚިޔާލުފުޅަށް އަރިއަތޮޅު އުތު

 275މަޖްދީ އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރައްވައި ޚިޔާލުފުޅެއް އެއީ. އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ 

ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުން އެދާއިރާތަކުން މިކޮމިޓީއަށް މެންބަރެއްގެ ނަންފުޅު 

ކިއެކި ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ގޮތް. ދެން އަނެއް ގޮތަކީ މަޖިލީހުން، މަޖިލީހުގެ އެ

މެންބަރުން ކޮމިޓީއަށް ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވައި އެގޮތަށް ނިންމެވުން. 

އެހެންވީމާ މިކަމުގައި ޚިޔާލުފުޅު ތަފާތުކޮށް އުޅޭތީވެ ވަކިގޮތެއް 

ނޑުމެންނަށް   280ނިންމާލުމަށްޓަކައި ހަމަ މިއިން ކޮންގޮތަކަށްތޯ ދާނީވެސް އަޅުގަ

މިކަމުގެ އިތުރު  މިތަނުގައި ނިންމާލެވިދާނެ މިހާރު. އެހެންވީމާ

ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ނެތުމާއެކީގައި އާދެ މިހެން ދަންނަވާއިރު ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑަށް އެބަ  މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާތަން އަޅުގަ

ފެނޭ. އެހެންވީމާ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ޚިޔާލުފުޅު ފާޅުކުރައްވަން 
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ނޑު އެދެން. އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޚިޔާލުފާ  285ޅުކުރެއްވުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް  އެއަށްފަހު މިކަމާ ދޭތެރޭގަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ.  ނިންމާލެވުނީމާ އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ  އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 ލްފާޟިލް ޙަމްދޫން ޙަމީދު.ރު އަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 290 

 ގަނޑު މިވަގަތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑު ހުށަހެޅި ގޮތް އަނބުރާގޮތުން   މެންބަރު ޙަމްދޫން ޙަމީދު  ގެންނަވާހަކަ ދަންނަވަންވެގެން  އަޅުގަ

ނޑު   ވާހަކަދެއްކެވުން: . އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުވެސް އެދެނީ އަވަހަށް މިފުރުޞަތު ނެގީއަޅުގަ

ނޑަތުކޮށްލެއްވުން. އެހެންވީމާ ރ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މި މަރްޙަލާ ކަ

ނޑަށްވެސް   295މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަ

ނޑުގެ ހުށަހެޅުން  ނޑު ތާއީދުކުރަން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ ފެނޭ. އެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އަނބުރާ އަޅު  ގެންނަން. އައްސަލާމްއަލައިކުމް.ގަ

   

ޝުކުރިއްޔާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 300ޙަމްދޫން ޙަމީދު. އާދެ ދެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައި މިވަނީ 

ނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު. އަޅުގަ

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރަށް ފުރުޞަތު ދެން. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ގޮތެއް  މްހޫރިއްޔާގެ ރައީސުލްޖު

 305 ޅާކަށް. އިނގޭތޯ. އަދި ޚިޔާލެއްވެސްނުކުރަން ގޮތެއް ހުށަހަހުށައެއްނާޅަން   މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު

ނޑު ދެންނެވީ ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނޑަށް ވިސްނުނުގޮތުގަވިއްޔާ އެއްމެފަހުން  އަޅުގަ އަޅުގަ

ބޭއްވުނު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވައި ނިންމެވީ ވަކި ގޮތަކަށޭ. 

އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ވާހަކަދައްކަވަން ފެށިގެން ދިޔައީ ވަކިގޮތަކަށޭ. 

ނޑު އެހެންވީމާ އެނުކުތާ ސާ ނޑު ދެންނެވީ. އަޅުގަ ފުކޮށްދެއްވާތޯ އަޅުގަ
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 310އެއްވެސް ގޮތެއް ހުށައެއްނާޅަން އިނގޭތޯ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންގެ އަޙްމަދު ޒާހިރު. އާދެ ޢިއްޒަތް ތެރި މެންބަރުން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ. އެއީ   315ކުރިމަތީގައި އިތުރުގޮތްތަކެއް އޮތްކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލުކުރެވިގެން  ވަކިގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކަމަށް އަޅުގަ

ގެންދެވުނުގޮތަކީ އެހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން އެ ޚިޔާލުފުޅު އަނބުރާ 

އިފި. ދެން އޭގެފަހުން މިރޭ އެކަން އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ގެންދަވަ 

ސާފުކޮށްލައްވަން އެދިވަޑައިގެން ވާހަފުޅުދެއްކެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 320ވިދާޅުވަނީ ވަކިގޮތަކަށް އެ މެންބަރު ހުށަނާޅުއްވާކަމަށް. އެހެންވީމާ މިހާރު 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިއޮތީ ކޮމިޓީއެއްގެ ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅިފައި.  އަޅުގަ

ނޑުމެން  އެ ކޮމިޓީ އެއީ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކޮމިޓީއެއްތޯ އަޅުގަ

ނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ  ފާސްކުރާ ހިސާބަށް ގޮށްސަ އޮތްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު އެ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ލިސްޓް  އަޅުގަ

 325ށް ފޮނުވާލަން ކުޑަވަގުތުކޮޅެއް ތައްޔާރުކޮށްލާފައި ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަރިހަ

މިނަގަނީ. އަދި މިވަގުތުވެސް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު މިކަމާ ދޭތެރޭ 

ނޑު  އެއްޗެއް ވިދާޅުވަންޏާ ހަމަ ވިދާޅުވަން ހަމަ އެބައޮތް ވާހަކަ އަޅުގަ

هللا ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ފުވައްމުލަކުގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ފާރޫޤު ޙަސަނަށް އަޅުގަ

 330 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ހަމަ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން  ފުވައްމުލަކު މެންބަރު  އަޅުގަ

ނޑުގެ ހިތަށްއެރީ. އާދަވެގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވެސް  ފާރޫޤު ޙަސަންهللا ޢަބްދު  އަޅުގަ

ނޑުމެން އަނެއްކާ ކުރީގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގޮތް އެއީ އަޅުގަ

މާބަލައިގަންނަން ފަސޭހަގޮތަކަށް ނުވެކަންނޭނގެ އެދަނީ. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެންނަށް ތަރުހީބުދެވޭނެހެން.  ނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު ގޮތަށް އަޅުގަ  335އަޅުގަ
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އެހެންވީމާ އާދަވެގެންވެސް މިކަހަލަ ކޮމިޓީތަކުގައި ހަދާގޮތަށް ރިޔާސަތުގެ 

ންފުޅުތައް އިއްވަވާލައްވާފައި އިތުރު ތަފާތު ފަރާތުން ކޮމިޓީގެ ނަ

ނަންފުޅުތަކެއްވެސް ހުށަހެޅިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ ކޮމިޓީއަށް ވޯޓަށް 

އައްސަވައިދެއްވުން ކީއްތޯއޭ. އޭރުން ތަންކޮޅެއް ވަގުތު ކުރުވެދާނެއޭ. ތަފާތު 

ނޑުމެންނަށް އެކި ނަންތަ  340ކާ ނަންތަކެއް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ނަމަވެސް އަޅުގަ

ދޭތެރޭގައި ވަކިން ވޯޓަށް އެހުމުގެ ގޮތުން ލިސްޓެއް ހަދަންޖެހިދާނެ. 

ނޑަށް ހީވަނީ ދެން މިހާރު ލިސްޓް  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ލިބެމުންކަންނޭނގެ އެހެރަދަނީވެސް. ކޮންމެހެން ލިސްޓެއް ބޭނުމެއްނޫނޭ 

ދެން. އެގޮތަށް ރިޔާސަތުން ނަންފުޅުތައް އިއްވަވާލައްވާފައި 

ނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑު  345މެންނަށް ވޯޓަށް އައްސަވާލައްވަނިކޮށް އަޅުގަ

  ކުރިއަށްދެވިދާނެއޭ ޝުކުރިއްޔާ.

 

هللا ޝުކުރިއްޔާ ފުވައްމުލަކުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ފާރޫޤު ޙަސަން. އާދެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރިޔާސަތުން އެ ނަންފުޅުތައް 

 350ލެވޭނެ. އެ އިއްވާލެވޭއިރު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އިއްވާ

އަތްޕުޅުގައި އެ ލިސްޓް އޮންނަވަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ. 

އެހެންވީމާ މާގިނަ ވަގުތުތަކެއް އެކަމަކަށް ނުދާނެކަމަށް ދަންނަވަން. އާދެ 

ން އެދިވަޑައިގެންފައި އަދި އެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަ

ވޭ. އެއީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ މަޙްމޫދު 

ނޑު ޑޮކްޓަރ މަޙްމޫދު ޝަޢު ޤީ.ޢުޝަ  355  ޤީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އަޅުގަ

 

ނޑުވެސް ދަންނަވާލަން އުޅުނީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ   ޅުގަ

 އްވީމާ އެއްމެރަނގަޅުވާނެކަމަށްރިޔާސަތުން ނަންފުޅުތައް އިއްވާލެ   ޤީމަޙްމޫދު ޝަޢުމެންބަރު 

ނޑުމެން އެއްމެންވެސް ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް އަޅުގަނޑަށް   ވާހަކަދެއްކެވުން: ފެނޭ. އަޅުގަ

 360 އަވަހަކަށް މި ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވޭގޮތް މެދުވެރިވުން. ޝުކުރިއްޔާ.
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ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ ތިޔަބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދަވަން   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު ހަމަ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ އަވަސްކަމާއި ހަލުވިކަން އެއީ އަޅުގަ

އުފަލާއެކީގައި ފާހަގަކުރަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ބައިން 

 365ންދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން ހަމަ އެޙަރަކާތްތެރިކަމުގައި، އެހަލުވިކަމުގައި ގެ

ނޑު މިހާހިސާބުން ދަންނަވާލާނަން.  ނޑުމެން މިތިބީ. އާދެ އަޅުގަ އަޅުގަ

މެންބަރުން. އާދެ  88މަޖިލީހުގައި މިހާރު ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 

ނޑުމެންގެ  ނޑު ރިޔާސަތުން މިދަންނަވާލަނީ. އާދެ އަޅުގަ ދެން އަޅުގަ

ންމު ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އިއްވަވާލަދެއްވާނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާ

 370މިހާރު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް. މިހާރު އެ 

  ދަންނަވާލަނީ.

 

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމުގެ  މޭޒުން އިއްވުން: އިދާރީ

ގެ ކޮމިޓީ. ހުށަހަޅުއްވާ މެންބަރުން �5މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ 

 375މެންބަރު ރ.އަތޮޅުގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު 

 ތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ނިޒާމް.ހއ.އަ

 

 . ހއ. މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު � 

 هللا . ހދ. މެންބަދު އަޙްމަދު ޢަބްދ5ު

 380 . ށ. މެންބަރު ލުބުނާ މުޙަންމަދު ޒާހިރު ޙުސައިނ3ް

 ރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤު. ނ.މެންބ4ަ

 . ރ.މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީ�

 . ބ.މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަފީފު 6

 . ޅ.މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 7

 385 . ކ.މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފ8ް

 . އއ.މެންބަރު ޢަލީ އިބްރާހީމް 9

 . އދ.މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ ��
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 ނިޒާރު  . ވ.މެންބަރު މޫސާ��

 . މ.މެންބަރު އަނީސާ އަޙްމަދު �5

 390 . ފ.މެންބަރު އަޙްމަދު އަންވަރު �3

 . ދ.މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު �4

 . ތ.މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު��

 . ލ.މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން �6

 . ގއ.މެންބަރު ފާތިމަތު ޝީރީން �7

 395 . ގދ.މެންބަރު އަޙްމަދު ޢިއްޒަތު ޞިދުޤީ �8

 ފާރޫޤު ޙަސަންهللا .މެންބަރު ޢަބްދު. ޏ�9

 . ސ.މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފ5�ް

 . މާލޭ މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމ5�ް

 . ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޙަސަން ސަޢީދު 55

 400 . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރ53ު

 އިބްރާހީމް . ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢައްބާސް 54

 . ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސް ޝާހީން ޙަމީދު �5

 

ނޑު ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަރިހުން މިއެދެނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ އެހެންވީމާ މިހާރު އަޅުގަ

 405ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމުގެ 

ހުން އެކަށައަޅުއްވާ ކޮމިޓީގައި ދެންމެ ތިޔަ މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް މަޖިލީ

ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީ  �5އެއްސެވި 

 ބޭއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުމަށް. 

 

 410 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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 415ވޯޓަށް ދެންނެވުނީ ރައްޔިތުންގެ  އާދެ މިދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. އާދެ 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގައި  �5ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމަށް ހޮއްވަވާ 

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް. އާދެ އެބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް އެ ކޮމިޓީ 

 އެކުލަވާލެއްވުމަށް.

 

 420 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 88 ރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒި 

 85 ވޯޓު ދެއްވީ: 

 6 ވޯޓު ނުދެއްވާ: 

_____________________________________________________________ 425 

  

އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު  އެހެންވީމާ ރ. ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ހުށަހަޅުއްވަ

ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  �5އަޙްމަދު ނިޒާމް ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ 

 430ކޮމިޓީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމަށް 

ސްވެއްޖެ. ހޮވުނު ކޮމިޓީ ކަމުގައި މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 އާދެ ރޭގެ ޖަލްސާގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާފައި

 435 ވުމާއެކީގައި މި ގަވާއިދު ހަދާ ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން ބޭނުންވާނެ ބައެއް ލަފާ އެބަހުރި. 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކު ރެވުނު. އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި އޭ�ޭގެތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ނޑައެޅުންވެސް އެއީ  ފާހަގަކުރެވުނު ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާނެ އަދަދެއް ކަ

 440މަޖިލީހުން ކޮށްލެއްވުން ރަނގަޅު ކަމެއް. އާދެ ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދު 

ޖިލީހުން ނިންމަވާލަދެއްވުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ ހަމަވާނެ އަދަދެއް މި މަ
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ނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް  ކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑު މިދަންނަވާލަނީ ކުރިއަށް އޮތް ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ޚިޔާލުފުޅު  އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވައިގެން ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވާނެ މައްސަލަ 

 445 ލަދެއްވުމަށް. ނިންމަވާ

 

އާދެ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަޙްމަދު ތަސްމީން  ތަސްމީން ޢަލީ އަށް އަޅުގަ

  ޢަލީ.

 450 

 ދު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ 

ނޑައެޅުމާ   މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން  އެކުލަވާލުމަށް ހޮވުނު ކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ނުވަތަ ކޯރަމް ކަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޢާންމުކޮށް   ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ބެހޭގޮތުން ތިދެއްވި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

ލީހުގެ މިފަދަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަދި މީގެކުރިން ޚާއްޞަ މަޖި

 455ކޮމިޓީތަކުގައި ކޮމިޓީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މެންބަރުން އެއީ ޤާނޫނީ 

ނޑަށް ވިސްނޭގޮތުގައި އެއަށްވުރެ  އަދަދުކަމުގައި ހަމަޖެހިފައި އޮތަސް އަޅުގަ

އެ އަދަދު ދައްކުރުން އެއީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް ގެންދިއުމަށް 

ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމު ގައި އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން ޤާނޫނީ އަދަދަކީ  އެއް ކަމުގައި  9މިގޮތުން އަޅުގަ

ނޑަކަށް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ   460ހަމަޖެއްސުން. އެއީ ގާތްގަ

މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅެ އެއްބައި. އެހެންވީމާ އެކަން ހުށަހަޅާލަން 

ނޑު ފުރުޞަތަ  ކަށް އެދުނީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަ

 

ޝުކުރިއްޔާ މާޅޮސަމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ   465އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ. އާދެ ދެން އަޅުގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް
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 އާދެ، މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ޢާންމުކޮށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އުސޫލުތަކަށް  އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު 

ނޑު ދެންނެވީ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް    �5ބަލާލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

 470ބައި މެންބަރުން އެއީ އަޣްލަބިއްޔަތު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅައެއް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިނގޭތޯ. އެއީ އަޣްލަބިއްޔަތު ދެބައިކުޅައެއްބައި މެންބަރުންނަކީ. 

. އެހެން މެންބަރުން ވާންވާނީ ޤާނޫނީ އަދަދުކަމަށޭ �3އަޣްލަބިއްޔަތު ނުވަތަ 

ނޑު ދެންނެވީ ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނާފައި. އެއީ ސަބަބަކަށްވަނީ ޤާނޫނީ  އަޅުގަ

ތުރަށް އަދި އެބައޮވޭ ޖަލްސާގެ ކޯރަމްވެސް. މިސާލަކަށް އަދަދުގެ އި

 475ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮންނަގޮތުން ޖަލްސާގައި ކިތަންމެ ގިނަ މެންބަރުން 

ހާޟިރުވިޔަސް މުޅި މަޖިލީހުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި އަޣްލަބިއްޔަތު އެއީ 

ނޑުމެން މި ނިންމަން  ކޯރަމަކަށްވެފައި މިއޮންނަނީ. އެއާ ޚިލާފަށް އަޅުގަ

މިއުޅެނީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ކިތައް މެންބަރުން ހާޟިރުވެގެންތޯ. މި 

މަ�ައްސަލަ ފުރަތަމަ އެބަޖެހޭ ޙައްލުވާން. ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މުޅި ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތުމުން   480ކިހާވަރަކަށްތޯ. އަޅުގަ

ކަމަށް ބެލެވޭނީ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނޭ. ދެން އޮތީ ޖަލްސާއިން ކަމެއް ފާސްވީ 

ނޑު ދެންނެވިން  ކިހާ މެންބަރުންނެއް ހާޟިރުވެގެންތޯ. އަޅުގަ

ހާޟިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތޭ. އެއީ އެންމެ 

އިންސާފުވެރިގޮތަކީ. އޭރުން އެންމެ ދަށްވެގެން މިކޮމިޓީން ކަމެއް 

 485ތަށް. އެއަށްވުރެ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވީމާ އެގޮ  7ފާސްވީކަމަށް ބެލެވޭނީ 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ.  ދަށްވީމާ މިކަން މާ ރަނގަޅުކަމަކަށްވާނެކަމަކަށް އަޅުގަ

އެންމެ ދަށް ޙާލަތުގައި ކޮމިޓީގެ ހަތަރުބައިކުޅައެއްބައިއާ ގާތްކުރާ އަދަދެއް 

ވޯޓު ނުދެއްވަނީސް ކަމެއް ފާސްވުން. އެހެންވީމާ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ ނުވަތަ 

ކީވެސް އަޣްލަބިއްޔަތު. ޖަލްސާއިން ކަމެއް ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނެ އަދަދަ 

 490ފާސްކުރެވޭނެ އަދަދަކީވެސް އެވަގުތު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންތިއްބެވި 

ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުކަމުގައި ހަމަޖައްސަން. އެއީކަމަށް ކޯރަމަކީ 

ނޑު ހުށަހަޅަނީ. އޭރުން މިވާގޮތަކީ  ބޭފުޅުން ހާޟިރުވެއްޖެނަމަ  �3އަޅުގަ

އްވޭނެ. މަދުވެގެން ހާޟިރުވި ބޭފުޅުންގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ޖަލްސާއެއް ބޭ
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ބޭފުޅުން ވޯޓުދެއްވީމާ ކަމެއް ފާސްވާނީ. އެ ހުށަހެޅުން ރިޔާސަތަށް 

 495ސާފުވެވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ހީކުރަން. ދެން ކުރީދުވަހު، މިފުރުޞަތުގައި 

ނޑު ހުށަހަޅަން ކޮށް ނޑު ފުރުޞަތަކަށް ނޭދޭނެތީ އަޅުގަ ފައިހުރި ދެން އަޅުގަ

ބައެއް ޚިޔާލުތައްވެސް ދަންނަވާލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަކަމަކީ މިގަވާއިދުގައި 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެ.  ނޑުމެން މެންބަރުން ޢަމަލުކުރަންވީގޮތެއް ކަ އަޅުގަ

އޭގެތެރޭގައި، މެންބަރުން ޖަލްސާގައި ބަޙުޘްކުރައްވާއިރު މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތާއި 

 500ނެގޮތެއްގެމަތީން ވާހަކަދެއްކެވުމާއި ރިޔާސަތުން ހުރިހާ ޢިއްޒަތަށް އައިބުނުވާ

ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެއްވަރަކަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ފުރުޞަތު ދެއްވަމުން 

ގެންދެވުމާއި އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ބަޙުޘްކުރެވޭއިރު 

އާ އެމައްސަލައާ އެއްކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަވާ ފަރާތްތަކާ އަދި އެމައްސަލަ

ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ފުރުޞަތު 

 505ދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެހުމާއި، މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ 

ގޮތުންކަމަކާމެދު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ބަޙުޘްކުރެވުމުން، އެބަޙުޘް 

ހަމަޖެއްސުމާ މިކަހަލަ ހުއްޓާލާ، ވޯޓުލާން ހަމައިނީ ކޮންކަހަލަ ގޮތަކަށްތޯ 

ނޑަށް ފެނޭ.  ބައެއް ކަންތައްތައް މިގަވާއިދުގައި އޮންނަންވާނެކަމަށް އަޅުގަ

މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

 510ރިޔާސަތަށް ސީދާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަދެއްކެވުމާއި މެންބަރުން ނަން 

ކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އެބޭފުޅުންގެ ޤަދަރާއި މުޚާތަބުނުކުރައްވާ އެއް ބޭފުޅަ 

ޢިއްޒަތަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ އިޙްތިރާމްކުރައްވައިގެން ވާހަކަދައްކަވާނެ 

ނޑު އެދޭކަމެއް.  އުސޫލަކަށް ގަވާއިދުގައި ހަމަޖެހިފައިއޮތުމަކީވެސް އަޅުގަ

ޅުން މިހެން ދަންނަވަންޖެހުނީ މިޖަލްސާ ހިނގަމުން ދިޔައިރުވެސް ބައެއް ބޭފު

 515އަނެއް ބޭފުޅެއްގެ ޢިއްޒަތަށް، ކަރާމަތަށް، އަ�ަބުރަށް ހުތުރުވާނެގޮތަ�ަކަށް 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ.  ވާހަކަފުޅު ގެންދެވޭކަހަލަ ރާގެއް ހުރިކަމަށް އަޅުގަ

ނޑައެޅިފައި  މިހެންވީމާ މިވާހަކަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ގަވާއިދުގައި ކަ

ނަށް އިޙްތިރާމް ކުރަންވާނެ. އޮންނަންވާނެ. ރިޔާސަތުންވެސް މެންބަރު

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވަންވާނެ. ހަމައެފަދައިން މެންބަރުން 
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 520ވާހަކަދެއްކެވުމުގައިވެސް މިދެންނެވި ހަރުދަނާ އުސޫލު މަޖިލީހުގައި 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް  ގެންގުޅުއްވަންވާނެކަމުގައި ގަވާއިދުވެސް ކަ

ނޑަށް ފެނޭ. އޭގެއިތު ރަށް ކުރީރޭގައި ބަޙުޘްކުރެއްވި ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި އޮންނަންޖެހޭ ގިނަގުނަ ވާހަކަތައް ދައްކަވާފައި 

ނޑުގެ ވާހަކަވެސް މިހިސާބުން  އޮތުމާއެކީ މިނުކުތާ ފާހަގަކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ

 525 ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝުކުރިއްޔާ، އައް  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެންގެ  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަ ޝަރީފް. އާދެ، އަޅުގަ

ކުރިމަތީގައިއޮތް އެޖެންޑާގެ ހަމަ މިކަންތައްތައް މިގެންދަނީ ވީހާވެސް 

 530އްވި އެއްކަމެއް ނިންމުމަށްފަހުގައި އަނެއްކަމަކަށް ދެވޭތޯ. ދެންމެ ތިޔަ ފާޅުކުރެ

ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އެބައޮތް. އެކަމަކު ދެން އަލުން 

ތެދުވެވަޑައިނުގަންނަވަން ޤަސްދުކުރައްވާފައި ތިޔަ ހުރިހާ ވާހަކައެއް 

ނޑު އެއްޗެއް ނުދަންނަވާ އިނީ. ތިޔަ ފާޅުކުރެއްވި  ވިދާޅުވާތީ ދެން އަޅުގަ

މަސައްކަތަށް އެ ޚިޔާލުފުޅުތައް  ޚިޔާލުތައް އަޅުގަނޑުމެން ނޯޓުކޮށް ކޮމިޓީގެ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައިއޮތީ   535ގެންދާނެ ވާހަކަދަންނަވަން. އާދެ، އަޅުގަ

މިކޮމިޓީގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ނުވަތަ ކޯރަމް، އެ މައްސަލަ ނިންމެވުން. 

ނޑު އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި  އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގޭނެކަމަށް ހީފުޅުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވި. އާދެ، އެ  ޚިޔާޅުފުޅު އަޅުގަ

ނޑަށް ނޯޓުވެސް ކުރެވިއްޖެ. މިހާރު އެހެން މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު  އަޅުގަ

 540މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވާނަން. އެއީ 

 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު.

 

 ރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުގެ . ޢިއްޒަތްތެޢަލައިކުމްއައްސަލާމް މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ބޭނުންކޮށްލީ ދާދި ދެންމެއަކު ބ. އަތޮޅުގެ ދު ޙީ ޢަލީ ވަ މެންބަރު
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 545ވަރަކަށް  9ތަސްމީން ޢަލީ ވިދާޅުވިފަދައިން ކޮމިޓީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލާއިރު  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގަވާއިދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މެންބަރުން ތިއްބަވައިފިއްޔާ 

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް. މިހެން  ގެންދިއުމަކީ އަޅުގަ

މިދެންނެވީ މިހާރަކަށްއައިސްވެސް އަދި ތަންކޮޅެއް ކުރިންވެސް ކިތަންމެ ގިނަ 

އަދަދަކަށް މެންބަރުން ކޮމިޓީތަކަށް ހޮވުނުނަމަވެސް އެހުރިހާ ބޭފުޅުންނެއް 

 550ނެއް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭ. ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ވަޑައިގެ

ނޑުމެން މި ޑްރާފްޓްކުރެވެނީ މަޖިލީހަށް ގެންނަންޖެހޭ ގަވާއިދުގެ  އަޅުގަ

ބޭފުޅުން ޑްރާފްޓްކުރެއްވިޔަސް އަދި  9ދެލިކޮޕީއެކޭ ދެންނެވޭނީ. އެ 

ލީހަށް އެނބުރި އެއަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޑްރާފްޓްކުރެއްވިޔަސްވެސް މަޖި

އަންނާނެ. އައިސްގެން އަދި މަޖިލީހުން އަދި އެގަވާއިދުގެ މައްޗަށް ބަލާ، 

ނޑުމެން މިތަނުގައި ޔަޤީނުންވެސް އަދި ބަޙުޘްތަކެއް   555މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ކުރާނެ. އެއޮތީވެސް އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ދިގު ދެމިގެންދާނެ ގޮތެއްކަމަށް 

ނޑަށް ވިސްނޭ. އެހެންވީމާ ޚި ޔާލުފުޅު ހުރި ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ޑްރާފްޓް ގެނައުމުން އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުތަކާއިގެން އަނެއްކާވެސް ކުރިއަށް 

ނޑު މާދިގު  ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

 560ވާހަކައެއް ދައްކާކަށެއް ނެތީމު. ދެންމެ ތިޔަ އެޖެންޑާގައި އަދިވެސް ބައެއް 

ނަންބަރުތައްވެސް އެބަހުރި. އެހިސާބަކަށް ދިޔުމުން  ތަފާތު

އެހިސާބަކާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންވިއްޔާ އިޝާރާތެއް 

ނޑު ބ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދަންނަވާލާނަން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 އެހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަދަންނަވާލަން. 

 565 

ޝުކުރިއްޔާ، ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަހީދު.  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އާދެ، ދެން އަޅުގަ

 މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އަނީސާ އަޙްމަދު.

 

ނޑުވެސް މިތެދުވީ ރަ މެންބަރު  މުލަކަތޮޅު  570 އްޔިތުންގެ ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ
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 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ހަމަވާނެ  އަނީސާ އަޙްމަދު 

ނޑަށް ފެންނަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން.  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަދަދަކާބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑަށް ބ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނޑުގޮތެއްގައި އަޅުގަ މައިގަ

ނޑު އެކަމަކު އަލްފާޟިލް ތަސް މީން ޢަލީ ހުށަހެޅުއްވިގޮތް ކަމުދޭ. އަޅުގަ

ނޑު   575އަދަދަށް ހަމަކުޑަކޮށް ޚިޔާލު ތަފާތުވާތީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަފާތު އަދަދުތައް ކޯރަމްގެ ގޮތުގައި 

ހުށަހަޅައިގެންނެއް މިވާހަކަ އަނެއްކާ ދިގުކުރުމުގެ ގޮތަކުންނެއް ނޫން. 

ނޑަށް ފެންނަނީ އެހެންނަ މެންބަރުން އެއީ ކޯރަމް ހަމަވާ  ��މަވެސް އަޅުގަ

ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ  �4އަދަދުކަމަށް ބެއްލެވުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް. އެއީ %

 580އަދަދު. ދެން އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް 

އްޔަތު އޮވެގެން ނޫނީ ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މި ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބި

ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވީކަމަށް ބެލުން އެއީ ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް 

ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވި. އޭނާ ވިދާޅުވާގޮތުގައި އެއީ 

އަޣްލަބިއްޔަތުނެތި ނިންމާ ނިންމުމެއް، ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުމެއް އެއީ 

ނޑު ހިތުން އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމަކަށް ނުވެދާނެކަމަ  585ށްވާތީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި އުފައްދާ ކޮމިޓީއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ ޑްރާފްޓިންގ  އަޅުގަ

ކޮމިޓީއެއް. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވަރަށްފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 

ނޑު އުސޫލުތަކާބެހޭގޮތުން ޚިޔާލު  އެގަވާއިދުގައި ހިމެނޭނެ މައިގަ

ން އެޚިޔާލުތަކުގެ އަލީގައި މި ކޮމިޓީން ބަދަލުކުރެވިގެން، ޚިޔާލުފާޅުކުރެވިގެ

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ކޮމިޓީގެ   590ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ އަދަދު މާގިނަ ނުވިޔަސްވެސް ކޮމިޓީން އެ ޑްރާފްޓިންގ 

ކޮމިޓީއަކަށްވާތީ ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ 

ކުރެއްވީހެން. މިކޮމިޓީން އަނެއްކާވެސް މިކުރައްވާ ވަޙީދުވެސް އެފާހަގަ 

މަސައްކަތް ގެންނަވާނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް. ގެންނެވީމާ މި މަޖިލީހުން 

ނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި މި   595ގަވާއިދު ނިންމަވާނީ ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް ހުށަހެޅުއްވި ލ. އަތޮޅުގެ �5
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މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ފާހަގަކުރެއްވިހެން، އެމަނިކުފާނަށް 

ތަޖުރިބާކުރެވިފައިހުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ކޯރަމް 

ހަމަނުވެގެން މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުން އަރައިގެން އެކަން ނުކުރެއްވިގެން 

ނޑު އެ  600ދެނީ މިގަވާއިދު ވަރަށް އަވަހަށް އުޅުއްވާކަން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

އެކުލަވާލެވިގެން މި މަޖިލި�ީހަށް އައުން. އެހެންވީމާ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން 

ނޑަށް  ކޮމިޓީ ނުބޭއްވިގެން މިކަން ދިގުލައިގެންދިޔުން ބޭނުންނުވާތީ އަޅުގަ

ތާއީދުކުރެވެނީ ބ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ތަސްމީން 

 . ޝުކުރިއްޔާ.9އަދަދު  ޢަލީ ހުށަހެޅި

 605 

ޝުކުރިއްޔާ، މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އަނީސާ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ  ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަޙްމަދު. ދެން އަޅުގަ

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން.

ނޑު މިފުރުޞަތު ބޭނުންކުރީ ހުށަހެޅުމެއްގެ  މެންބަރު  ހައްދުންމަތީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 610 ގޮ�ަތަކަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ބ. އަތޮޅުގެ  ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްވިގޮތާއި އަ�ައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ންބަރު އެހުށަހެޅުއްވިގޮތާއި ދެގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމުގައިވެސް މީގައި މެ

ނޑަށް  ނޑުމެންނަށް މަޞްލަޙަތުހުރިގޮތެއްގައި ގެންދެވިދާނެގޮތެއް އަޅުގަ އަޅުގަ

ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށްޓަކާ. އެއީ މިކަހަލަ ކޮމިޓީތަކުގައި މަސައްކަތް 

 615ރަށް މުހިންމުކަމެއް. އެހެންވީމާ ވީހާވެސް ބާރަކަށް ގެންދިޔުމަކީ އެއީ ވަ

ތިންބައިކުޅަ އެއްބައިގެ ކޯރަމަކުން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތަކަށް، 

ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގެންދެވޭގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވަން. 

އެއީ ބ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ހުށަހެޅުއްވި 

އްގެ އަދަދު. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އެ 9އެ 

 620 �3އެގަވާއިދުގެ މާއްދާއެއް ނިމެންވާނީ ދެބައިކުޅައެއްބައިގެ ކޯރަމް، އާދެ، 

ބޭފުޅުންގެ ކޯރަމަކުންކަމަށް ނިމެންވާނީ. އެއީ އޭރުން އެމަސައްކަތްތައް 

ނޑުމެން މިހާރުވެސް ބައެއް ކޮމި ޓީތަކުގައި ހިނގަމުންދާނެ. އެއީ އަޅުގަ
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ޢަމަލުކުރާގޮތެއް އެއީ. ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ވަކިހިސާބަކަށް ގެންގޮސްފައި 

އެކަމަކު ދެބައިކުޅައެއްބައިގެ ކޯރަމަކުން ނިމިގެން، އެވަރުގެ ޤާނޫނީ 

ނޑުމެން އޭރުން އެމާއްދާ މަޖިލީހަށް   625އަދަދަކުން ނިމިގެން އަޅުގަ

މާ އިބްރާހީމް ޝަރީފްވެސް ގެނައުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރެވެނީ. އެހެންވީ

ކުރިން ހިނގަމުންދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް ބުރަވެވަޑައިގެން ވާހަކަދެއްކެވީމާ 

ނޑު ހިތަށްއެރީ މިނުކުތާ  އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުގަ

ދަންނަވާލާނަމޭ. މިއީވެސް އޮތް ފުރުޞަތެކޭ. މަސައްކަތް އަވަހަށް 

 630އެއްބައިގެ އަދަދަކުން. އެއީ މަސައްކަތް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ތިންބައިކުޅަ

ހިނގާނެ. އެކަމަކު މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށްޓަ�ަކައި އެނިމެންވާނީ މިވަރު 

ނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވިދާނޭ،  ކޯރަމަކުން. މިކަހަލަ ގޮތެއްވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިގޮތަށް ގެންދަން ބޭނުންފުޅުކަމަށްވަންޏާ. އެއީ  ބޭފުޅުން  9އަޅުގަ

ބޭފުޅުންގެ ކޮމިޓީއެއްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިމިގެން  �5ން ތިއްބަވައިގެ

 635އަންނަ�ައިރު އެއީ މަޖިލީހަށް ގެނައުމަށް ފަހަރުގައި ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ 

 7ބޭފުޅުން ތިއްބެވިޔަސް  �3ތަންކޮޅެއް ކުޑަ އަދަދެކޭ ހީވޭ. އެއީ 

ނޑަށް  ބޭފުޅުންގެ ގޮތެއް ނިންމަވައިގެން އެނިމޭނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ދެގޮތުގެ ތެރެއިން ދެގޮތަށްވެސް ޢަމަލުކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ މިވާހަކަ މި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 640 

ޝުކުރިއްޔާ، ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން. އާދެ، ދެން އަޅު ގަ

 ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙަންމަދު.

 

ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް  މެންބަރު  ފާދިއްޕޮޅު  645ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 ދަންނަވާލީ 

 ކޯރަމާބެހޭގޮތުން ބ. ، މިގަވާއިދުހަދާ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމުގެ އަދަދާބެހޭގޮތުން އަޙްމަދު މުޙަންމަދު 
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އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ތަސްމީން ދެއްކެވި  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް އެވާހަކަފުޅަށް ރ. 

 650އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރައްވައިފި. ދެން ކޮންމެވެސް ކޯރަމްގެ 

ނޑުވެސް އެހާކުޑަކުޑަ ދަށް އަދަދަކަށް މި ނިންމާލަންޖެހޭ މަ އްސަލައަކީ އަޅުގަ

ނޑަކީވެސް ކުރީކޮމިޓީތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް  ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ކޮމިޓީތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހެއް. ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ވަރަށްގިނަ ފަހަރު 

ނޑަކަށް ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވި ދާންޖެހޭ.  އޭގެތެރޭގައި ގާތްގަ

 655ދެބައިކުޅައެއްބައި އޮންނައިރުގައި އެދެބައިކުޅައެއްބައިގެ ދެބައިކުޅައެއްބައިވެސް 

ނޑަކަށް ބައެއްފަހަރު ފަހަރަށް  ހަމަނުވޭ ބައެއް ދުވަސްވެސް އެބަދޭ. ގާތްގަ

ނޑުމެންގެ ޖަލްސާތައް، ބައްދަލުވުންތައް ހަމަ ޖައްސަޖައްސައިގެން  އަޅުގަ

ދުވަސްވަންދެންވެސް ނުބޭއްވިގެން ދާންޖެހޭ. އެހެންވުމުގެ  ތިންހަތަރު

ސަބަބުން އަންނަ ބައެއްގެ ވަގުތުތައް ގެއްލިގެންދަނީ. ދެން އެހެންވީމާ ކޯރަމް 

 660މިހާރު މިއޮތީ ތިންބައިކުޅައެއްބަޔަށްވުރެ އެއްވޯޓު ނުވަތަ އެއް މެންބަރަކު 

ނޑުވެސް ގިނަވާގޮތަކަށް މިއޮންނަނީ. ދެން އެހެންވީމާ އެ އަދަދަ ކީ އަޅުގަ

ވަރަށް ތާއީދުކުރެވޭ އަދަދެއް. އެހެންވީމާ އެގޮތުގެ މަތީން މިކަން ނިންމުމަށް 

 ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.

 

 665ޝުކުރިއްޔާ، ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

މާލެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރުޞަތުއަރުވަނީ މުޙަންމަދު. ދެން މި ފު

 އަލްފާޟިލް ދޮންއާދަމްފުޅު. 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  މާލެއަތޮޅު މެންބަރު   ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 670 އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް  ދޮންއާދަމްފުޅު 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއްގެ ތެރެއިން  �5ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެއީ  ކަދެއްކެވުން:ވާހަ

ނޑަށްވެސް ވިސްނޭގޮތުގައި  މެންބަރުން ހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް  �3އަޅުގަ

ނޑުގެ ބުއްދިއާއި ޟަމީރު ޤަބޫލުކުރޭ. އަދި އޭގެ އިތުރަށް އެ   �3އަޅުގަ
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މެންބަރުންގެ  7ލަބިއްޔަތު ލިބޭގޮތަކަށް މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި އަޣް

ނޑު   675އަޣްލަބިއްޔަތަކުން ކަންތައްތައް ފާސްކުރެއްވުން. އެއީ އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރާގޮތް. ދެން ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ވާހަކަ މިހާވަރަށް މިތާނގައި 

ނޑު ވަރަށް  މަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދައްކަމުން ގެންދާތީ އަޅުގަ

ނޑު ދެކެނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެވެސް ވަޒީފާކަމަށް، ލަދުވެސް ގަނޭ . އެއީ އަޅުގަ

އެބޭފުޅުންގެ ވާޖިބެއްކަމަށް. އެކަމަކު މަސްދެމަސް ތިންމަސް ވިދިވިދިގެން 

 680ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުންދާއިރު ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ޖަލްސާ ނުބޭއްވޭ ވާހަކަ. 

ނޑު ވަރަށް އަޑުއަހާހިތްނުވާ ވާހަކައެއް އެއީ. އެ ހެންނަމަވެސް ދެން މި އަޅުގަ

ނޑުގެ ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

  

ޝުކުރިއްޔާ، މާލެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަނީ   685ވަޒީރުންގެ ދޮންއާދަމްފުޅު. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

 ރު ޑޮކްޓަރ މަޙްމޫދު ޝަޢުޤީއަށް.މެންބަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 

ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ    ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ   ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް  މަޙްމޫދު ޝަޢުޤީ  މެންބަރު

ނޑަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި  ތާއީދުކުރުމުގެ ވާހަކަދެއްކެވުން:  690އިން  ��ގޮތުން. އަޅުގަ

ބޭފުޅަކު ވީމާ ނުވަތަ ސާދާ  �ސައްތަ ނުވަތަ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާއި އިތުރު 

ނޑަށް  އަޣްލަބިއްޔަތުގެ އުސޫލު އެއީ ރަނގަޅު އުސޫލެއްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދު ނީ. ފެންނާތީ އެއަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.

 695 

ޝުކުރިއްޔާ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ މަޙްމޫދު  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ޝަޢުޤީ. އާދެ، ދެން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ 

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަދްނާން ޙަލީމް.
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ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ، ޝުކުރިއްޔާ   ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ   700 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ދްނާން ޙަލީމް ޢަމެންބަރު 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޚިޔާލަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން. އަދި އޭގެ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ދަންނަވާލަންހުރި ބައެއް ވާހަކަތައް އިތުރަންވެސް އަޅު  ގަ

ނޑަށްވުރެ ކުރިން މާލެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވާލަންވެގެން. އަޅުގަ

 705މެންބަރު ދޮންއާދަންފުޅު، އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ތާއީދުކުރައްވާ އެދެއްކެވި 

ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އިބްރާހީމް 

ނޑު ޝަރީފަ ނޑު ތާއީދުކުރަން. ހަމައެއާއެކުގައި އަޅުގަ ށްވެސް އަޅުގަ

ތަކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ކޯރަމް ހަމަނުވާ ވާހަކައަކީ އެއީ 

ނޑުމެން  ނޑުވެސް އަޑުއަހާހިތްވާ ވާހަކައެއްނޫނޭ. އެއީ އަޅުގަ އަޅުގަ

 710އެންމެންވެސް މިތިބީ ވަރަށް ވަރުގަދަ މަސައްކަތަކަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ 

ކާއެކު ނުކުމެ. މި މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޢަޒުމަ

ކޮށްނިންމާލަން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ، މަޖިލީހުގެ ތެރޭ ހޮވޭ ކޮމިޓީތަކަށް 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައިވިއްޔާ  ކޯރަމްހަމަވާވަރަށް އަޅުގަ

ނެކަމަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ. އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ޢުޒުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ޞިއްޙީ ޙާލުކޮޅެއްދިމާވާ   715އަޅުގަ

ގޮތަކުން ފަހަރެއްގައި ޖަލްސާއަށް ވަޑައިނުގެންނެވި ނުވަތަ ކޮމިޓީއަށް 

ވަޑައިނުގެންނެވޭ ކަހަލަ ގޮތެއް ދިމާވެދާނެ. އެހެންވީމާ އެކަހަލަ ވަގުތެއްގައި 

ނޑުމެންނަށް ޖަލްސާ ނުވަތަ ކޮ މިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވި އަޅުގަ

ދިޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން 

ނޑަށް ތާއީދުކުރެވެނީ ޝަރީފް އެވިދާޅުވިހެން   720މެންބަރުންގެ  �3އަޅުގަ

ކޮމިޓީއަކުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން. އަދި ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާ، 

ގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައި 

އަދަދެއް، އަޣްލަބިއްޔަތުލިބޭ އަދަދަކީ އެއީ ކަންތައްތައް ފާސްކުރާ 

ވޯޓުއެއީ ކޮމިޓީން ކަމެއް ފާސްކުރަން  7އަދަދުކަމުގައި. މަދުވެގެން 

ނޑު   725ބޭނުންވާ އަދަދުކަމުގައި ދެންނެވުން. އަދިވެސް އެއްފަހަރު އަޅުގަ
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ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލަށް ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން.  އިބްރާހީމް

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

ޝުކުރިއްޔާ، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

 730ޙަލީމް. އާދެ، ދެން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ފުވައްމުލަކު އަދްނާން 

 ފާރޫޤް ޙަސަން.هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އައްޑުއަތޮޅުގެ  މެންބަރު  ފުވައްމުލަކު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ފާރޫޤް ޙަސަން هللا ޢަބްދު

ނޑު ދެކޭގޮތުގައިވެސް ތާއީދުކުރަން. އަ ވާހަކަދެއްކެވުން:  735މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއްގެ  �5ޅުގަ

ދެބައިކުޅައެއްބައި ހާޒިރުނުވާކަމަށްވަންޏާ ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ 

ނޑު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ  ރަނގަޅު ކަމެއްނޫން. އަނެއްކާ އަޅުގަ

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރި އެއް ސަބަބަކީ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް 

ންދެވޭނެގޮތް ހުށަހެޅުއްވުމާއެކު އޭނާ އަދި ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮވޭ ކުރިއަށްގެ

 740މެންބަރުން  �3މިސާލަކަށް  �5އެޖަލްސާއިން ހާޒިރުވީ 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޑްރާފްޓެއް  �3ހާޒިރުވިކަމަށްވަންޏާ، އެ 

ފާސްކުރެވޭނީ ކިހާވަރެއްގެ އަޣްލަބިއްޔަތެއް ލިބިގެންކަންވެސް. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ބ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރައީ ސް، އަޅުގަ

އިޙްތިރާމްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ބ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 745 9ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމުގައި އެނުކުތާ ގެންނަވާފައެއް ނުވޭ. ހަމައެކަނި 

ދާޅުވީ. އެހެންވީމާ މެންބަރުން ތިއްބަވައިގެން ޖަލްސާކުރެއްވޭ ވާހަކަ ވި

މެންބަރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވައިގެން ކަމެއް  9އެއިން ދޭހަވާ ގޮތުގައި 

މެންބަރުން ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާ  9ނުވަތަ ކިހިނެއްކަމެއް އެ 

ބައްދަލުވުމަކުން ޑްރާފްޓަކާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް ނިންމާނީ، ހުށަހަޅުއްވާފައެއްނުވޭ. 

 750ފުޅު ދެއްކެވީ ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ދެން މި ނުކުތާގައި ވާހަކަ 

މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން. ޢަބްދުއްރަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި 
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ނޑުމެންނަށް  ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރުވެސް އަޅުގަ ވިދާޅުވި ގޮތަކީ އަޅުގަ

ތަންކޮޅެއް މީހުން ހަމަނުވާތީ، ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ވަރަށް ގިނަ 

ކެއް ފާޅުކޮށްފައި އަނެއްކާވެސް އަދަދު ހަމަވާ ޖަލްސާތަކެއްގައި ޚިޔާލުތަ

ނޑުމެން އެ ފާސްކުރާ ގޮތެއް ގެންގުޅޭތީ   755ޖަލްސާއަކަށް ގެންގޮސްގެން އަޅުގަ

އެކަހަލަ ގޮތަކަށްކަންނޭނގެ އެމަނިކުފާނު އެ ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވީ. 

ނޑަށް ހީވަނީ އަނެއްކާވެސް އަލުން  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ޏާ ހައްތަހާވެސް އުނދަގޫހެންވާނީ. އެހެންވީމާ މިގޮތުން ނިއުޅާކަމަށްވަން

ބަލާއިރު ސ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން 

ނޑަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ   760އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުއްވުމެއްކަމަށް އަޅުގަ

 ދަންނަވާލަންވެގެން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

هللا ރިއްޔާ، ފުވައްމުލަކުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުޝުކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ  ފާރޫޤް ޙަސަން. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

 765هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ފަތުޙު

  ޖަމީލަށް.

 

 އާދެ، ކަންދިމާވިގޮތުން ޖަލްސާގެ ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ނޑަށް ނީނދެވުނުކަމާ  هللا ފަތުޙު މެންބަރު  އެންމެކުރީ، ވޭތުވެދިޔަ މިނެޓްކޮޅުގައި އަޅުގަ

 770ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރަން. އަދި މަޢާފަށްއެދެން.  ޖަމީލް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަށް ވަރަށް އަދިހަމައެއާއެކީގައި މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ހޮވުނު ކޮމިޓީ

އެކަށީގެންވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންކޮޅެއް ހޮވުނުކަމަށްޓަކައި އުފާކުރާ 

ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އެހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު މުބާރިކުބާދީ 

ނޑު ހިތުން މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް  ދަންނަވަން. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ޝަ  775ރަފެއް. ފަޚުރެއް. އެހެންވެ ބައިވެރިވުމަކީ އަޅުގަ

އެންމެ ފުރަތަމަ މިހޮވުނު ކޮމިޓީއަކީ ގަވާއިދުއެކުލަވާލުމުގެ 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ  ނޑު ހިތުން އެއީވެސް އަޅުގަ ކޮމިޓީކަމަށްވާއިރުގައި އަޅުގަ
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 އެޖެންޑާގެ މި އައިޓަމްގައި މިއޮތީވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް. އާދެ، ދެން 

ނޑު ފުރަތަމަ ވަދެފައި ކޮމިޓީގެ ކޯރަމާބެހޭގޮތުން ވާހަ  ކަދެއްކެވުން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ  ނޑު ހިތަށްއެރީ އަޅުގަ  780އަޑުއަހާލި އަޑުއަހާލުމުން އަޅުގަ

ނޑަށް ވިސްނިފައި  ކޯރަމުގެ ވާހަކަ އެކަނިބާވައޭ. އާދެ، ކޯރަމްކަމަށް އަޅުގަ

އޮންނަނީ އެޖަލްސާ، އެޖަލްސާއެއް ގޮތުގައި ނުވަތަ ބައްދަލުވުން 

ވުމެއްގޮތުގައި ބޭއްވޭނީ ވަކި އަދަދެއް ހަމަވެގެންކަމަށް. އެހެންވީމާ ބައްދަލު

އެގޮތުން ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަހުރި. ދެން އެއާއެކީގައި 

ނޑަށް އިވިގެންދިޔަ އެކޯރަމް ހަމަވުމުގެ މައްސަލައިގެ އިތުރަށް ކަމެއް   785އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފާސްވުން ނުވަތަ ކަމެއް އެކޮމިޓީން ނިމިގެން އަ ޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް، ބޮޑުޖަލްސާއަށް ގެންނެވުމަށްޓަކައި ކިތައް ބޭފުޅުން 

ވޯޓުދެއްވައިގެންތޯ ނުވަތަ އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވައިގެންތޯ ކަމެއް 

ކަންތައް ހަމަ އެކުއެކީގައި.  5ފާސްވިކަމަށް ބެލެވޭނީ. އެހެންވީމާ މިދަނީ 

ނޑު ހިތު  790ން ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް މި ކުރިއަށް އެއީވެސް އަޅުގަ

ނޑު ކުޑަކޮށް އަޑުއަހާލުމަށްފަހުގައި  ގެންދެވުމުގައި. އެހެންވީމާ ދެންމެ އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ

 5މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އެއީ، މިގޮތުން ބަލާއިރުގައި އެ 

ބައިވެސް ޝާމިލުކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް  5ބަޔަށްވެސް އެޑްރެސްކުރެވޭ 

 795ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް. ދެން ކޮންމެ ގޮތަކުންވެސް ގަވާއިދުގެ މާއްދާތައް 

ނިންމުމަކީ، ފާސްކުރުމަކީ ހަމައެންމެ ފަހުން އައިސް މި މަޖިލީހުގެ 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ދެން އެ އެ  އްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަކަށްވާނެތީ އަޅުގަ

ތޯ، މިއަށްވުރެ  ��ތޯ،  9ތޯ،  7އެއްބަސްވެވަޑައިގަތުމުގައި އެ އުޅޭ 

ނޑުމެން އެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ އެކޮމިޓީގެ  ބޮޑަށް އަޅުގަ

 800މެންބަރުންނަށް ދިނުމާއެކީގައި އެއްވެސް ގޮ�ަތަކަށް އެއްވެސް ކޮޅަކަށް 

ނޑުމެން އެހެން ފަހަރު ފަހަރުވެސް ނުނިމިއްޖެކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

 އެއްގޮތެއް ނުވަތަ ދެގޮތެއްވެސް ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން ގެންދާގޮތަށް

ފަހަރެއްގައި މަޖިލީހުން ނިންމެވުމަށްޓަކައި އަތުވެދާނެކަންނޭނގެ. 
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ނޑު  އެއްގޮތަކަށްވެސް އުންމީދެއް ނުކުރަން އެކަހަލަ އެހެންނޫނަސް އަޅުގަ

ނޑު   805ހީކުރަނީ އެންމެ ޓެކްސްޓެއް، ސިޗުއޭޝަނެއް ދިމާވާނެކަމަކަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައީމާ އެންމެފަހުން  އެންމެ އެއްޗެއްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހިތުން ހަމަ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ހުރިހާ  ނިންމާ ނިންމުން އެއީ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އޭގައި ޝާމިލުވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވާ 

ނޑުވެސް އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ނިންމެވުމެކޭ. އެހެންވީ މާ އަޅުގަ

ނޑުވެސް   810މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 ބައިވެރިވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ޛު ޝުކުރިއްޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ޖަމީލް. هللا ފަތުޙު

 815 

 ]ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަވުމަށްފަހު[

 

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި 

ނޑުމެންގެ މި އެޖެންޑާގައި މިއޮތީ ކޮމިޓީގެ  އިޝާރާތްކޮށްލައްވައިފި، އަޅުގަ

ނޑުމެން މި އެޖެންޑާ   820ކޯރަމްގެ މައްސަލަ ނިންމުންކަމަށް. އަޅުގަ

ތަށް އެކަން ލިޔެފައިވަނީ، އަޅުގަނޑުމެން ޚިޔާލު ހަމަޖެއްސިއިރު އެގޮ

ގެންގުޅެފައިއޮތީ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭނީ ކިތައް މެންބަރުން 

ތިއްބަވައިގެންކަން. އެއީ މަޖިލީހުން ނިންމަވާކަމަކަށް ހައްދަވާފައި، ކޮމިޓީން 

 ކަމެއް ނިންމާނީ ކިހިނެއްތޯ ނިންމެވުން އެއީ ކޮމިޓީއަށް ދޫކޮށްލަންކަމަށް

ނޑުމެން އެހެން ހެދީ. ނަމަވެސް ސަބަބަކީ،   825ޚިޔާލުކުރެވިފައިއޮތީމާ އަޅުގަ

އެންމެފަހު ނިންމެވުން ނިންމަން ކޮމިޓީން ގެންނަވާ އެއްޗެއް ނިންމަވާނީ 

މަޖިލީހުންކަމަށްވާތީ، މަޖިލީހުގައި ހަމަ އެއާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކިގެން 

ނޑުމެން ޤާނޫނީ ނިމިގެންދާނީ. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ޚިޔާލުކޮށް ފައި އަޅުގަ

އަދަދު އެކަނި ނުވަތަ ކޯރަމްގެ މައްސަލަ ހަމައެކަނި ލިޔެފައި މިވަނީ. ދެން 
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 830މަޖިލީހުން މިހާރު މި ނިންމަވާ ގޮތަށް ކޯރަމްގެ އަދަދާއި އަދި ކަމެއް 

ފާސްވާނެ އަދަދާއި ނިންމެވުމަކީވެސް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއް. އެގޮތަށް 

ނޑުމެން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހުރަހެއް ނާޅަން.  ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އަޅުގަ

އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. ދެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން 

އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

ނޑުމެން ގެންގުޅޭ އުސޫލުން އެއް   835އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ނަމަވެސް އަޅުގަ

ވަނަ  5ފަހަރަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެން  5ގައި މައްސަލައެއް

ފަހަރުކަމަށްވާތީ އެހެން ވާހަކަފުޅުނުދައްކަވާ އެހެން ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު 

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވާނަން މިހާރު. އެއީ 

 އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޠާރިޤް.

 840 

ނޑުމެން  ބުރީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނު   ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަ

 ކުރިއަށްއޮތް މަސައްކަތަށް ދިޔުމަށްޓަކައި މިހާރު މިކުރާ މަސައްކަތަކީ  މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  މެންބަރު

ޖިލީހުގެ ޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް. އެހެންވީމާ މަ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގަވާއިދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް ފަސޭހަގޮތެއްގައި އަވަހަށް 

 845ނިންމުމަށްޓަކައި ވީހާވެސް މަދުމެންބަރުންކޮޅެއް ހިމެނޭ ކޯރަމަކުން ކޮމިޓީގެ 

ނޑު  ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިގެން ގަވާއިދު ހެދޭނެގޮތެއްވުމަކީ އަޅުގަ

 9. އެއީ ސަބަބަކީ، ދެކޭގޮތުގައި މިމަސައްކަތް އަވަސްވާނެ ކަމެއް

މެންބަރުންގެ ކޯރަމެއް ހަމަވެގެން ކޮމިޓީތައް ބޭއްވުނުކަމުގައިވިޔަސް 

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  އެކޮމިޓީން ތައްޔާރުކުރައްވާ ގަވާއިދަކީ އަޅުގަ

 850ކުރިފުޅުމައްޗަށް އަނބުރާ އަންނާނެ ގަވާއިދެ�ެއް. އެހެންވީމާ އެހާހިސާބުން 

ނޑުމެން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެ ގަވާއިދާބެހޭގޮތުން  އަނެއްކާވެސް އަޅުގަ

މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލުބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެއޮތީ ހުޅުވިފައި. ޙަޤީޤަތުގައި 

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް އަދިއޮތީ ފަހަތަށް. އެހެންވީމާ ކުރިއަށް މިހާރު  އަޅުގަ

ނޑަށް މިއޮތް ގަވާއިދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އަވަސްވާނެކަމަށް  އަޅުގަ
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 855މެންބަރުންގެ ކޯރަމަކުން  9ފެންނަނީ ހަމަ ތަސްމީން ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް 

 ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެގޮތެއްވުން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ޝުކުރިއްޔާ، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މުޙަންމަ ދު ޠާރިޤް. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

 860 ޝާހިދަށް.هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ގެފެލިދެއަތޮޅު

 

 ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން ދާދިދެންމެއަކު  މެންބަރު  ފެލިދެއަތޮޅު

 ރިޤް އިޝާރާތްކޮށްލެއްވި ފަދައިން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މެންބަރު، ޠާ ޝާހިދު هللا ޢަބްދު

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައިމިވާ މަސައްކަތަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންގެ  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ

 865ޚާއްޞަ މަޖިލީހާ ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށްޓަކައި 

ށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތެއް. ވީހާވެސް އަވަސްގޮތެއްގައި މިކަން ކުރިއަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި   �5ގެންދެވޭތޯ ބެލުން އެއީ އޮތްކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  9މެންބަރުން އޮތްކޮމިޓީއެއްގެ ޤާނޫނީ އަދަދަކީ  ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެކެނީ އެއީ ކޮމިޓީގައި  ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިގެންދާދިޔުން އަޅުގަ

 870ންޖަހާ ގޮންޖެހުމެއްކަމުގައި. ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް މިމަޖިލީހު

ނޑުމެން ވަރަށް ފުރިހަމަ  ނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ އަޅުގަ އާދެ، އަޅުގަ

ބޭފުޅުން  85މެންބަރުން ތިއްބެވި ތަނަކުން  88އަޣްލަބިއްޔަތަކުން އާދެ، 

މެންބަރުން ހޮވިގެން ކޮމިޓީއެއް ބާއްވާއިރު  �5ތާއީދުކުރައްވައިގެން 

ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް. ކޮމިޓީން ބޭފުޅުން  �5އެކޮމިޓީއަށް 

 875ބޭފުޅުންގެ ހާޒިރުގައިކަމަށް.  �5ކޮންމެކަމެއްވެސް ފާސްވެގެންދާނީ 

އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމުގެ ގޮތުން، ކޮމިޓީއަށް ޖަހާ 

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ  ބޭފުޅުން  9ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަ

 9ރިއަށް ގެންދަވާށޭ. އޭގެ މާނައަކީ ހާޒިރުވެވަޑައިގަތަސް މަސައްކަތް ކު

ބޭފުޅުންނަށް  �5ބޭފުޅުންނާ ހަމައިން ދޮރުތަޅުލެވޭނެ ވާހަކައެއްނޫން. 

 880ޖާގައޮންނާނެ. އެހުރިހާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު 
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އޮންނާނެ. އެބޭފުޅުންގެ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމާއެކީގައި މި ގަވާއިދު 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވާ ދެއްވާށޭ. އެއީ  ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާފައި އަޅުގަ

ނޑު  ނޑުމެން މި ދަންނަވާ ދެންނެވުމަކީ. އަދި ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ދަންނަވާލާހިތްވޭ ވާހަކައެއް. އެއީ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަ

 885އަޑުއިވެމުން މިދަނީ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާ. ކޮމިޓީ ބާއްވަން އުޅެ، 

ނޑުމެން ޤާ ނޫނީއަދަދު ހަމަނުވެގެން ނުބޭއްވެމުންދާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް  ދަންނަވަމާތޯ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު، ގަވާއިދު އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ފޮނުއްވާއިރު ހާޒިރީ ރިޕޯޓުވެސް ފޮނުއްވާދެއްވާށޭ. އަޅުގަ

ހާޒިރީގެ ރިޕޯޓަކާއެކީގައި އެދެން ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދު މިކޮޅަށް ފޮނުއްވާއިރު 

 890 މިކޮޅަށް ފޮނުއްވާދެއްވުން. ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

هللا ޝުކުރިއްޔާ، ފެލިދެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ  ޝާހިދު. އާދެ މިހާރަކަށްއައިސް، އަދި އަޅުގަ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ފެށްޓުނީ. އެހެންނަމަވެސް  މަސައްކަތް

ނޑުމެންގެ އަޚް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ   895މިހާރަކަށްއައިސް އަޅުގަ

ކޮމިޓީތަކުގެ ރިޕޯޓުތައްވެސް ހަމަދުވަހުން ދުވަހަށް، އެކޮމިޓީގެ ޖަލްސާގެ 

ވާ ޔައުމިއްޔާއާއި ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާއި، ހާޒިރުވެވަޑައިނުގަންނަ 

ބޭފުޅުންނާއި އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ޖަލްސާ ނުބޭއްވުނުކަމަށްވިޔަސް ހަމަ 

ދުވަހުން ދުވަހަށް މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވަމުން ގެންދަވާ. 

ނޑުމެންވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަސައްކަތްކުރާނީ   900އެހެންވީމާ އަޅުގަ

އްކަތް ނިންމަވާފައި އެގޮތަށް އެކަން ގެންދެވޭތޯ. ކޮންމެހެން މަސަ

ރިޕޯޓެއްގޮތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށްވެސް ކޮމިޓީގެ 

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ގެންދެވޭތޯ 

ނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ  ނޑުމެން ބަލާނަން. އާދެ، ދެން އަޅުގަ އަޅުގަ

 905 ރަޝީދަށް.  ލްފާޟިލް ރިޔާޟްއަކޮޅުމަޑުލު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 
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 އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޚިޔާލަކީ ވަރަށްވެސް ތަފާތު  މެންބަރު  ކޮޅުމަޑުލު

ނޑުމެންނަށް އެނގެމުން މިދަނީ.  ރަޝީދު  ރިޔާޟް  އެއްޗެއް. އެކަން މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ނ ވާހަކަދެއްކެވުން: ޑުމެން މި ހޮވާލި ކޮންމެއަކަސް ވަރަށް ބޮޑު މަޖިލީހަކުން އަޅުގަ

ނޑު  �5އަދަދަކީވެސް،   910ބޭފުޅުންގެ ކޮމިޓީއަކީވެސް ކުޑަ އަދަދެކޭ އަޅުގަ

ނޑަށް މީގެން ވިސްނޭ އެއްޗަކީ މި   �5ނުދަންނަވާނަން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި މިކަމަށް އުޒުރުވެރިވާ ބޭފުޅުންވެސް ތިއްބެވީބާއޭ، 

ބޭފުޅުން ތިވާހަކަދައްކަވަނީ. އެއީ އެހާބޮޑަށް އަދަދުމަދުކުރެއްވުމަށް ތި

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭކަމެއް. މި ގަވާއިދު  އަޅުގަ

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ   915ހަރުދަނާކުރެވިގެން ނޫނިއްޔާއެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ރަނގަޅު ޤާނޫނެއް ހެދިދާނެހެނެއް. އެހެންވީމާ  އަޅުގަ

ނޑު އެސުވާލު ކޮންމެވެސްވަރަކަށް އެ ބައުފެދޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އަހާލުން ބުއްދިވެރިހެން ހޮވިފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން  އަޅުގަ

ނޑަށް  އަރިހުގައި އެކަން ޤަބޫލުކުރައްވާތޯ އެބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 920ހީކުރެވޭ ގޮތުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން މިތަނަކަށް ވަޑައެއްނުގަންނަވާނެ. 

ގެ، ހޮވިފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކަންނޭނގެ އެހެންވީމާ އެބޭފުޅުންކަންނޭނ

ބޮޑަށް މި ވާހަކަ މި ދައްކަވަނީވެސް އަދަދު މަދުކުރަން. އެހެންވީމާ 

ނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން  އަޅުގަ

ނޑަށް  �3ހުށަހެޅުއްވި އަދަދު. އެއީ ކޯރަމް އަދަދަކީ  ކަމަށް. ދެން އަޅުގަ

 925 7ނޭނގެ، އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވީ ހީވަނީ ޝަރީފް ކަން

ކަމަށް ކޯރަމް އަދަދަކީ. ދެން ޢަބްދުއްރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ފާސްކުރެވޭ 

ނޑަށް  �3އަދަދަކީ  ނޑުގެ ކުށަކަށް ނުވާނަމަ އަޅުގަ ކަމަށް. އެއީ އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެގޮތަށް ކަންނޭނގެ ހުށަހެޅުއްވީ. ދެން ކޮންމެއަކަސް 

ނޑު އަޅު ނޑު ޢަބްދުއްރަޝީދު ހުށަހެއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަ ގަ

 930ކަމަށް އިނގޭތޯ.  9ކަމަށް.  7ތާއީދުކުރަން. އެއީ ކޯރަމްގެ އަދަދަކީ 

ސޮރީ އިނގޭތޯ. ކުރިން   ކަ�ަމަށް. 9ޢަބްދުއްރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވީ 

ނޑު ދެންނެވި އަދަދަކީ ގޯސް އަދަދެއް. އެހެންވީމާ  ކަމަށް  9އަޅުގަ
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ކަމަށް.  9ރަޝީދު ވިދާޅުވީ. ދެން އެ ކޯރަމްގެ އަދަދަކީ ޢަބްދުއް

ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން އެ އަދަދު. ދެން ކަމެއް ފާސްކުރެވޭ އަދަދަކީ  އަޅުގަ

 935ކަމަށް. އެއީ ޢަބްދުއްރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމެއްކަމަށްވަނީނަމަ  �3

ނޑު އެއަށް ތާއީދުކުރަން. އެއީ ޢަބްދުއްރަޝީދު ހުށަހެޅު އްވި އަޅުގަ

ނޑު އެކަން ހުށަހަޅަން. އެ ބޭނުމުގައި  ހުށަހެޅުއްވުމަކަށްނުވާނަމަ، އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ، ރައީސް  އަޅުގަ

ނޑަށް ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ.  އަޅުގަ

 940 

ރިޔާޟް  ޝުކުރިއްޔާ، ކޮޅުމަޑުލު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

ރަޝީދު. އާދެ، މިހާރު ވާހަކަދެއްކުމަށް އެދިވަޑައިގެން ތިއްބެވީ މި 

ވާހަކަދެކެވެމުންދާ މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން ވާހަކަދައްކަވާފައި ތިއްބެވި 

ބޭފުޅަކީ އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  �ބޭފުޅުން.  5

 945ޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އަނެއް ބޭފުޅަކީ މާ

ނޑު ފުރުޞަތު  މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ. ވީމާ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ،  އާދެ، ކުރިން އަރުވާނިއްޔޭ އަޅުގަ

އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިދޭތެރެއިން ވަގުތުކޮޅެއް 

އްވި ވާހަކަދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުނޫންކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިޝާރާތްކުރެ

 950އެހެންވީމާ ތަންކޮޅެއް ފަސްކޮށްލާފައި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ފުރުޞަތު  މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީއަށް އަޅުގަ

 އަރުވަން.

 

ނޑު އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ   ވާހަކައެއް  5. އަޅުގަ

ނޑަށް މި  �ދަންނަވާލަންވެގެން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.  މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން   955 ވާހަކައަކީ އަޅުގަ

ނޑަށް ވިސްނިފައިއޮތީ ކޯރަމްގެ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ އެޖެންޑާއަށް ބަލާލިއިރު އަޅުގަ

ނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަކަމަށް. ހުށަހެޅިފައިއޮތް މައްސަލައަކީ ޤާނޫ ނީ އަދަދު ކަ

މައްސަލަކަން. ދެން މިހާރު އެކަން ރިޔާސަތުންވެސް ސާފުކޮށްދެއްވައިފި. 
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ދެން އެހެންނަމަވެސް ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތުވެސް ދެއްވައިފި އެނޫންގޮތަކަށް 

 960ހުށަހެޅުމަށްވެސް. ދެން އަނެއްކާ ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި އިރުގައި 

އް ފާސްކުރުމުގެ އަދަދުވެސް މީގައި ހިމެނުމުގެ ޖަލްސާގެ ކަންތައްތަ 

ނޑުވެސް  މުހިންމުކަމަށްވެސް ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފި. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި  ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަ

ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ ކަމެއް ފާސްކުރަންވާނީ. އެއީ 

ނޑަށް   965ވެސް ތާއީދުކުރެވޭގޮތޭ. އެހެންވީމާ އެބައި ހިމަނައިގެން މި އަޅުގަ

ނޑު އެގޮތަށް ހުށަހަޅާ އެބައިވެސް  ހުށަހެޅުން ފުރިހަމަވާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

 ހިމަނަން އޭގައި. 

 

ނޑުވެސް ދަން�ްނަވާލަން ބޭނުންވީ ،ދެން ، ދެވަނަ ނުކުތާއެއް އަޅުގަ

ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ހަމަވާހާ ގި  970ނަބޭފުޅުން މިކޮމިޓީއަށް އަޅުގަ

ނޑުވެސް އެންމެބޮޑަށް އެދޭގޮތޭ.  ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުން އެއީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ، ހަމަ ވަރަށް�ްގިނަ ފަހަރަށް، އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ، ތަޖުރިބާގައިވެސް އެކިއެކި ސަބަ�ަބުތަކާހުރެ

ނޑު ދެން ހާޒިރުވެވަޑައިނުގެންނެވޭ ގޮތެއްވެސް  މެދުވެރިވާތީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އެކަނި   975މާކަންތައް ބޮޑު�ުވާކަ�ަމެއްވެސް ނޫން އެއީކީ. އަޅުގަ

ތަޖުރިބާއެއްވެސް ނޫން. ދުނިޔޭގައި ހަމަ ވަރަށްގިނަ މިކަހަލަ 

 ،ޕާލިމެންޓްރީ ކޮމިޓީތަކުގައިވެސް ކޯރަމްގެ މައްސަލައަކީ ، ކޮމިޓީތަކުގައިވެސް

ނޑުމެންނަށް އެނގިފައި  އޮންނަގޮތުގައި ހަމަ މައްސަލައެއް. ދެން  އަޅުގަ

ނޑައެޅިފައި ހުންނަ ، އެހެންވީމަ ކަންނޭނގެ ވަރަށްގިނަ ތަންތަނުގައި ކޯރަމް ކަ

ނޑައެޅިފައި އެބަހުރޭ. ، އިރުގައި  980ވަރަށްކުޑަ އަދަދަކަށްވެސް ކަ

ރިޔާސަތާއެއްކޮށް އިތުރު ދެމެންބަރުން ހިމެނޭގޮތަށްވެސް ހަމަ ބޮޑެތި 

އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ ކޯރަމް ހަމަޖެހިފައި ހުރޭ. އެހެންވީމާ  ޑިމޮކްރަސީތަކުގެ

ނޑަށް ، އާދަ�ަކާދައަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް ، އެއީ  މާއައިބުކަމެކޭ އަޅުގަ
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ނޑު ހިތަށްއެރީ.  ، ނުވިސްނޭތީ އެވާހަކަވެސް ދަންނަވާލާނަމޭ އަޅުގަ

 985 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ރިއްޔާ މާޅޮސްމަޑުލު�ު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޝުކު ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން

އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ. އޭނާގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިތުރުކުރެއްވި�ި ބައި   

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ. އަޅުގަނޑު އެއަށް ތާއީދުކުރައްވާ ، އަޅުގަ

ނޑު އިންތިޒާރުކުރަ ނޑު ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަ  990ން. މިހާރު އަޅުގަ

އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ، ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

ނޑު ކުރިން  އައްޑުއަތޮޅުގެ މެންބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

 995 ނަވާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ދަންނަވާފައި އޮން�ްނާނީ އެއްޗެއް ނުދަން އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ޖެހިއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ، ވާހަކަތައް މިދާގޮތުން  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން  މިހޮވީ �5 ވަރަށް މާތް ، މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އަޅުގަ

ން މަޤްޞަދެއްގައި. އެއީ ވީހާވެސް ގިނަ އަދަ�ަދެއްގެ ބޭފުޅުންގެ ބައިވެރިވު

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  މިކޮމިޓީގައި އޮވެގެން މަސައްކަތްކުރަން  ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެންނެވިން   1000ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރީދުވަހުގައިވެސް އަޅުގަ

ނޑު ދެންނެވިން ، ވާހަކަދެއްކުމުގައި ގޮތްތަކެއް ހުށަހެޅިން. އޭގައި އަޅުގަ

ގެންގޮސް ހަލުވިކުރަން ކޮމިޓީ ބޮޑުވުމަކީ ކޮމިޓިގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

، އުނދަގޫވާނެކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނިންމެވީ

ވީހާވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން ގިނަ އަތޮޅުތައް ތަމްސީލުވެ ޝާމިލުވާ 

 1005ގޮތެއްގެމަތިން އޮވެގެން ކަންތައް ގެންދިޔުމަކީ މުހިންމު އަދި ބޭނުންތެރި 

ނޑުގެ ، ތްތެރި ރައީސްކަމެއްކަމަށް. ޢިއްޒަ ނޑު އަޅުގަ އެކަން ޤަބޫލުކޮށް އަޅުގަ

ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނައީ. މިރޭ އިވެމުން މިދަނީ އެހެން އަޑެއް. ފެންނަނީ 

ނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ  ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ ، އެހެން މަންޒަރެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ މަތިކުރި ވާޖިބުއަދާކުރުމުގައި އަޅު ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުން އަޅުގަ ގަ
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ނޑުމެން   1010އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ފުރުޞަތު ނުދެވޭނޭކަމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

އަމިއްލައަށް މިދައްކަނީ. މިއީ ވަރަށް ލަދުހުތުރު ވާހަކައެއް މި ޢިއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީހުގައި ދައްކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލީހުން ކޮމިޓީ އޮވެގެން 

ވެސް އޮންނާނީ އެކަމެއް އެމަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ކަމެއް ނިންމިކަމުގެ ރީތިނަން

އެކޮމިޓީއެއްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިމިގެން. މިއީ މިކަން ކުރަން ޖެހޭނެ އެންމެ 

ނޑުމެން މިކޮމިޓީއަށް މީހުން ހަމަނުވެގެން ކަންތައްތައް   1015ރީތިގޮތް. އަޅުގަ

އް މިއަށްވުރެ ކުޑަ ކޮމިޓީއެ، ނުނިންމިގެން ނުވަތަ އަވަސްކުރަން ބޭނުންނަމަ

ހޮވާނީ. މިހާބޮޑު ކޮމިޓީއެއް ހޮވީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވީހާވެސްފުޅާ 

ދާއިރާއެއްގައި މިގަވާއިދު ހެދުމުގެ މަރުހަލާގައިވެސް ތަމްސީލުކުރަން 

ނޑު ދެކެން. އެހެންކަމަށްވީއިރު  މިމަޖިލީހުން ބޭނުންފުޅުވާތީކަން އަޅުގަ

 1020މީހުން ހަމައެއް ، ނެއޭ ތިމަންމެންނަށް ހާޒިރެއް ނުވެވޭ، މިމަޖިލީހުގައި

ނޑުމެންނާ ހަވާލުކުރި ، ނުވެވޭނެއޭ ބުނުމުން ރައްޔިތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފުރަގަސް ދިނުމަށް ޖާގަދެވޭކަހަލަ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކައް އަޅުގަ

ނޑަކަށް  ނޑަށް ފެނެއޭ. އަޅުގަ ރާގެއްގައި ވާހަކަ އަމާޒުވަމުންދާކަމަށް އަޅުގަ

ގައި މެންބަރުން ހަމަނުވެގެން އެއްވެސް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުފެނޭ ކޮމިޓީ

 1025ޖަލްސާއެއް ނުބޭއްވިގެން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާވާހަކަ 

މިމަޖިލީހުގައި ދައްކާކަށްވެސް. އެއީ މިމަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ގިނަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ އަމިއްލައަށް ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވައިގެން 

ތުން ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ވޯޓު ހޯދައިގެން ވަރަށްބުރަ މަސައްކަ

މިމަޖިލިސްއަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން. ވަރަށް މާތް 

 1030މަޤްޞަދެއްގައި އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތީ. އެއީ ރައްޔިތުން މިވަގުތަށް ބޭނުންވާ 

 ނުއަސާސީވީހާވެސް އަވަހަކަށް...ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ

 

ސަލައެއް ދިމާވުމާ ގުޅިގެން އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު ސިސްޓަމަށް މައް މައިކް[

ނޑުއްވާލައްވަން   ]ޖެހުނީ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ވާހަކަފުޅު މެދުކަ

 1035 
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 މާފުކުރައްވާ އިނގޭތޯ މިސިސްޓަމްގައި ގޯހެއް މިތަންވަޅުގައި އުޅެނީ. :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 

ނޑު ދެންނެވީ އެހެން އައްޑުއަތޮޅުގެ މެންބަރު   މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި  �5ކޮންމެއަކަސް ، ވީމާއަޅުގަ

 އިރު ލ. އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ކޯރަމްގެ ދަތިތައް ހުރީމައޭ  ގެ އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

 1040 �5، މިހާ ގިނަ އަދަދަކަށް މެންބަރުން މި ހަމަޖައްސަވަނީވެސް. އެހެންވީމާ :ވުންވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންދެ

ނޑުމެން ފާސްކުރުމަށްފަހުމެންބަރުން އަޅު  �ދެން މިދައްކާ ވާހަކައަކީ ، ގަ

ބޭފުޅުން  7، މީހުންވެސް ހަމައެއްނުވާނެއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ބޭފުޅުން އެއީ  �3ނިންމަވައިގެން މަޖިލީހަށް އައުމަކީ ގިނަ އަދަދެއް ނޫން. 

އެއަދަދު ދެބައިކުޅައެއްބައިގެ އަދަދަށްވުރެ އެންމެ ބޭފުޅަކު އިތުރު އަދަދެއް. 

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންނަކީ އަޅުގަ ނޑަކަށް ހީއެއްނުވޭ އަޅުގަ  1045ހަމަކުރާކަށް އަޅުގަ

، މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތަކަށް ސަމާލުކަންދޭ ބައެއްކަމަށްވަންޏާ

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް  އުނދަގޫކަމަކަށް ވާނެހެންނެއް. އަޅުގަ

ތެރި މެންބަރުން އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކީ ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސްގެ ޢިއްޒަތް

މިޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވީހާޥެސް ، ބޭނުންފުޅުވަނީ

 1050ހަލުވިކޮށް ގެންދެވުންހެން. އެބޭފުޅުން އެގޮތް ބޭނުންފުޅިއްޔާމުން ހަމަޔަޤީން 

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ  ، އެބޭފުޅުން ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާނެކަން. އަޅުގަ

ގެން ޖަލްސާއެއް ނުބޭއްވިދާނެ ކަމަކަށެއް. އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޯރަމް ހަމަނުވެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތެއް ނުވޭ އެކަހަލަގޮތެއް. އެހެންވީމާ ތަކުރާރުކޮށް ، އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދަދު ހަމަނުކުރެއްވުމަށް އެއަށްވުރެމަދުން 

ނޑު ވަރަށް އިޚްތިރާމާއެކު ތިޔަ ބޭފުޅުން ، ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަކީ   1055އަޅުގަ

ނޑު ބޭނުންވަނީ. މީގެ އަރި ހުގައި އެދޭ ވާހަކައެއްކަމުގައި ދަންނަވާލުން އަޅުގަ

ނޑު ކޯރަމްގެ  7ވާހަކަ ނުދައްކާ ބޭފުޅުން ހޮވިއިރުގައި  ކުރީގައިވެސް އަޅުގަ

ބޭފުޅުން  �5ބޭފުޅުން ހޮވި ނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު.  �ބޭފުޅުން ނުވަތަ 

 �5އްވޭނެއޭ ދެން ތިބި ބޭފުޅުން ހަމަވިއަސް ޖަލްސާއެއް ބޭ �ހޮވާފައި ދެން 

 1060މީހުންނެއް ޢާންމުކޮށް ހާޒިރެއްނުވާނެއޭ ކިޔާފައި މިވާހަކަ މިގޮތަށް ދެއްކުމަކީ 
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ވަރަށް އައިބުހުތުރު ވާހަކައަކަށްވާ ވާހަކައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަވާލީ 

ނޑު. ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުގަ

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް  ޝުކުރިއްޔާ. އައްޑުއަތޮޅުގެ :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 1065މަޖިލީހުގައި ތަފާތު ޚިޔާލުގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ. ހުރިހާ ، ޝަރީފް. އާދެ

ނޑުމެން އިޙްތިރާމްކުރަން. ދެން  ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ

 ންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާޢިޒަށް.މެ

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ   1070 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަނެއް މެންބަރު ތަސްމީން އެހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ތާއީދުކޮށް  މެންބަރު ޢަލީ ފާޢިޒު  އަޅުގަ

، އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި. އާދެބާރުލާ އަދިހަމަ އެވާހަކައަށް  :ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑުމެން ކޮންމެ ގޮތަކަށް އަދި ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކާ ނިންމައިގެން  އަޅުގަ

އަދި ކަމެއް ފާސްކޮށްގެން އައިކަމުގައި ވިޔަސް އެހިސާބަކުން އެކަންއަދި 

ނޑުމެން އެންމެންވެސް އެބަ އެބަސްވަ  1075ން. އެއޮތީ ނިމިފައިނޫންކަމަށް އަޅުގަ

މީގައި ބޭނުންވެގެން މިއުޅެނީ ގަވާއިދު އަވަސްކޮށް އެކަން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ 

ގޮތެއް ހަލުވިކުރަން. އެހެންވީމާ އެކަން އަވަހަށް ނިންމާލައިގެން މިހިސާބަށް 

ނޑުމެން އަދި ފާސްކުރަން އެބަ ފަހުން  އާދެވުމަށްފަހުގައި އެކަން އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކު ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން  �5ރާ ހިތްވަނީ މި ވާހަކަދައްކަން. އަޅުގަ

 1080އޭގެ ހަރަތުބައިކުޅަ އެއްބައި ތިއްބެވިކަމުގައި ވިޔަސްވެސް އެއީހަމަ އެކަމަށް 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް  އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ބޭފުޅުންކޮޅެއް ތިބެގެންނޭ އަޅުގަ

އެގެނެސްދެއްވަނީ. އޭގެފަހުގައި މުޅި މަޖިލީހުން އެކަމަށް ވާހަކަދައްކައި 

އެއާދޭތެރޭގައި ގޮތް ނިންމެވުމަށް ފުރުޞަތު އޮތުމާއެކު މިކަން އެހާދިގުކޮށް 

ނޑު ހިތަށްއަރާތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  ނުގޮސްވާނެ ގޮތެއްވާނެނަމައޭ އަޅުގަ

  1085 
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. މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާޢިޒްޝުކުރިއްޔާ. ބ. އަ�ަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

ތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަތީފް ނިލަންދެއަ

 މުޙަންމަދަށް.

 

ނޑުމެންގެ ، ޝައްކެއްނެތް ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ   1090 އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރޭގެ ޖަލްސާގައި  މެންބަރު ޢަބްދުއްލަތީފް   އަދަދެއް  3މިޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަ

. ��އަދި އަނެއް އަދަދަކީ ، �7އަނެއް އަދަދަކީ ، �5ހުށަހެޅުނު. އެއްއަދަދީ  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙަންމަދުމު

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި  މެންބަރުން ތިބެގެން ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގެ ކަންތައް  �5އަޅުގަ

ހަމަޖެއްސުމަށް ވާހަކަދެއްކެވީ ލ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

ނޑުމެންގެ ސ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޢަބްދުއްރަ  1095ޝީދު ޙުސައިން. ދެންމެ އަޅުގަ

އަލްފާޟިލް ، މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވިފަދައިން

ނޑުމެން ، ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން ވިދާޅުވީ  މިމައްސަލައަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެ ން ވަރަށްފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލައެކޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން މެންބަރަކު ހޮވައިގެން މިމައްސަލަ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް 

 1100ހުރިހާ އަތޮޅެއްގެ ނުވަތަ ހުރިހާ ތަނެއްގެ ، ފޮނުވައިގެން މިނިންމަންޖެހެނީ 

ހުރިހާ ކޮމިޓީތަކެއްގެ މަޝްވަރާއާއި ލަފާއާއި ޚިޔާލު ލިބިގެން މިޑްރާފްޓް 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން މިހާރު ކޮމި�ިޓީން މިމައްސަލަ ނިންމާށޭ. އަޅުގަ 

ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން މިމައްސަލަ 

ނޑުމެންގެ  ނިންމިކަމުގައި ވިޔަސް މިމައްސަލަ އަލުން އެނބުރި އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެ   1105މިމަޖިލީހަށް އަންނާނެއޭ. އެހެންކަމަށްވާހިނދު އަޅުގަ

ނުފޮނުވާ މިމައްސަލަ  ރަނގަޅެއްނޫންތޯ މިޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް 

ނޑުމެންގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނިންމަން ނަންބަރަކަށްފަހު  އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ސ.  ނަންބަރެއް. އަޅުގަ

ވަރަށް ރަނގަޅު ، އަތޮޅުގެ މެންބަރު އެހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ 

ނޑުމެންގެ އެންމެ ތިން ހުށަހެޅުއްވުމެކޭ. އަނެއްކާ ހަމަގައި  1110މުވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން   �5އަދަދު ހުށަހެޅިގެން އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ޚާއްޞަ ، މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް  ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަށް  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހަމަޖައްސަވަން މިނިންމެވީ އަޅުގަ

ނޑު ، ތިވެރި އަޣްލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. އެހެންވީމާވިސްނާ ވަރަށް މަ އަޅުގަ

 1115 �5ވަރަށްބޮޑަށް އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ތާއީދުކުރަން 

މެންބަރުން އެއީ ކޯރަމް  4މެންބަރުން ނުވަތަ  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

ނޑުމެންގެ މިޑްރާފް ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަ ޓް ކަމަށް ބެއްލެވުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ދެކެން.  ކޮމިޓީއަށްވެސް ކުރެވޭ ވަރަށްބޮޑު ބޭ އިޙްތިރާމެއްކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ވަރަށް މަތިވެރި މަޤްޞަދަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން.  އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވޭ   1120މެންބަރުންނޭ ވިދާޅުވާއިރުގައި  �، މެންބަރުން ނޭ ދެން 9އަޅުގަ

ންކަން އޮތީ ކޮން ބޭފުޅަކަށްތޯ. މެންބަރުން ވަޑައިގަންނަވާނެކަމުގެ ޔަޤީ �

ނޑުމެން މިހާ މަތިވެރި މަޤްޞަދެއްގައި ކުރާ ކަމެއްގައި  އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް  ނޑުމެން ކޮންމެ ، މިހާ ރަނގަޅަށް ވިސްނާފައި އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާއަކުން ކޮންމެ އަތޮޅަކުން ބޭފުޅަކާއި އަދި އަޅުގަ

 1125މްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކާއި ރައީސުލްޖު

ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކާއި އަދި މާލޭގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަކާއި ހަމަޖައްސައިގެން އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސާއި 

ތިވެރި މިހުށަހެޅީ ވަރަށް މަ �5ނާއިބުރައީސް ހަމަޖައްސައިގެން 

މަޤްޞަދެއްގައި. ޝައްކެއްނެތް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން ރަނގަޅަށް އެކަމެއް 

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން އެކަންކުރަން ފަސޭހަވާނެ. ، ނިންމައިފިނަމަ  1130އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީން އަދި  އަޅުގަ

މިމަޖިލީހުން ، މުގައި ވިޔަސްނިންމައިގެން ގެނައިކަ، ގެނައިކަމުގައިވިޔަސް

ނޑުމެންނަށް  ފާސްކުރަންޖެހޭނެއޭ. އެހެން ވިދާޅުވާއިރު އަޅުގަ

ރަނގަޅެއްނޫންތޯ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީ�ީން އެމައްސަލަ އަންނައިރު 

ނޑުމެންނަށް އެންނެ ރެއަކުން އެގަވާއިދު ފާސްވެވޭ    1135އަޅުގަ

ގަންނަވައިގެން ގޮތެއްވެއްޖިއްޔާމުން. ޝައްކެއްނެތް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަޑައި

ނޑުމެންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ރަނގަޅަށް ، ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގައި އަޅުގަ
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އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފައުންޑޭޝަން ، ހަމަޖެއްސިއްޖެނަމަ

ނޑު  ރަނގަޅުވެގެންދާނެކަމާމެދަކު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 1140ންބަރަށް ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރަމުން ހުރިހާ ސ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ 

މަޖިލިސްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކިބައިން އެކަމަށް ތާއީދުކުރުމަށްއެދި 

ނޑު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުގަ

 

ޝުކުރިއްޔާ. ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 1145މުޙަންމަދަށް. އާދެ. މިހާރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން  ޢަބްދުއްލަތީފް

މެންބަރުން އެބަތިއްބެވި އޭގެތެރެއިން އެއް  5އެދިވަޑައިގެންފައި އަދިވެސް 

މެންބަރަކީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

ފުޅެއް. ޢަލީ ވަހީދު. މިއީ ކުރިން އެއްފަހަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވާ ބޭ

ނޑު އަދިވެސް ކުޑަކޮށް ފަސްކޮށްލެވިގެން އުޅެނީ. ދެން  އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 1150ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާމް 

ނޑު މިހާރު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ  އެދިވަޑައިގެންފައިވޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާމް.

 

ނޑު އަނެއްކާވެސް ފުރުޞަތަކަށް  ންމަތީ އުތުރުބުރީ ތިލަދު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 1155 އެދި ދަންނަވާލަންޖެހުނީ ކޯރަމްއާ ބެހޭގޮތުން މިދެކެވޭ ވާހަކައިގައި  މެންބަރު އަޙްމަދު ނިޒާމް 

ނޑުމެންނަށް :ވާހަކަދެއްކެވުން ކުރެވޭ ތަޖްރިބާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި ، އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނާތީ. އާދެ  ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އަޅުގަ

އޭގެ ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން

ދެބައިކުޅައެއްބައަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. ދެން މިހާރު 

 1160ދާގޮތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން

ނޑުމެން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  ކޯރަމް ހަމަކުރެވޭ ތަނެއްނާދޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

މެންބަރުންހެން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާގޮތަކީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް 

ނޑު  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުވެގެންދިޔުން. އާދެ އަޅުގަ
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އެހެންކަމަށްވަންޏާމުން ވީހާ ދައްކޮން ކޯރަމްގެ އަދަދު ބޭއްވުމަކީ  ދަންނަވާނީ

 1165މިކަން މަގުފަހިވާނޭކަމެކޭ. ދެން އެކޮމިޓީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ 

މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ދައްކާ ވާހަކަފުޅުގެ އަލީގައި ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލުން 

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ކިތަންމެ މަދު އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން  އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ތިއްބަވައިގެން މިމަސައްކަތް ނިންމިކަމުގައިވިޔަސް އެއްވެސް މައްސަލައެއް 

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. މިގޮތުން  ދިމާވާނެހެންނެއް. އެކަމެއް އަޅުގަ

 1170ބ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން އެއީ ވަރަށް 

ނޑުމެންގެ ، ށް ޕްރެކްޓިކަލް ގޮތެއްކަމަ އޭގެން އެއްވެސް ކަހަލަ... އަޅުގަ

ނޑަށް  މަޤްޞަދު ހާސިލުނުވާނެގޮތަކަށް ކަންތައް ދިމާނުވާނެކަން އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ ބ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި 

ނޑަށްވެސް ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށް  ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަ

 1175 އެދިދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ފުރުޞަތަކަށް

 

ޝުކުރިއްޔާ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

ނޑު ކުރިމަތީގައި މިހާރުވެސް ތިން ބޭފުޅަކު  ނިޒާމް. އާދެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަ ނޑު ހިތަށްއަރާ އަޅުގަ ށް އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް. ދެން އަޅުގަ

 1180މިކަމާބެހޭގޮތުން އެކަށީގެންވާވަރަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރެވިއްޖެއޭ. އިތުރުގޮތެއް 

ނޑުމެން މިކަން...  ހުށަހަޅުއްވާނެ ބޭފުޅަކު ނެތީވިއްޔާމުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި ދެންހުރީ މާގިނަ ޚިޔާލުފާޅުކުރަންޖެހޭ ކަހަލަ  އަޅުގަ

މާ ފުރުޞަތު ކަންތައްތައް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. އެހެންވީ

ނޑުމެން މިހާރު ވަރަށް  ސަލާމަތްކުރެއްވުން ކިހިނެއްތޯއޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު މިއިނީ ގަޑިކުރިމަތީގައި އިންޓަވަލް   1185ވަގުތުވެސް ކައިރިވެއްޖެ. މިރޭ އަޅުގަ

 5ބަހައްޓައިގެން އެހެންވީމާ ރޭގައި ވީހެންނެއްނުވާނެ އިރާދަކުރެއްވިޔާމުން. 

ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި  3މިނެޓަށް ވެއްޖެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އެންމެ ފުރަ ތަމަ މިހާރު އެބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ
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ނޑު މިދަންނަވަނީ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުގަ

 1190 އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމަށް.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ ، . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސwrް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

ނޑުވެސް ޚި މަޖްދީ  މެންބަރު މުޙަންމަދު  ޔާލު ތަފާތުވެގެންމިދާ ދިޔުމުގައި މެންބަރުންނޭ. އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ ކޯރަމްގައި އަދަދު މަދުކުރަން ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅު  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް

ނޑުގެ  ނޑުގެ ހަނދާނަންވެސް އައީ އަޅުގަ  1195ދައްކަވަމުންދާއިރު އަޅުގަ

ފުރިހަމަ  ހިތަށްވެސް އައީ ދާދިދެންމެއަކުހެން ވ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު އޭގެ

ނޑަށް  އަޣްލަބިއްޔަތެއްގެ ވާހަކަ ހާމަކުރިހާމަކުރުން ހަމަމިމޭރުމުން އަޅުގަ

ދެންމެ ރިޔާސަތުން އިއްވި އަޑު އަހުރެން ދަންނަވާނީ ވަރަށް ރަނގަޅު 

އިޝާރާތެއްކަމަށް އެއީ ތަފާތު އަދަދެއް ހުށަނާޅާކަމަށްވަންޏާމުން މިގޮތަށް 

 1200މެއްނެތްކަމަށް. އަހުރެންގެ ހިތަށްއަރަނީ މިބަޙުޘް ވާދިގުކޮށް ގެންދިޔުމުގެ ބޭނު

އަހަރުމެން އެރި ނަގަމުންވެސް އަންނަނީ ފަހަކުންނޭ. އަދި އަހަރުމެންގެ 

އެއީ ވަރަށް މުހިންމު އަދަދެކޭ. ހަމަ މިމޭރުމުން  �އިލާހީ ލިޔުންތަކުގައި 

 �5ވާހަކަދައްކާއިރުގައި މިއަދަދަށް ދިޔުމަށްވުރެން ރޭގައި އަހަރުމެން ނިންމި 

އެއީ  �3އީ ވަރަށް މުހިންމު އަދަދެއްކަމަށް. ހަމަމިމޭރުމުން ވިސްނާ އެ

 1205މިކޯރަމްގައި ކަމެއް ފާސްވާނެ އަދަދުކަމަށް ނިންމުންއެއީ އަހުރެން ވަރަށް 

ރަހުމްހުރެ ، ތާއީދުކުރާކަމެއް. އަމިއްލަ އެދުންތަކެއް ނެތްނަމަ

ވާ ކަމެއްބާވައޭ. ކަމެއްގައި ދެން މިހެންދިޔުމީ ކުރަންހެޔޮ، ރައްޔިތުންނަށްނަމަ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 1210ޝުކުރިއްޔާ. އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

މިހާހިސާބުން ދެން ޖަލްސާގެ ، މުޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް. އާދެ

ހުށަހެޅިއްޖެ. ދޮޅުގަޑިއިރު ފުރިހަމަކުރެވިއްޖެ ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން ޚިޔާޅުތައް 

ބޭފުޅަކު އެދިވަޑައިގެންފައި  5ދެން އަދިވެސް އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަން 
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އާދެ އެއީ ، އެބަވޭ. މިހާރު ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އިންޓަވަލްގެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް

ނޑު އަރުވާނަން. އިރާދަކުރެއްވިޔާމުން  �3  1215މިނެޓްގެ ވަގުތުކޮޅެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ސާގެ ދެންއޮތްބައި ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ޖަހާއިރު ޖަލް ��އަޅުގަ

އެބައިގައި އިރާދަކުރެއްވިޔާމުން މިހާރު މިވާހަކަދައްކާ ކަންތައްތަކާއި އަދި 

އެޖެންޑާގައި ހުރި އެހެން ކަންތައްތައް ނިންމާލެވޭވަރުވާނެކަމަށް 

 މިނެޓްގެ އިންޓަވަލްއެއް. ޝުކުރިއްޔާ. �3، އުންމީދުކުރަން. އާދެ

 1220 

 [އަށް ���13ން  �3.��އިންޓަވަލް ]

 

އާދެ، އިންޓަވަލްގެ ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު އަނެއްކާވެސް  .wr ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑާލިއިރު  ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން. އިންޓަވަލަށް އަޅުގަނޑުމެން މެދުކަ

ނޑަށް މިހާރު   1225ވާހަކަދައްކަން އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ ދެބޭފުޅުން. އަޅުގަ

އޭގެތެރެއިން އެއްބޭފުޅަކު އެދިވަޑަ�ިއގެންފައިވާ ވަގުތު  އެނގިފައިވާގޮތުން

ބޭނުންފުޅު ނޫންކަމަށް އަންގަވައިފި. ދެން މިހާރު ހަމަވަނީ އެންމެ 

ނަންފުޅެއް. އެއީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު. އާދެ، އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދަށް ފުރުޞަތު 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ދެތިންވާހަކައެއް އެރުވުމު   1230ގެކުރިން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި މިހާރު އަޅުގަ އެބައޮތް. އާދެ، އަޅުގަ

ކުރިމަތީގައި އޮތް މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާވަރަށް 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވިއްޖެ. އެހެންވީމާ އިތުރުގޮތެއް ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅަކުނޫން

އެހެން ބޭފުޅުން އިތުރަށް ތާއީދުކުރެއްވުމުގެ ގޮތު�ުން ނުވަތަ ހަމަ 

 1235މިގޮތްތަކާމެދު އިތުރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން އެދިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް 

ނޑަށް  ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން. ދެން، ކުރިންވެސް އަޅުގަ އަޅުގަ

ޅިން ދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން މަޖިލިސްގެ ވަކި ގަވާއިދެއް އަދި މު

ނޑައެޅިގެން ނެތުމުން ހަމަ ވީހާވެސް ބޮޑަށް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅާ  ކަ

އެއްގޮތަށް މެންބަރުން އެދިވަޑައިގަންވާގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް، އެކަމަށް 
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ނޑު މަޖިލިސްގެ ކަންތައްތައް މިގެންދަނީ ގަވާއިދެއް   1240އިސްކަންދީގެން އަޅުގަ

ގަދަރެއް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ ނެތްނަމަވެސް މަޖިލިސްގެ ކަރާމާތަކާ 

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވާ ބޭފުޅުން އެކަން އެގޮތަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަކީ 

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭކަމެއް. އަދި މަޖިލިސްގެ ކޮންމެ  އަޅުގަ

މެންބަރެއްގެވެސް އެބޭފުޅެއްގެ ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތެއް އޮންނާނެ. އެއަށްވެސް 

 1245މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދެވުމަކީ އިޙްތިރާމްކުރައްވައިގެން 

ނޑު އެއްވެސް ވަކި ބޭފުޅަކަށް ދެންނެވި  އެދެވިގެންވާކަމެއް. އާދެ، އަޅުގަ

ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މިކަމަށް  ،ދެންނެވުމެއްނޫން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް

ނޑުމެން މި ހީކުރަންސަމާލުކަން ދެއްވާނެކަމަށް  . ހަމައެހެން އަޅުގަ

މިކަމުން  ،ކަމުގެ މުހިންމުކަމާ މިކަމުގެ ބޮޑުކަމާ  ތިލާކުރިމަ

ނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަމުން  ނޑުމެންނަށް ވިސްނިގެން އަޅުގަ  1250އަޅުގަ

ނޑުމެން ދައްކާވާހަކައަކީ ކަމާނުބެހޭ ސަމާސާ  ގެންދެވުން އެދެން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަތަކެއް ދައްކާބަޔަކަށް  ނޑުމެން  ،ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން  އުޅޭކުރަން ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ މަސައްކަތާމެދު އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައިވެސް  އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަ

 1255ތަފާތުގޮތްގޮތަށް ދެކެމުން ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގައި ދައްކަވާ 

 ވާކަމެއް. ގެންދެވުންއެއީ ވަރަށްބޮޑަށް އެދެވިގެން  ވާހަކަދައްކަވާއިރު އެގޮތަށް

 

 އައްސަލާމުއަލައިކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުކުނުބުރީ 

ނޑު މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު   އަލިއަޅުވާލެއްވި ނުކުތާގެ ތިޔަ  މެންނަށްރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަޅުގަ

 1260ފުރަތަމަ  ދުތެދަށް ދަންނަވަނީނަމަ އެންމެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތެ މައްޗަށް. ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިފުރުޞަތު ހޯދީވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުގައި  އަޅުގަ

ދަންނަވާލަންކަމަށް މިހާރު ފުދޭވަރަކަށް ވާހަކަދެކެވިއްޖެއޭ. އެންމެ ދެގޮތޭ 

ހުށަހެޅިފައި އޮތީ. މީއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެހާބޮޑަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވާންވީ 

ހަމަ މިއުޅެނީ އަދަދެއްގެ މައްސަލައޭ. އެހެންވީމާ  މައްސަލައެއްނޫނޭ.

 1265ރިޔާސަތުން ވޯޓަކަށް އަހާލަދިނުމުގެ އުސޫލެއް ބަދަލުކުރުމުގެ ގަވާއިދެއް 
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ވަރެއްގެ އިޚްތިޔާރެއް  ސްވެނެތްނަމަވެސް ތިވިދާޅުވާހެން ރިޔާސަތަށް ކޮންމެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ރިޔާސަތުގައި އިންނެވިހާ ހި ނދަކު. ލިބިގެންވޭ އަޅުގަ

 ހަމަ އެހެން ދަންނަވާލުމަށް. 

 

 1270ދެން އެހެންވީމާ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ހަމަ މިނޫން 

އެހެންއެއްޗެއް މިފުރުޞަތުގައި ނުދަންނަވާ އިށީންނަހިތް ނުވާތީއާއެއްކޮށް 

ނޑު  ނޑު އަދި އެކައްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ  �5ވެގެންކަމެއް ކުރީރޭގައި މިދެނެވިރޭގައި ބޭނުންވި ކީއް

ކޮމިޓީއަކަށް ބޭނުންފުޅުވެގެން ވާހަކަދެއްކެވި ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ 

ނޑު އެކޮމިޓީއަށް ތާއީދުކުރި   1275ރޫޙަކީވެސް ކޮބައިކަމާއި، އަދި ނޫންނަމަ އަޅުގަ

ވެގެންކަން އަދަދަކަށް ތާއީދުކުރީ ކީއްވެގެންކަމާ، އެއީ ކީއް  އެހާގިނަ

ނޑު  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ހިތަށްއެރަނީ މިހުރިހާކަމެއް ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައި 

ނޑުގެވެސް ޔާ ހަމައެކަނި ޢިއްޒަތްތެރި ރި ސަތުގެ އިޝާރާތަށް، އާދެ އަޅުގަ

ނޑުވެސް ފުރުޞަތު ހޯދި ބޭނުމާއި މަޤްޞަދު ހާސިލު  1280ވާތީވެ އަޅުގަ

އެއުސޫލުތަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް ބ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވާހަކަ  ކުރާދު އެހުށަހެޅުއްވި، ގެނައި އިޞްލާޙަށް، އެއަށް ތާއި

އަހާލަން މިގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދެވުމަށް  ދަންނަވާލާފައި ވޯޓަކަށް

ނޑު އިށީންނާންނަން. ޝުކުރިއްޔާ  . ދަންނަވާލާފައި އަޅުގަ

 1285 

ޝުކުރިއްޔާ ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިޚިޔާލުކުރަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ދެގޮތަށް  އާދެ، މިހާރު އަޅުގަ

ން އެއްގޮތަކީ އިއާދެ، އޭގެތެރެ  ދަންނަވާލުމަށް.މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވޯޓަށް 

ޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް އައްޑުއަތޮ

 1290ހުށަހަޅުއްވާ މާލެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާގޮތް. 

އަދި ކޮމިޓީން  ،މެންބަރުން ކަމުގައި �3އެއީ ކޮމިޓީގެ ކޯރަމް އަދަދަކީ 
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އެއްގެ ޓީ މިއެކޮހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި، ކަމެއް ފާސްކުރައްވާނީ 

އެޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ 

ށްވުރެ މަދުނުވާ އަދަދަކުންކަމަށް އެ ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން. އައެއްބަ 

 1295ދެވަނަ ގޮތަކަށް ބ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ތަސްމީން 

އެއްކަމަށް.  9ކޯރަމް އަދަދަކީ  ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތް އެއީ ކޮމިޓީގެ

އެހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި އަދި ކޮމިޓީން ކަމެއް ފާސްކުރާއިރު 

ނޑަށް  މެންބަރުންގެ ދެބައިކުޅައެއްބައިން ފާސްކުރާގޮތަށް. މިއީ އަޅުގަ

ނޑު، މިގޮތަށް  ނޯޓުކުރެވިފައިވާގޮތް. އެހެންވީމާ މިއާދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

 1300 އައްސަވާލަން މިޤަސްދުކުރަނީ.ބޭފުޅުން އަރިހަށް ވޯޓަށް 

   

 ]ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަވުމަށްފަހު[

 

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ  އާދެ އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑުދަންނަވާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިފައިވާގޮތެއް. އެއީ   1305އަޅުގަ

ޓީގެ ޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ނެގުނު ކޮމިރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަ

އަދި އެކޮމިޓީން ކަމެއް  ،ކަމުގައި �3ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަވާ އަދަދަކީ 

ނިންމަވަންވާނީ ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެތިއްބެވި މެންބަރުންގެ 

 ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް ..ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއްގެ.

 1310އިގެން ތިއްބެވި އެއަށްވުރެން ކުރުކޮށް ދެންނެވިދާނެހެން. ހާޒިރުވަޑަ 

ނަވާ ބޭފުޅުން ންއަޣްލަބިއްޔަތުންކަމަށް. އެގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަމެންބަރުންގެ 

ނޑު އެދެން.  ވޯޓު ދެއްވުން އަޅުގަ

 

_____________________________________________________________ 

 1315 ]ވޯޓުދެއްވުން [
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ދެންނެވުނު މައްސަލައަކީ  އާދެ، މިދަންނަވާލަނީ ދެންމެނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. ވޯޓަށް

ން މިޓީކަމުގައި ހަމަޖައްސާ އަދި އެކޮ �3ނޫނީ އަދަދަކީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ނެގުނު ކޮމިޓީގެ ޤާ

ގޮތެއް ނިންމޭނީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންކަމަށް. 

 1320ޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މިގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އައް

 މާލެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ދޮން އާދަމްފުޅު. އްވާފައިވަނީ ޝަރީފް. ތާއީދުކުރަ

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 1325 89 ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 �6 ވޯޓު ދެއްވީ:

 33 ވޯޓު ނުދެއްވާ:

 

_____________________________________________________________ 

 1330 

 އެހެންވީމާ މަޖިލިސްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ. 

 

އެހެންވީމާ މިގޮތަށް މިހެން ފާސްވުމާއެކީގައި ދެން ހުށަހެޅިފައިވާ 

ދެވަނަގޮތަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާނެތަނެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ 

 1335 ކަން މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.މި

 

ނޑުމެން ކުރިއަށްމިގެންދާ ހަމަ އާދެ، ދެން އެޖެންޑާގައި މިއޮތީ    5އަޅުގަ

ވަނަ ނަންބަރުގެ މިހާރު ކުރިއަށްއޮތް ކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓް މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅުއްވުމާއި ކޮމިޓީން ގަވާއިދު 

ނޑު އެކުލަވާލެ  1340އްވުމުގައި ވިސްނުންފުޅުގައި ގެންގުޅުއްވަންވީ މައިގަ

 ބޭފުޅުންވެސް އެއްބަސްވެ އުސޫލުތަކާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުން. އެންމެ

ފަދައިން ރޭގެ ޖަލްސާގައިވެސްވަނީ މިކަމާދޭތެރޭގައި  ވަޑައިގެނަންވާނެ
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ނޑުމެން  މިކަމާގުޅެ ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ހުށަހެޅުއްވިފައި. އަޅުގަ

 ލުފުޅުތައްވެސް ނޯޓްކޮށްފައި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް މިހަމަ ވަކިއެޚިޔާ

ނޑު  ކަމެއްގެ  1345އެފުރުޞަތު މަޖިލިސްގެ ހަމަ ގޮތުގައި ބޭއްވުމުގެގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު އެދެނީ މި މައްސަލައެއްގެ ވަކި  އީމެންބަރުންނަށް މިއަރުވަނީ. އަޅުގަ

ގެ މުއްދަތު ހުށަހެޅުއްވުމުމަޖިލީހަށް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީ ގޮތުގައި 

ނޑައެޅުއްވުން އެ ގެންނެވުމުގެ ބަދަލުގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމުގެ ތެރޭގައި  ކަ

ތަފާތު ގޮތްތަކެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ވޯޓަކުން ދެން އެ ޚިޔާލުވެސް ގެންނެވުން. 

 1350ތަފާތު ޚީޔާލުތަކެއް  ،އެކަންތައް ފާސްކޮށްލާނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ

ވެސް މަޖިލިސްގެ ޚިޔާލެއްގެ ގޮތުގައި އެކަމުގައިވެސް ނެތްކަމަށްވާނަމަ އެއީ

ގޮތެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީގައި އެހެން  މަޖިލީހުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ 

ނޑަށް ޚިޔާލުކުރެވިފައި  ދަންނަވާލާނީ. އެހެން އެކަން ގެންދަންކަމަށް އަޅުގަ

މިއޮތީ. އެހެންވީމާ މިހާރު ތިބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކޮމިޓީ 

ނޑު  ންވީލަވާލެއްވުމުގައި ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވަ ގަވާއިދު އެކު  1355މައިގަ

އުސޫލުތަކާ މެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށް. އެއާއެކުގައި މި ކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓް 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މުއްދަތެއްގެ ޚިޔާލެއްވެސް މަޖިލީހުން ދެއްވުމަށް. 

 ހުޅުވާލީ. ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތު ގޮތަށް އެ

 

ނޑަށް ފެންނަނީ ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ޝުކުރިއްޔާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   1360 އަޅުގަ

  ޑޭސް. ކިންރވާ ��އެހެންގޮތަކަށް ދަންނަވަންޏާ ނަންގަވަން.  ސްދުވަ �� އަޙްމަދު ޒާހިރު  މެންބަރު

ނޑަށް އެނގޭ މި އެހެންމިދެންނެވީ، ބަންދުތަކެއްވެސް އަން ވާހަކަދެއްކެވުން: ނާނެ. އަޅުގަ

މުއްދަތުކުރުކަން. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލިސްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ވާހަކަފުޅަށް ބަލައިލާއިރުގައި މިކަމަކީ އަވަހަށްކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް 

ނޑަށް ހީވާގޮތުގައިވިއްޔާ  ނޑަށް އެބަވިސްނޭ. ދެން އަދި އަޅުގަ  1365އަޅުގަ

ލާގޮތުގައި ކޯރަމްގެ މައްސަލައެއް ހިއެއްނުވޭ މި ށް ބަލައިޙަމަޖިލީހުގެ ރޫ

ބޭފުޅުންވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެ  ކޮމިޓީއަކަށް އަންނާނެހެންނެއް. ހުރިހާ 

ނޑަށް ފެނޭ. އެއީ ރަނގަޅު  ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ އެމުއްދަތު އަޅުގަ
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ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދު  �� ހުންމުއްދަތަކަށް ކަމަށްވަންޏާ މަޖިލީ

 1370 އްވަން ގެންދަން. އެކަށައަޅު

 

ނޑު ބޭނުންވޭ ކޮމިޓީއަށް ބައެއްކަހަލަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ހުށަހެޅޭ ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ  ހަށްޚިޔާލުތަށް ހުށަހަޅާލަން. ފުރަތަމަކަމަކީ މަޖިލީ

ނޑަށްޓްޑްރާފް ހީވަނީ ދަތިފުޅުވާނެހެން  ތައް ތައްޔާރުކުރައްވާއިރުގައި އަޅުގަ

 1375ފުޅެއްގެ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކުރަން. އެއީ ވޭތުވެދިޔަ ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ޚިޔާލު

ނޑު ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިލާއިރުގައި އެގޮތަށް  އަހަރުތަކުގައި އަޅުގަ

އުޅޭއިރުގައި ވަރަށް ދަތި މައްސަލަތަކާ ދިމާވޭ. އެ  މަސައްކަތްކުރަން

ޚިޔާލުފުޅަކީ ކޮބައިކަންވެސް ސާފެއްނުވޭ. ވީމާ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ 

ކޮމިޓީއަށް ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކުރާ  ގވާނެބާއޭ މިފަހަރު ޑްރާފްޓިން ކިހިނެއް

ނޑައެޅުގެން   1380ޚިޔާލުފުޅަކަށް ވާންޖެހޭނެ ޚިޔާލުފުޅަކީ އެއްގޮތަކީ ހަމަ ކަ

ޚިޔާލުފުޅެއް ސާފުކޮށް އެނގޭގޮތަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އެ ހުށަހެޅުމަށް 

ރުކުރުން. އަނެއްގޮތަކީ ތާއީދެއް ލިބިއްޖެއްޔާ އެއަށް ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާ

ޚިޔާލުފުޅެއް ހުށަހަޅުއްވާއިރު އެއާބެހޭގޮތުން އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް އެކުލަވާލައްވާފައި އެމާއްދާއެއް އޮންނާނެގޮތް 

 1385ހުށަހެޅުން. ހުށަހަޅުއްވާފައި އެއަށް ތާއީދެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވައިފިއްޔާ ދެން 

 ޅެއް ގެންދަވަން. އެހެންނޫނިއްޔާ މިވާގޮތަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެޚިޔާލުފު

މިކަންތައް ކުރަންއުޅޭއިރު ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިމައްސަލަތަކާ  އަމަލީގޮތުން

ކޮމިޓީއަށް  ގދިމާވޭ. މަޖިލިސްގައި ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ޚިޔާލެއް ޑްރާފްޓިން

ޅުން. މީގެ ގެންގޮސް އެއަށް ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކޮށްގެން މަޖިލިސަށް ހުށަހެ

 1390ކުރީގައި ޢަމަލުކުރެވިފައި އޮތީ މި�ިގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް ވަކިހިސާބަކަށް 

ގޮސްފައި ހަމަ ޢަމަލުނުކުރެވިގެން ހުއްޓާލަންޖެހުނީ. މަޖިލީހާ ހަމައަކަށް 

. އްވީ. އެކަމަކު މީ ވާވަރު ކަމެއްނޫނޭ. އެހެންވިދާޅުވެފައި ހުއްޓާލެދޭނާ

ޅު ދެއްވޭއިރުގައި ދިމާނުވާ ވައްތަރުގެ ބައެއްފަހަރަށް މިގޮތަށް ޚިޔާލުފު

ނޑަށް  ޚިޔާލުފުޅުތައްވެސް ދެއްވޭ. ވީމާ މިކަހަލަ ދަތިތަކެއް އަންނާތީ އަޅުގަ
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 1395ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މިކަހަލަ ގޮތަކަށް  ނގެފެންނަނީ މިފަހަރު ވޭތުވެދިޔަތާ

 ކޮމިޓީއަށް ގެންދަވާ ޚިޔާލުފުޅުތައް ބާއްވަވަން ނިންމަވަން. ދެން 

 

ނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ރިތެޢިއްޒަތް ޚިޔާލަކީ  ރައީސް އަޅުގަ

ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއެއް ބާއްވަވަން. މިފަހަރު ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީ 

ނޑުގެ ޚިޔާލުގައި ތަފާތުވާންއެބަޖެހޭ ކުރީ ފަހަރުތަކާ. އެއީ   1400އަޅުގަ

 ޖަލިސުން މަ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަކަށް ވާންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި

އެފޮނުވާ ޑްރާފްޓްތަކެއް ނޫނިއްޔާ މަޖިލިސުން އެހުށަހަޅުއްވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް 

ތާއިދުލިބިގެން. ނަމަވެސް އަދި ތާއީދު ނުލިނަމަވެސް އެދާ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް 

ނޑަށް ފެންނަނީ މިހަރު  ޑްރާފްޓްކުރުން. ވީމާ މިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ނޑަށް ކުޑަކޮށް  1405ބަލައިލާއިރު އެބަފެނޭ  މަޖިލިސުން ހަމަ މިހާރު އަޅުގަ

ތިބި  ވެސްވަރެއްގެ ތަމްރީނު ލިބިވަޑައިގެންފައި މިކަމުގައި ކޮންމެ

 ންކޮޅެއްލުޕްރޮފެޝަނަތިއްބެވިޔާ މީގެ ބޭފުޅުންވެސް. މީގެ ބޭފުޅުންކޮޅެއް 

ނޑުމެން ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ގެންދަވަން. އަދި  ލިބެންއޮތުއްޔާ އަޅުގަ

ންގެ އަދަދު ގިނަވިއަސް ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު

ނޑަށް ނޑު އޭގެ ޚިޔާލަކީ  މައްސަލައެއްނެތްހެން އަޅުގަ  1410ހީވަނީ. އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ އަދަދު ގިނަކުރައްވަން. އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ބޭނުންފުޅުވޭ މިމަސައްކަތް ވަރަށްބާރަށް ގެންދަން. އެހެންވެއްޖިއްޔާ މިހާރު 

ރާތަކުން ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލުން ހަމަ ދެ ކަހަލަ ބައެއް އިދާ ލޯ ކޮމިޝަން

ޖަމާއަތަކުން ދެ ގްރޫޕަކުން ޑްރާފްޓްތަކެއް ތައްޔާރުކުރައްވައިގެން އެ 

 1415މައިބައިން ފާސްކުރައްވަން މަޖިލިސްގެ އެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ 

ބޮޑުކޮމިޓީއަށް ގެންދަވައިގެން ފާސްކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލިސްއަށް 

ކަންތައްތައް  ގނޭނގެ މީގެ ޑްރާފްޓެއް. ވީމާ ޑްރާފްޓިން ކަން ގެންދެވިދާނެ

ކޮމިޓީއެއް އޮތުމަކީވެސް އެންމެ  ގފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ބޮޑު ޑްރާފްޓިން

ރަނގަޅުކަމެއް ކަންނޭނގެ. އެކަމަކު މިފަހަރު ހުށަހަޅަނީ ޑްރާފްޓިންގ 

 1420އެބޭފުޅުން އެއްވެސް  ހަމަ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއަކަށްވާން.ކޮމިޓީއަކީ 
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ނިއިތުރެއް ގެންނަވައިގެން ނުވާނެ މަޖިލިސްއަށް ހުށަހެޅޭ ޚިޔާލެއް އު

ނޫނިއްޔާ ތާއީދުލިބޭ ޚިޔާލަކާ އެއްގޮތަށް ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކުރުން ނޫނީ 

ނޑަށް ފެންނަނީ.މިފަހަރު ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީން   ނުކުރައްވާގޮތަށް އަޅުގަ

 

ނޑުގެ އަނެއް ޚިޔާލަކީ  1425ކޮމިޓީން  ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި  ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާ ވަގުތާބެހޭގޮތުން. އަޅުގަ

ނުގެންގުޅެން ކަންނޭނގެ ކޮމިޓީވަގުތު ނިންމަނީއެއް. އެކަމަކު މީގެ 

ނިންމުމުގެ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއްބުނެލަން އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ. މިސާލަކަށް 

ރާ ހުށަހެޅުމެއް ގެންދަވަން ދަންނަވަންޏާ ވޯޓަށް އަހައަހާ އޮއްވާ އަނބު

 1430ނޫނީޔާ ފުރުޞަތު ނުދެއްވޭކަހަލަ އުސޫލުތަކެއް އޮންނަން އެބެޖެހޭ 

ނޑު ކޮމިޓީވަގުތު ނިންމަނީއޭ އެހެންނެއް  ކަންނޭނގެ. ވީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަޙުޘްކުރާ  ނުދަންނަވަން. އެއީ ކޮމިޓީއެއްނެތް ކަންނޭނގެ. އަޅުގަ

ންމެސްކަހަލަ ގޮއްތަކެއް އޮންނަން ގައި ވާހަކަދެއްކުން ނިންމޭނެ ކޮބަޙުޘް

އެބަޖެހޭކަންނޭނގެ. ވީމާ އެއާދޭތެރޭގައިވެސް ކޮމިޓީން ޚިޔާޅުފުޅުކޮށްލައްވަން 

ނޑު ހުށަހަޅަން.   1435 އަޅުގަ

 

ނޑަކަށް ނޭނގެ މިބައި  ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރާ ޚިޔާލެއް ދަންނަވާލާނަން  .ގެންދެވޭނެކަމެއްވެސް. ހަމަ އަޅުގަ

ނޑައަޅަން  ކޮންމެ މާއްދާއެއްގައޮވެސް ބަޙުޘް ގެންދާނެ ވަކިވަގުތެއް ކަ

 1440 ޓިޝަން،އެބައެނގޭ ރެޕިއެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ. އެއީ އަޑުއަހަން އިންނައިރު 

ހެއްކެއް  ތަކުރާރުކޮށް އަންނަ އެއްޚިޔާލުތަކެއް ތަކުރާރުކޮށް އެބައާދޭ. އިތުރު

ބޭފުޅަކަށް  ރުޞަތު ހޯއްދަވާނާދޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ ފުރަތަމަ ފު

މިނެޓް  ��އެމަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ހޯއްދަވާ ބޭފުޅަކަށް 

ވަނަ  5މިނެޓް ނޫނިއްޔާ  �5މިނެޓް ވެއްޖިއްޔާ  �5މިނެޓް  ��ވެއްޖިއްޔާ 

 1445މިނެޓް ނޫނީ  �ފުރުޞަތު ހޯއްދަވާ ބޭފުޅަކަށް އޭގެ ކޮންމެސް ބައިކޮޅެއް 

މިނެޓް ހަތަރުވަނައަށް ފުރުޞަތު  5ޅަކަށް ތިންވަނަ ފުރުޞަތު ހޯއްދަވާ ބޭފު
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މިނެޓް ފަސްވަނައަށް ފުރުޞަތު ހޯއްދަވާ... ދެން  �ހޯއްދަވާ ބޭފުޅަކަށް 

ވަނަ އަށް ފުރުޞަތު ހޮއްސަވާ  ��މިދެއްނެވި، މިކަހަލަ ގޮތަކަށް 

މިނެޓް ކަންނޭނގެ ލިބިވަޑައިގެންނަވާނީ. މިކަހަލަ ގޮތަކަށް  �ބޭފުޅަކަށް 

 1450ހޭ ކަންނޭނގެ. އެއީ ކަމަކާ ބިލަކާ މާއްދާއަކާބެހޭ ހައްދަވަން އެބަޖެ

ގޮތުންވިއްޔާ އޭނަ ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން ކަންނޭނގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާނީ. 

ފަހަރަކު  ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަދައްކާ ކޮންމެ

ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ އެއާ އިދިކޮޅަށް އެއްޗެއްވިދާޅުވާން. އެހެނެއްނޫން 

އްގައި ހަމަ މުހިންމު ޕޮއިންޓެއް އަތުވެއްޖިއްޔާ ވާހަކަދައްކަން ބަޙުޘެ

 1455ޖެހިދާނެ. އެކަމަކު ހަމަ އެއަށް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް އެކަމަކު 

ނޑުމެންނަށް މަޖިލިސުން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  އަޅުގަ

ނޑު އެދޭ ކަމެއް. އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަހަލަގޮތަކަށް ވިސްނާވަޑައިގަތުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު މިވާހަކަދައްކަނީ.  ޔަ އިނގޭތޯ ބަޙުޘް ދިގުދެންމި ނުދޭކަށެއްނޫން އަޅުގަ

ޓަރުހުރި ވާހަކަތަކަކާއެކީގައި ށްހަމަ ހެޔޮނިޔަތުގައި އަވަހަށް އޮ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައިހުރިކަހަލަ ކަންތައްތައް ނިންމޭނެކަހަލަ   1460އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމެއްމީ. ގޮތަކަށް މަގެއްފެނޭތޯ ބަލަން  އަޅުގަ

 

ނޑަށް ފެންނަނީ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް.  ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

މަޖިލިސްގައި މިއޮންނަ ސުލޫކީ ކަންތައްތައް މިސުލޫކީ ކަންތައްތައް، 

 1465ގެންދަވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގައި އޮންނަގޮތަށް. އޭގެމާނައަކީ 

ނޑުމެން ގެން ގުޅެން އެބަޖެހޭ ވާހަކަދައްކާނެ ވަކި ބައްޓަމެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުގޮތަކަށްވިއަސް. އަދި  ގެންގުޅެންއެބަޖެހޭ. އެއީ އަޅުގަ

ނޫންވިއަސް. މިކަންތައްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެއޮންނަ 

ނޑަށްފެނޭ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  އުސޫލާއެއްގޮތަށް ގެންދަވަން އަޅުގަ

 1470 ރައީސް ދެއްވި ފު�ުރުޞަތަށް.  ޢިއްޒަތްތެރި
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އާދެ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 އަޙްމަދު ޒާހިރު. 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށްއެދި ދަންނަވާލީ  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ   1475 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައިސް. އަޅުގަ

ނޑު މިކޮމިޓީ ޑްރާފްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ  އަޙްމަދު ޢާދިލް މެންބަރު   ދެކަމެއް ހުށަހަޅާލަން. އަޅުގަ

ނޑައެޅުއްވުމާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މުއްދަތު ކަ

ނޑު ތާއީދުކުރާ  މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން އަޅުގަ

 ކަ ދަންނަވަން. ވާހަ

 1480 

ނޑު މިހުށަހަޅާލަނީ މިކޮމިޓީން މި ޑްރާފްޓް  ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން މެންބަރުންނަށް އެޑްރާފްޓް ލިބޭނެގޮތް 

ހައްދަވައިދެއްވާތޯ. އެހެންމިދެއްނެވީ މެންބަރުން މަޖިލިސްއަށް 

ބެހޭގޮތުން އެބޭފުޅުން  ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާއިރު އެ ޑްރާފްޓާ

 1485ކޮންމެސްވަރަކަށް އެޑްރާފްޓަށް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަފުޅު 

ނޑު ދެކޭތީ.  އެހެންވީމާ މަޖިލީހުގައި ދައްކަވާ ބިނާކުރެއްވޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަ ދެކޭގޮތުގައި ބޭކާރު ވާހަކަތަކެއް ނުދެއްކި ސީދާ އެ ފުޅު އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނާތީ، މިކަން ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެ ޑްރާފްޓާ އްކޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.   އަޅުގަ

 1490 

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ ، ޝުކުރިއްޔާ ތިލަދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ ދެންމެ ތިޔަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާދިލް.

ފަހުން އިޝާރާތް ކޮށްލެއްވި ނުކުތާއަށް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ގިނަ ފަހަރަށް 

އެކަހަލަ ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުވެވުނީމާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް 

 1495ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން މެންބަރުންގެ އަރިހަށް އެ ނޯޓިސްގެ ގޮތުގައި 

ސް ޢަމަލުކުރައްވަމުން ފޮނުވުން އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވެ 

ނޑަށް އެނގިފައިއޮތީ. ކުރިން ނިމިދިޔަ ޚާއްޞަ  ގެންދަވާގޮތްކަމަށް އަޅުގަ
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މަޖިލީހުގައިވެސް އެކަންތައް އެގޮތަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާފައިވަނީ. 

ޖަލްސާއަށް ، އެހެންވީމާ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިފަހަރުވެސް އެކަން އެގޮތަށް

 1500މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅަށް އެ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ. ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން 

ނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ  ދެން އަޅުގަ

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިހާބަށް.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ 

ނޑުވެސް ވާހަކަ މާ ދިގެއްނުކުރާނަން.  މުޙަންމަދު ޝިހާބު  މެންބަރު  1505 މެންބަރުން އާދެ އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން ބޭނުންވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާންމުގޮތެއްގައި އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު އެދެއްކެވި 

ންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅަށްވެސް އަދި ތިލަދު

ނޑު  ނޑު ތާއީދުކުރަން. ދެން އަޅުގަ އާދިލް ދެއްކެވި ވާހަކފުޅާށްވެސް އަޅުގަ

 1510ދުވަސް މިއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު މުއްދަތެކޭ. މީގެ  ��ހިތަށް އަރަނީ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ޑްރާފްޓެއް  ��މާނައަކި 

ނޑުމެން އަނެއްކާވެސް  ��ނާނެބާވައޭ. އެއީ އަން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ދުވަސް މިކަމަށް  ��މިތާ ބައްދަލުކޮށްގެން ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ޖެހޭނެ. 

ނޑުވެސް  ނިންމަފިއްޔާ. އެހެންވީމާ އެއީ ވާނެކަމެއް ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުވެސް ކޮމިޓީގައި ހި  1515މެނޭ އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރާނަން. އަޅުގަ

މީހެއްކަމަށް ވާތީ. އާދެ ދެން ކުރީރޭ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑުވެސް ތާއިދުކޮށްލަން  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ބައެއް ޕޮއިންޓްތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުވެސް ތާއީދުކުރަން މި  ބޭނުންވޭ. އެގޮތުން ވޯޓު ލުމުގެ ކަންތައް އަޅުގަ

ނޑު ބޮޑަށް ތަޢާރުފުކު އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގ މިތަނުގައި ރަން. އަދި އަޅުގަ

 1520ލެވޭގޮތަށް ވޯޓު ތާއީދުކުރެވެނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ސީކްރެޓް ބެލޮޓެއްގޮތަށް 

ނޑުގެ ޚިޔާލު. އާދެ ކޮންމެ ޕޮއިންޓަކަށް  ހަމަޖައްސަ�ަން. މިއީ އަޅުގަ

ނޑު ގަސްތެއް ނުކުރަން. އާދެ ކޮންމެ  މާދިގުކޮށް ވާހަކަދައްކާކަށް އަޅުގަ

ސްތުކުރަނީ ވަގުތުގެވެސް ގޮތުންނާއި އެއްކޮށް. ޕޮއިންޓެއް ދަންނަވާލަން ގަ
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ނޑު ތާއީދުކުރަން މި ޑްރާފްޓް މިކޮމީޓީގެ  ދެން އަދި ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ

 1525މަސައްކަތަށް ނޫން ކަމުގައިވިއަސް، މީޑިއާގެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް 

ނޑުމެން މި ޑްރާފްޓްކުރަމުން ދާއިރު. ޤާނޫނުއަސާސީ ޑްރާފްޓް  އަޅުގަ

ދާއިރު. އާދެ ޓީވީ، ރޭޑިއޯ. އާދެ ފުޓުބޯޅަ މެޗުތަކުގައިވެސް ކުރަމުން

ނޑުމެން ޢާންމުން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް  ހައިލައިޓްސް ދައްކާ. އެގޮތަށް އަޅުގަ

ޓްސް އެއްޗެހި ދެއްކިދާނެ ކަންނޭނގެ. އަދި ހައިލައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ 

 1530ޅުންގެ ޚިޔާލު އަދި އެބޭފު ޕްރިންޓް މީޑިއާއިން މިކަމާބެހޭގޮތުންހަމައެއާއެކު 

ފަރުދުންގެ ޚިޔާލު އަދި އެބޭފުޅުންނަށް ޒާތްޒާތުގެ ބޭރު ޢާންމު އެކި 

ޤައުމުތަކުގައި މި އޮންނަހެން އޮޕީނިއަން ޕޯލް އެއްޗެހިވެސް ނެންގެވިދާނެ. 

ނޑަށް ހީވަނީ  އެހެންވީމާ އެކަންތައްތައްވެސް ކުރުއްވުމަކީ އަޅުގަ

ރު ފުރިހަމަކަމެއް ލިބިގެންދާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށްވެސް އިތު

 1535ކަމެއްހެން. އެ�ެހެންވީމާ އެކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ނޑު  ވިސްނަވައިގެން ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ރާއްވަވައިދެއްވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ވާހަކަދެކެވުނު ޕޮއިންޓެއް. މަޖިލީހުގެ އުންމީދުކުރަން. އާދެ ދެން ކުރީރޭ 

ނޑުމެންނަށް ވަގުތު، ކިތައް މަސްދުވަ ސް ވަންދެން ބާއްވާފައިތޯ އަޅުގަ

މަހަކު ކިތައް ޖަލްސާތޯ ބާއްވާނީ. އެ ކުރިއަށް އެނގިގެން  ބްރޭކެއް ލިބޭނީ.

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސްދުވަހަށް ނުވަތަ ތިން   1540އަޅުގަ

މަސްދުވަހަށް ނުވަތަ ދައުރުތަކަކަށް ބެހިގެންނަމަވެސް އޮވެއްޖެއްޔާ، އެއީ 

އްބެވި ވަރަށްގިނަ އެހެން މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން. މިތާއެބަތި

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ  އެހެންވީމާ މުޅިން މިކަމުގައި އެ�ެއްވެސް ބަޔަކަށް އަޅުގަ

އެޅެވޭނެހެން. އެހެންވީމާ މަހަކު، ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ 

 1545ތަށްވެސް ކޮންމެވެސް ތެރޭގައި އަދި ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މިގޮ

ނޑައެޅުއްވިދާނެ. ކޮމިޓީން އެގޮތަށް ވިސްނެވުމަށް  ކަހަލަ ވަގުތުތަކެއް ކަ

ނޑު އެ ޚިޔާލުވެސް ދޫކޮށްލާނަން. ދެން މި ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީއާ  އަޅުގަ

ބެހޭގޮތުންވެސް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް މި ގަވާއިދުގައި ބައެއް 

ނޑަށް ފެނޭ. ޢިއް ޒަތްތެރި ހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ
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 1550ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން މީގައި މިފަހަރު މި 

ނޑަށް ހީވާގޮތުގައި ވަރަށް މުހިންމު އުސޫލީ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަ

ކަންތައްތަކެއް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ މިއުސޫލީ ކަންތައްތައްތަކާބެހޭގޮތުން 

ންގ ކޮމިޓީއަށް ވަރަށް މިމަޖިލީހުގައި ގޮތެއް ނިންމައިފިއްޔާ، ޑްރާފްޓި

ފަސޭހަވާނެ. ޑްރާފްޓް ކުރަންޖެހޭނީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނިންމަވާ 

 1555ތަފާތު ޑްރާފްޓްތަކެއް އުސޫލީ މައްސަލަތަކަކަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ 

ނޑުމެންގެ ފައިނަލް ޕްރޮޑަކްޓް  އައިސްފިއްޔާ އެންމެފަހުން ނިމޭއިރު އަޅުގަ

ނޑުވެސް ން މާ ރަނގަޅު ނުވެ ހިގައިދާނެ. ދެ އަނެއް ޕޮއިންޓަކީ އަޅުގަ

ތާއީދުކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ ކޮންމެވެސް 

ނޑައެޅިފައި ބާއްވަން. ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ކޮންމެ  ވަގުތެއް ކަ

 1560އްބައި އެ  ،މިނެޓު �ބޭފުޅުން  އެއްބައި އެހެންނޫނީ ޓޮޕިކަކާ ބެހޭގޮތުން.

އެވެސް އެހެންވީމާ  .ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފާނެމިހެން ،ޑިއިރު ބޭފުޅުން ބައި ގަ

ހަމަ ވަރަށް  އްޖެއްޔާ ނޑުމެން ގަވާއިދުގައި ހިމަނާފައި އޮވެ އަޅުގަހަމަ 

ނޑުމެން ފަސޭހަވާނެ.  ތައްޔާރުވެގެން މެންބަރުންނަށްވެސް ވާހަކަދައްކާ އަޅުގަ

އްސަލައަކީ އަނެއް މަދެން  އެ ޓައިމް ޕީރިއަޑަށް ސެޓުކޮށްގެން އަންނަން.

ނޑުމެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެހެން ހީވަނީ ޓެކްނޯމިއީ މިޒަމާނުގެ   1565ލޮޖީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތެއް ކުރާއިރު. އެހެންވީމާ މިޖަލްސާތަކަށް އަދި  އަޅުގަ

 ،ލޮޖީޓެކްނޯބޭރުގެ ބޮޑެތި، މާބޮޑެތި ޖަލްސާތަކަށްވެސް ދާއިރު މިޒަމާނުގެ 

ސީޒް، މިކަހަލަ އެއްޗެހިތައް މިދެންނެވީ ކޮންޕިއުޓަރ، ޕޮކެޓް ޕީ

ނޑުމެންނަށް މިތަނަށް މޮބައިލް  ޖަލްސާތަކަށް ވެއްދޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

 1570ފޯން، ޕީޑީއޭވެސް މިއުޅެނީ ނުވެއްދިގެން. ފޯނު އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ 

އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިތާ ތިއްބަވައިގެން ފޯނު ކުރައްވާނެ 

ނިކުމެވަޑައިގެން ކުރައްވާނީ. އެހެންވީމާ އެކަހަލަ  ހެންނެއް. ބޭރަށް

އިކުއިޕްމަންޓްސް މިތަނަށް ވެއްދޭގޮތަށް އޮވެއްޖެއްޔާ މިހާރުގެ ވަރަށް 

އެހެންވީމާ އެބޭފުޅުންގެ  މިތާއެބަތިއްބެވި. ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުންވެސް

ނޑުމެންގެމަސައްކަތްތަކަށާއި   1575މަސައްކަތްތަކަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ  އަޅުގަ
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ނޑަށްފެނޭ.ކަ އެހެންވީމާ މި ވާހަކަތައް މިވަގުތު ދެންނެވުމަށް  މަށް އަޅުގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ޝުކުރިއްޔާ. ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު، މުޙަންމަދު ޝިހާބު. އާދެ  1580ފުރުޞަތު އަރުވާނީ  ދެން އަޅުގަ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޝާހީން 

 ޙަމީދު. 

 

ނޑުވެސް މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 1585 ވާލެއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވަންވީ ކޮމިޓީން ގަވާއިދު އެކުލަ ހިފާލަން ބޭނުންވަނީ  މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު 

ނޑަށް ފެންނަ އުސޫލެއް ދަންނަވާލަން. މި  ވާހަކަދެއްކެވުން: އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ އަޅުގަ ޕޮއިންޓުގައި އަޅުގަ

ނޑު މަސައްކަތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ  މިކުރިމަތިލައިގެން މިއުޅޭ މައިގަ

ރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށްވާތީ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން. އާދެ އިޞްލާޙުކު

 1590ކުރުމަށްޓަކައި ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިވެނީ އެކަން 

ނޑު  ނޑުގެ ޚިޔާލު ވަރަށް ތަފާތު. އަޅުގަ އުފައްދާ ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

އް ނޫން. އެކަން ދެކޭގޮތުގައި އުފައްދަވަންވީކީ އިތުރު ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއެ 

ބެހޭގޮތުން އެންމެ  ދިރާސާކޮށް، އެކަންތައް އެންމެރަނގަޅަށް ބަލާ، އެކަމާ

ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމައްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ކޮމިޓީއެއް 

ނޑު އެކޮމިޓީއަކަށް ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއެކޭ   1595އުފެއްދުމަށް. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

މިޓީގެ ސްކޯޕަކީވެސް ހަމައެކަނި ބޭނުމެއްނުވޭ. އަދި އެކޮކިޔާކަށް 

ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަމުގައި ހަދާކަށް ބޭނުމެއްނުވޭ. މީގެ 

ނޑު މިދަންނަވާލީ  ސަބަބުތަކެއްވެސް އެބަހުރި. އެންމެ ފުރަތަމައިނުން އަޅުގަ

 އެއް ސަބަބު. އެއީ މިކަމާބެހޭގޮތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ.

ނޑުމެން  ލަންޖެހޭ.ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަ  1600މިހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާފައި އަޅުގަ

އެހެން  އެއްޗެއް ތައްޔާރުކުރަން މިޖެހެނީ. އެއީ ރިސަރޗްވެސް ހަދަންޖެހޭނެ
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ބައްލަވަން  ޤައުމުތަކުގައި ކަންތައްތައް ކުރައްވާގޮތްވެސް 

އެހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް ފުރުޞަތު  ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ. އެހެންވީމާ

ނޑު ދެކެން. މީގެ އިތުރުން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އޮންނަންޖެހޭ ނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 1605ޑްރާފްޓްކުރާނީ ހަމައެކަނި މިމަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަތަކަށް 

ނޑަށް  އެކަނި ބައްލަވައިގެން ކަމަށްވާނަމަ އެދާއިރާ ހަނިވެގެންދާނެ. އަޅުގަ

ނޑުގެ އަމިއްލަ ޙާލަތަށް ވިސްނާއިރުވެސް  ހަމަ ހުށަހެޅޭ  ހީވަނީ އަޅުގަ

ކޮންމެ ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ޖަލްސާއަކަށް  ނުވަތަ ހުށަހެޅޭޕޭޕަރަކަށް ކޮންމެ 

ހާޒިރުވެ އިނދެގެން ވަގުތުން ބަލާލާފައި ނުވަތަ ދުވަސްކޮޅެއް 

 1610ލިބުނުކަމުގައިވިއަސް ފަހަރެއްގައި  ދައްކަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް 

ބަރުންގެ ހުރިހާ ވަހަކަތަކެއް ނުވަތަ ނުދެއްކިދާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ މެން

ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކެއް މިކަހަލަ މަޖިލީހެއްގައި ނުދެއްކިހުރެދާނެ. 

ނުދެއްކި ހުރިކަމަށްވަންޏާ ދެން ހަމައެކަނި އެ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް އެ 

ދެން ނުދެއްކި ހުރި ވާހަކަތަކަށް ނުވަތަ   ހުރިއްޔާ،އިސްކޯޕް ލިމިޓްވެފަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް އެޚިޔާލުތަ  1615ކެއް އެއަށް ވެއްދޭގޮތެއް ނުވާނެ. އަޅުގަ

ހަނދާކުރަންޖެހޭ މަޤްޞަދަކީ މި ތައްޔާރުކުރަން މިއުޅޭ ނުވަތަ 

ނޑުމެން ކުރަން މިއުޅޭ މަސައްކަތަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ  އަޅުގަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ، ޤައުމަށް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް، އިޞްލާޙުކުރުން

ނޑުމެން މިފަހަރު ބޭނުންވާގޮތަށް އެން މެ ރަނގަޅު ޤާނުނުއަސާސީއެއް އަޅުގަ

ނޑު ނިންމާފައި ފާސްކުރެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުން.   1620މިހެންކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ދަންނަވާނީ ހަމަ މިދެންނެވިފަދައިން، އެފަދަ ގޮތަކަށް ސްކޯޕް ލިމިޓްނުވާ 

ށް އެ ކޮމިޓީއެއް ނުވަތަ ޤަނޫނުއަސާސީ ރަނގަޅަށް ބަލާ ދިރާސާކޮ ރިވިއު

އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ބައިތަކާބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް 

ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. އެ ކޮމިޓީން ލިބިދޭ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ނޑު ދަންނަވާނީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައްކުރުމާއި އަދި ފަންނީ   1625އަޅުގަ

ހެންވީމާ މި ނުކުތާތަކަށް އެހީ ހޯދުންވެސް ހިމެނެންވާނެކަމަށް. އެ
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ނޑުގެ ޚިޔާލު ހުށަހަޅަން.  ބެއްލެވޭގޮތަށް ގަވާއިދު ހެއްދެވުމަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

 1630ޝުކުރިއްޔާ. މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތޮޅުގެ އަނެއް ޝާހީން ޙަމީދު. ދެން މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ހަމައެއަ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދަށް.

 

ނޑު ޢައްސަލާމް މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ   ޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަހަރު އަޅުގަ

 1635 ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލަނީ، ރިޔާސަތުން ދެއްވި ފުރުޞަތާއެކު،  މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

ނ ވާހަކަދެއްކެވުން: ޑުމެން މިހާރު މި ހަދަން މަސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ ބައެއް ޚިޔާލު ހުށަހަޅާލެވޭތޯ.   އޮތުމަށް އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހުރުމަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނާ ބައެއް 

ނޑު  ކަންތައްތައް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޑްރާފްޓްކުރާ ގަވާއިދަކީ ފާހަގަކޮށްލާ  1640ހިތްވަނީ އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މައްދާތަކާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ބެހޭގޮތުން މި މަޖިލީހުގައި 

ވާހަކަދެކެވެމުންދާއިރު ތަންކޮޅެއް މިނިވަންކަމާއެކު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

ނޑުގެ އެއް  ފުރުޞަތު ލިބިފައި އޮންނަ ގަވާއިދަކަށްވުން. އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާހިތްވަނީ ހަމަ އެގަވާއިދުގައި ޚި ޔާލު. ދެން ދެވަނައަށް އަޅުގަ

 1645ޢިއްޒަތްތެރި ، ހުންނަން، މީޑިއާއިން ވަގުތުން ދުރައްނުދެއްކުނު ނަމަވެސް

ނޑު މިތަންކޮޅެ މިހެން ގެންނައިރުވެސް،  ރައީސް، ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުނުން ދަން ނަވާނަމަ، މީޑިއާއިން ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ގެންނަންޖެހޭނެއޭ، ނޫނީ މީޑިއާއިން ދައްކަން ޖެހޭނެއޭ. ދައްކާށޭ ޖެހޭނީ، 

ނޑު  އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ބުނާކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

 1650މިހާތަނަށް ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ބަލާއިރު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ 

ނޑުމެންގެ އަދުގެ ސަރުކާރަށް ހުރިކަމަށް  ހުރަސްތަކެއް، ދަތިތަކެއް އަޅުގަ

ނޑު އެފެންވަރުގައި ނުގެންގޮސް،  ނޑަށް ފެންނާތީވެ، އަޅުގަ އަޅުގަ
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ނޑު މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ.  އެއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ލުއިގޮތަކަށް އަޅުގަ

އަދި ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ވަގުތުން  ވަގުތުން މީޑިއާއިން ނުވަތަ

 1655ވަހުން ދުވަހަށް ނުކުރެވުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ބައެއް އެހެން ވަގުތަށް، ދު

ކަންތައްތަކުގައި، ޖަލްސާ ނިމުމާގުޅިގެން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޚަބަރުފަތުރާ 

މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީ  ޢާންމުންނަށް ،ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް 

ސޭހަގޮތެއްގައި ހެދުމާ ބެހޭގޮތުން މެންބަރުން އެ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލު ފަ

ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް ފެންނާނެކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުމެން މިރޭގަ  ނޑު އަދިވެސް ފާހަގަކޮށްލާހިތްވޭ، އަޅުގަ  1660ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ

އަދި މި ޚިޔާލާއެކުވެސް އެބައުޅޭ ގަވާއިދު ކިތައް ދުވަހުގެ ތެރޭގައިތޯ ނުވަތަ 

ނޑުމެން މި ނިންމަންޖެހެނީ. އެވެސް މިހާރު ކިހާދުވަހަކުންތޯ އަ  ޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާ ހިތްވޭ އިތުރު  ހުރިގޮތް ޚިޔާލު. ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ

ޚިޔާލެއްގެ ގޮތުން، ގަވާއިދު ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް 

ނޑުމެން މި  ނޑުމެން ޚިޔާލު ހަމަ ކުރާ ފަދައިން، މިފަހަރު އަޅުގަ  1665އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޚިޔާލުކުރާ،  ޚިޔާލުކުރާ، އެ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ޤާނޫނުއަސާސީވެސް ވަކިމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑައަޅަންވާނޭ. އެހެންގޮތަކަށް  ނޑުމެން އަޒުމު ކަ ނިންމާނެކަމަށް އަޅުގަ

ބުނާނަމަ ކޮންމެވެސް ލިޔުމެއްގައި ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުގެ ވާހަކަ  ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިހިސާބުން އަޅުގަ  1670ރައީސް. މިރޭ އަޅުގަ

ނިންމާލާނީއޭ. އެއީ އެހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފުރުޞަތުދީ، ޙަޤީޤަތުގައިވެސް 

ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގަވާއިދ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ނީ. އަދި ގެންދިއުމަށްޓަކައި. ގަޑިވެސް ބާރަޔާވެސް އަނެއްކޮޅުން ކައިރިވަ

އެހެން މެންބަރުންވެސް އެދިވަޑައިގެން އެބަތިއްބެވި. އެންމެ މުހިންމު ތިން 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާ ތިންކަމެއް މިދަންނަވާލީ. އަދި އޭގެ   1675ކަމަކަށް އަޅުގަ

އިތުރުން ދާދި ދެންމެއަކު ހަމަ ދ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޚިޔާލުވެސް އެއީ ހަމަ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިހާބު ފާހަގަކުރެއްވި 

ނޑުގެވެސް ޚިޔާލުގެވެސް ބައެއް، ހަމަ އެބޭފުޅާ ކުރެއްވި  އަޅުގަ
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ނޑުގެ އަނެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،  ޚިޔާލަކީވެސް. އަދި މީގެކުރިން އަޅުގަ

 1680ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަހީދު ޒަކީވެސްވަނީ ކުރީގެ 

ތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި. އެހެންވީމާ ޖަލްސާއެއްގައިވެސް ވަގުތާބެހޭގޮ

ނޑު މިހިސާބުން އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން  އަޅުގަ

 އިށީނދެލާނަން.  

 

 1685ޝުކުރިއްޔާ. މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުރު ޞަތު މިއަރުވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢަލީ ވަޙީދު. ދެން އަޅުގަ

 ޖަމީލަށް. هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ފަތުޙު

 

ނޑުވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އެއްޗެއް  ރައީސްލުޖުމްހޫ�ިރއްޔާގެ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

 1690 މެވެސް މުއްދަތެއް ދަންނަވާލާނީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލާ ނިންމުމަށް ކޮން ޖަމީލް هللا މެންބަރު ފަތުޙު

ނޑައެޅުމާބެހޭގޮތުން. އެގޮތުގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކަ

 ��ދުވަސް، އާދެ އެއީ ބަންދުދުވަސްތަކާނުލާ  ��މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި 

ނޑުވެސް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް  ދުވަހެއްގެ ވާހަކަ. އެޚިޔާލަށް އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އެއާއެކީގައި ކަލަންޑަރު ބަލާލާފައި އެ އަޅު ދުވަސް  ��ގަ

 1695 އެއްކޮށްލައްވާފައި، ޑެޑްލައިނަކީހަމަވަނީ ބަންދުދުވަސްތަކާވެސް 

ނޑުމެން ނިންމާފައި، ނިންމުން  ކޮންދުވަހެއްކަން އިނގޭކަހަލަގޮތަކަށް އަޅުގަ

މިތައްވަނަ ދުވަހު ކިހިނެތްވާނެބާވައޭ. އޭރުން އިނގޭނެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 

 ��ދުވަހައްކަށް ޑެޑްލައިން އޮތީ. އާދެ ނުވަތަ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ މިތައްވަނަ 

ނޑު ހިތުން ��ދުވަސް ވާރކިންގ، އާދެ  ހަމަ އެންމެ  ދުވަސް އަޅުގަ

 1700ރަނގަޅު މުއްދަތެއް. ދެން ގަވާއިދުގައި ހިމެނެންވާނެ އުސޫލީ ކަންތައްތަކާ 

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ޚިޔާލެއް  ބެހޭގޮތުން. އާދެ އަޅުގަ

ދަންނަވާލާނަން. އެއީ ކަމަށް ހޮވިފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން 

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ މިފަހަރު ގަވާއިދު  ވިސްނާލެއްވުމަށްޓަކައި، އަޅުގަ

އެކުލަވާލާއިރުގައި އޭގެ ތަފާތު ބައިތައް ވަކިވާގޮތަކަށް، އާދެ އޭގެ މާނައަކީ 
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 1705ބާބުތަކަކަށް ބެހިފައި، އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫންކަމުގައި  ކޮންމެހެން

ވިއަސްވެސް ޖަލްސާގައި ކަންތައްތައް ހިނގާގޮތާއި ނުވަތަ ވާހަކަދެކެވޭގޮތާ 

ނުވަތަ ވޯޓުނެގުމާ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެއީ އެއްބައެއްކަމަށް ބައްލަވާފައި. 

މާބެހޭގޮތުން އިދާރީ ބައެއްކަހަލަ ކަންތައްތައް އެބަހުރޭ. ސަލާމް ބުނު

ނުވަތަ�ަ އެނޫންވެސް ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން. އެހެންވެ އެބައިތައް 

ނޑަށް ހީވަނީ ވަކިވާކަހަލަ   1710ގޮތަކަށް ކެޓަގަރައިޒްކުރެވިފައި އޮތުމުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެއަށް ރެފަރެންސް ދޭ އިރުގައި  ތަންކޮޅެއް ބަލާލާއިރުގައި އަޅުގަ

ނޑު  ޓޯރިއަލްކަމެއްގެފަސޭހަވާނެހެން. އެއީ ހަމައެކަނި އެޑި ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އަތްމަތީގައި މި  ދަންނަވާލާލަން. މިހެން މިދަންނަވާލީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލާލަން މިއޮތީ ކުރީގެ އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު  އޮންނަ، އަޅުގަ

 1715ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު. ދެން ހަމައެފަދައިން ރައްޔިތުންގެ 

ނޑުމެން މި ހާރު މަޖިލީހުގެ މި ހިނގަމުންދާ ގަވާއިދު. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެގޮތަކަށް�ް އެބައިބައި ވަކިކުރެވިއްޖެއްޔާ ވަރަށް 

ރ. އަތޮޅުގެ  ބެހޭގޮތުން. ރަނގަޅުވާނެ. ދެން ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ ސްކޯޕާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅަކީ 

 1720ޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ކުރަމުން ގެންދިޔަ ޚިޔާލެއް. އާދެ ކޮންމެހެން އަ

ނޑަށް  ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ ސްކޯޕް އެހެންގޮތަ�ަކަށް އޮތުމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވިސްނާލެވިދާނެ  ލްކޮށް އެ ރަލަކަންނޭނގެ ޕެހީވަނީ އަޅުގަ

ވަކި  ހޭނެ އެއީޑްރާފްޓްކުރާބަޔަކީ ހަމަ، ޑްރާފްޓްކުރާ ބަޔަކު ތިބެންވެސްޖެ

 ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް ދެންމެ ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި

ނޑުމެން މިކުރަމުން މިގެންދާ  ފަދަ ފަންކްޝަނެއް  1725ކުރާ ކޮމިޓީއެއް، އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  މަސައްކަތްތަކުގެ ބެކްގްރައުންޑުގައި ހުރުން އެއީ އަޅުގަ

ދެ އޭނާ ދެއްވި ނަމެއް ރިވިއުކުރާ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއްހެން. އާ

ނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް  ކޮމިޓީއެއްގެ ވާހަކައެއް ދެން އެކަންތައް އަޅުގަ

 ރަނގަޅަށް އެއާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަވާލެއްވުމަށް ފަހުގައި އެ މެކޭނިޒަމް

 1730ކޮންމެއަކަސް ހަމަޖެހިފައި އޮތުންއެއީ. އެހެންވީމާ ހަމައެކަނި 
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ނޑަށްވެސް ހީވަނީ މި ނޑުމެން މިތާނގައި އަޅުގަ ނިވަންކަމާއެކީގައި އަޅުގަ

ޚިޔާލުތަކެއް ފާޅުކުރުމަށް ފަހުގައި، ހަމައެކަނި ފާޅުކުރާ ޚިޔާލުތައް 

ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަކަށް ދިއުމަށްފަހުގައި އެ ބޭފުޅުން އެ ޚިޔާލުތައް 

ނުވަތަ އެއާ އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިން ޑްރާފްޓްތަކެއް  ކުރައްވާފައިސަމަރައިޒް

 1735ދަވާފައި ފޮނުއްވުމުގެ އިތުރަށް އުސޫލީ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ހައް

ނޑުމެންގެ ބަޙުޘްތަކުގައި  ދިރާސާކޮށް، ރިސާރޗްކޮށް  ނުވަތަ އަޅުގަ

ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް ޑިފައިންވެގެން ސާފުވެގެން ވާހަކަދެކެވޭ މިސްރާބުތައް 

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ގެންދާނެ ޓީއެއް ނުވަތަ ކޮމި ދާކަހަލަގޮތަކަށް، އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  ކޮންމެސް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބޮޑީއެއް އޮތުން އެއި އަޅުގަ

 1740 ކަމެއްހެން. އާދެ އެ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރސް ބޭނުންތެރި  ވަރަށް

ނޑަށް  ބޭނުންވާނެ ރިސާރޗްވެސް ބޭނުންވާނެ އެކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ކުރަންޖެހޭނެހެން.  ހީވަނީ މިފަހަރު އަޅުގަ

ނޑުވެސް ވަރަށް ތަރުޙީބުދޭ ޚިޔާލެއްކަމަށް  އެހެންވީމާ އެ ޚިޔާލުފުޅަކީ އަޅުގަ

ނޑު ހިތައް  ނޑު ދަންނަވާލަން. ދެން ހަމަ އެއާއި އެކީގައި އަޅުގަ އަޅުގަ

 1745އަރާ ކުރީގައި ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ގޮތެއްވެސްމެ އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރު 

އިރު އެ ކަންތައްތައް ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ގަވާއިދު އެކުލަވާލާ 

އެނގޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގަވާއިދު ތެރޭގައި ހިމަނާފައި ބޭއްވުން 

ނޑުމެން ބާއްވަމުން  ކިހިނެއްވާނެބާއޭ. އާދެ އެއި ޖަލްސާތަކެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ގެންދާއިރުގައި ބައެއްކަހަލަ އުސޫލީ ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

 1750ފާޅުކޮށް ވީހާވެސް ތަނަވަސް ގޮތެއްގައި ވީހާވެސް މިނިވަންގޮތެއްގައި ޚިޔާލު

ޚިޔާލުފާޅުކޮށް ހެދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގައިވެސް އެބައޮވޭ 

ދޭތެރެދޭތެރެއިން ނުރަސްމީގޮތުން ހަމަ ޖަލްސާތަކެއް ކުރެވިފައި މިކަންތައް 

ނޑު  ޚިޔާލެއް  ޒްކުރުމުގެބޭނުންކޮށްލާ ހިތްވަނީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިއަޅުގަ

ނޑަށް ފެނެއޭ. އެހެންވީމާ އެކަމަށް  ނޑުގެ އެބައޮތް. ނުވަތަ އަޅުގަ އަޅުގަ

 1755ވާއިދުގެ ތެރޭގައި ދީފައި އޮތުން. އޭގެ ކޮންމެސް ކަހަލަ ޕްރޮވިޝަނެއް ގަ 

މާނައަކީ އެއީހަމަ ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ގަވާއިދު ތަންދޭ ހުއްދަދޭ 
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ނޑަށް ކަމެއް ކަމުގައި ހެދިފަ އި އޮތުން. މިހެން މި ދަންނަވާލީ އަޅުގަ

ވިސްނޭ ގޮތުގައި ވިއްޔާ ބަޙުޡްކުރެވުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މުހިންމު އުސޫލީ 

ނޑުމެން މި ގެންދާ  ކަންތައްތައް ހަމަ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގައި އަޅުގަ

 1760ގަވާއިދުގެ މަތިން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ އިތުރަށް އެއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް 

ތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކާލާހެދުން އެއީ އެއްބައިފަހަރަށް އޭގެ ނުރަސްމީ ގޮ

ވަނަ  4ވަނަ ނުވަތަ  3ފައިދާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނިގެންދާ ކަމެކޭ. ދެން 

ނޑު މިހާރު ކިތައް ވަނަ ކަމެއްވެސް ހަނދާނެއް ނެތް. ކޮންމެއަކަސް  އަޅުގަ

ނޑުވެސް ވާހަކައަކީ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ  ދެން އޮތް ޕޮއިންޓަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ އިޞްލާޙުތަކަކަކީ   1765އާދެ މިފަހަރު އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކި މަރްޙަލާތަކުގައި މިހާ ހިސާބަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ

އައިރުވެސް ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުތަކާއި އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން 

ނޑު ހިތުން ކަމެކޭ. މުޅި ޕްރޮސެ ޝާމިލުވެގެން އައިސްފައިއޮތް  ސަކީ އަޅުގަ

ކަމެއް.  މިހާރު މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރުވެސް އެ ރޫޙުގައި ކުރިއަށްދާ

 1770އެހެންކަމަށް ވާއިރުގައި މިހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދެން 

ދާއިރުގައިވެސް އެ ޝާމިލްވުމުގެ ކޮންމެސް ގޮތްތަކެއް އެއީ ބައެއް 

ނޑައެޅިގެން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ހުށަހަޅުއްވާ ކަ 

ޚިޔާލުފުޅުތައް އެހެންވެ އެ ޝާމިލުވުމުގެ އެބައި ކިހިނެއްތޯ ގެންދާނީ 

ނޑު ހިތުން ބާއްވަން. އެވެސް ކޮންމެސް ވަރަކަށް  ހުޅުވިފައި އޮތުން. އަޅުގަ

ނޑުމެން އަކަންތައް ދާއިރާ  ހަމައެކަނި ސްޓްރިކްޓްވެގެންގޮސް  1775ނުވަތަ އަޅުގަ

ތެރޭގައޭ  ރިހާކަމެއް މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރުގެހުހަނިކޮށްގެން މިހާރު މިއޮތީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެތެރޭގައޭ ދެން އެހެންމީހަކު ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް 

ބައިވެރިކުރުމަކީ އެއީކީ ބޭނުންކަމެއް ނޫނޭ ބޭނުންތެރިކަމެއްވެސް ނޫނޭ. 

ބަލާއިރުގައި އެއީވެސް ކަންނޭނގެ  ޤާނޫނީގޮތުން ނޫނީ ލީގަލީ

ނ ނޑުމެން މި ކުރަމުން އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ  1780ޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އަޅުގަ

ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ ހަމައެކަނި އެ ދާއިރާގައި އެ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި 

ބޭއްވުމަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން ގެންދާ ސިޔާސީ 
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މަސައްކަތެއްހެން. އާދެ ދެންމެ ރ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް 

ވިދާޅުވި އަދި އޭގެކުރީގެވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ކުރު ގޮތަކަށް

ނޑު މިހިތައް އަރަނީ އެހެންވީމާ ގަވާއިދު އެކުލަވާލާއިރުގައި   1785ވިދާޅުވި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގައި ނުވަތަ ކިހާ ހިސާބަކަށް  މި އަޅުގަ

އް ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތައް ގެންދެވިއްޖެތޯ ނުވަތަ ކިހާވަރެއްގެ ޚިޔާލުތަކެ

ނޑުމެންގެ ތަޞަވުރުތައް މި ދަނީ އެކަން މީހުންނަށް  ގޮތްގޮތަކަށްތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެނގޭނެ ކަހަލަ  ކޮންމެސް މެކޭނިޒަމަށްވެސް އަޅުގަ

 1790ނަމަވެސް އެ  އެހަށް އެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ބޮޑީއެއްގެ ތެރޭން

ނޑު ހިތުން ނޫންގޮތަކަށް ނަމަވެސް އެއާއި ދޭތެ ރޭގައިވެސް އަޅުގަ

ޚިޔާލުކޮށްލުމަކީ ދެން މި ވާހަކަތައް މި ދެކެވެނީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ 

ނޑު ހިތައް އަރަނީ ގަވާއިދު  ދާއިރާގައި ކަމަށް ވާއިރު އެ އަޅުގަ

އެކުލަވާލާއިރު ކަންތައްތަކާދޭތެރޭ ޚިޔާލު ނުކޮށްފިނަމަ ދެން ގަވާއިދު 

 1795ގައި އޭގެ ބޭރުގައި މިހިން ހުންނަ ހުރިހާ އެކުލަވާލެވިގެން އަންނައިރު

ޚިޔާލަކީ ގަވާއިދުން ބޭރުގައި ކުރެވޭ ޚިޔާލުތަކެއް ކަމުގައި ވެއްޖީވިއްޔާ ދެން 

ނިކުމެ ދާނެ ދަތިތަކަށް ވިސްނާލާފައި މި ދެންނި ކަހަލަ ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކެއް 

 ނެތޯ އެއަށް އިންކްލޫޑްކުރެވޭގޮތަށް ނުވަތަ އިންކްލޫސިވްގޮތަކަށް ގެނދެވިދާ

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އެންމެ  އެވެސް ބައްލަވައިލެއްވުން އަޅުގަ

ނޑު މިވަގުތު ދަންނަވާލަން ފާހަގަކޮށްފައި   1800ރަނގަޅުވާނެހެން. އާދެ މީ އަޅުގަ

 ހުރި ނުކުތާތައް ޝުކުރިއްޔާ.

 

ތާޛު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސް ޝުކުރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޖަމީލް. އާދެ ވާހަކަ ދައްކަވަން އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން هللا ފަތުޙު

ނޑު ދެންމި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ   1805އެދިވަޑައިގަންނަވާފަ އެބަހުރި. އަޅުގަ

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަމީރަށް.

 

ނޑު ދަންނަވާލާނީޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   ސް. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު  އަޙްމަދު ސަމީރު 

ނޑުވެސް  ��ވިދާޅުވިފަދައިން  ވާހަކަދެއްކެވުން:  1810ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއީ އަޅުގަ

ތީ އަދި އޭގެ އިތުރުން އެ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެކަމަށް އެދޭ މުއްދަތަކަށް ވާ

މުއްދަތުގައި ފަސޭހަވެދާނެ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްގެ ވާހަކަ 

ނޑަށްފެންނަ  ޚިޔާލެއްވެސް  5ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައިޔާއި އަދި އަޅުގަ

ދަންނަވާލުމަށް. އެއީ އަޅުގަނޑު މިވަގުތުކޮޅު ވަރަށް ކު�ުރުކޮށް 

 1815 ��98ޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނިންމާލެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަން. ރައް

ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކުރައްވާފައި އޮތް ގަވާއިދު ފޮތެއް އެބައޮތް 

އެކުލަވާލެވިފައި އެއާއި އެކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފޮތެއް 

ނޑު ހިތައް އަރަނީ މި ކޮމިޓީއަށް ފަސޭހަކޮށް  އެބައޮތް. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނުވަތަ އިދާރީ ބޭފުޅުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ރަ

 1820ބިނާކޮށްނަމަވެސް ނުވަތަ އެ ބޭބޭފުޅުންގެ  ރިފަރެންސްތަކުގެ މައްޗަށް މި 

އަދި ޚިޔާލުފުޅުގެ މައްޗަށް ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކުރައްވާފައި އެ ކޮމިޓީއަށް 

ތްތަކަށް ފޮނުވައި ދެވިއްޖެކަމަށް ވަންޏާ އެއީ އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަ

ނޑަށް ފެންނަ  ވާހަކަ އެކަންތަކަށް  ހަލުވިކަމެއް އަންނާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އެކަން އެގޮތަށްކޮށް ދެވިދާނެތޯ ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ. ދެން އޭގެ  އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާފައިވާނެ   1825އިތުރަށް މި ކުރީގެ ޖަލްސާއެއްގައިވެސް އަޅުގަ

ނޑު ކޮމިޓީގެ ބައިގެ ތެރޭ ގައި ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދުގެ ފަދައިން މި އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް އާދެ މީގެ ކުރީގައިވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން  ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑު މި  ހިމަނާލަން ބޭނުންވޭ ދިރާސާކުރާނެ ކޮމިޓީއެއް އޮތުން އެއީ އަޅުގަ

ދެންނެވީ ކުރީގެ މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިރާސާކުރާނެ 

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރ.އަތޮޅުގެ ކޮމިޓީއެއް އޮތުމަކީ ވަ  1830ރަށް އަޅުގަ

މެންބަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސްވެސް ވިދާޅުވިފަދައިން އެކަން 

ނޑު  ނޑު ހުށަހަޅާކަމެއް. އަދި އެކަމަށް އަޅުގަ އެގޮތަށް އޮތުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅާ އެހެން  ތާޢީދުވެސް ކުރަން. އަދި އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަ

ނޑު ބޭނުން އެގޮތުގެ ޚިޔާލެއްގެ  ގޮތުގައި ގަވާއިދުގައި ހިމަނަން އަޅުގަ
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 1835ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އެ މަޖިލީހުން  އްމަތިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތަ

މަޖިލީހުން ފާސްވުމުގެ ކުރިން މި ނަންގަތީ  ޑްރާފްޓްކުރެވި އްމާއްދާތަ

މުގެ މަޖިލީހުން ވޯޓަކަށް އަހައި އޭތި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ތަސްދީޤު ކުރު

ކުރިން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލަށް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާލުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނޑު މިހެން މި ދެންނެވީ  ނޑު ހުށަހަޅަން. އެއީ އަޅުގަ ދިނުމަށް އަޅުގަ

 1840މިކަން ފެށިގެން މިއައީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިފަދައިން 

މުގެ ބޭނުމުގައި މިކަން މިއޮތީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއެކުގައި މިކަން ކުރު

ނޑުމެން  ވަރަށް ބޮޑަށް އައިސްފައި އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ

މަޖިލިސްތެރޭގައި މިކަން ނިމިގެން ދާއިރު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު 

ނޑުމެންނަށް ހޯދޭނީ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އެފަދަ ފުރުޞަތެއް  އަޅުގަ

ނޑު  ޙާޞިލްކޮށްދީގެން ކަމަށް އެހެންވީމާ  1845މިވާހަކަތަށް ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

 ފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލީ ވަރަށް�ް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ.

 

ނޑު ދަންނަވާލާނީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފެލިދެއަތޮޅު މެންބަރު   . އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން އަޙްމަދު ޝާޙިދު 

ނޑު ތާޢީދުކުރާ ވާހަކަ. ދެވަނަ  �� ހުށަހެޅުއްވި މަސައްކަތު  ވާހަކަދެއްކެވުން:  1850ދުވަހަށް އަޅުގަ

ކަމަކަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ ކޮމިޓީން ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގައި 

ނޑުގެ ނޑު އުސޫލުތަކާމެދު އަޅުގަ  ވިސްނުންފުޅުގައި ގެންގުޅުއްވަންވީ މައިގަ

ނޑު  ޚިޔާލު ހުރިގޮތް މިކަމުގައި ވިސްނުންފުޅުގައި ގެންގުޅުއްވަންވީ މައިގަ

އުސޫލުތަކާމެދު އެއްޗެއް ދަންނަވާކަމަށްވާތީ ގަވާއިދުގައި އެކުލަވާލައްވާއިރު 

ނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވައެއް ނުލާނަން.   1855އޭގައި ހުންނަންވީ ބައިތަކާމެދު އަޅުގަ

ނޑު ހަމައެކަނި ދަންނަވާލާނީ ކޮ މިޓީން ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމުގައި އަޅުގަ

ނޑު އުސޫލުތަކާ  އެބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅުގައި ގެންގުޅުއްވަންވީ މައިގަ

ނޑު ދެކެނީ އެ ބޭފުޅުންގެ  ބެހޭގޮތުން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ވިސްނުންފުޅުގައި ގެންގުޅުއްވަންވާނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއި 

 1860ކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެގޮތަކަށް ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް. އަދި އޮމާން ކަމާއެ
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ހަމަ އެއާއިއެކު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ 

ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ގަވާއިދު އެކުލަވާލުން. އަދި ހަމައެއާއިއެކު 

މި ގަވާއިދު ހިމެނިފައި  މަޖިލީހުގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރު ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް

 އޮތުން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 1865 

ނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވާ  .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މާލޭ މެންބަރު   އަޅުގަ

ނޑުމެން  އަޙްމަދު ޢާތިފް   ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް  ޕޮއިންޓަކީ އަޅުގަ

ބަލާއިރު  ހެދި ކަމުގައިވިޔަސް ކުރީގެ ތަޖުރިބާއަށް  ވިސްނައިގެން ދެއްކެވުން:ވާހަކަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިފަ އެބަހުރި. ކުރީފަހަރު ޤާނޫނުއަސާސީ  އަޅުގަ

 1870އިޞްލާޙުކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް ބައެއްފަހަރު ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙުގެންނަން 

އުޅެންޖެހިފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ  ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން 

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރާނެ މަޖިލީހު ން ބޭނުންވެއްޖެކަމަށް ވަންޏާ ދެން އަޅުގަ

ނޑު  ގޮތަކާބެހޭ މާއްދާއެއް އެ ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި އޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އެބައޮވޭ  ހުށަހަޅަށް. މިހެން ދަންނަވާއިރު އަޅުގަ

 1875ހުގެ ކުރީ ފަހަރު ޤާނޫނުއަސާސީ ހަދަމުން ދިޔައިރު ގެންގުޅުނު މަޖިލީ

ގަވާއިދު އަދި އޭގެތޭގައި އޮތް ވަކި ކަރުދާސްކޮޅެއްގައި އެބައޮވޭ މަޖިލީހުގެ 

ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަކާ ނުލާ ޢަމަލުކުރުމަށް މަޖިލީހުން 

ނިންމަވާފައިވާ ކަންތައްތައް. މިކަހަލަ ކަންތަކާވެސް ދިމާވެފައި ހުރީތީ 

ނޑު މިވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ. ދެން ގަވާ  އިދެއް ހަދާ ނިންމާލަން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން މި ހުށަހަޅާ މުއްދަތު އަވަސްކުރުމަކީ އެއި އަޅުގަ  1880އަޅުގަ

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  އެންމެންވެސް އެދޭ ގޮތް. ނަމަވެސް އަޅުގަ

ތާޢީދުކުރެވޭ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވައިފި ރ.އަތޮޅުގެ މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު. 

ނޑުމެންނަށް އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަ ވަރަކަށް ދުވަސް  ��ޅުގަ

ނޑު ހިތައް  ފުއްދިދާނެބާއޭ ކުޑަކޮށް ހިތައް އަރާތީ އެސުވާލުވެސް އަޅުގަ

 1885 ވަންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލުމާއެކުގައި ވާހަކަ ކުރުކުރަން ޝުކުރިއްޔާ.
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ނޑުވެސް ދެ ބޭފުޅަށް  މާލެއަތޮޅު މެންބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ އަޅުގަ

 ބޭނުންވީ. އެއީ ދ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ތާޢީދުކޮށްލަން މީގައި ބޮޑަށް ރާޙިމް ޝަރީފް އިބް 

ނޑު  ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިޙާބު ދެއްކެވިވާހަކަފުޅު. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ

 1890ދައްކަން ބޭނުންވި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ރ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ކުރުގޮތަކަށް ވިދާޅުވެ ދެއްވައިފި. އާދެ މި ޤައުމީ މީޑިއާގެ ޢަލީ ވަޙީދު 

ވާހަކަ ދެއްކެވި. މީޑިއާއިން މި ޖަލްސާ ދެއްކުމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަ 

ނޑަށް ހީވަނީ މި ގަވާއިދު އެކުލަވާލާއިރު ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ   އަޅުގަ

ނާނެހެން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅުގައި އެކަން މިފަހަރު ހުން

 1895ގެ ވާހަކައާއި އެއީ މީގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ޑިމޮކްރަސީ

ފެންނަންގޮތަށް ކަންތައްތައް  ށް ހާމަކޮށް ދެފު އާއި ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ ވާހަކަ 

ނިންމުމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދައްކަވާފައިވަނީ އެ ބޭފުޅުން. 

ނޑަށް ހީވަނީ ރު އެ މި ގަވާއިދު އެކުލަވާލާއި އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑިފުޅުގައި  އެހެންވީމާ މި ފުރުޞަތުގައި  ހުންނާނެހެން ވިސްނުންފުޅު ސިކު

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ ޝުކުރިއްޔާ.  1900 އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ޝު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ންނަވާލީދަ އަޙްމަދު ޝަޙީދު މެންބަރު 

ޢަހްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެޅުއްވި މުއްދަތަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި  ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1905މިހާރު ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ މަޢުޟޫއާ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމަށް 

ނޑު ހިތައް އަރަނީ މިރޭ އަދި އެހެންނަމަވެސް ވަގުތު ކުޑަވަމު ންދާތީ އަޅުގަ

ނޑު ނިމުމަށްވެސް ބޭނުންވާތީވެ މިހާރު އެކި ބޭފުޅުން ދެއްކެވި  އަޅުގަ

ނޑު ޚިޔާލުތައް ދާދި އެއްގޮތްކަމަށް ވާތީވެ އިތުރަށް  ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަ

އެއަށް ނުގޮސް އާދެ މިދެންނެވި މުއްދަތަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާފައި 

 1910 ށް ވަކިވެލަން ވައްސަލާމު ޢަލައިކުމް.މިވަގުތަ
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. އަޙްމަދު  ޝުކުރިއްޔާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝަޙީދު. އާދެ ޑރ. ޝަހީދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެ ޢިޝާރާތްކުރެއްވި 

ނޑުމެން އާދައިގެ ގޮތެއްގައި ޖަލްސާ ބާއްވާ ވަ ގުތު މިހާރު ފަދައިން އަޅުގަ

 1915ނިމެން ވަރަށް ކައިރިވެއްޖެ. ނަމަވެސް މެންބަރުން އެދި ވަޑައިގަންނަވަންޏާ 

ނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި މިހިރަ ކަންތައް ނިންމާލެވެންދެން  މިހާރު މި އަޅުގަ

ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއްހެން ހީވޭ. މިހާރު 

ބޭފުޅުންނަށް  5ބޭފުޅުން އެ  5ފައިވަނީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދި ވަޑައިގެން

ނޑަށް ހީވަނީ އެބޭފުޅުންވެސް  ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަޅުގަ އަޅުގަ

 1920ވަގުތުގެ ނާޒުކުކަމަށް ވިސްނާވަޑައިގެން މީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުގޮތެއްގައި 

މިކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޚިޔާލުފުޅު ކުރައްވާނެކަމަށް އާދެ، މާލެ 

ނޑު هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޞިލް ޢަބްދު އަތޮޅުގެ ޝާކިރަށް އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.  

 

ނޑުވަރަށް  މާލެއަތޮޅު މެންބަރު   1925 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގަޑިވެސް ކައިރިވުމާއެކު އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެ ކުރުކޮށް   ޝާކިރުهللا ޢަބްދު  ދެނީ ދަންނަވާލާނަން ވާހަކައެއް އެއީ އަޅުގަ

ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މި ޑްރާފްޓް މަޖިލީހަ�ަށް  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެޅުއްވި މުއްދަތު އެ ތަންކޮޅެއް 

ނޑުވެސް އެއަށް ތާއީދުކުރަމުން ތަންކޮޅެއް  ތަފްޞީލުކޮށް އަޅުގަ

 1930ށް ދަންނަވާލަން. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަފްޞީލްކޮށް ވާހަކައެއް އެއަ

ޖަމީލްވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަތުޙު 

ވާހަކައިގެ ކުރީބައެއްވަނީ މިއަށް ފުރިހަމަ ކޮށްލަދެއްވާފައި އެއީ 

ނޑަށވެސް އެ މުއްދަތު ފެންނަނީ ރަނގަޅު މުއްދަތެއްކަމަށް. ދެން އެ  އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭ މި ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލި  މުއްދަތަށް އިތުރުކޮށްލަން އަޅުގަ

 1935ދުވަސްކަމަށް  ��ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި 

ނޑަށް  އެތަނަށް�ް ފުރިހަމަ ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އެބައި އިތުރުކޮށްލުމަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ އެއް ވާހަކައަކީ ދެވަނަ  ނޑު ފެނޭ.ދެން އެއީ އަޅުގަ ވާހަކައަކަށް އަޅުގަ
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ދަންނަވާނީ ރ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދުވެސް 

ޢިޝާރާތްކުރައްވައިފި ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް އެއީ މި 

 1940ގަވާއިދުއެކުލަވާލުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލިސް ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނޑައެޅުންއެއީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ކޮންމެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކަ

ނޑުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެއަށް ތާޢިދުކުރެވޭ. އެއީ  ކަމެއްކަމަށް. ދެން އަޅުގަ

ކޮންމެސް މުއްދަތެއް އޮވެފައި ދެން ކުރިއަށް ދިޔުން�ް އެއީވެސް  

ނޑުމެން ނިންމާލުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ވަރަށް ބޮޑުކަމަކަށް ވެގެންދާނެ.  އަޅުގަ

ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން ލައި  1945ނުގަނެގެން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ އަޅުގަ

ނޑަށް  އެއީކީވެސް ރަނގަޅުކަމެއްނޫން. އެހެން ނަމަވެސް އެގޮތުން އަޅުގަ

ފެނޭ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގައި ޚާއްޞަ މަޖިލިސް ފެށޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މަސް ދުވަސް އެކުލަވާލަން  �5ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

ނޑަށް ފެނޭ. ދެން އެ މުއްދަތަށް ނުނިމިއްޖެކަމަށް ވާނަމަ މަޖިލީހަށް  އަޅުގަ

 1950އެކަން ހުށަހަޅާ މުއްދަތެއް އިތުރުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަން 

ނޑު ހުށަހަޅަން. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ގަވާއިދުގައި  ފެންނަކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު  ނޑު ހުށަހަޅަން މިއީ އަޅުގަ އެކުލަވާލުމަށް ފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަ

 ވާލަން ބޭނުންވެއްޖެ ވާހަކައަކީ.ދަންނަ

ނޑު  ޝުކުރިއްޔާ މާލެއަތޮޅުގެ :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ މިހާރު އަޅުގަ

 1955ކުރިން ދެންނެވި ވަރަށްވުރެ ވާހަކަ ދައްކަވަން ފުރުޞަތަށް 

މާ އެދިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ތަންކޮޅެއް ގިނަވެއްޖެ. އެހެންވީ

ނޑު މިހާހިސާބުން މެންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެން މިރޭ މި ޚިޔާލު  އަޅުގަ

ނޑުމެން ޖަލްސާ ދިގު ދަންމާލުން އެއީ  ފާޅުކޮށް ނިންމާލަން އަޅުގަ

ތިބޭފުޅުން އިޢުތިރާޒްނުކުރައްވާ ކަމެއްތޯ އަދި ޖަލްސާކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް 

 1960އްވުން އެދެން ތެދުތެދަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވާނަމަ އެގޮތަށް ޚިޔާލު ދެ 

ނޑުމެންނަށް މިރޭގެ ޖަލްސާކުރިއަށް ކުޑައިރުކޮށްޅެއް  ދަންނަވާނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ދިގު ކޮށްލައިގެން ނަމަވެސް މިކަން ނިންމާ ލެވިއްޖެއްޔާ އަޅުގަ

މަސައްކަތް ޢަމަލީގޮތުން ކުރަން ފެއްޓޭނެ. އެހެން ނޫނީވިއްޔާ 
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ނޑުމެންނަށް ދެން އަނެއްކާވެ ސް ޖަލްސާއެއް ބާއްވަންވެސް ތަންކޮޅެއް އަޅުގަ

 1965ދުރަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ އެހެންވީމާ އެކަހަލަ ކަންތައްތައްހުރީ. ހަމަ 

ނޑުމެންނަށް  ސާފުކޮށް ދަންނަވާކަމަށްވާނަމަ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

މިކަމަށް ލިބޭ ދެތިން ރެއެއް މި ލިބެނީ އަނެއްކާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ސް އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮތްގޮތުގައި ކުރިއަށް ފެށޭ ޖަލްސާއެއްވެ

ހަފްތާގައި ބޭއްވުމަށް ޤަސްދުކުރައްވާ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ މި ތާނގެ މޭޒުތަކުގެ 

 1970އެރޭންޖްމަންޓަވެސް ކުޑަކޮށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ދެން 

ނޑުމެން ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ވެއްޖެއްޔާ ތަން ކޮޅެއް އަނެއްކާ އަޅުގަ

ފަހަތަށް ދާނީ އެހެންވީމާ ކަން އޮތްގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވާފައި ތި 

ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކަށް މި ދެންނެވީ ޖަލްސާ ކުޑަކޮށް ދިގުދަންމާލަން 

ނޑު އެދެން. އާދެ  ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ. ތިބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަށް އަޅުގަ

 1975ފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު އަލް

ނޑު.  އެދިވަޑައިގެންފި ފުރުޞަތު އަރުވަން އަޅުގަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ދަންނަވާލާ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވާޖިބު  ހިތްވޭ އަޅުގަނޑުމެން  ޢަލީ ވަޙީދު މެންބަރު 

ނޑުމެން މިވަނީ ވާހަކަދެއްކެވުން:  1980ވަރަށް ހިތުގެ އަޑިން އެކަން  ޢަދާކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން ދެންމެ ތި ވިދާޅުވިފަދައިން  ޤަބޫލުކޮ�ަށްފައި. އަޅުގަ

މި ހޯލު އޮތި�ީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށްވެސް އަދި ޚާއްޞަ 

ނޑުމެން އެންމެންވެސް ހަމަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށްވެސް. އަޅު  ގަ

މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު މިއޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނޑަށް ހީވަނީ   1985އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި. އެހެންކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަ

ނޑަށް އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ޤުރުބާނީއެއްވާން  އަޅުގަ

ދި ކުޑަތަންކޮޅެއް ދަންމާލައިގެން ނަމަވެސް އެހެންވީމާ މިރޭގެ ވަގުތު އަ 

ނޑުމެންނަށް މި ކުރަންއުޅޭ ކަންތައް ނިންމާ  ޙަޤީގަތުގައި މިރޭ އަޅުގަ

ލެވިއްޖެއްޔާ ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ފަދައިން ގަވާއިދު ކުރިއަށް ގެންދާ ކޮމިޓީގެ 
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ނޑުމެން މިކަމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ   1990މަސައްކަތް ފެއްޓިދާނެ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވޯޓުލާ އެމީހުން އަރި ހުގައިބުނެ އެމީހުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންނަށް އެމީހުން މި އިތުބާރުކުރުމުން ދެން އަޅުގަ އަޅުގަ

އަމިއްލަ އެހެން ކަންތައްތަކަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ތި 

ވިދާޅުވިފަދައިން ޤައުމީ އެހާ ބޮޑުކަމެއް ދޫކޮށްލާފައި ފަހަތަށް 

ނޑު ވަކި ދާންޖެހޭނެކަ ނޑަކަށް ނުވިސްނޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ  1995މަށް އަޅުގަ

ވާހަކަ ކިތަންމެ ދިގުކޮށް ދެއްކިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ހަމަ އެހެން 

ބޭފުޅުންވެސް ޤަބޫލުފުޅިއްޔާ މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ. އެހެންވީމާ 

ނޑު ހަމައެކަނި ޚިޔާލަކީ ކުޑަތަންކޮޅެއް ކުރިއަށް މިރޭ އަދިވެސް  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ގަވާއިދު ހެދުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއާ ގެން ގޮސްގެން އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަކަމެކޭ. ފަހުން   2000ހަވާލުކުރެވެންދެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ އަޅުގަ

އެއީ ހުށަހަޅަންޖެހިއްޖެ މައްސަލައެއްވިޔަސް ހުށަހަޅާގޮތަށް މިހިރީ 

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ ރޭގެ ޖަލްސާވެސް  ކުރިއްޔާޝު ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަކަށް  ނޑު  �3ގާތްގަ  2005ށް މިނެޓު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާތީ އަޅުގަ

ނޑަކަށް  ތިބޭފުޅުން އިޢްތިރާޒްނުކުރައްވާ، އިޢްތިރާޒުކުރެއްވި އަޑެއް އަޅުގަ

ރެ ށް ވު ��513ނީވޭތީ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

ނޑު ޖަލްސާ  އިތުރަކަށް ނުގެންދާނަން. އެހާ ހިސާބުން ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ހުއްޓާލާނަން. އެ ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭވަރުވާނެ. އާދެ   2010ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިހާރު އަޅުގަ

 ބަރު އަލްފާޟިލް ބަންދު އިބްރާހީމް ސަލީމަށް.ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

ނޑު މިރޭ ވަރަށް ކުރުކޮށް ވާހަކަ  ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 2015 ދު ޝިހާބު މުޙަންމައަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެންދާނަން އެއީ ދ. މެންބަރު އިބްރހީމް ސަލީމް 
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 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ބެހޭގޮތުން ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް އުސޫލުތަކަކާ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު   އެބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅަށް ދަންނަވާލަން ތާއީދުކުރަމުން، އަޅުގަ

ނޑަކަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މި ބޭނުންފުޅުވަނީ، ޢާންމު ގޮތެއްގައި  ގާތްގަ

މަށާއި އެބާއްވާނެ ދުވަހެއް ކުރީގައި ނިންމެވުން ފަހަރު ބޭއްވު 4މަހަކު 

 2020މިސާލަކަށް އާދީއްތަ ހޯމަ ނުވަތަ ބުދަ. ދެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޖަލްސާ 

ށް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ނިންމަވާ ގޮތަކަށް ތަންކޮޅެއް  �ން  9 ނައިރުގައިއޮން

ދުން ޖަލްސާ އެންމެ މަ 4ގިނައިރު މަސައްކަތްކޮށްލައިގެން ނަމަވެސް މަހަކު 

ދުވަސް ވުމުން ބްރޭކެއް ދެއްވުމަށް މަސް 5ބާއްވާފައި. ދެން 

ނޑަވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް  ފެނޭ. އެއީ މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބައިތަކާއި  އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި ޒަރޫރީ ބޭނުމަކަށް އެކިއެކި ބޭފުޅުން   2025އަދި އަޅުގަ

ހަމައެއާކުގައި އެކިއެކި ތަންތަނަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

ނޑަށް ފެނޭ  هللا ފަތުޙުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

ރ. އަތޮޅުގެ  ގެ ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން އަދި އޭގެ ކުރިން ޖަމީލް 

ނޑުމެން  ޙަމީދު ޝާހީން މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ. އެއީ އަޅުގަ

 2030ޓް ލެވެލްގައި އޮޕީނިއަން އެބަ މަޝްވަރާކުރާއިރުގައި އެކްސްޕަރމިކަމުގައި 

ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ އެ ބްރޭކް ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސީ.ޕީ.އޭ. 

ނޑުމެންނަށް މިކަމާ  ގެ ހިސާބުގައި ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން އެބަ ބޭނުންވޭ އެކިއެކި ހިސާބުތަކުގައި. 

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންގެ އިންއަޅުގަ ތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ލެވެލްގައި.   2035މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާތަކުގައި، އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ބްރޭކްގެ ދުވަސްވަރުގައި މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ވަރަށް  މަޝްވަރާކުރުމުގެ ދައުރުތަކެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވައިފިއްޔާ

ނޑުމެން  އަދި ،ފަސޭހަވެފައި ކުރަން މިއުޅޭ މަސައްކަތުގެ ރޫޙާއި މިއަޅުގަ

ނޑު ވީމާ މިވާހަކަ ކަމަށް އެހެންޓަރުވެސް ރަނގަޅުވާނެށްއަދި އޮ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނީ މިހާރުވެސް ވަރަށް  ހުށަހަޅާލަން.  2040ދެން އަޅުގަ

އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާތަށް ވަރަށް 
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ނޑު ދެކޭހިތްވަނީ ހަމަ އެރޫޙުގައި އެއީ އަވަ ހަށް ލިބެމުންދެޔޭ. ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާތަށްވެސް ހޫނުކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެގޮތަށް ލިބޭނެހެން.  ލިބޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަ

 2045 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގަވާއިދުގައި ހިމެނުމަށް  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް އަގުހުރި ކަންތައްތަކެއްގެ ވާހަކަވަނީ ދައްކަވާފަ.  ޙުސައިން  މެންބަރު މުޙަންމަދު

ކުލަވާލެއްވުމުގައި އިސްކަން އެ އަދި އެޖެންޑާ ތަންދޭ ގޮތުގެ މަތިން ގަވާއިދު  ވާހަކަދެއްކެވުން:

 2050ދެއްވުމުގައި ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމުގައި ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވަންވީ 

ނޑު އުސޫލުތަކާ ދޭތެރޭގައި ހަމަ އެންމެ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން  މައިގަ

ނޑު ބޭނުންވީ. އެއި މިހާރު މި ފާޅުކުރެއްވުމުގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ  އަޅުގަ

އާ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަވެސް ވަނީ ދެކެވިފައި.  ތެރޭގައި ވަރަސް ގިނަ

ނޑުމެން މި  އޭގެތެރޭގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިފަދައިން އަޅުގަ

 2055މަސައްކަތްތަކުގައި މި ޒަމާނުގެ ވަސީލަތްތަށް ބޭނުންކުރުމާއި 

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ރިސޯސެއް ބޭނުންކުރުމުގެ  އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކައަށްވަނީ މިގޮ ތުން ޢިޝާރާތްކޮށްލައްވާފައި މިގޮތުން އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހާ ހަވާލުވެފައިވާ  

މަސައްކަތުގެ މުޅި ޖުމްލައަށް  އިޞްލާޙުކުރެއްވުމުގެނޫނުއަސާސީ ޤާ

ނޑަށް  ހުންނާނެ ކަމަށް  އެމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ބަލާލާއިރު  2060 އަޅުގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނޫނިއްޔާ  ރައްޔިތުންގެ ވެޔޭލަފާކުރެ

މެންބަރުން  ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނުކުރުއްވޭނެ ކަންތައްތަކާއި

ބޭފުޅުންނަށްވެސް ނުވަތަ މީހުންނަށްވެސް ކޮށްދެވިދާނެ ނޫން 

ޗްގެ މަސައްކަތްތައް. އެހެންވީމާ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައްވާއިރު އެކިއެކި ރިސަރ

ނޑު އެދެނީ ، ވާހަކަ ދެއްކޭއިރު ނުވަތަ ޑްރާފްޓްގެ ވާހަކަ ދެއްކޭއިރު   2065އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ، ގަވާއިދު ހައްދަވާ ބޭފުޅުން މިކަމަށް ޚިޔާލުފުޅެއް ބެހެއްޓެވުން

މެންބަރުންނަށް ނޫނީ ނުކުރުއްވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެކަން 
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މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދެނެވަޑަ�ިއގެން އެކަންތައްތަކަށް ވީހާ ބޮޑަށް 

މިސާލަކަށް ޑްރާފްޓްކުރުމަކީ ، އެނޫން ކަންތައްތައް ، ފުރުޞަތު ދެއްވާފައި 

 2070ލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ޞިހާ ލީގަލް ޑްރާފްޓިންގގެ ހުނަރު

ކުރެއްވިދާނެ ކަމެއް. އެބޭފުޅުންނަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަމުގައި 

މަސައްކަތަށްވެސް  ރިސަރޗް ބައެއް ކަހަލަނުވިނަމަވެސް. އަދި 

އެކަންކަމުގެ ޢިލްމާއި ހުނަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި 

 ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރެއްވިދާނެ. އެކަންކަމުގައި ކޮންމެހެން

 2075މެންބަރުންގެ ވަގުތު ހޭދަކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާ ގޮތަކަށް 

ނޑު ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވައިދެއްވުމަކީ ރާއްވަވައިދެއްވިދާނެ. މިމައި  ގަ

ނޑު އެދޭކަމެއްކަން ދަންނަވާލަން ޝުކުރިއްޔާ. އައްސަލާމް  އަޅުގަ

 ޢަލައިކުމް.

 

 2080 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އެއްޗެއް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ނޑުގެ ތަޖުރިބާގައި ގަވާއިދެއް މި ތެދުވީ. އެއީ  ދަންނަވާލަންވެގެން މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު   އަޅުގަ

ތަނެއް ނުލިބޭގޮތަށް ވަރަށް މަދު  ގަވާއިދުގެ އިންޓަރޕްރިޓޭޝަނަށްހެދޭއިރު  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށް ، ވީމާއެހެންނޫނިއްޔާ ނުހެދޭ.  ފަހަރެއްގައި  ގަވާއިދުގައި އަޅުގަ

ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް ފެންނަގޮތުންވިއްޔާ ވަރަށް މުހިންމު މިކަހަލަ 

 2085. ދެން ހަމަ އޭގެ ނުކުމެއްޖެއްޔާ އެކަން ނިންމާނެ ގޮތެއް ލިޔެވިފައި އޮތުން

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެއީ ވަކިގޮތަކަށް  އޭގެ އިތުރަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،އިތުރަށް ވަކި ގޮތަކަށް  އަޅުގަ

ންމުމަށްފަހު ދެން އިންޓަރޕްރިޓްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މިތަނުން ނި

 3މި  އެގޮތަށް ހިނގަމުންދިޔުން. ކޮންސިސްޓެންޓްލީ މުޅި މަޖިލީހުގައިވެސް

 2090 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑު ޝު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްލަން  �ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީގައި އަޅުގަ

 ނގޭތޯ. މީގައި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި އި މެންބަރު ފާތިން ޙަމީދު 
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ފޯރުކޯށް ދިނުމުގެ ވާހަކަ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ ވާހަކައާއި ދެން މަޢުލޫމާތު  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ހަމަ   2095ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމުގައި ވިސްނުންފުޅު އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ

 ފްރީޑަމް އޮފް އިންފޮރމޭޝަން މި މީގައި  ،ދަންނަވާލަންބަހައްޓަވަން 

ގޮތަކަށް ގަވާއިދު ޑްރާފްޓްކުރެއްވުން. އެއީ  މިމިނިވަންކަން ލިބިދޭ ، ޙައްޤު

ހިނގާނުހިނގާ ގޮތާއި މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް  މަޖިލީހުގެ މަސއްކަތްތައް

އޮތް ގޮތާއި މިކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަމިއްލަ ފަރުދުން ސުވާލުކޮށްފިނަމަ 

 2100އެމަޢުލޫމާތުތައް އެފަރާތްތަކަށް ، މަޢުލޫމާތަށް އެދިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އޭގެ

މިފަދަ ޒަރިއްޔާތަކުން މަޢުލޫމާތު ، ރޭޑިއޯ ކަށް މިއީ ޓީވީ، ފޯރުކޮށްދެއްވޭގޮތަ

މަޖިލީހަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ބަޔާ އޭގެ މިއީ ދެއްވުމެއް ނޫން. 

ހިމެނިފައި  އޭގެ ވަކި ބައުންޑްރީތަކެއް، ސުވާލުތަކެއް އައިސްފިނަމަ

އޮންނަންވާނެ ކޮން މަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯ ދެއްވޭނީ އެހެންވިމާ ފްރީޑަމް އޮފް 

 2105ދެވޭނެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްޗެހި ގަވާއިދުގައި  އިންފޮރމޭޝަން މިޙައްޤު

 ރެވިފައި އޮންނަން މުހިންމު ކަމަށް ޝުކުރިއްޔާ.ބަޔާންކު

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީޝުކުރިއްޔާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ސް. އަޅުގަ

 ދަންނަވާލަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ރ. އަތޮޅުގެ  ވާހަކައެއް  5ދަންނަވާލީހަމަ  މެންބަރު އާޒިމާ ޝަކޫރު 

 2110ހުށަހެޅުއްވި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޝާހީން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ތާޢީދުކުރާ ވާހަކަ އަދި ހަމަ އެ ޚިޔާލުފުޅު  ޚިޔާލުފުޅަށް އަޅުގަ

ޖަމީލު هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ފަތުޙުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ވިދާޅުވިފަދައިން ވަކި ކޮމިޓީއެއްގޮތަށް ރިސަރޗް ކޮމިޓީއެއް ނޫނީ 

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ގިނަ  ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއެއް. އަޅުގަ

 2115ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް  ،ވިއުލިޓްރެޗަރ ހުރޭ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ރި

ނޑުމެންގެ  އޭގެ ، އެމެންޑްމަންޓް ކަހަލަ. ވީމާ އަލީގައި އަޅުގަ

ރޭގައި ހަމައެއާއެކު ދެން މަސައްކަތްތަކަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ގޮތަކަށް. 

ހއ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަފުޅެއް 

މިހާރު ރައްޔިތުންގެ  ދުގައިބެހޭ ގަވާއިނޫސް މަޖައްލާއާމިތާނގައި 
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 2120މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެކެވޭ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓްނުކުރެވޭ ގޮތަކަށް 

ނޑުމެން ހުރިހާ  އޮންނަ ގޮތް. އެކަމަކު އެއުސޫލު ބަދަލުކޮށްލަން އަޅުގަ

މެންބަރުންވެސް މިތާނގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ މީޑިޔާ ވީހާވަރަކަށް 

އެހެންވީމާ އެނުކުތާއާމެދު ވޭ ގޮތެއް. ތަނަވަސްކުރެމިތަނަށް 

ނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ގެން. ވިސްނާވަޑައި   ��4ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަޅުގަ

 2125ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ވަނަ މާއްދާގައި 

ރައްޔިތުންގެ އިމްތިޔާޒެއް ލިބިފައިވާތަން. އެހެންނަމަވެސް އެ އިމްތިޔާޒަކީ 

، ރޭގައި ލިބިފައި އޮތް އިމްތިޔާޒަކަށްވާތީޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ތެ

ރިޕޯޓްކުރެއްވުމުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް 

ނިކުމެދާނެތީ ގައިޑްލައިންތަކެއްވެސް އުފެއްދެވުން އެއީވެސް ކުރެއްވިދާނެ 

 2130 ޝުކުރިއްޔާ  ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ ހަމަ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން.

 

ކުރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ އަދިވެސް ޝު ކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވަން އެދި ވަޑައިގަންނަވާފައިވާތީ  މެންބަރަކު �

ދަންނަވާލާނަން، ފުރުޞަތު އަރުވާލާނަން އާދެ އެއީ ހައްދުންމަތީގެ 

 2135 ސީމް އިބްރާހިމް.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަ

 

ނޑު ހަމަ ދެންމެ  ހައްދުންމަތީ މެންބަރު   ބަންދު އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް ފެނޭ  ސަލީމް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން އިބްރާހީމް  މުޙަންމަދު ނަސީމް  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިގަވާއިދު  ވާހަކަދެއްކެވުން: ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް އެކުލަވާލާއިރުގައިއަޅުގަ

 2140ޑްރާފްޓްކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ހަމައެކަނި ޕްރޮފެޝަނަލް ޤާނޫނުއަސާސީ 

އޮޕީނިއަން ނޫނީ އެކްސްޕަރޓް އޮޕީނިއަން ނޫނީ ޓެކްނިކަލް އޮޕީނިއަންގެ 

ނޑުމެން އެމަގާމަށް ހޮވާފައި ތިއްބެވި ރައްޔިތުންނާ  އިތުރުން އަޅުގަ

 .އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދެންމެ ޑރ ތަކެއްވެސް އޮތުން.މަޝްވަރާކުރެވޭނެ ގޮތް

ރައްޔިތުންނާވެސް މީދު އެވިދާޅުވިހެން މަޢުލޫމާތު ޙަން ޠިފާ

ނޑުތަކެއް، މިސާލަކަށް  ގައި،ބަދަލުކުރާއިރު  2145ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މިންގަ
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ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޚިޔާލު ހޯދަންޖެ ކަމެއް  ހޭއަޅުގަ

 ،ހޯދުމުގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް އޮތްކަމަށްވަންޏާ އެ ޚިޔާލު

ނޑުމެން އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ސިޓީ ބިޓީ  މިސާލަކަށް އަޅުގަ

މެދުވެރިކޮށް އެބޭފުޅުންނަށް ޚިޔާލު އެރުވޭނެ ކަހަލަ ގޮތެއް، އެކަހަލަ 

ނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ވަރަށް   2150އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ އަޅުގަ

ގެ ބޭފުޅުން ނގަޅު ކަމެއް. ވީމާ، އެނުކުތާގެ މައްޗަށް މިކޮމިޓީރަ

ނޑު ކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާނެ  ޝުކުރިއްޔާ.  އުންމީދުކުރަން.އަޅުގަ

 

ޝުކުރިއްޔާ ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 2155 ނަސީމް އިބްރާހީމް.

 

ނޑު ހަމަ ނިންމާލަން ޚިޔާލުކޮށް ޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، ޢިއް   އަޅުގަ

އެވާހަކަ ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުކޮށްލިތަނާ އަނެއްކާވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފި. އެއީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ 

 2160. އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަންވަރު 

އަޅުގަނޑު، ދެން މިރޭގެ ފުރުޞަތު އަރުވަން ގަސްތުކުރާ އެންމެ ފަހު 

ބޭފުޅެއްގެ ގޮތަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަންވަރަށް އެފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަންވަރު.

 

 2165 ގައި ފުރުޞަތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ފަހު ވަގުތެއް  ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 

 އެދި ދަންނަވާލަން ޖެހުނުކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަވެސްކުރަން.  މެންބަރު އަޙްމަދު އަންވަރު 

ނޑު  ވާހަކަދެއްކެވުން: އެހެންނަމަވެސް، އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ހަމަ ޖެހޭހެން އަޅުގަ

ހިތަށްވަދެގެން، އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި މި ފުރުޞަތަށް 

މިކޮމިޓީއެއް ޢައްޔަންކުރައްވާ އެކޮމިޓީގެ ދަންނަވާލީ. އާދެ، އެއީ 

 2170ޑޭސް  ��ރކިންގ ވާމަސައްކަތަށް މިހާރު އެއީ މަސައްކަތަށް، ނޫނީ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ވާހަކަވަނީ ޚިޔާލުކުރެވިފައި،  ��ނުވަތަ 
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 ދުވެސް ވާހަކަފުޅުދެކެވިފައި އަދި އެގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވިފައިވަނީ. އެގޮތަށް ތާއީ

ކުރައްވާފައިވެސްވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭގޮތުގައި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު 

 2175އެކަން ހުށަހެޅުއްވީ މި ޚިޔާލުތައް އައުމުގެ ކުރީގައި. މިހުރިހާ ޚިޔާލުތައް 

ނޑު މި މަޖިލީހުގައި ހޭދަކުރި  އައުމުގެ ކުރީގައި އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ވަގުތުގައި ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން ވަރަށް ގިނަ ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރައްވާފައިވޭ. 

އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާ 

ބެހޭގޮތުން، ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވިސްނަން ނޫނީ 

 2180އެގޮތުން ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ދިރާސާކުރަންވެސްޖެހޭ. އެހެންވީމާ

ނޑަށް ހީވަނީ  ފުރިހަމަ ގަވާއިދެއްގެ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލުމަށް އަޅުގަ

ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރެވިފައިހެން. އެހެންވީމާ މިކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް 

ނޑު ހިތަށްވަންނަނީ  ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ މިފަދަ  ��ވިސްނާލާއިރު އަޅުގަ

ތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ކުޑަވެއޭއެބަ. މަސައްކަ

ނޑަށްވެސް ވިސްނޭ މިކަން ވަރަށް އަވަހަށް   2185އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނިންމަވަން ބޭނުންފުޅުވާކަން. އަދި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިކަން 

ނޑަށް ހީވަނީ މިބާވަތުގެ  ބޭނުންފުޅުވާކަންވެސް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ޚާއްޞަކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، އެއީ ، ކަމެއް

ނޑު އުންމީދުކުރާ ގޮތުގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅުގަ

 2190ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރާނެ ގޮތަށް އަދި އޭގެފަހުން އޭގެ ފުރިހަމަ 

 ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށްވާތީ. އެހެންވިމާ

ނޑަށް ހީވަނީ  ދުވަސް  ��މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާއިރު އަޅުގަ

ތަންކޮޅެއް ކުޑަހެން. އެހެންވީމާ މާ ދިގުނުކޮށް އެހެންނަމަވެސް އެ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް  �5ވާރކިންގ  ދުވަސް އަޅުގަ

 2195ކަން ވެދާނެހެން. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

ނޑު މިހާރު  ހުށަހެޅުއްވީ ޚިޔާލުތައް އައުމުގެ ކުރިން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

މި ހުރިހާ ޚިޔާލުތަކެއް އައިމާ އެކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލާފައި 
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ނޑަށް ހީވަނީ ވާރކިންގ  ދުވަސް ތަންކޮޅެއް  ��ޑޭސް ނުވަތަ  ��އަޅުގަ

ދުވަސް،  �5ންނަމަވެސް ކުޑަހެން. އެހެންވީމާ މާބޮޑަށް ދިގުނުކޮށް އެހެ

ނޑު  2200ހުށަހަޅާލަން ފަހަރެއްގައި މި ޚިޔާލަށް ތާއީދުކުރައްވާ  އެއީ އަޅުގަ

ބޭފުޅަކުވެސް ހުންނާނެ. އެހެންނަވަމެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވީ 

އެންމެފަހުގެ ވާހަކަދައްކާނެ މީހަކަށްވުމޭ އެހެންވީމާ، ފަހަރެއްގައި އެކަން 

ންނެވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައިވާތީވެ. ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅަކު ހު

އެހެންނަމަވެސް މިކަމުގެ ބޮޑުކަމާއި، ފާޅުކުރެއްވުނު ޚިޔާލުތަކުގެ 

 2205މުހިންމުކަމާއި ބޮޑުކަމާއި އަދި ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއްކަމަށް ފެންނާތީ 

ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނައިގެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމައަށް ކުރަންޖެހޭ 

ނޑު މިގޮތް ހުށަހަޅާލަންވެގެން ފުރުޞަތު ކަމަ ކަށްވާތީވެ، އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ބޭނުންކޮށްލީ. 

  

 2210ޝުކުރިއްޔާ. ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު އަޙްމަދު އަންވަރު. އޭނާ އެހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލުފުޅު ގެ ގޮތުން، އަޅުގަ

އެއަށް ތާއީދުކުރުއްވާނެ ބޭފުޅަކު، މެންބަރަކު އިންނެވިކަމަށްވާނަމަ، 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ޙަޤީޤަތުގައި މިތާ  އެމެންބަރަކަށް އަޅުގަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ކުރެއްވުމަށް  ��ވާހަކަދެއްކެވި ގިނަ މެންބަރުން 

 2215ޔާލެއް އައިސްފައިނެތީމާ މިހާތަނަށް ތާއީދުކުރައްވާ އެއްވެސް އެހެން ޚި

ނޑު އެގޮތަށް ގެންދިޔައީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް މެންބަރެއްގެ  އަޅުގަ

އެދިވަޑައިގަތުމާއި އަދި މެންބަރެއް ކަމާދޭތެރޭގައި ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ، 

ނޑު  ފުންކޮށް ވިސްނާވަޑައިގަތުމަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަ

. އެހެން ބޭފުޅަކު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން. އެހެންވީމާ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން

 2220މީހާރު އެދިވަޑައިގެންފި މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަހްމަދު 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާޠިފް. އެހެންވީމާ އަޙްމަދު އާޠިފަށް  އަޅުގަ

 

 ނަން. ތިދެއްވި ފުރުޞަތުގައި އާދެ ހަމަ ދެބަހަކުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާ މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު 
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަންވަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ވާހަކަދެއްކެވުން:އާޠިފް 

 2225 ތާއީދުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

މަތީގައި ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޓީއަށް އާދެ، މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކުރި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދޭނެ މުއްދަތެއްވެސް ދެގޮތަކަށް ޚިޔާލުއަތުވެއްޖެ. ދެން ވަކިގޮތެއް ނިންމަން 

ވޯޓަށްވެސް ދަންނަވަން ޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާ އަދި އޭގެކުރިން ފަހަރެއްގައި 

 2230ނަވާލާނަން. މީގައި ހަމަ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަ�ަކައި ވާހަކައެއް ދަން

ނޑުމެން މިރޭ މިތިބީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ   ��ވަނަ ދުވަހު، ވީމާ  56އަޅުގަ

 ��ވަނަ ދުވަހަށް. ނޮވެމްބަރުމަހުގެ  ��ދުވަސްވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އަންނާނެ ހުކުރު، ހޮނިހިރުގެ ދެ ދުވަސް، ދެފަހަރު. 

އަށް އަންނާނެ ނަޞްރުގެ ދުވަސް، އެހެންވީމާ ހަތަރު ދުވަސް. އަދި އޭގެތެރެ

 2235ދުވަސްލާއިރު ދެން  �ދުވަސް. ދެން އެ  �. 3ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 

މިއަންނަނީ ޢީދުތެރެ. އެހެންވީމާ ވަރަށްގިނަ ބަންދުތަކެއްއައިސް ނޮވެމްބަރު 

ނޑުމެންނަށް އެކަހަލަ ދުވަހެއް ދެން ނުވެސް  �5 ގެ ކުރިއަކުން އަޅުގަ

ނޑު މިވާހަކަ ދައްކަނީ ކޮމިޓީ ބޭފުޅުން  އަންނާނެ. އެކަމަކު އަޅުގަ

ބަންދުތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ވާހަކަފުޅެއްނޫން. އެހެންވީމާ ކުރިމަތީގައި 

 2240ދުވަސް، ދެން މަސައްކަތު ދުވަހޭވެސް ވިދާޅުވެދާނެ ނުވަތަ ސަރުކާރު  ��

ބަންދުނޫން އެހެން ދުވަހޭވެސް ވިދާޅުވެދާނެ، އެކަހަލަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް 

ކަން އޮތީ މިހެން. އެހެންވީމާ ކޮންމެއަކަސް ހަމަ ވަރަށް، ދިޔަޔަސް މި

މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ކަންބޮޑުވެވަޑައިގެން މުއްދަތުކުރުވުގެން މިކަމާދޭތެރޭގައި، 

ކަންބޮޑުވެވަޑައިގެން ހުށަހެޅި ބޭފުޅުންގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށްވެސް 

 2245ން އިޙްތިރާމްކުރަން. އެހެންވީމާ މެންބަރުން ވިސްނަވާލައްވާފައި މިކަ

ނޑު މިހިރީ  ބޭފުޅުން އެދިވަދައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ގެންދަން އަޅުގަ

ތައްޔާރަށް. އަދި ވޯޓަކުން ނިންމަވަންވިޔަސް. އެދިވަޑައިގަންނަވަންޏާ 

އެގޮތަށްވެސް ގެންދަން އަޅުގަނޑު މިހިރީ ތައްޔާރަށް. ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، 
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ސްތާޛު ޝާހީން މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއު

 2250 ޙަމީދު.

 

ނޑު ހަ�ަމަ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ   އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

 މެންބަރުންގެ ޚިޔާޅުފުޅަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި މަޖިލިސް، އަދި  މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު 

ދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓާއި އަ ވާހަކަދެއްކެވުން:

 2255ސެކްރެޓޭރިއަޓަކީވެސް ހަ�ަމ އެއް ބޭފުޅުންތަކެއް. އެހެންވީމާ ހަމަ އެއް 

މަސައްކަތްތަކެއް، އެއް ބޭފުޅުންތަކެއް މިމަސައްކަތްތަކުގައި ހިމެނިގެން 

ދުވަސް  ��ވާނީ. އެހެންވީމާ މުއްދަތު ދެއްވާއިރު ހަމަ ފަހަރެއްގައި 

ނޑަ ށްވެސް މިހާރު ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެވާހަކަ ހަމަ ކުރުވެދާނެކަމަށް އަޅުގަ

 ދަންނަވާލަންވެގެން. ޝުކުރިއްޔާ.

 2260 

ނޑަށް ހަމަ ގޮތެއް ނިންމާލަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މިހާރު ހަމަ މައްސަލައޮތްގޮތުން އަޅުގަ

ފަސޭހަވަނީ ވޯޓަކަށް ގޮސްގެން. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް، 

. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ޝާހީން ޙަމީދު، އާދެ، ރ

ނޑާއެކީގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން  މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް ހަމަ އަޅުގަ

 2265ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެވިދާޅުވީ ވަރަށް ސާފު ޙަޤީޤަތެއް. ކަންދިމާވި ގޮތުން، 

އްޞަ މަޖިލީހުގެ އާދެ، މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަގޮތުން ޙާ

ވަކި އިދާރާއެއް ނުހުރޭ. ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ކުރުއްވަނީ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު. އެހެންވީމާ، މި ދެބައިގެ 

މަސައްކަތް، ދެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްވެސް ހިނގަމުންދާއިރު ހަމަ އެކުގައި 

ނޑު ގާތުގައި އަމީ  2270 ��ން ޢާންމުވެސް އެވިދާޅުވީ ދާނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަންތައް ކުރުން ނިންމުން އެއީ ފަސޭހަކަމަކަށް 

ހަމަގައިމުވެސް ނުވާނޭ. މަސައްކަތް ކުރެވިދާނޭ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި 

ނޑަށް މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމޭނީ ތިޔަ  މައްސަލަ އޮތްގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާނަން.  ބޭފުޅުންގެ ވޯޓަކުން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ
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ނޑު   2275އެހެންވީމާ އެކަމާ ދޭތެރޭގައި އަދިވެސް ވިސްނާލެއްވުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، ވަގުތު  ފުރުޞަތެއް އަރުވާފައި އަޅުގަ

ނޑު ވޯޓަށް ވަރަށް އަވަހަށް  ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުންނާއެކުގައި އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ، މިހާރު އެންމެ ދަންނަވާލަނީ. އެންމެ ފު ރަތަމަ އަޅުގަ

ގަވާއިދު ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތް. އެއީ 

 2280ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ��އެކުލަވާލުމަށް ހޮވިފައިވާ ކޮމިޓީއަށް މަސައްކަތު 

 ��ގަވާއިދެއް، ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލާފައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް. އެ 

ޅުން ވޯޓު ދެއްވުން ދުވަސް އެއީ މުއްދަތެއްކަމުގައި ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފު

 އެދެން.

 

 2285 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

 2290އާދެ ދެންމެ ވޯޓަށް މިދެންނެވީ، ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ހޮވިފައިވާ ކޮމިޓީގެ 

ސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުން ޑްރާފްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މުއްދަތަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަ

ނޑައެޅުން. މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  �� ދުވަސްކަމުގައި ކަ

ދުކުރައްވާފައިވަނީ ތިލަދުންމަތީ �ީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޒާހިރު، ތާއ

 ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާދިލް.

 2295 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ 

 

 89 ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 � ވޯޓު ދެއްވީ: 

 2300 84 ވޯޓު ނުދެއްވާ: 
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ނޑު މި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  2305އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ އެގޮތަށް ފާހެއްނުވި. ދެން އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް ދަންނަވާލަނީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓް 

 �5ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މުއްދަތަކީ ރަސްމީ ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުން 

ނޑައެޅުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން  ދުވަސް ކަމުގައި ކަ

 އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ.

 2310 

 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 

ނޑު މިދަންނަވާލަނީ ދެންމެ މިނެގުނު ވޯޓުގެ ނަ  2315ތީޖާ. އާދެ އާދެ، މިހާރު އަޅުގަ

ވޯޓުނެގުނު މައްސަލައަކީ، ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ނެގިފައިވާ ކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓް މަޖިލީހަށް 

ދުވަސްކަމުގައި  �5ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މުއްދަތަކީ ރަސްމީ ބަންދުދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުން 

ނޑައެޅުން. މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވީ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތް ތެރި މެންބަރު ކަ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަންވަރު، ތާއިދުކުރައްވާފައިވަނީ މާލޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 2320 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާޠިފް.

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކީ 

 

 89 ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 2325 79 ވޯޓު ދެއްވީ: 

 �� ވޯޓު ނުދެއްވާ: 
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އެހެންވީމާ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުގޮތަށް، އާދެ، ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް  ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

ނޑައެޅުނު ކޮމިޓީގެ ޑްރާފްޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މުއްދަތަކީ   2330ކަ

ދުވަސް ކަމުގައި  �5ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުން 

ނޑައެޅުމަށް މަޖިލިހުގެ ފާސްވެއްޖެ.   ކަ

 

 

 2335އާދެ، އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތައް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަރަށް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި އަދި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންގެ 

ނޑު ޙިއްޞާވެވަޑައިގަތުމާއެކުގައި ނިމިގެން ހިނގައްޖެ. މި ކަމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މި  ވަރަށް އުފާކުރަން. ޝައްކެއްނެތް، މިދެރޭގެ މަތިން އަޅުގަ

ބައްދަލުވި ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ތިޔަ ބެހެއްޓެވި 

 2340އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އަދި ތިޔަ ބޭފުޅުން ތިޔަ ދެއްކެވި 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތިޔަ ކެތްތެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަން އެއީ  އަޅުގަ

ނޑު އުންމީދުކުރަނީ  ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވާ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް އޮތްތާނގައިވެސް ދާނީ ހަމަ  އަޅުގަ

އެގޮތަށް هللا މިކަހަލަ އެކުވެރި އުފާވެރި މާޙައުލެއްގައިކަމަށް. އާދެ، މާތް 

ނޑުމެންނަށް އެގޮތަށް ކަ   2345ންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިރޭގެ މިބައްދަލުވުން ނިންމާލަނީ.  ދެއްވުން އެދޭ ޙާލު، އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކަހަލަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ ދުވަހެއް ހަމަ  ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަޖެހުމާއެކީގައި ދަންނަވާލާނަން. މިދާ މުއްދަތަކީ ތިޔަ  އަޅުގަ

މިރޭ މިތަނުން ތިޔަ ހޮއްވެވި ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން 

 2350މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެ ދުވަސްތަކެއް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހަމަ އެކަންތައް 

ނޑުމެން އެ މުއްދަތުގެ  ތިޔަ އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަ

ވެން އޮތްހާ ތެރޭގައި ނިންމާފައި ގެނެވޭތޯ އަޅުގަނޑު އިދާރީ ގޮތުން ކުރެ

 ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން. އެހެންވީމާ، މިރޭގެ މިޖަލްސާ ނިންމާލަނީ. 
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 2355 ޖަލްސާ ނިމުނީ. - � رب ا�����ي� وا���د

 

_____________________ 


