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ވަނަ ޖަލްސާ.  5މިއަދު މިބައްދަލުވަނީ، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ލްސާގައި މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން، ޖަލްސާއަށް މިޖަ

ވަޑައިގެންދެއްވި އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް މަރްޙަބާ ދަންނަވަން. ޖަލްސާގެ 

އެޖެންޑާގައި މިއަދު މިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 10އްޔިތުންގެ ދެލިކޮޕީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ގޮތަކާބެހޭގޮތުން ރަ

ވަނަ ޖަލްސާގައި ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ބަހުސް،  4ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަވައި، އެގަވާއިދުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ގެންދަވާނެގޮތެއް ނިންމެވުން. މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

ރިމައްޗަށް ހުށަހެޅުނީ ބޭނުންވޭ، އާދެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ކު

 15ދެގޮތެއް. އެއީ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއަކުން 

މާއްދާއަކުން ބައްލަވަމުން، އަދި އެމާއްދާއަކަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

އިޞްލާޙެއްވާނަމަ، އެއިޞްލާޙަކާމެދުވެސް ގޮތެއް ނިންމަވަމުން 

ވަނަގޮތަކަށް އެމާއްދާއެއް ނިންމަވަމުން ގެންދެވުމަށް. ދެން ދެ

ހުށަހެޅިފައިވަނީ، މެންބަރުން ލިޔުމުން ފޮނުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު، 

 20މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ ގަވާއިދުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވައި، އާދެ 

ގަވާއިދު ހެދުމަށް މަޖިލީހުން އެކުލަވާލެއްވި ކޮމިޓީއަށް އަލުން ފޮނުއްވައި، 

ޞްލާޙުތަކުގެ އަލީގައި ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ މެންބަރުން ފޮނުއްވާފައިވާ އި 

އަލުން ދިރާސާކުރައްވައި ފުރިހަމަކުރައްވައި، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް. 

އަދި އެގޮތަށް އެކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްކުރައްވާއިރު، އިޞްލާޙު ފޮނުއްވި 

 25މެންބަރުން ބައިވެރިކުރައްވައިގެން ނުވަތަ އެމެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު 

އިގެން، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އެހެންގޮތަކަށް ހޯއްދަވަ
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ދަންނަވާނަމަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި އޮތީ ދެގޮތެއް. އެއްގޮތަކީ، 

މިހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމުން ހުށަހެޅިފައިވަނީ ދެގޮތެއް. މިދެގޮތުންކުރެ 

ނޑު ދަންނަވާލަން   އެއްގޮތެއްވެސް އިއްޔެ ވަނީ ފާސްނުވެފައި. އަޅުގަ

 30ބޭނުންވަނީ މިއަދުވެސް ތިބޭފުޅުން ޚިޔާލުކުރައްވައި ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ރަނގަޅުގޮތަކަށް ނިންމަވާދެއްވުން އެދެމޭ. އެއްގޮތަކީ ހަމަ މިހާހިސާބުން 

ފެށިގެން މަޖިލީހުގައި މިމަސައްކަތް ފަށްޓަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމޭ. 

ކަކީ، ފައިވާ އިޞްލާޙުތަދެވަނަގޮތަކީ މަޖިލީހަށް މިހާރު ލިޔުމުން ލިބި

އިޞްލާޙުތަކެއްކަމަށް ދެކިވަޑައިގެން  މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

 35އެއިޞްލާޙުތަކާއެކު އަލުން ދިރާސާކުރައްވައި، އަލުން ގަވާއިދު 

ފުރިހަމަކޮށްލައްވައިގެން މިތަނަށް ފޮނުވުމަށް ގަވާއިދު އެކުލަވާލެވުމަށް 

މޭ. އާދެ މިދެގޮތުންކުރެ އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއަށް އެ ފޮނުއްވެވު

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ނިންމަވާގޮތަކުން އަޅުގަ

ގެންދާނެގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ. މިހާރު ހަމަ މިމަޖިލީހުން ގަވާއިދު 

 40ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށްޓަވާކަމަށްވާނަމަ، އެމަސައްކަތަށް ދިއުމުގެ 

މަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ކުރިން ގަވާއިދުގެ މާއްދާތައް ފާސްކުރު

ކޯރަމް ހަމަވާނީ ކޮން އަދަދަކުންތޯ އަދި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއެއް ފާސްވާނީ 

ނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ، އެމަސައްކަތް  ކޮން އަޣްލަބިއްޔަތަކުންތޯ، އަޅުގަ

ފެށުމުގެކުރިން. ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދަވަން ތިބޭފުޅުން ނިންމަވައިފިނަމަ، އާދެ 

 45ށް ގެންދަވަން ނިންމަވައިފިނަމަ ކޮމިޓީއިން އެބައްލަވައި އަލުން ކޮމިޓީއަ

ޑްރާފްޓް، ނުވަތަ ދެލިކޮޕީ މިތަނަށް ފޮނުއްވާއިރު، ދެން އެމަސައްކަތް 

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ފަށައިގަނެވޭނީ  ފެށޭއިރުވެސް އަޅުގަ

މިދެންނެވިހެން މިގަވާއިދުގެ ކަންތައް ނިންމުމަށް�ްޓަކައި މަޖިލީހުގެ 

ސާއެއްގެ ކޯރަމް ހަމަވާ އަދަދާއި އަދި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއެއް ޖަލް

 50ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަޣްލަބިއްޔަތެއް އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން 

 ނިންމެވުމަށްފަހުގައި. 
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ފުޅުތައް ދެއްވަމުން، ޢިއްޒަތްތެރި މިނުކުތާތަކަށް ޚިޔާލު ،އެހެންވީމާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 60މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް ފާޅުކުރައްވައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި 

ގަވާއިދުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެގޮތެއް  ،މިއޮތް މައްސަލަ، އާދެ

ނޑު  ނިންމެވުމަށްޓަކައި ބަހުސްކުރެއްވުމުގެ ވަގުތު އަނެއްކާވެސް އަޅުގަ

ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދެވުން އެދެން. މެންބަރުންގެ  ހުޅުވާލަން.

 ޚިޔާލުފުޅު ފާޅުކުރައްވަމުން ގެންދެވުން އެދެން. 

 65 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މިހާހިސާބަށް މިމައްސަލަ   އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު 

 ހަމަ އެންމެގޮތެއް. އެއީ މިހާރު އައުމުން މިކަން ޙައްލުކުރެވޭނެ އޮތީ   އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

 ހުށަހެޅިފައިވާ ދެގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ގެންގޮސްގެން މިކަން      ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނިމިގެންދާނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ މިއަދުގެ މަޖިލީހުން މިކަން 

 70ނިންމޭނެ މެދުމިނުގެ ޙައްލެއް ހޯދުމަކީ، އެއީ ކުރަންޖެހިފައިވާ 

ނޑު ދެކެން. މިހެންކަމުން މިމައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމެ އްކަމުގައި އަޅުގަ

އިޞްލާޙުތަކާއެކު، ކޮމިޓީއަށް އަލުން ފޮނުވުން އެއީ ހަމައެކަނި މިކަން 

ނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީއަށް  ކުރެވެން އޮތްގޮތް ކަމުގައި އަޅުގަ

ޙައްލެއް އަންނާނީ  މިމައްސަލަ ގެންދިޔަކަމުގައިވިޔަސް މިމައްސަލައަށް

 75މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިގަވާއިދުގެ 

އަސާސީ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހެޅިފައިވާ 

އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން މިއަށް އެއްކުރެވެން ހުރި އިޞްލާޙުތައް، 
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ހު އަނބުރައި ގެނައިމާ މިހާރު ކޮމިޓީއިން ބަލައި އެ އިޞްލާޙު ގެނައުމަށްފަ

އެއިޞްލާޙުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ފާސްކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ކޮމިޓީއިން 

ނޑައަޅާފައި އޮތުން. ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް އެބޭފުޅަކު   80ކަ

ހުށަހެޅުއްވި ކޮންމެ އިޞްލާޙަކީ، މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ 

އިޞްލާޙެއްކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  އިޞްލާޙެއްކަމުގައި، ހިމެނެންވާނެ

ކަމަށްވަންޏާ އަނެއްކާވެސް ބަހުސް ދިގުލައި އެއްގޮތަކަށްވެސް މިގަވާއިދުގެ 

ނޑު ދަންނަވަންޖެހޭ ވާހަކައަކީ،  މައްސަލަ ނުނިމި ހިނގައިދާނެ. އަޅުގަ

 85ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި  25މިގަވާއިދު ވަރަށްދިގު ބަހުސްތަކަކަށްފަހު، 

ން އައިސްފައިވަނީ ވަކި އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް އެއްބަސްވެވިގެ

ބިނާވެގެންނޭ. އެހެންކަމަށްވާއިރު އެކިބޭފުޅުން އެކިގޮތަށް އިޞްލާޙު 

ހުށަހަޅުއްވާއިރު، އެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ އިޞްލާޙު މިއަށް ގެނައުމަކީ 

އެއީ ވެވޭނެކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންކަމުން މިއިޞްލާޙުތައް ބައްލަވައި 

 90އެއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުން މިއަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ، ދިރާސާކޮށް

ގެނެސްދޭނެކަމަށް ކޮމިޓީއަށްވެސް ފެނިއްޖެކަމަށްވެއްޖިއްޔާ. މިއާމެދު 

އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ވިސްނައި އެއިން އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދޭނެ 

ފަހު އިޞްލާޙު ހުރިކަމަށްވަންޏާ، ކޮމިޓީއިން އެއިޞްލާޙުތައް ގެންނެވުމަށް

އަނބުރާ ގެނައުމުން މަޖިލީހުން ފާސްވާނެގޮތެއްގެ މަތިން މެންބަރުން 

 95ވިސްނައިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނިމިގެން ކޮމިޓީއަށް މީތި ހިނގައްޖެކަމަށް 

ވަނީވިއްޔާ މީތި ނިމިދާނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ އިޞްލާޙުކޮށްގެން އަނެއްކާވެސް 

ޅާނީ. އެހެންވީމާ ނިންމަންވާނެ ގެނައިމާ މެންބަރުން އެއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަ

ގޮތެއް މިއަދު. އެގޮތަކީ، ދެން އިޞްލާޙު އައުމުން އަނެއްކާވެސް މިއަށް 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނަގޮތަކަށް މައްސަލަ ނިމިގެން 

 100ދިއުން. ވީމާ އަޅުގަނަޑު ހުށަހަޅަން މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް މިހާރު 

އެކު، އަދި ކޮމިޓީއިން އެއިޞްލާޙުތަކުގެ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ 

ތެރެއިން މިއަށް ގެނެވެން ހުރި އިޞްލާޙުތަކާ، މިއަށް އިތުރު 

ފުރިހަމަކަ�ަމެއް ގެންނައުމަށްޓަކައި ގެނެވެން ހުރި އިޞްލާޙުތައް 
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ކުރެއްވުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެނައިމައި ދެން މެންބަރުންނަށް އިޞްލާޙު 

 105ވެ މިކަން ނިމިގެން ދާނެގޮތެއްގެ މަތިން އަލުން ހުށަނޭޅުއްވޭ ގޮތަކަށް އޮ

ނޑު ހުށަހަޅަން. ދެވަނަކަމަކީ، މިގަވާއިދު  އޮތުން. މިގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަ

ފާސްކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަމަކަށް ނުވާތީ ގަވާއިދު 

ފާސްކުރުމަށް ހަމައެކަނި އޮންނާނެ ކޯރަމަކީ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވި 

ޕަސެންޓްކަމުގަ�ައި، އެއީ މިދެންނެވީ ދެބައިކުޅަ  51މެންބަރުންގެ 

 110އެއްބަޔަށްވުރެ އެއްބޭފުޅަކު ހުންނަ އުސޫލެއްގެ މަތިން ކޯރަމް 

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް އަޅުގަ

 

 ` ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މެންބަރު 

 ދުވަހު ބޭއްވި މިމަޖިލީހުގެ  2004 ޑިސެމްބަރ 13އަޅުގަނޑު އިއްޔެ،  ޙަންމަދު މަޖްދީ އިބްރާހީމް މު

 115ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާގޮތަށް ޚިޔާލެއް އަރިސްކުރިން.  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް  ޚިޔާލުތަފާތުވުން ކުޑަކޮށް އަޅުގަ

ނޑަށް ވިސްނޭގޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޔެ ފަސޭހަވާނޭކަމަށް އަ ޅުގަ

ހުށަހެޅުނު ދެގޮތް ފާސްނުވެ، ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ހުޅުވާލުމުން 

ނޑު ހުށަހެޅީ، މާލޭ މެންބަރު އޮނަރަބަލް އިލްޔާސް އިބްރާހީމް  އަޅުގަ

 120ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑައެޅި  މިގަވާއިދު ނޑުމެން ކަ މެންބަރުން  25އެކުލަވާލެއްވުމަށް އަޅުގަ

ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް ހެޔޮހިތުން އެއްޗެއް ބުނާނަމަ ބުނަންޖެހޭނީ 

ނޑު އެ  މެންބަރުން  25ސާބަހޭ. އެމެންބަރުންނަށް ޝުކުރިއްޔާއޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވި ދެލިކޮޕީއަށް  އެކުލަވައި އަޅުގަ

 125ލާޙެއް ހުށަހެޅިން. އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިން. އެހުށަހެޅުންތައް އިޞް

ނޑުގެ ޚިޔާލާއެއްގޮ�ަތަށް. މިޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް  ހުށަހެޅީވެސް އަޅުގަ

 25ކުޑަކޮށްލުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅީ، މިހުށަހެޅުންތައް އަލުން އެ 

ންބަރުންގެ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަށް ގެންދިއުމަށް. މިހެން ހުށަހެޅީ ދޭދޭ މެ

ނޑުމެންގެ  މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން ކުޑަކުރުމުގެ މުހިންމުކަމަކީ އަޅުގަ
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 130ތެރޭގައި ވަރަށް ބޭނުންކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް. އިއްޔެގެ މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައިވެސް، މިކަންވަނީ 

ނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތެއްކަމުގައި ސާބިތުކޮށްދީފަ  އި. އެއީ އަދަދު އަޅުގަ

ގުނުމުގައި ހުރި ތަފާތެއްގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް ހާމަވެގެން ދިޔަކަން. 

ނޑު ހުށަހަޅާ ގޮތަކީ، މި  ނޑަށް ފެންނަނީ، އަޅުގަ މިސަބަބަށްޓަކައި އަޅުގަ

 135މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޚިޔާލުތަ�ައް އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ގެންގޮސް، 

ނޑުމެންނާއި އެކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް  ފަހު، އަލުން ދެލިކޮޕީ އަޅުގަ

ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވުމަށް. މި ހުށަހެޅުން ޢިއްޒައްތެރި ރައީސަށް 

އަރިސްކުރަމުން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފަމުން، ހުރިހާ ހިނދަކު ޝުކުރު 

 އަދާކުރަމުން މަޑުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރައީސް، އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ  ޝު�ުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މާލެއަތޮޅު މެންބަރު 

 މިހާރު މިހިނގަމުންދާ ބަހުސް ކުޑަކޮށް މަޑުޖައްސާލާފައި، ކުއްލި  އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

މައްސަ�ަލައެއްގޮތަށް ކަމެއް ހުށަހަޅާލަން. އާދެ މީ ރައްޔިތުންގެ ޚާ�ާއްޞަ   ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނެތުމާއެކު ކުއްލި މައްސަލައެއް  މަޖިލީހުގައި ގަވާއިދެއް އަދި އެކުލެވިފައި

ނޑަ�ަކަށް މާރަނގަޅަކަށް   145ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ އުސޫލެއް އަދި އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މާލެ  ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ވަރަށް ގިނަދުވަހު 

ނޑުމެން ނާ ވަކިވެގެން ގޮސް. އެހެންވީމާ ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކު އަޅުގަ

ނޑު މި މަޖިލީހަށް  މާލެއަތޮޅުގެ މެންބަރެ�ެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަ

 150އެދެނީ އަލްމަރުޙޫ�ޫމް އިބްރާހީމް ޡުހޫރުގެ ހަނދާނުގައި އެއްމިނިޓްގެ 

ނޑު އެއަތޮޅަ�ަކަށް ނިސްބަތްވާ  ސުކޫތެއް ގެނެސްދިނުމަށް. އެއީ އަޅުގަ

ނޑަށް ދީފައިވާ މެސެޖަކަށްވާތީ އެމެސެޖް މާލެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އަ  ޅުގަ

 މިމަޖިލީހަށް ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.
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 155މާލެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ޝުޢޫރު ތަކަށް އި�ިޙްތިރާމްކުރަން.  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

ނޑައެޅިފައިނެތް  އެ�ެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ�ެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ކަ

 މައި އެކަމަށް ފުރުޞަތެއް ދެވޭކަށެއް ނެތް.ކަމެއްވީ

 

ނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަމުން  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 160 މިގެންދަނީ ގަވާއިދުގެ ބައެއް އިޞްލާޙު�ުކުރުން ނުވަތަ ގަވާއިދު  ޙަލީމް އަދުނާނު މެންބަރު 

ހަލާއަށް ކަމަށްވާތީވެ މިކަމާބެހޭކަމެއް ފާސްކުރުމުގައި އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަރު ވާހަކަދެއްކެވުން:

މުހިންމު މުޅި މަޖިލީހުގެ�ެ އަޣް�ްލަބިއްޔަތު ލިބުން އެއީ އެހާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި  ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަ ކަމެއްކަމަކަށް އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ�ެ ގަވާއިދާ ބެހޭކަމެއް، ނޫނިއްޔާ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ނުވަތަ 

 165ލް ކަމެއް ފާސްކުރުމުގައި، އެވަގުތަކު ޖަލްސާއަށް ޕްރޮސީޖަރަ

ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބަވާ، ކޯރަމް ހަމަވާ ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން 

ފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެކަމެއް ފާސްކުރެވިދާނެ. ތިއްބަވާ ބޭ

އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ބަދަލެއް ގަނެވޭނީ، 

މާއްދާއަކަށް އުނި އިތުރެއް ގެނެވޭނީ މުޅި މަޖިލީހުގެ އަޢް�ްލަބިއްޔަތު  ނޫނީ

ނޑުމެން ޤަ�ަބޫލުކުރަން، އޭގެ މާނައަކީ ޚާއްޞަ�ަ   170ލިބިގެ�ެންކަން އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެ�ެއްގެ ކޯރަމަކީ މުޅި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

ހާ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވުން ކަމަށްވުން އެކަށީގެންވޭ. އެއީ ހުރި

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ  ވަޑައިގެން ތިއްބަވާ ޖަލްސާއެއް ނޫނިއްޔަކާ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  އަޣްލަބިއްޔަތެއް ލިބޭނެހެންނެއް. ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުން، އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައިވެސް   175އަޅުގަ

ރަތަމަ ވޯޓަށް އެހުނުގޮތަށް ގޮތަކަށް ފާސްކުރެވިފައި ވާކަމަށް، އެއީ ފު

ޖަލްސާގައި ބަހުސްކުރުމަށްފަހުގައި އެކަން ނިންމަން. އާދެ 

މިހެންކަމަށްވާތީވެ އަޅުގަނޑަށް މިކަން ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތް ދަންނަވާލަން 

 ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.
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ރު ޤަބޫލުކުރައްވާގޮތް ވިދާޅުވިޔަސް، އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އެމެންބަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި މީގެކުރިންވެސް ކަންތައް ގެންދެވިފައި ހުރިގޮތާ 

އަދި އެ�ެހެން މިހާތަނަށް ކަންތައްތައް ހިނގަމުން އައިސްފައި�ި އޮތްގޮތަށް 

ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ އިއްޔެ ވަކިގޮތަކަށް ނިމިފައި  އަޅުގަ

 185އެއޮތީ. މިހާރު މިއޮތީ މިކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެކަން 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ވަގުތު އައިސްފައި. 

 

ނޑުމެން ފަށައިގަތް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ އަނެއްކާވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން. އެހެންކަމުން ހިސާބުގައި އަޅާލި މުގޯލީގައި މިހާރު މިތިބީ، އަޅު ޖަމީލް هللا މެންބަރު ފަތުޙު  ގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން މިތެދުވީ.   ވާހަ�ަކަދެއްކެވުން:  190އަނެއްކާވެސް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް އަޅުގަ

އާދެ، ގަވާއިދު ފާސްކުރުމާބެހޭގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ، ޢަމަލުކުރާނެ 

ނޑު އެންމެފުރަތަމަ އިއްޔެ ވާހަކަދެއްކިއިރުގައި،  ގޮތާދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ސްވަރަކަށް ބުރަވެގެން ވާހަކަދެއްކީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގަވާއިދު، ކޮންމެވެ

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ގަވާއިދުގެ މާއްދާއަކުން  އެކޮމިޓީއިން އަޅުގަ

 195މާއްދާއަކުން ނުވަތަ ޗެޕްޓަރަކުން ޗެޕްޓަރަކުން ނަމަވެސް ކުރިއަށް 

މެ މާއްދާއަކާގުޅިގެން ގެންދާގޮތަށް. ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް އެއިން ކޮން

އައިސްފައިހުރިގޮތަށް ވިސްނައި ނިންމަމުން ގެންދިއުން. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑު  ފަހުން މާލޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ޢަމަލީގޮތުން އެއީކަންނޭނގެ  ތާއީދުކޮށްގެން ވޯޓްދިނީ. އަޅުގަ

ނޑު އެގޮތަށް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކަށް ވާނީ. އެ  200ހެންވީމާ އަދިވެސް އަޅުގަ

ބުރަވާވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖްދީ، 

ނޑަށް  ވަރަށް ސާފުކޮށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެކަން އޮންނަންވީގޮތް. އަޅުގަ

ނޑަށް  ހީވަނީ އެއީ އިއްޔެވެސް ވާހަކަދެކެވުނު ގޮތްހެން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް، އަދި ކޮންމެވެސް މުއްދަތެއް ފެންނަނީ މިހާ

ނޑުމެން ދީފައި ހަމަ ސީދާ ކޮމިޓީއަށް އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅޭގޮތަށް.   205އަޅުގަ

އެއީ މިހާރު ފަހަރެއްގައި ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިނުގަންނަވައިގެން، 
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އިތުރު އިޞްލާޙެއް ނުފޮނުއްވި ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ނުވަތަ 

ކޮންމެވެސް ޚިޔާލެއް ގެންގުޅުއްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސީދާ 

ކޮމިޓީއަށް އެޚިޔާލުތައް ފޮނުއްވީމާ ކޮމިޓީއިން މިހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް 

 210ކޮންސޮލިޑޭޓް ކުރައްވާފައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަނެއްކާ ކޮންމެވެސް 

ނޑަށް ހީވަނީ  ޓައިމް ފްރޭމެއްގެ ތެރޭގައި ފޮނުއްވައިދެއްވަން. އަޅުގަ

އެނޫންގޮތަކަށް ގެންދަން ވެއްޖެއްޖީވިއްޔާ މީކީ  އެއީކަންނޭނގެ،

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މާއަވަހަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމެއްހެންނެއް. އަވަހަށް  އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެންވެސް  ނިންމާލުމުގެ ވާހަކަދައްކާއިރުގައި އަޅުގަ

 215ހަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ޝައުޤުވެރިވެގެން މިތިބެނީ، ވީހާވެސް އަވަ

އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ހަމައަށް ދެވޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު 

ނޑު ހިތުން ހަމަ ކޮންމެހެން  މިކުރަމުން ގެންދާ ކަންތައްތަކަކީވެސް އަޅުގަ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް. އަދި ވާހަކަދެކެވެމުން މިދަނީ ވަރަށް މުހިންމު 

ނޑުމެން ހޭގޮތުން. ބައެއްއުސޫލީ މައްސަލަތަކަކާބެ ފަހަރަށް އަޅުގަ

 220ކަންތައްތަކާދޭތެރޭ ވިސްނާއިރު ތަންކޮޅެއް ހަނިކޮށް ވިސްނަނީ، ނޫނީ އެއީ 

ރަނގަޅުގޮތެއްވެސް ކަންނޭނގެ، ޕާލިމެންޓްރީ ޕްރެކްޓިސްތަކާ، 

އެހެންނަމަވެސް  މިހާހިސާބަށް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް.

އި ކަންތައްތައް ފަހިކުރުމަށާއި ތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކަވަކިކަހަލަ މަޤްޞަދު

ވީހާވެސް ގިނަބައެއްގެ  ،ވާގޮތަށްއަދިވީހާވެސް ގިނަބަޔަކު ޝާމިލު

 225 ރުމަށްޓަކައި ކުދިކުދި ބަދަލުތައްޝާމިލްވާގޮތަށް ކަންތައްތައް ކު ޚިޔާލުތައް

ނޑަށް ނޑުމެން  ނުގެނައުމަކީ އެއީ އަޅުގަ ހީވަނީ ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ނޑު ޤަކު ނުކުރަން. އާދެ، އެހެ�ެންވީމާ ބޫލެއްރަންޖެހޭނެކަމަކަށެއް އަޅުގަ

ފެންނަގޮތް  ،ބެހޭގޮތުން ކުރުމާގަވާއިދު އިޞްލާޙުއެގޮތުގެ މަތިން އާދެ، 

ނޑު މިހިތަށްއަރަނީ މިހާރު ބައެއް  ،ދެންނެވުމަށްފަހުގައި ފަހަރަށް  އަޅުގަ

 230މުހިންމު  ،ފަދައިންމެންބަރުން އިއްޔެވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން އެޤާނޫނު ދު އަދި ގަވާއިނުވަތަ  ބައެއް ކަންތައްތައް އެބަހުރި، އަޅުގަ

ފާސްވަންދެންވެސް ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ނިންމައިގެން އެބަތިބެންޖެހޭކަހަލަ 
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 ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އޭގެ ތެރޭގައި ކޯރަމްގެ ކަންތައްތައް އެއީ ވަރަށް 

ނޑުމެންނަކަށް އިގަވާމުހިންމު ކަމައް.  ދު ފާސްވަންދެނެއް އަޅުގަ

 235ދު ފާސްކުރަންވެސް ގަވާއިބަލާކަށެއް. އެއީ  އަކީ ކޮބައިތޯ ނުތިބެވޭނެ، ކޯރަމް

ނޑުމެން ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެފައި  ކޯރަމެއްގެ ވާހަކަ އެއާދޭތެރޭ އަޅުގަ

ނ ޑުވެސް ހަމަ ކުރީގައި އޮންނަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅު، އާދެ، ދެއްކެވި ޢި ވާހަކަފުޅު

ރާހީމް ޝަރީފް ދެއްކެވި ތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްއައްޑުއަ

ނޑު   240ދުކުރަން. އެއީ މީގައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ތާއީވާހަކަފުޅުވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެންގުޅެން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއެއް ނުވަތަ  ތަފާތެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނުއަސާސީގެ ބައެއް އެއާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ފާސްކުރުމަށްޤާނޫ އަޅުގަ

ގެންގުޅެންވީ އުޞޫލާއި އެނޫންކަންތައްތައް، އާދެ، ޕްރޮސީޖަރަލް 

ނޑުމެ ން ކަންތައްތަކުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެންކަމެއްގައި އަޅުގަ

 245އަށް އާދެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއާއި، މާއްދާ ގެންގުޅެންވީ އުޞޫލަކާ.

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މާބޮޑު  ނުވަތަ މާއްދާގެ ބައެއް އެއާދެތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަޙުސެއް  ޖާގައެއް އޮތްހެނެ�ެއްވެސް. އަނެއްބައިގައި  ކުރާނެއަޅުގަ

ނޑަށްވެސް ފެންނަނީ   އެވަގުތަކު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި،އަޅުގަ

. ވަޑައިގެންކަންފުޅުން ހާޒިރުވެ ކިތައް ބޭޖަލްސާއެއް ޤާނޫނީގޮތުން ބޭއްވެނީ 

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ކިތައް މެންބަރުން ހާޒިރު  250ރުވެގެންކަން، އެއީ އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެ ބެވި ވަޑައިގެން ތިއްން އެނގޭ އެއްޗެއްހެން. ދެން ހާޒިރުވެކަ

 ޔަށްވުރެ،ދެބައިކުޅަ އެއްބަ ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު، ނުވަތަ އޭގެ މާނައަކީ

ރުވުން. އެހާވަރުން ގެންދިޔައިމާ ރަނގަޅުވާނެ. ދެން މެންބަރުން އިތު 1

ހެއްޔޭ ކަމެއް�ް ން ނިކުމެދާނެ ބަޙުސެއް އެބައޮތް. ކިހިނެއްގުޅޭގޮތު މިކަމާ

 255ޓުލައިގެން. ފާސްކުރާނީ، އެހާމަދު ޢަދަދެއްގެ މީހުންކޮޅެއް ވޯ

ނޑުމެން ބަޙުސްކުރަންވީ ކީ އެހާބޮޑަށް އަޅުގަ އަޅުގަނޑަށްހީވަނީ މިއި 

ހެން. ބައެއްކަހަލަ ތަންތަނުގައި ބައެއްކަހަލަ ކަންކަމުގައި ނޫން�ްމައުޞޫއެއް

ނެގޭ ޢާންމު ވޯޓެއް، ނުވަތަ  އުމުގެ ފެންވަރުގައި މިސާލަކަށްޅި ޤަމު
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ހިނގަމުންދާ އިންތިޚާބެއް، ނުވަތަ އެނޫންކަމެއްގައިވެސް އޮންނަ 

 260އުޞޫލުތަކަށް ބަލާލާއިރުގައި ގުނޭ ނުވަތަ ކަމެއް މުޅިން ނިމިގެން 

ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލް ރުގައި، މުޅި މަޖިލިސް ނުވަތަ މުޅި ދާއި

ބަރަށް ބަލާއިރުގައި، އެއްބައިފަހަރަށް ހިތަށްއަރާ މިހާ ންނައެސެމްބްލީގެ�ެ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެއީކަންނޭނގެ  ކަމެއް ނިންމިދާނެހޭ.މަދުބަޔަކަށް  އަޅުގަ

އަނެއް  ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުޞޫލުތަކަކީ. ދެން ހަ�ަމަ އުޞޫލީ

 265. ވާހަކަ  ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ އަކީ އެކަންތައްތައް ހުށަހެޅުމާލަމައްސަ

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މީގައި  ނޑަށް ހީވަނީ އެއީވެސް އަޅުގަ އަޅުގަ

ފްލެކްސިބިލިޓީއެއް ގެންގުޅެން އެންމެ ރަނގަޅުކަމެއްހެން. މިހާހިސާބަށް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އުޞޫލަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ރައްޔިތު ންގެ އަޅުގަ

މަޖިލީހަށްވެސް، ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެމީހަކު އެތާނގައި 

 270އެތަނަށް�ް ހާޒިރުވެ އެތަނުގައި އިއްވައިގެންނޭ، އިނގޭތޯ. އެއީ 

ނޑަށް ހީވަނީ މިއުޞޫލު އެއީ ހަމަ ގިނަތަންތާނގައި ނުވަތަ ހުރިހާ  އަޅުގަ

ކަމެއް. މެންޓްރީ އުޞޫލެއްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ޕާލަތަނެއްގައިހެން 

އެއީ  އެހުށަހަޅާކަމެއް ހުށަހެޅުން، އެމެންބަރަކު ނުވަތަ އެމީހަކު ހާޒިރުވެ

ނޑު  ކޮންމެކަހަލަ ކަމެއްކަމުގައި ވިޔަސް. އެ�ެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

 275ނުވެވޭ ގައި، ހާޒިރުކުރުމުގެ ވާހަކައެއް ދައްކާއިރުޝާމިލުކުރިންދެންނެވި 

. ފަހަރެއްގައި ބަލިޙާލު ނުވަތަ ގޮތަކަށް ކަންދިމާވެފައިތިބޭ މީހުން ތިބެދާނެ

ހަމަ ، ހުރެ، ފަހަރެއްގައި އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެކާ�ާސިއްޙީކަމަ

ނުވެވޭ މީހާއަށްވެސް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އޭނާގެ ކަންދިމާވާގޮތުން ހާޒިރު

ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ނުވަތަ އޭނާ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ކޮންމެވެސް 

ނޑަށްހީ  280 ވަނީ ފަހިކޮށްދިފައި ބޭއްވުމަކީ އެއީ ގޮތަކުން އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ނެތްކަމެއްނޫންހެ ން. އެހެންވެ އެގޮތުން އަޅުގަ

މިކަމުގައިވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ފްލެކްސިބިލިޓީ ގެންގުޅެންޖެހޭނެޔޭ. 

ނޑުމެންނަށް ތަފާތު ކުރެވިދާނެ އެކިބާވަތުގެ  އޭގައިވެސް އަޅުގަ

ކަމަށް. އެހެންވީމާ މިކަމުގައިވެސް ކަންތައްތަކަށް. އެކިކަހަލަ ކަން
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 285ފްލެކްސިބިލިޓީއެއް އޮންނަން ވާނެކަމަށް. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ 

ނޑުމެން  ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ވާހަކައެއް ދަންނަވާލަން. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

މިމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފެށިގެން ދިޔައިރުގައިވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

ޒަތްތެރި މެންބަރުން ޢިޝާރާތްވެސްކުރެއްވި ކަންނޭނގެ، ބައެއް ޢިއް 

ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތަކުގައި އަވަސްވާނެގޮތެއްގެ ވާހަކަ. ދެން އިދާރާއިން 

ނޑު ހިތުން ދެން މިވަގުތަށް ހަ�ަމަ   290ހަމަޖައްސަވާފައިހުރި އިންތިޒާމް އަޅުގަ

 ނގެ.ކަންނޭ ގެންދެވޭނެ ގޮތަކީ އެއީ  ތައްއެންމެ އެފިޝެންޓްކޮށް ކަން 

ނޑުހަމަ ހިތަށްއަރަނީ އަނެއްކާވެސް އެއްކަލަ  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގ ސިސްޓަމް ކޮމްޕިއުޓަރައިޒް ކޮށްފައި 

ނޑުމެން މިހާރުނޫންކަމަށްވިޔަ�ަސް  ހުންނައިރުގައި މިކަހަލަ ގޮތެއް އަޅުގަ

 295އި ކަމާއެކީގަ ކުރިޔަށްދާއިރުގައި އެސިސްޓަމް އިންސްޓޯލްކޮށްގެން ހަލުވި

ތަންކޮޅެއް ހަލުވިކަމާއެކީގައި ދާނެގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައި ނުދެއްވޭނެބާއޭ. 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 300ދަންނަވާލާނަން. މިހާރު ބެހޭގޮތުން  އެންމެފަހުން ޢިޝާރާތްކުރެއްވި ކަންތަކާ

ވޯޓުދިނުމުގެ ކަންތައް  ދުގެ ދެލިކޮޕީގައިގަވާއިކުރެވިފައިވާ އްޔާރުތަ

ނޑައެޅިފައިވާ ދޭ ނިކް ސިސްޓަމުން ވޯޓުއިލެކްޓްރޯ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަ

ވާހަކަ ލިޔެވިފައިވާނެ. އަދި އެކަމާބެހޭގޮތުން އެކަހަލަ ސިސްޓަމެއް 

ޅު މިހާރު މަށްޓަކައި ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްޕުހޯއްދެވު މިތަނަށް

ނޑުމެން   305ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަ

ދެން  މުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހޭނެ. އާދެ،މުސްތަޤްބަލުގައި އެގޮތަށް ވޯޓުދިނު

މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު.

 

ނޑު ފުރުޞަތުގެ  �ީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރ  310 އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ



 13 

 ރާހީމް ޝަރީފް އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްބޭނުންކޮށްލީ އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢި ވަޙީދު  މެންބަރު ޢަލީ

ނޑަށް ދުކުރުމަށް. ނަމަވެސް އަޅުތާއީހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް   ވާހަކަދެއްކެވުން: ގަ

ނޑު ތާއީދުހީވަނީ  ކުރުމުގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަޅުގަ

ނޑުވެސް އިތުރު ތާއީހުށަހެޅުމަށް  ދު ލިބިއްޖެހެން. އެހެންވެ އަޅުގަ

 315 ދެއް އަރުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އިށީންނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ތާއީ

 

ނޑުވެސް   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   އިއްޔެގައި މިވާހަކަ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ ދެތިން   އަޙުމަދު ސަމީރު މެންބަރު  ދެކެވެމުންދިޔަ ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން އަދި އަޅުގަ

މިފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލީ. ދަންނަވާލަންވެގެން ޚިޔާލެއް   ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަ  320ދެކެވެމުންދާ ކަންތައްތަކާ ށްހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިވާހަކައަޅުގަ

ނޑަށް ބޮޑަށް ބުރަވެވޭ އެއްގޮތެ�ެއް އެބައޮތް. އެއީ މިހާރު  ގުޅިގެން އަޅުގަ

ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް  ،މެންބަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ

މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތަކުން އެކަން އަޑުއިއްވައި ދިނުމަށްފަހު، ނުވަތަ 

ތައް އަޑުއިއްވައި އެމަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިދާރީ ބޭފުޅުން އެކަންތައް

 325ދިނުމަށްފަހު، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލެއް އޮތްނަމަ، ނުވަތަ އެކަމާ 

ވިދާޅުވެފައި، ދެން މިކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވާގޮތަށް  ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް

ހަމަޖެއްސުން ރަނގަޅުވެދާނެކަމަށް ފެނެޔޭ. އެއީ މިނަންގަތީ އަނެއްކާވެސް 

ނޑުމެން އެއްވެސް ބަޙުސެއް  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާގޮތަށް މިވަގުތު ހަމަ  އަޅުގަ

މީގެތެރޭގައި ނުހިންގައި ހަމައެކަނި ފޮނުވާނަންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ނުވަތަ 

ނޑުމެން ކިޔާގޮތެއް ނިންމާނީތޯ މިބަޙުސް   330މިތަނުގެ މާއްދާތަކުން އަޅުގަ

އެއް ނުވަތަ މިގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތެއްނުނިމި މިދަނީ. އެހެންވީމާ 

ނޑަށް ހީވަނީ ވަސް މިހާރު ފަހަދު ނައަޅާ ދިޔައީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ދާމެދު ހަމައެކަނި ޚިޔާލީ ގަވާއިދުގައި ކަމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ގަވާއި

ދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންވާކަމަށް ގަވާއިތަފާތެއް ނުވަތަ މި

 335އަންނަންޖެހޭ އެއީ އެއަށް  ،މާއެކުހުށަހަޅާފައިވާ މެންބަރުން ތިބު ލިޔުމުން

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް މީގައި އްކަމަށް އަޅު ބަދަލެ ގަ
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އެއް ބޭފުޅުން ބަސްމޮށުންތެރިކަމާ ބައެއް އުޞޫލީ މައްސަލަތަކަށް ބަ

ވަޑައިގަންނަވަންވެސް ޚިޔާލުފުޅު ކުރައްވާފައި ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެ 

 އޮވެދާނެކަން ޔަޤީން. އެހެންނަމަވެސް މީގައި އިޞްލާޙުތަކެއް ލިޔުމުން 

 340 އެ  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އެއަޑުއެއްސެވުމަށްފަހުގައި 

އިޞްލާޙުތައް ގެންނާނީ ކޮމިޓީއަށް އެފޮނުވާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ، 

މަސައްކަތް ހިސާބަށް ގެންދަވާފައި ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރައްވައިގެން އެހާ

ނޑަށް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަގޮތެއްކަމަށް އަޅުގައެއީ  ،ކުރިއަށް ގެންދަވާނަމަ

ފާހަގަކުރެވޭތީ، އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެންހަމަ އެއާއެއްކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި 

 345ޖަމީލުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވިފަދައިން އިލެކްޓްރޯނިކް هللا މެންބަރު ފަތުޙު

ވޯޓިންގ ސިސްޓަމް އަޅުގަނޑަށްހީވަނީ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް މިކޮޅުގައި 

ނޑުމެން އެކަންތައްތަކަށް ހަމަޖެހެންވެއްޖެ ކަންނޭނގެ. އެއީ އަ  ޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބަލާއިރު، އިއްޔެގައިވެސް އެދިމާވި ކަން ތައްތަކުން އަޅު

ހަމަ ޕުޅުހިތް ގެމުޅިން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ހަމަގައިމުވެސް މެންބަރުން

 350އޭގެތެރޭގައި ފާޅުވެގެންދިޔަ. އެހެންވީމާ  ގޮތްތަކެއް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާ 

 ފާސްވެވަޑައިނުގެންނެވި ކަމަށްވިޔަސް، ވަގުތަށް�ްދު މިގަވާއިމަޖިލީހުގެ 

 ނިކް ސިސްޓަމާ އޮތްކަމަށްވިޔަސް، އިލެކްޓްރޯފާސްނުކުރެއްވި ނުވަތަ 

ވަޑައިގެން އިދާރާއިން ވިސްނާ ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުން ގޮތްތަކެއް

ނޑަށް  ،ފެއްޓެވުމަކީ މިވަގުތަށް ބަލާއިރު ޕުޅުއެމަސައްކަތް އަޅުގަ

ނޑު މާ މިކަންފެންނަކަމެކޭ. އެހެންވީ  355ހުށަހަޅާލަން.  ތައްވެސް އަޅުގަ

ނޑު މިފުރުޞަތަށް އެދުނީ މިދެންނެވިގޮތަށް މިހާރު  އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނުވަތަ އެހުށަހެޅި  ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް އެފަރާތްތަކުން

އަޑުން ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ނުވަތަ އިދާރީ ބޭފުޅުން  ފަރާތްތަކެއްގެ

ތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި އެއާބެހޭގޮއެކަންތައްތައް 

 360ފުޅާއެކުގައި ދެން އެޚިޔާލު، މަށްފަހުއެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވު

ނޑު ހުށަހަޅަން. އެހެންވީމާ އެހުށަހެޅުމަށް  މިކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.   އަޅުގަ
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 63ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ ރު މިވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ އާދެ، މިހާ  ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާ

 365މެންބަރުން ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން މިތިއްބެވީ. މީ ދެންމެ  63މެންބަރުން. 

ނިކް ބަރުވެސް ވޯޓުދިނުމުގައި އިލެކްޓްރޯވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި މެން

ރައްޔިތުންގެ  ،ދާޅުވެއްޖެ. އެހެންވީމާވާހަކަ ވި ސިސްޓަމެއް ބޭނުންފުޅުވާ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްވެސް  މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު އަދި އަޅުގަ

ޢާންމު ވިދާޅުވާގޮތުގައި އެގޮތަށް  ބަލަހައްޓަވަން ހުންނެވި އަމީން

 370ޚިޔާލުކުރައްވައިގެން މިހާރު އެކަހަލަ ސިސްޓަމެއްގެ އަގު ހޯއްދެވުމަށް 

ވޯޓު  ،ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވާއިރު  ޅުއްވާފައި. އޭރުން ތިޔަމިހާރުވަނީ ހުށަހަ

އްވިގޮތާއި އެހުރިހާ އެއްޗެއް ދެއްވާ ބޭފުޅެއްގެ ނަންފުޅާއި، ވޯޓު ދެ

ސްކިރީނަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހުންނަގޮތަށް ވޯޓުދިނުމުގެ އި

އެކަން  ޔާ ހަމަޖެހޭނެ. މާލަސްތަކެއްނުވެސިސްޓަމެއް އިރާދަކުރެއްވިއް 

 375ގެންދަވަނީ. ދެން މިހާރު އެމަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން  ޖެހޭނެ.ހަމަ

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަ ތްތެރި�ި އަޅުގަ

 މަދު ޒާހިރަށް. މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙް

 

ނޑު މިފުރުޞަތަކަށް  .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   އަޅުގަ

 380 ގޮތުން އެއްޗެއް ރއާ ބެހޭދަންނަވާލީ ހަމައެކަނި ޕްރޮސީޖާ  މަދު ޒާހިރުއަޙް ންބަރުމެ

ބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބައެއް ސާފުކޮށްލަން. އެއީ ދެންމެ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށް ތާއީދު ނޑު ބޭނުމެއްނުވޭ ޚިޔާލުފުޅުތަކަށްވެސް އަޅުގަ ކުރެވޭ. އަޅުގަ

ދާ މަސައްކަތް ލަސްކުރުމަށް އެޅޭ ހުރަހަކަށްވާކަށެއް. މަޖިލީހުގެ މިހާރުމި 

ނޑަށް  ނޑުގެ ޒަމީރު ގަބޫލެއްނުކުރޭ އަޅުގަ އެ�ެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑަށް ތަޖުރިބާވިސްނިފައި އޮންނަގޮތު   385ކުރެވިފައި ގައިވިއްޔާ އަޅުގަ

މާނުގައި މަޖިލީހުގައި މިވޭތުވެދިޔަ ޒަ ،އޮންނަގޮތުގައި ވިއްޔާ

ނޑަށް އާ ޚިލާފަށް ދާކަމެއްކަމަޖަރހިނގަމުންދިޔަ ޕްރޮސީ ކަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ އެއްޗެއް ނުދަންނަވާ  ފެންނަކަމަކާ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ
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ނޑުގެ ޒަ ނޑު މީރު ގަބޫލެއްނުކުރޭ. އެ�ެހެންވުމާއިންނަން އަޅުގަ އެކު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ  ،މިފުރުޞަތު މިހޯދީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  390އަޅުގަ

ދަނީ އެކިމަރުޙަލާ މަރުޙަލާއަށް. އެންމެފުރަތަމަ ވަކިކަމަކާ މަސައްކަތްމި

ބެހޭގޮތުން މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީމާ މިއަންނަނީ 

 ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުން. ޚިޔާލުފާޅުކުރާ މަރުޙަލާ ނިމުނީމާ ދެން މަޖިލީހުން 

ކިހިނެއްތޯ. މަސައްކަތް ދާނީ ދާނީ، ނޫނީ  ގޮތެއްނިންމަވަނީ ކޮމިޓީއަކަށްތޯ 

ނޑުމެން ޢާ  395ންމުގޮތެއްގައި ކޮމިޓީއަކަށް މިދަނީ ފޮނުވަނީ އަޅުގަ

ދު ލިބިފައި ހުންނަ ތާއީޢާންމުގޮތެއްގައި ކޮމިޓީއަށް މިފޮނުވަނީ 

ދިއުމުން ކޮމިޓީގައި  ޚިޔާލުފުޅުތައް. ޔައުމިއްޔާއެކީގައި ކޮމިޓީއަށް

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަނީ. އެއަށްފަހުގައި އެކޮމިޓީން  ކާއެޚިޔާލުފުޅަ

ނިންމަވާ ނިންމެވުމެއް. އެއީ ބިލަކަށްވިޔަސް މައްސަލަޔަކަށްވިޔަސް 

 400މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ކަމެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީމާއެއާބެހޭގޮތުން އެ

މެންބަރުން އެއާބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރާނީ. ނޫނީ އިޞްލާޙެއް އޮތިއްޔާ 

ން ގޮތެއް ހޭގޮތުއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާނީ. އަނެއްކާވެސް ދެން އެއާބެ

ނީ މަޖިލީހުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވަން ބެނުންފުޅިއްޔާ ކޮމިޓީއަށް ވަނިންމަ

ނޑުމެންނަކަށް ވަން. އެނޫންގޮތަކަށް ކޮމިޓީއަކަށް އްފޮނު އަޅުގަ

 405މިހާރު  އި ފޮނުވިފައެއްނެތް.ތާނގަ މައްސަލަތަކެއް މިވޭތުވެދިޔަ 

ކުރެއްވުމުން ތް ޙަވާލުމަސައްކަ މައްސަލައަކީ ކޮމިޓީއަކާމިނުކުމެގެންއުޅޭ 

މަސައްކަތް ނިންމާފައި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީ، އަދި މަޖިލީހުގެ  ކޮމިޓީން

އިދާރާއަށް ނޫނިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރުންނަށް 

 ،އެންގެވީ އެއާބެހޭގޮތުން އިޞްލާޙެއް އޮތިއްޔާ ފޮނުވާށޭ. އެއިޞްލާޙަށް

 410މެންބަރުންނަށް ނޯޓިސްއެއްގެ  އެއިޞްލާޙުގެ ކޮޕީތައް މަޖިލީހުގެ

ވަނީ ފޮނުއްވައި ދެއްވާފައި. އެއާބެހޭގޮތުން އިތުރު ވެސްގޮތުގައި 

ނޑުމެން މިހާރު މިފޮނުވާލަނީ އެމައްސަލަ  .ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކާ އަޅުގަ

އަނެއްކާވެސް ކޮމިޓީއަކަށް. ދަންނަވަންމިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ކޮމިޓީއަކަށް 

ދެއްނެތި ފޮނުވޭ މައްސަލަ�ަތަކެކޭ. ފޮނުއްވޭ މައްސަލަތަކަކީ ތާއީމި
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 415ބްރެއިންސްޓޯމިންގ ނޫނީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ މިއޮތީ 

ފުޅުގެ އަލީގައި ކަމެއް އި. އެއަށްފަހުގައި އެޚިޔާލުކަޑައްތުކޮށްފަ

ނޑުމެން ކުރަންވެގެން ތައްޔާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންކޮޅަކާ މިވަނީ އަޅުގަ

ން އެމަސައްކަތްތަކެއް ނިންމާފައި ޅުއެބޭފު ޙަވާލުކުރެވިފައި. އެއަށްފަހު

ހުށަހަޅުއްވާފައި. ހުށަހެޅުއްވީމާ އެއާބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް 

 420އެއިޞްލާޙެއް ގެންނަން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޚިޔާލުފުޅުތައް މެންބަރުންނަށް

. ބޭނުންފުޅުވަންޏާ އެއިޞްލާޙެއް އަނެއްކާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަންއެބަޖެހޭ

 އެކީގައިދެން އެތާއީދާ، ފިއްޔާތާއީދެއް ލިބިވަޑައިގަންނަ�ަވައި އެއަށް

ކޮމިޓީއަކާ ހަމަޔަށް ދާންޖެހޭނީ.  ،ކަންނޭނގެ ކޮމިޓީއަކާ ހަމަޔަކަށް ދަންޏާ

އަ�ަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަމީރު  .އަޅުގަނޑަށް ދެންމެ ހދ

ނޑަށް  ނޑަށް ކުރެވޭދުތާއީއެހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލުފުޅަށް�ް އަޅުގަ  425. އަޅުގަ

ންމެ ވިސްނޭގޮތުގައި ސަމީރު އެހުށަހެޅުއްވީ ކަންނޭނގެ އެ

ނޑު  މެންނަށް މިކަންތައް ގެންދެވޭނެގޮތަކީ. ލުއިގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެހުށަހެޅުއްވީ ޚިޔާލުފުޅެއް، އިޞްލާޙެއް 

 ދު ތާއީމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީމާ އަދި މެންބަރުން ނިންމަވަންޏާ 

 430ކުރެއްވިޔަސް ނުކުރެއްވިޔަސް ދެން މިދެންނެވީ މަޖިލީހުގައި އޮތްކަމެއް 

ނޑަށް ތާއީއެ ދާ ނުލައި އެޚިޔާލުފުޅުތައް ފޮނުއްވުމަކީ. އަޅުގަ

ހަށް ދު ލިބިގެން މަޖިލީތާއީވިސްނޭގޮތުގައިވިއްޔާ އެޚިޔާލުފުޅަށް 

 ން ދިރާސާ ކުރައްވާފައި މައްސަލަ މިކޮޅަށް ދާންޖެހޭނީ. ދެން މިކޮމިޓީ

ނޑުމެން ހުށަހެޅުއްވިދާނެ ކަންނޭނގެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ސް އަޅުގަ

 435ނިންމުމުގެ އަވަހަށް އެކަމަކު ނުންވޭ އަވަހަށް ނިންމަން. އެންމެންވެސް ބޭ

ފައިވާ ހުރިހާ ތާނގައި މަޖިލީހުން ކުރައްވާ މާނައަކީ މިވޭތުވެދިޔަ

ނޭނގެ. ހަނދާންނައްތާލާފައި ގޮތެއް ނިންމުމެއް ނޫންކަން ޕްރެކްޓިސްތައް

ނޑުމެން ކުރާއިރުގައި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ އަޅުގަ

ކްޓިސް، އެއީ ހުރިހާ ވިސްނަންޖެހޭކަމެއް އެބައޮތް. ޕާލިމެންޓްރީ ޕްރެ

 440ތަނެއްގައިވެސް ޤަބޫލުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް އެސްޓެބްލިޝްކޮށްފައިވާ 
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 . ނޫނިއްޔާ މިވޭތުވެދިޔަ ޕާލިމެންޓްރީ ޕްރެކްޓިސްއަށް ބަލަން އެބަޖެހޭ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖލީހުގައިވެސް  ތާނގައި އަޅުގަ

މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިގެން އެކަންތައްތައް ގެންގޮސްފައިހުރި އާދަކާދަތަކަށް 

ނޑުމެން  ބަލަން އެބަޖެހޭ. އެއަށް ރިޢާއަތްކޮށްފައި ކަންނޭނގެ އަޅުގަ

 445މަޖިލީހުން  ،ޒަތްތެރި ރައީސްގޮތްތަކެއް ނިންމަންޖެހެނީ. ވީމާ ޢިއް

ނޑު  އަވަހަށް ނިންމަންވެގެން ގެންދަވާ ކޮންމެގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ

ވެސް ފުޅާކޮށް ދުކުރަން. އެހެ�ެންނަމަވެސް އަދި ހަނިކޮށް ނަމަތާއީ

ނޑަށް ވަނިންމަ ،ޏާނަމަވެސް މިތަނުން ގޮތެއް ނިންމަވަން ންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  މިވޭތުވެދިޔަ ތާނގައި ހީވާގޮތުގައިވިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑު ހދ  450އަތޮޅުގެ  .ޕްރެކްޓިސްތަކަށް ބަލާފައި. މިފުރުޞަތުގައި އަޅު�ުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަމީރު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

ނޑު  ތުގައިވެސް ކުރިއަށްގެންދަންއެގޮ އެއަށް ފެންނާތީ އަޅުގަ

  ވި ފުރުޞަތަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއް  ،ދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާތާއީ

 

 455ތިރާމްކުރަން. ދެން މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އިޙް އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އަދި ކޮމިޓީތަކަށް މައްސަލަ  ޢާންމުގޮތެއްގައި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް

 ފައި އެވާ ކުރައްވާމެންބަރު ޢިޝާރާތްޢިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުފައިހުރީ

ތާނގައި އެއާ ޚިލާފު  ދައިން. އެހެންނަމަވެސް ހަ�ަމަ ވޭތުވެދިޔަފަ

ހަމަ ސީދާ ކޮމިޓީއަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅަން އެހެ�ެން  ގޮތްގޮތަށް

 460ވޭތުވެދިޔަ ތާނގައި މަޖިލީހުގެ  ހުށަހެޅިފައިހުރި ކަންތައްތައްވެސް

އަދި އެހެން މި މަޖިލީހުގައިވެސް އެބަހުރި.  ޖަލްސާތަކުގައި ހިނގާފައި

އެގޮތަށް  ހުރިހާ ފަހަރަކު އެކަން ގައިވެސް. އެހެންވީމާމަޖިލީހު

އެ�ެހެންއޮތޭ ވިދާޅުވުން އެއީ އެންމެ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ވިދާޅުވުން 

ނުދެކެން. އާދެ، ދަންނަވަންއޮތީ މިތަނުން ގޮތެއް ވާނެކަމުގައި ކަމުގައި 

 465ނިންމަވައި ދެއްވާށޭ. އެނިންމަވައި ދެއްވާގޮތަކަށް އެކަން ކުރިއަށް 

ނޑުމެން މިތިބީގެ ލީހުގެ ރިޔާސަތުން މިތިބީ މަޖި ،ންދަން އަޅުގަ
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ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާ ލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ތައްޔާރަށޭ. އާދެ، އަޅުގަ

 ފް.ޠި�ިޢާ�ާމަދު މެންބަރު އަޙް

 

ނޑު ދަންނަވާލަންއުޅުނު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މެންބަރު އަޙުމަދު މާލޭ  470 އަޅުގަ

ނޑަކަށް އެދެއްކެވީ އަޙްމަދު ޒާހިރު،ވާހަ  އްކެވުން:އާތިފް ވާހަކަދެ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކަ ގާތްގަ

ނޑު އިތުރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެއްވެސް މީ ގައި ދެން އަޅުގަ

ވެސް އި އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅެންވާނީ މަޖިލީހަށޭ. ދެން އެކަން ހިނގާފަ

އިޞްލާޙުތަކެއް މިހާރު  މިހާރުމިއޮތީ އެގޮތަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

 475ކަލީ މިކަންކުރެވޭނީ ހުށަހެޅިފައި މިހިރީ. ތެދުތެދަށް ދަންނަވާނަމަ ޕްރެކްޓި

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ. ބައެއް ކިހިނެއްތޯ ވެސް އަޅުގަ

ން ހުށަހަޅާފައިވެސް. އެހެންވީމާ އެފަދަ މާއްދާ އެބަހުރި މީގައި އުނިކޮށްލަ

ދު ންގޮސް އޭތި އެކޮމޮޑޭޓް ކުރާނެގޮތަކާމެމާއްދާއެއް ކޮމިޓީއަށް ގެ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ. އެމާއްދާ ހިމެނެން އޮންނާނެގޮތަކީ  އަޅުގަ

 480ންވިއްޖިއްޔާ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓްކުރެއްވިގޮތް އެމާއްދާ އުނިކޮށްލުން. އެ�ެހެ 

ނޑުމެންނަށް ނުލިބި ދެންދާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅު ގަ

މާއްދާއެއް އުނިކޮށްލާނީތޯ ނޫންތޯ،  ،ނަވާނަމަމިސާލަކަށް ދަން

ނޑުމެން ފުރަތަމަ މަޖިލީހުން ނިންމާފައި ދެން ކޮމިޓީއާ ހަމަޔަށް  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް. އެކަމަކު މާއްދާއެއް އުނިކޮށްލާ  އެވާހަކަ ގެންދެވޭނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ،ކަމަށްވަންޏާ  485ދު ކޮމިޓީގައި ގަވާއި އުނިކޮށްލައިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އޮރިޖިނަލީ  ،ދާ އުނިކޮށްލައިގެން ގެނައިމާއެމާއް ދެން އަޅުގަ

އެނޫން މިސާލެއް ދަންނަވާނަމަ ބައެއްކަހަލަ  އޮތްގޮތް ގެއްލިގެންދިޔައީ.

އިޞްލާޙު އެބަހުރި ވަރަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ކޮމިޓީން ޑްރާފްކުރައްވާފައި�ި 

ން �ްބޭނުންވަނީ ހުރިގޮތާ. އެހެންވީމާ ކޮންގޮތަކަށްތޯ މަޖިލީހުން އެކަ

ނޑުމެން މިތަނުން  ނޑުމެން ބާއްވަން، އެގޮތް އަޅުގަ  490އަޅުގަ

ނިންމެވުމަށްފަހު ދެން ގަވާއިދުގައި އެކަން ހިމަނާނެ ގޮތެއްކަންނޭނގެ 

ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން ބޭނުންވާ އެއްޗަކީ. ތެދުތެދަށް 
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އް ދަ�ަންނަވާނަމަ ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަކީ މަޖިލީހަށް ވުރެ އިތުރު ބާރެ

ނޑު އެވާހަކަ  ލިބިގެންވާ ކޮމިޓީއެއްނޫން ކޮންމެހެން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑުވެސް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވެނީ   495މިދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު، އަދި އަޙްމަދު ޒާހިރުގެ 

ނޑު މެން ޚިޔާލުފުޅަށް. ދެން މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

އެންމެންވެސް އެބަދައްކަމު. މަސައްކަތް އަވަސްވެސް ހަމަނުވެދާނެ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެގޮތަށް ހަދައިގެން. ވާނެ ގޮ�ަތަކީ ހުރިހާ  އިނގޭތޯ، އަޅުގަ

 500ޚިޔާލެއްވެސް އަނެއްކާވެސް ކޮމިޓީއަށް ގޮސްފައި އެޚިޔާލުތައް 

ން އަނެއްކާވެސް ހަމަ މަޖިލީހަށް އައިސްގެން އަނެއްކާ ބަހުސްކޮށްގެ

ނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ނިންމޭނީ ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް. އެހެންވީމާ،  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  މިވަގުތަށްވެސް އެކަންކޮށްލިއްޔާ އަވަސްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ފެންނަނީ. އަވަސްކުރުމުގެ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް ދަންނަވާއިރު، 

ނޑުމެން މިހާ ބިރުގަންނަގޮތެއްވެގެން މިއުޅެނީ މީގެ ކުރި  505ން އަޅުގަ

ވަރަކަށް އަހަރު ވޭތުވެދިޔައީތީ،  17ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ފާސްކުރިއިރު 

ނޑުމެން ދައްކާއިރު އޭގެތެރެއިން  17އެކަމަކު  ވަރަކަށް އަހަރު އަޅުގަ

އެތައް�ް އަހަރެއް ގޮއްސަ އެބަހުރި ޖަލްސާއެއް ނުބޭއްވިވެސް. އެހެންވީމާ، 

ހާބޮޑަށް ފިކުރު ޖަލްސާތައް ބޭއްވެމުންދާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެ

 510ބޮޑުވާންވީ މައްސަލައަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން އެއީކީއެއް. އަޅުގަނަޑުމެން 

ގިނަވަގުތު ބޭނުންކަމުގައިވަނީވިއްޔާ ގިނަ ޖަލްސާ ބާއްވާނީ. ދެން 

ނޑުމެން މަޖިލީހަށް  ޖަލްސާގެ  ކޯރަމްގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އަޅުގަ

ތަނަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގަތުން އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ބޭފުޅުން މި

ނޑު އެދޭގޮތަކީ، ކޯރަމް ކުޑަކުރުމަށް. އެހެންވީމާ،  އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކައަކީ ތާއީދުކުރުން،  ނޑުގޮތެއްގައި ދަންނަވަންޏާ އަޅުގަ  515މައިގަ

 އަޙްމަދު ސަމީރު އަދި އަޙް�ްމަދު ޒާހިރު  ދެއްކެވި ވާހަކައަށް. 

 

ނޑަށްވެސް ޢައްސަލާމް ޢަލަ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ   އިކުމް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު އަލްފާޟި�ިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު   ރުނަޞީ هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 520ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް�ް ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭތީ. އެއީ ކުރީގައި  ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނޑު ދަންނަވަން އުޅުނު ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ޚިޔާލެއްހެން  އަޅުގަ

ނޑު  ނޑަށް އެވާހަކަފުޅުގައި ހިމަނުއްވައިފި. އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަ ގާތްގަ

ނޑު�ު ފުރުޞަތަކަށް  ދައްކާކަށް ނެތް މިއަކު ވާހަކައެއް އިނގޭތޯ.  އަޅުގަ

އެދުނު ޗާންސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނު ވާހަކަތައް އެބޭފުޅާ 

ނޑު ދަންނަވާލަން އަދި ދެއްކެވިކަމަށްޓަކާ. ދެން އެހެން  525ނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަންތައްކުރަން މިއުޅޭގޮތަށް  ބޭނުންވާ އެއްވާހަކައަކީ މިހާރު އަޅުގަ

ކުރާކަމަށްވާ�ާނަމަ ޑް�ްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއިން ހަމަ 

ނޑުމެންނާހަމައަށް އައިސްފައި ދިޔުން. ޑްރާފް�ްޓިންގ ކޮމިޓީން  އަޅުގަ

ނޑުމެންނާއި ހަމައަށް ދިޔަކަ�ަ މަށް، ދާކަމަށްބަލާއިރު އެގޮތަށްވާނަމަ އަޅުގަ

ނޑު އާކަމަށްޓަކާ  ނޑުމެންނަށް ފަހަރުގައި  ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަ  530އަޅުގަ

އިނގޭތޯ، މިކަހަލަ ކަންތައް މިގޮތަށް މިދިމާވަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް 

މަޢާފުކުރެއްވުންއެދެން. ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއިން އެއްވެސް ކަހަލަ 

ނޑުމެންނަށް ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓއި�ީން ބަހުސެއް ނުކޮށްމިކޮޅަށް އަ ޅުގަ

ނޑުމެންނާހަމައަށް ފޮނުވީ. ފޮނުވުމަށްފަހު އެއްވެސް  ނިންމާފައި އަޅުގަ

 535ކަހަލަ ބަހުސެއް މިތާ ނުކޮށް އަނެއްކާ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމާ 

ނޫނީ ޖަލްސާ ނުބާ�ާއްވާ ތިތާ މިހާރު ހުރި ޚިޔާލުތައް 

ކާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާށޭ ހަމަ މިކޮޅުން ބޭނުންކުރައްވައިގެން އެޚިޔާލުތަ

ވިދާޅުވުމާ، ހަމައެއްތަނެއްގައި ކަންނޭނގެ އެޖެހެނީ. މިބާއްވާ 

ޖަލްސާތަކަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ޖަލްސާތަކަކަށް ނުވެދާނެހެން ހީވާތީ 

 540އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. އާދެ، ވަރަށްބޮޑަށް 

ނޑު އާކަމަށްޓަކައި މިގޮތަށް  މަޢާފުކޮށްދެއްވުންއެދެން. އެއީ ހަމަ  އަޅުގަ

 މިކަންތައް�ްމިދިމާވީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ 
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ނޑަށްވެ މެންބަރު މަޙްމޫދު ޝައުޤީ   545 ސް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަ

ތާއީދުކުރެވޭތީ އެވާހަކަދަންނަވާލުމަށް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން.  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކޮމިޓީއަކީ ވަރަށް ފުޅާ ކޮމިޓީއެއް. ދާއިރާތައް ތަމްސީލުވާގޮތެއްގެ މަތިން 

ނޑުމެން ހޮވި ކޮމިޓީއެއް. އެކި ޙަ�ައިޞިއްޔަތުން މިމަޖިލީހުގައި  އަޅުގަ

ހިމެނިފައިވޭ.  އެކޮމިޓީއަކީ  ހިމެނޭ މެންބަރުންވެސް ކޮމިޓީގައި

ނޑު�ުމެން އެންމެން ވަރަށް އިތުބާރުކުރާ  ނޑުގެ ނަޒަރުގައި އަޅުގަ  550އަޅުގަ

ކޮމިޓީއެއް. ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ އިޞްލާޙު މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އެބަހުރި. 

ކޮންމެ އިޞްލާޙެއް އަޑުއިއްވާ އެއިޞްލާޙަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށްފަހު 

ޝައްކެއްނެތް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ނަގާނެކަމެއް.  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަކީ،

އޭގެތެރޭގައި ހިމެނިފައިހުރީކީ ހަމައެކަނި ބޮޑެ�ެތި އުސޫލީ 

 555މައްސަލަތަކެއްވެސް ނޫން. އެއަށްވުރެން ކުދިކުދި އާދައިގެ 

ނޑަށް ފެންނަނީ، އެހެންވީމާ  އިޞްލާޙުތައްވެސް އެބަހުރި. އަޅުގަ

ނޑުމެން ށް ފޮނުވަން އަދި އެއްފަހަރު އެ އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީއަ އަޅުގަ

ނިންމުމަށް. ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާކުރު�ުމަށްފަހުގައި މިދެންނެވި�ިހެން 

ތަމްސީލުކުރެވިފައިވާ، އެކި ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުރެވިފައިވާ ފުޅާ 

 560ކޮމިޓީއަކަށްވާތީ، ކޮމިޓީއިން މަޖިލީހަށް ގެންނަން ފެންނަ އުސޫލީ ބޮޑެތި 

ނޑު ހިތުގައި އެއްވެސް މައްސަލަތައް ނިންމޭނެކަމާދޭތެރޭ ގައި އަޅުގަ

ޝައްކެއްނެތް. ދެވަނަކަމަކީ އަޣް�ްލަބިއްޔަތުގެ މައްސަލަ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން އަދި  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅު�ުވިފަދައިން، އަޅުގަ

މިއުޅެނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތައް ފާސްކުރާ ހިސާބަކުނޫން. 

ނޑަށްވެސް ފެން  565ނަނީ ގަވާއިދެއް އަދި ނެތްތަނުގައި އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އެވަގުތެއްގައި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

އަޣް�ްލަބިއްޔަތު ނިންމާ އުސޫލަށް ގެންދިއުމަށް. ކޮމިޓީއަށް ގެންދާއިރު 

ޚިޔާލު ހު�ުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެންބަރުން ހާޒިރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވުމާއި 

ނޑަށް ފެންނަނީ ވަކިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުވުމާ. މިމައްސަ ލަ އަޅުގަ

ނޑުމެން   570މިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ގޮތެއް ނިންމަވަން. އަޅުގަ
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ނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން،  ޝައުގުވެރިކަން އެންމެންގެ  އޮތީ އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތަކާއިބެހޭގޮތުން ވީހާވެސް އަވަހަށް ބަހުސްކޮށް 

ޞަތަކާ ހިސާބަށް އައުމަށް. އެކަމަށް ހަލުވިމަގެއް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ފުރު

ނޑަށް ހުރިހާ  ފަހިވާނެގޮތަކަށް މަސައްކަތް ގެންދިއުމުގައި އަޅުގަ

ނޑު�ުގެ   575މެންބަރުންވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތާއީދުކުރައްވާނޭހެން. އަޅުގަ

މިޚިޔާލު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށް ހުށަހަޅާލަން. 

 .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 

ނޑުވެސް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ   580 ގެ އައްޑުއަ�ަތޮޅު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި   ޙަސަން ސައީދުމެންބަރު 

ނޑަށްވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް ގިނަ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަން.  އަޅުގަ

 އަދަދެއްގެ އިޞްލާޙުތަކެއް ލިޔުމުން ހުށަހެޅިފައިވާތީ، އަދި އެ

އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވި ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ މިއަދު 

 585ނެތް މެންބަރުންނަށް  ލަތެއްގައިވެސްމިމަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވޭނެ ޙާ

ވާތީވެސްމެ، އެއިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވައިގެން ކޮމިޓީގައި 

ވުމަށްފަހު އަނެއްކާ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ގެންނަން. ބަހުސްކުރެއް

ޓިވް ގޮތަކަށް�ް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ރެޕްރެޒެންޓެކޮމިޓީއަކީ ވަރަށް ފުޅާ 

ނޑުމެންގެ  ކޮމިޓީއެއް. އެހެންވީމާ ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ގޮތަކާމެދު އަޅުގަ

 590ށް ބަހުސްކުރެވުމުގެ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ފަހުން އުސޫލީ މައްސަލަތަކަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން.  ފުރުޞަތުވެސް އޮތީމާ އަޅުގަ

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އަދި ވަކި ގަވާއިދެއް ހެދިފައެއްނެތް. އެހެންވީމާ 

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެނިންމާގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. އެއީ 

ޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީއަށް�ް ފޮނުވައިގެން މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިހުރި އި

 595ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްކަމަށް ނިންމަވައިފިނަމަ އެގޮތަށް ކުރިއަށް 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ.  ގެންދެވުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮ�ޮތްކަމަކަށް އަޅުގަ
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އެހެންވީމާ އަދިވެސް އެއްފަހަރު އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އްވުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު

 

ނޑުމެންނަށް ކުރިމައްޗަށް މިހާރު  ކޮޅުމަޑުލުގެ މެންބަރު   600 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ އަޅުގަ

 އައިސްފައިމިވާ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމަށް ހޮވުނު  ޙަސަން ޢަފީފް 

ނޑު ވާހަކަދެއްކެވުން: މެން މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ ގަވާއިދުގެ ކޮމިޓީއިން އަޅުގަ

ދެލިކޮޕީއަށް އައިސްފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް 

ނޑުމެން މިއަދު ވާހަކަދައްކަމުން މިގެންދަނީ. އާދެ، ބައެއް  އަޅުގަ

 605އިޞްލާޙުތައް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭފުޅުން ވިދާޅު�ުވާފަދައިން މި

އްވައިގެން ކޮމިޓީއިން އެއާމެދު ބަ�ަހުސްކޮށް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނު

ދިރާސާކޮށް، އަލުން މިމަޖިލީހަށް ގަވާއިދުގެ އާދެލިކޮޕީއެއް ފޮނުވައިގެން 

މިމަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށް އެގަވާއިދުވެސް ނިންމިދާނެ. އަދި އަނެއް ބައެއް 

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ކުރިންވެސް ހިނގަމުން 

 610ންނަގޮތުން�ް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެކަމެއްގައި، މަޖިލީހުގައި އަ

ބަހުސްކުރެވި އަދި އެކަމެއް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމައިގެން ކޮމިޓީއަކަށް 

ގެންދިއުން އެއީވެސް ކުރެވިދާނެގޮތެއް. އާދެ، މިދެގޮތުންކުރެ ކޮންމެ 

ނޑަށް ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ ނޑުމެން ގޮތެއްވެސް އަޅުގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއްކަންތައްތައް އެބަހުރި. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް 

ނޑު ދެންނެވިގޮތަށް   615އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން، ކުރިން އަޅުގަ

ނޑު  ކަންތައްތައްކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބަ  އެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ކުރިން އަޅު�ުގަ

ކަންތައްތައް، މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް�ް ލަސްވެގެން އަންނަނީ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންގެ ފަރާތަކުން ނޫނޭ. މީގެ ކުރީގައި އޮތް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

 620އަހަރަށް ދިގުދެމިގެން ދިޔައީކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް  17މަސައްކަތް 

ޖަލްސާތަކަށް  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުނުވާތީކީ އެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް 
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 5މަޖިލީހުގެ އޭރުގެ ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ނުބާއްވައިގެން، 

އަހަރުވަންދެން އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް މަޖިލީހުގެވެސް، ޑްރާފްޓިންގ 

 625ޔަ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެވެސް އެއްވެސް ޖަލްސާއެއް ނުބާއްވާ ދި

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ގެންދިއުން އެއީ މިއަދު  އެފަދަގޮތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނު�ުންވާ ގޮތެ�ެއްނޫން. އަދި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން  އަޅުގަ

ނޑު ހިއެއްނުކުރަން.  އެގޮތަށް  ކަންތައްކުރައްވާނެކަމަކަށްވެސް އަޅުގަ

ން މިވާހަކަ ދެކެވެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ދެން އަޅު�ުގަނޑުމެ

 630ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާ�ާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙުގެންނަން ނެގޭ ވޯޓެ�ެއް 

ނޑުމެން މިތާނގައި، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ  ނޫންގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑަށް  އަޣް�ްލަބިއްޔަތުން އެހެންހުރި ކަންތައްތައް ނިންމުން. އާދެ، އަޅުގަ

ޖިލީހުގެ ފެންނަގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ކަމެއް ނިންމަންވާނީ މަ

ނޑުމެން މިހާރުވެސް ތަޖްރިބާ ކުރަމުންދާ  ލަބިއްޔަތުން.ޣް�ްއަ މިއީ އަޅުގަ

 635ވަރަށް ހިތި ތަޖުރިބާއެއް. އާދެ މިހާރުއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ގަވާއިދަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއްނޫން. މަޖިލީހުގެ 

މާނަކޮށްފައި ނިންމާފައި.  ރައީސް އޭނަ އަމިއްލައަށް އޭނަ ޤާނުނުއަސާސީ

އޭރުގެ ރައީސް މާނަކޮށްފައި އޭނަ އަމިއްލައަށް އެނިންމާފައި، 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ�ު މެންބަރުންގެ މައްޗަށް  އަޅުގަ

 640ލާޒިމްކޮށްފައި އޮތް ޤާނޫނެއް. އެހެންވީމާ މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ 

ޞްލާޙުތަކެއް�ް ގެންނަން ޓިކް އިރެށް ޑިމޮކްދިވެހިރައްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަ 

ނޑުމެން ނޫން. ލުތަކެއްޤަބޫލުކުރާ އުސޫ  ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރާއިރު، އަޅުގަ

ނޑު  އެހެންވީމާ، މިމަޖިލީހުގެވެސް ކަމެއް ނިންމަންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ގައި މިމަޖިލީހުގެ އަޣް�ްލަބިއްޔަތުން. އާދެ، މިދެންނެވި ޤަބޫލުކުރާގޮތު

ނޑުމެންނަށް ޖަލްސާގެ  ކަންތައްތައް މިހެން ހިނގާފައިވާތީ  645އަޅުގަ

ނޑުމެން  އަޣްލަބިއްޔަތުން ކަމެއްނިންމަން ތާއީދުނުކުރެވެނީ. އެއީ އަޅުގަ

މިޖަލްސާގައި އަޣްލަބިއްޔަތުން ކަމެއް ނިންމާއިރު އެކަންތައްތަކަކީ މުޅި 

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތަށް ފެންނަ ގޮތެއްނޫންކަމަށް ވެދާނެ. އާދެ، 
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ނޑަށް ފެ  ންނަގޮތަކީ، މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ކަމެއް މިގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ގަވާއިދެއް ނެތަސް ގަވާއިދެއް   650ނިންމިޔަސް އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރުކަމެއް ނިންމަން ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ  ނެތްނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމަނަންޖެހޭނި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮންނަ  އަޅުގަ

ނޑު ދަ ނޑު ފުރުޞަތަކަށް ގޮތަކަށް. މިވާހަކަ އަޅުގަ ންނަވާލަން އަޅުގަ

 އެދުނީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 655 

ނޑުވެސް ދަންނަވާލަން  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު�ުގަ

 ބޭނުންވީ، މީގެކުރިން އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފާއި   ޙަމްދޫން ޙަމީދު�ުމެންބަރު 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަމީރު އަދި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ  . އަތޮޅުގެހއ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ދެމެންބަރުންވެސް ވާހަކަދެއް�ެކެވި، އަދި ހަމައެއާއެކު 

 660ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް�ްމަދު ޒާހިރުވެސް 

ނޑުވެ  ސް ދެއްކެވި ވާހަ�ަކަފުޅު، އެނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް. އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ، އެންމެ ފަސޭހަވާނީ ނުވަތަ ހަލުވިވާނެ ނުވަތަ ހަރުދަނާ 

ނޑުމެން އެންމެން މިމަޖިލީހުން  ގޮތަކަށްވާނީ، މިހާރު އަޅުގަ

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ 

 665އިޞްލާޙު�ުތައް އަލުން ދިރާސާކުރައްވާ، މިތަނުގައި އިއްވަވާފައި، 

ލަގޮތެއްގައި ނަމަވެސް އިއްވަވާފައި ވަކިވަކިން ނޫނަސް އިއްވަވާފައި ޖުމް

ނޑު މިހެން  އެކޮމިޓީއާ މަސައްކަތް ޙަ�ަވާލުކުރައްވަން. ދެން އަޅުގަ

ޤީޤަތުގައި މިހާރު މެންބަރުން ލިޔުމުން ފޮނުއްވާ މިދަންނަވަނީ ޙަ

އިޞްލާޙުތަކަކީ މަޖިލީހުން ހޮއްވެވި ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއިން 

 670ވާލެއްވި ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް އަދި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްނުކުރެވިއޮތް އެކުލަ 

މަރުހަލާއެއްގައި ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުތަކަކަށްވާތީ، މިފުރުޞަތުގައި 

ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގައި އަލުން މި އިޞްލާޙުތަކާއިއެކު ދިރާސާތަކެއް 

ނެވުމަކީ ކުރައްވާ އަލުން ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ ދެލިކޮޕީއެއް ގެން

ނޑުމެން އެންމެންގެ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅު ކަމަކަށްވާނެތީ. އަޅުގަ
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 675ހަލުވިކުރުމަށްޓަކާ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއިން މިއިޞްލާޙުތަކަށް ބައްލަވާ، 

މީގައި އެބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާގެ ދަށުން ހިމަނުއްވަންވާ އިޞްލާޙުތަކާ 

ޞްލާޙުތައް ނުވަތަ އުނިކުރަން ހިމަނުއްވަން ބޭނުންފުޅުނުވާ އި

ފާހަގަކުރައްވައި ޑްރާފްޓް އަލުން، ދެލިކޮޕީ އިޞްލާޙުކުރައްވާފައި 

ގެންނެވުން. ދެން ކުރިންވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން 

ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ، މިކޮމިޓީގެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި   680އަޅުގަ

އަދި މިވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދަވަ�ަން. ކޮމިޓީއަށް އިތުރު މެންބަރުން 

ހާޒިރުކުރުމުގެ މައްސަ�ަލަ މީގެ ތެރޭގައި ނުހިމަނުއްވަން. އެއަށްގޮތެއް 

ނޑަށް ދެން  ފަހުންނަމަވެސް ނިންމަވަން. ދެން ތިންވަނަކަމަކީ، އަޅުގަ

ބޮޑަށް ބުރަވެވޭނީ، އެގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގައި ނުވަތަ މިކަމުގައި ގޮތެއް 

 685އްދާއަކަށް ވޯޓެއް ނަގާކަމަކަށް ނިންމެވުމުގައި މިޤާނޫނުއަސާސީގެ ސީދާ މާ 

މިކަންނިންމަވަން.  ނުވާތީ، ޖަލްސާގެ ހާޒިރީގެ އަޣް�ްލަބިއްޔަތުން

 ލައިކުމް.ވައްސަލާމް ޢަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަކާ.  .` އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދެ 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް ދަ މެންބަރު އަޙްމަދު އަންވަރު   690 ންނާވަލީ ދެކަމެއްގައި ދެނުކުތާއެއް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުށަހެޅުމަށްޓަކާ. އާދެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ބޭނުންވަނީ މިމަޖިލީހުން މިހާރުވެސް ގަވާއިދުގެ އިޞްލާޙުތަކާބެހޭގޮތުން، 

ދެތިންގޮތެއް ހުށަހެޅި އޭގެތެރެއިން ބައެއްގޮތްގޮތަށް ތާއީދުވެސް 

އެބައޮތް. އެހެންކަމަށްވުމާއެކީގައި ވޯޓަށް އެއްސެވުމަކީވެސް ލިބިފައި

 695އެކަށީގެންވާކަމަކަށްވާތީއާއެކީގައި، ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުގެ ކުރިން 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮތުން�ް 

ދައިން، ވަރަށް މުހިންމުކަމަ�ަށް މީގެކުރިން ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްކެވިފަ

އެކަންކަމަށް ތާއީދު�ުކުރާވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެގޮތުން ކޯރަމާބެހޭގޮތުން، 

ނޫނީ ކަމެއް ފާސްވާނެގޮތަކާބެ�ެހޭގޮތުން، ތ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 700މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށް 
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ވާ އިޙް�ްތިރާމްވެސްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިކަން މަޖިލީހަށް ހާޒިރު

މެންބަރުންނާ އަދި މެންބަރުންގެ މަސައްކަތްތަކާ، އަދި މިތަންވަޅު 

ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތްގޮތަށް�ް ވިސްނާލާއިރު، އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ 

ގޮތަކީ�ީ، ޝައްކެ�ެއްނެތް ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 705 ވިދާޅު�ުވިގޮތް. އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތް ނޫން ދެވަނަގޮ�ަތަށް 

ނޑު،  ދާންޖެހިއްޖެ ހާލެއްގައި އެގޮތަކަށްވެސް ދާންޖެހިދާނެތީވެ އަޅުގަ

ނޑު  ނޑައެޅިގެން ހުށަނާޅާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ އެހެންބޭފުޅުން ކަ

ހުށަހަޅާލަން. އެއީ ޖަލްސާއަކުންކަމެއް ފާސްވާނީ  ސްދުކުރަންޤަ�ަ

ޝައްކެއްނެތް ޖަލްސާގެ ކޯރަމެއް އޮވެގެން. ކޯރަމަށް�ްވުރެ ބޮޑަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި އަޅު  710ގަ

ގިނަވެގެން ކަމަށް  1ރެ އެއް ވޯޓުގިނައިން، ބަޔަށްވު ½ބޭފުޅުންގެ 

ކަމެއްފާސްވާނީ. އެހެންވީމާ އެއީ ކަމެއް ފާސްވާނެގޮތްކަމަށް، އެއީ 

މިދެންނެވީ ޕްރޮސީޖަރަލް ކަންކަން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއެއްނޫން. 

އެހެންނަމަވެސް ޕްރޮސީޖަރަލް ކަމެއް ކަމަށްވާނަމަ އެކަން އެގޮތަށް 

 715ށް، ނޫނީ ޖަލްސާއިން އެގޮތަށް ނިންމެވުމަށް މިޖަލްސާއިން ނިންމެވުމަ

ނޑު ކުރިން ހުށަހެޅިފައިނެތްކަމަށްވަންޏާ ވަކިބޭބޭފުޅުން  އަޅުގަ

ވާހަކަދެއްކެވި. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ޚިޔާލެއްގެގޮތުން�ް ކަމަށްވެސް 

ނޑު ވެ ދާނެ. ހުށަހެޅިފައިނެތް ކަ�ަމުގައިވާނަމަ އެގޮތް ހުށަހަޅާލަން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން  މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން. ދެވަނައަށް އަޅުގަ

 720ބޭނުންވި ވާހަކައަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ށް އަލްފާޞިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު ދެއްކެވި ވާހަ�ަކަފުޅުތައް އެއީ ވަރަ

ނޑުވެސް ހަމަ ޤަބުލުކުރާވާހަކަތަކެއްކަމަށް. އާދެ، އަ ޅުގަޑުމެން އަޅުގަ

މެންޓްރީ ޕާލަޝައްކެއްނެތް، މިމަޖިލީހުގައިވެސް ތިއްބަވާނެ އެކިއެކި 

މެންޓްތައް ކަންތައްތައް ހިނގާގޮތަށް ޕާލަޖަލްސާތަކަށް، އެކިތަންތާނގެ 

 725ފުރުޞަތުލިބިފައިވޭ.  ބައްލަވާލައްވަން، މިތާނގެ ވަރަށްގިނަ ބޭބޭފުޅުންނަށް

ނޑަކީ އޭގެ މާބޮޑު ފުރުޞަތު�ުތަކެއް ލިބިފައިނެތް މީހެއް.  އަޅުގަ
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އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެބޭބޭފުޅުންނަށްވެސް 

ނޑުމެން އަހާގޮތުން،  ލިމެންޓްރީ ޕާއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެހެން. އަޅުގަ

އިޓްކޮށްގެން، އޮވޭ. އެއީ މަޖިލީހުން ކަމަކަށް އިންވަ ޕްރެކްޓިސްއެއް

 730މަޖިލީހުން މިހާރު ހުށަހެޅުމަކަށް، މިސާލަކަށް މިގަވާއިދުގެ 

ޖިލީހުގެ ދެލިކޮޕީއާބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުން އިންވައިޓްކުރައްވަނީ މަ

މެންބަރުންނަށް އެއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ނޫނީ 

ލީހުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިޞްލާޙެއް ދެއްވުމަށް. އެހެންކަމަށްވަންޏާ މަޖި

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއްކަމުގައިވަންޏާ ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި، 

 735ފަހަރެއްގައި އައިޓަމަކަށްފަހު އައިޓަމެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންގޮތަކަށްވެސް، 

ނޫންގޮތަކަށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެ ގޮތެ�ެއް ނޫނީ މާއްދާއަކަށް ފަހު މާއްދާއެއް 

މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު  އޮވެދާނެކަންނޭނގެ،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޖަމީލު�ު ވިދާޅު�ުވިފަދައިން އޮވެދާނެ އަދި އޭގެވެސް هللا ފަތުޙު

ފްލެކްސިބަލް ގޮތެއް. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެ ގޮތެ�ެއްގައިނަމަވެސް 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ   740މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅެންވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ޟި�ިލް އަޙްމަދު ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާ

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ޒާހިރު ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި، ކޮމިޓީއަށްވެސް ކަންތައްތައް  ދަންނަވާލަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި  ހުށަހެޅިފައިހުރެދާނެ ފަހަރެއްގައި. އެއީ އަޅުގަ

 745އަކުން އިންވައިޓްކޮށްގެން، ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހެޅިފައި އޮންނާނީ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީއަކުން މެންބަރުންނަށް ނޫނީ، ބައެއް މެންބަރުންނަށް ހުރިހާ 

މެންބަރުން�ްނަށް ނޫނީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މެންބަރުންނަށް، 

އެބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓީއަކުން އިންވައިޓް ކުރެވިދާނެ، މިވެނިކަމަކާބެހޭގޮތުން 

ދަ ޙާލަތެއްގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތުގައި ސީދާ ކޮމެންޓްސް ދެއްވަން. އެފަ

 750ބިފައި ނޫނީ އެއީ ހުށަހެޅުންތަކެއް ލިބިފައި ލި ކޮމިޓީއަށް އެ ކޮމެން�ްޓްސް 

ނޑަށް  ހުރެދާނެ. އެހެންވީމާ މިގޮތަށްވާއިރު، މިގޮތަށް އޮތުމާއެކީގައި އަޅުގަ

ބުރަވެވެނީ، މިހާރު ކަންތައް ގޮސްފައި އޮތްހިސާބުން ހއ. ގެ 
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ނޑުވެސް ޢިއްޒަތްތެ ރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް އިނގޭ. އެއީ  ތާއީދުކުރަން. ތާއީދު ލިބިފައި އޮތްކަންވެސް އަޅުގަ

 755ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު. ދެން 

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އައްޑުއަތޮޅު ޢިއްޒަތް ތެރި އެހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަ

މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމާ 

ތަފާތު ތަނެއް އެބައޮތް. އެއީ އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑަށް މާނަކުރެވުނު  ވިދާޅުވަނީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު، )އަޅުގަ

 760ށް ފޮނުވާ އަލުން ގޮތުގައި( ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު ކޮމިޓީން މިމަޖިލީހަ

ންޖެހޭ އެކުލަވާލައްވާފައި އޮންނަ ޑްރާފްޓް ބަހުސަކާނުލައި ފާސްކުރަ

ނޑު ހިތުން ފާސްކުރުން، އެއީ  އެއްޗެއްކަން. ބަހުސަކާނުލައި އަޅުގަ

ނޑަކަށް  އެޑަބްޓްކުރުން ނޫނީ އެޑަބްޓްވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޭނގޭ. އަޅުގަ

ނޑަ ށް އެހާބޮޑަށް ރުހެވޭގޮތެއް ނޭނގޭ އެހެންވެސް ވާނެކަމެއް. އެއީ އަޅުގަ

 765ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެއީ ކޮމިޓީއަކުން އެއްޗެއް ފޮނުވީމާ ކޮމިޓީން  ނޫން

ނޑު  އެއާބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ފާސްކުރަން އަޅުގަ

ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ އެވާހަކަވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މިއީ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވި ވާހަކައަކީ. ޢާންމުގޮތެއްގައި އަޅު ގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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ނޑު ބަހުސްގެ ވަގުތު ހުޅުވާލަމުން ދެންނެވި    ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑު ދެންނެވިން މިހާރު އަޅުގަ ވާހަކަކޮޅުގެ ތެރޭގައި، އަޅުގަ

ނިންމަވާ ދެއްވުން އެދެނީ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ  މިމަޖިލީހުން ގޮތެއް

ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެގޮތަކާ ބެހޭގޮތުންނޭ. ގަވާއިދު ފާސްކުރެއްވުމުގެ 

 775ކަންތައް މަޖިލީހުން ހަމަ މިހާރުން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން. 

މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފިނަމަ، ދެން އެމަސައްކަތް ފަށައިގަތުމުގެ ކުރިން 

ގަވާއިދު ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޖަލްސާއެއްގެ ކޯރަމް ހަމަވާނީ ކޮން 

އަދަދަކުންތޯ، އަދި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއެއް ފާސްކުރާނީ ކޮން 
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ނޑުމެން ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި،  އަޣްލަބިއްޔަތަކުންތޯ، އަޅުގަ

 780އަށް ފާސްކޮށްފައި، އެމަސައްކަތް ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި

ގެންދަން ޤަސްދުކޮށްފައިވަނީ. ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް 

ކުރިއަށްގެންދާނީ މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު އަލުން 

ގަވާއިދު ހެދުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވައިގެންކަމަށްވާނަމަ، 

ލައާއި އަޣްލަބިއްޔަތުގެ އެގޮތަށް ފާސްވެއްޖެނަމަ އެ ކޯރަމްގެ މައްސަ

 785މައްސަ�ަލަ ދެން އަލުން ބާއްވާ ޖަލްސާއަކަށް، އާދެ، ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓެއް 

އަލުން ލިޔެވިގެން ގެނެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ޖަލްސާއެއްގައި އެކަންތައް 

ނޑުވާނީ ދަންނަވާފައި.  ނިންމުމަށް ޤަސްދުކުރެވިފައިވާކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އެހެންވީމާ މިހާރު އެމަޢުޟޫ ޢުގައި ވާހަކަދެއްކެވުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަ

ބޮޑަށް މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަދަބުވެރިކަމާއެކު އެދެނީ މިގަވާއިދުގެ 

 790ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނެވުމަށް. އާދެ، 

މިހާތަނަށް ދެގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވޭ. އަދިވެސް ވާހަކަފުޅުދައްކަން 

ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި. އާދެ، ވާހަކަދައްކަވަން  9ގެންފައި އެދިވަޑައި 

އެދިވަޑައިގެނނެވި ތަރުތީބުން ދަންނަވާނަމަ، މިހާރު އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ދެ 

މެންބަރުންނަކީ މިބަހުސްގައި މީގެކުރިން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި ތިއްބެވި 

 795ފަހަތައް  ދެބޭފުޅުން ކަމަށްވާތީ، އެބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅު ކުޑަކޮށް

ޖައްސާލާފައި އަލަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު 

އެބައަރުވަން. އާދެ، އެގޮތުން ފުރަތަމަ މިދަންނަވަނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމް. 

 

 800 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އިއްޔެވެސް އަލުން ކޮމިޓީއަށް  މާލޭ މެންބަރު 

 ފޮނުވުމުގެ މައްސަލައިގައި އެކަން ހުށަހަޅާ އަދި އެކަމަށް ވާހަކަދެއްކި    އިލްޔާސް އިބްރާހީމް

ނޑު މިހިރީ ހަމަ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނޑަކީ. އާދެ، މިއަދުވެސް އަޅުގަ މީހަކީމު އަޅުގަ

އެގޮތުގައި. އެހެންވީމާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް މިހާރު މިތާނގައި ހުށަހެޅި 

ނޑު ވާހަކަދައްކަވާ ނޑު ތާއީދުކުރަން. އާދެ، އަޅުގަ ފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ
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 805އޭގެ އިތުރަށް މި ޕްރޮސީޖަރގެ މައްސަލައަކަށްދާނަމަ ދެންނެވޭނީ، ޚާއްޞަ 

ނޑުމެންގެ ކުރީގެ ޖަލްސާއަކުން ނިންމާ  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އަޅުގަ

ންމެވި ކޮމިޓީއެއް އެކަށައަޅާ އެކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އެކޮމިޓީން ނި

ނޑުމެން މެންބަރުންނަށްވަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން  ގަވާއިދު އަޅުގަ

ފޮނުއްވާފައި. އަދި އެގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ފޮނުއްވި 

 810މެންބަރުންނަށް ޚިޔާލުތައް ފޮނުއްވަން އަންގަވާފައި އޮތީކީ، އެގަވާއިދު މިތާ 

ހެންވީމާ، ހަމަ ބަހުސްކުރެވިގެން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެނެއްނޫން. އެ

ނޑުމެންނަށް އައިސްގެން މިއުޅެނީ. ކޮމިޓީން  އެކައްޗެއް އަޅުގަ

މެންބަރުންނަށް މިގޮތަށް ނުފޮނުވާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ މެދުކުރައްވައިގެން 

ނުފޮނުއްވާ، ވަކިވަކިން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

 815އްސަލެއް ޚިޔާލުހޯއްދަވައިގެން މުޅިން ނިންމަވައިގެން އައިނަމަ، މިމަ

ނޑުވެސް�ް  ދިމައެއް ނުވާނޭ. މިހެން ދެންނަވާއިރު އެކޮމިޓީގައި އަޅުގަ

ހިމެނޭ. ކޮންމެއަކަސް މިވެގެން އުޅޭ އެއްޗަކީ އެގަވާއިދުގައި އެބައޮތް 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތައް ފާސްކުރަމުންދާއިރުވެސް ޚިޔާލުތައް ހުށަހެޅުމާ 

އި. އަދި ކަންތައްތައް މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ގެންދާނެގޮތެއް ރޭވިފަ

ނޑުމެން ފާސްނުކޮށް އޮތް   820ފާސްކުރުމަށް ގޮތެއް ރޭވިފައި. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  ގަވާއިދަކާ އެއްގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުގައި އެހިސާބުން އަޅުގަ

ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓިގެންހެން މިއުޅެނީ، މައްސަލަ ނިކުމެގެން. އާދެ، 

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިހާ ތަނަށް ހިނގަމުންއައި، އާދެ، ޚާއްޞަ މަޖިލީހާ އަޅުގަ

އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައްވެސް ހިނގަމުންއައި އުސޫލުތަކާ 

ނޑުމެންގެ ތެރެއަކު ނުހިނގާ. ހަމަ   825ޚިލާފު މާބޮޑުކަމެއް އަދިއެއް އަޅުގަ

އެއްގޮތަށް މިދަނީ. އާދެ، އަޅުގަޑުމެން އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މަޖިލީހުގައި 

ހުސްނުކޮށް، މި އިޞްލާޙުތައް ފޮނުވާނުލެވޭނޭ މިޕްރޮސީޖަރސް ބަ

މައްސަލައެއްގެ ގޮތުން، އެހެން ހީކުރާނެ ތަނެއް އޮތެކޭ ހިޔެއްނުވޭ. 

އެހެންކަމަށްވަންޏާ މަޖިލީހުން ހުށަހެޅުއްވި ގަވާއިދެއްވެސް ހުށައެއްނާޅުއްވާ 

ނޑުމެންނަކަށް. ހަމަ ފުރަތަމަ ފޮނުއްވުން ފޮނުއްވާފައި   830އޮތީ. މިތަނަށް އަޅުގަ
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ކިޔައިގެން ދެވަނަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށައެއްނާޅުއްވާ. އެހުށަނާޅުއްވާ އެއްޗަކަށް 

އިޞްލާޙު އައިސްގެން އުޅޭކަމަށްވަންޏާ، ދެން ކިހިނެއްތޯ މިކަންދާނީ. 

ނޑު  ނޑު ހަމަ އެއޮޅުންއަރާގޮތެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ ގައިމުވެސް އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ ފެންނަނީ ދެވަނަ  މިހިރީ. އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުންވެސް އަޅުގަ

 835ފަހަރަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލައްވަން. ކޮމިޓީން ފޮނުއްވި ގަވާއިދާއި، އެއަށް 

މިހާރު މަންބަރުން ދެއްވާފައިވާ ޚިޔާލުތަކާ އެއްކޮށްފައި އެގައި ބަދަލެއް 

ގެންނަވަން ހުރިކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަ�ަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ގެންނަވާފައި، 

ނޑު ހުށަހެޅި ހެން. މިފަހަރު އިޞްލާޙުކުރެވޭއިރު  އާދެ އިއްޔެވެސް އަޅުގަ

އެއިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި ބޭފުޅުންނާވެސް ޚިޔާލުބަދަލުކުރެވި އަދި 

 840އެބޭފުޅުންގެ ބައިވެރިވަޑައިގަތުމެއް އޭގައި ދެއްވެން އޮތްކަމަށްވަންޏާ، 

ނޑުމެން ބަލާފައި އެއާވެސް އެއްކޮށް، އެކަން އަދި އެއްފަހަރު އަޅުގަ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ދެއްވުމަކީ ހަމަގައިމުވެސް މީގައި އޮތް އެންމެ 

ނޑު ދެކެން. އާދެ،  އަވަސްވާނެ އެންމެ ފަސޭހަގޮތްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު މިހެން ދަންނަވާއިރު  ނޑުމެން މިއުޅެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ، އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގޭ.  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަން  845އަޅުހަ

ނޑަށް ނޭނގޭތީއެއްވެސް ނޫން ނުވިސްނޭތީއެއްވެސް ނޫން  އަޅުގަ

ނޑުމެން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  މިދަންނަވަނީ. އެކަމަކު އަޅުގަ

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ވާޖިބަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަސައްކަތަށް އަވަހަށް ދިއުން. 

ނޑުމެންވާނެ ވިސްނަން. އެކަމަށް ދިއުމަށް އަވަސްވާނެގޮތްތައް އަ ޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އިއްޔެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓެވިއިރު،   850އަޅުގަ

މެންބަރުން ތިއްބެވި ވާހަކަ. ހުސްވަގުތުކޮޅު  72ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވި 

 63މެންބަރުން. މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  68ނިމިފައި ދެން ފެއްޓިއިރު 

ންވެއްޖިއްޔާ ތިބޭނީ ކިހާވަރަކަށްކަން މެންބަރުން. މިޖަލްސާ މާދަމާއަށް ދާ

ނޑުމެން މިތާނގައި ކިތަންމެ  ނޑަކަށް ދަންނަވާކަށް ނޭނގޭ. އަޅުގަ އަޅުގަ

 855ގަދަ މަސައްކަތެއްކޮށްގެން ވަރަށް ހިތްވަރާއެކު މިކަންކުރާނަމޭ އެހެން 

ނޑު  ވިދާޅުވިޔަސް ކަން ދާނީ ހަމަ މިހެން. މީ ހަމަ ޙަޤީޤަތް އަޅުގަ
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ނޑުމިދެންނެވީ�ީ. އެހެންވީ ހަމަ އަދިވެސް އެއްފަހަރު ހުށަހަޅަން،  މާ އަޅުގަ

އާދެ ވަޒީރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ތިން ބޭފުޅަކުވެސް ތާއީދުކުރައްވައިފި، 

ނޑުވެސް  އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް. އާދެ، އަޅުގަ

 860އެހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން މިފަހުން މިއަންނަ ގަވާއިދު އައީމާ 

ންކޮޅަކަށް މުޅިއަކުން ތާއީދެއްނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ބަހުސްނުކުރެވޭނެ ތަ

މިކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލުމަށް ހަމަ ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް 

ނޑު  ބޮޑަށް އަދިވެސް ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންވޭ. އާދެ، އިއްޔެވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޖަލްސާގެ ގަޑޖެހިގެން ނިމުނީ.  ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ހުރިހާކަމެއް މުޅިން ރަނގަޅަށް އެހެންނޫ  865ންނަމަ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެގޮތް  ދިޔަނަމަ، އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރެއްވޭނޭ. ދެން ކޮންމެއަކަސް މީގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަ 

ނޑު އިތުރަށް ދައްކަން މާ ރަނގަޅު  އަދިވެސް އެބައުޅޭ. މިއީ ދެން އަޅުގަ

ހަކައަކަށްނުވެ ހިނގައިދާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިޖަލްސާގައި ވާ

 870މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާއިރު، އެތަން  63މިތިއްބެވީ 

ކިހިނެއްބާއޭ މިވަނީ. އަދި ގަވާއިދެއްނެތް. ގަވާއިދެއް އިއްޔެވެސް 

ނޑުމެން އެމަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަދަދު  ން ވަކިގޮތަކަށް އަޅުގަ

އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުނު. މިއަދުވެސް މިގޮތްތަކަކަށް ވޯޓުއަހައިގެން 

އެހެންވެދާނެ. މުޅި މަޖިލީހަށް އެގޮތަކަށް އެއްބަހެއްނުވާނެ. އެހެންވީމާ 

 875މިއަދު ނިމޭނިމުންވެސް ކިހިނެއްބާއޭވާނީ. ދެން އަކަމާ ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް 

މެންބަރުން.  63ލީހުގައި ތިއްބެވީ ނިންމަންވެގެން ބަލާއިރު، މިއަދު މަޖި

އެހެންވީމާ، ކަމެއް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މުޅި 

އަދަދުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ކަމަށްތޯއޭ ބައްލަވާނީ. އޭގެ މާނައަކީ ދެބައިކުޅަ 

އެއްބަޔަށްވުރެ އެކަކު އިތުރު އަދަދެއްތޯއޭ ބައްލަވާނީ. ނޫނީ ތިންބައިކުޅަ 

 880ޖަލްސާއެއް ނޫނީ ޖަލްސާއަކަށް ނުވާގޮތަށްތޯއޭ ނިންމަވާނީ.  ދެބައި ތިބި

ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ތިބި ޖަލްސާއެއްގެ އަޣްލަބިއްޔަތަށްތޯއޭ ކަމެއް 

ނިންމަވާނީ. ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ތިބި ޖަލްސާއެއްގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށްތޯއޭ 
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ނޑަށް ހީވަނީ އެކަންވެސް ނުނިމި މި އަދު ކަމެއް ނިންމަވާނީ. މީ އަޅުގަ

ނޑުގެ  މިއުޅޭ މައްސަލަވެސް ނުނިމޭނެހެން. އެހެންވީމާ މިވެސް އަޅުގަ

ނޑުގެ ފިކުރައް އަންނަކަމެއްވީމާ، ހިތަށްއަރާ   885ވިސްނުމަށް ނުވަތަ އަޅުގަ

ނިމޭނިމުން އަނެއްކާވެސް އިއްޔެ ދިމާވިހެން ދިމާވެދާނެކަމަށް. އާދެ، 

ނޑުމެން ގަވާއިދު  ނޑަށް ހީވޭ އަޅުގަ ހަދާ ކޮމިޓީއާ ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަ

ހަމައަށްވެސް އެބަދާންޖެހޭހެން. ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް 

ޖަލްސާއަކަށް ވާނީ ކިތައް މެންބަރުން ހާ�ާޒިރުވީމަކަން، އެޖަލްސާއިން 

 890ޤާނޫނުއަސާސީއާބެހޭ ކަމެއް، މާއްދާއެއް ފާސްކުރާކަމަށްވަންޏާ ފާސްވާނީ 

ނުބެހޭކަމެއް ފާސްވާނީ  ކިހާވަރެއްގެ އަޣްލަބިއްޔަތަކުކަން. ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ކިހާވަރެއްގެ އަޣުލަބިއްޔަތަކުންކަން. މިއީ ގަވާއިދު ހަދާ ކޮމިޓީއާ 

ނޑުމެން ފޮނުވާ ދޭންޖެހިފައި ހުރި ކަންތައްތައް. އާދެ،  ހަމައަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ ތަންކޮޅެއް ދިގުވެއްޖެ ކަންނޭނގޭ.  އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށް�ް އަރަނީ މިއަދު  ނޑުމެން މިކަން ކޮންމެވެސް އަޅުގަ  895އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި ވަރަށް  ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ނިންމަންޖެހޭނޭ. އާދެ، އަޅުގަ

ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ދުވަސްކޮޅެއް މިއީ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ 

ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވައިގެން އުޅުއްވާ 

ވެސް ވަރަށް އަވަދިނެތި މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވަންޖެހިފައިވަނީ. ބޭފުޅުން

 900ހަމައެހެން ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަތީ ދަރަޖައިގައި އު�ުޅުއްވާ މަތީ 

ފެންވަރުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަންނަން އޮތް އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ 

ށް މައްސަލަވެސްވަނީ ކުރިމަތިވެފައި. މިހެން އައިސް މިދުވަސްކޮޅަކީ ވަރަ

ތާށި ދުވަސްކޮޅަކަށްވާތީ، އެވާހަކަވެސް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމުން، 

މިކަމުގައި އާދެ، ޤާނޫނީގޮތުން ޚިލާފުގޮތަކަށް ގެންދަވާކަށްނޫން. 

ނޑަށް   905އެނޫންގޮތަކުން މީގައި ހޯދޭނެ ހުރިހާ ލުއިގޮތެއް ހޯދުމަކީ އަޅުގަ

ނަންޖެހޭނެ ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސް

 ކަމެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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އާދެ، މިބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ    ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 910ބޭފުޅުންގެ އަދަދު ހަމަ އިތުރުވަމުންދަނީ. ދެން ބޭފުޅުން 

ން އެބަގެންދަވާ. ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ މައްސަލަތައްވެސް ފާޅުކުރައްވަމު

އޭގެތެރޭގައި އެއްވެސް ކޮޅަކަށް މިއަދު ނިމިއްޖައީވިއްޔާ، ދެން ވާނީ 

ނޑު ކުރިން ޤަސްދުކޮށްގެން ހުރީ  ކިހިނެއްތޯއޭވެސް އައްސަވާ. އާދެ އަޅުގަ

ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން އެކަން ޤަސްދުކޮށްފައި އޮތްގޮތް 

 915ހަކަދައްކަވަމުން ގެންދެވޭތާ ދެވަނަ ދުވަސް ދަންނަވާލަން. އެއީ މިކަމުގައި ވާ

ކަމަށްވުމާއެކު، މިއަދު ވޯޓަށް ދަންނަވާލާއިރު ވޯޓުގެ ނަތީޖާގައި އެއްވެސް 

ކޮޅަކަށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބިގެން މައްސަލަ އެއްވެސް ކޮޅަކަށް 

ފާސްނުވާގޮތް ދިމާވެއްޖެނަމަ، މިޖަލްސާގައި ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ 

ރެއިން ގިނަ އަދަދަކަށް މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިކޮޅަކަށް އެކަންތައް ތެ

ނޑު ޤަސްދުކޮށްފައި   920ރިޔާސަތުން ހަމަޖައްސައިގެން ކުރިއަށްގެންދަން އަޅުގަ

އޮތީ. މަޖިލީހުން ފާސްވީކީނޫން. ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް 

ތުން މަޖިލީހުގެ ދަތިނުވެ، ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރިޔާސަތުން ކުރާކަމެއްގެ ގޮ 

ރައީސް ކުރާކަމެއްގެ ގޮތުން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އެގެންދާނީ 

ޖަލްސާގެ ވޯޓަށް އެހި، ވޯޓު ގިނައިން ލިބޭކޮޅަކަށް. އެއީ އެއްވެސް 

ނޑަކަށް ދަންނަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މަޖިލީހުން ކަމެއް   925ހާލެއްގައި އަޅުގަ

ނުލިބެނީހެއް. އެއީ މިހާތަނަށް ފާސްވީކަމަކަށެއް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު 

ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތްކަމަށްވާތީ. ދެން ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން 

އެނިމޭގޮތަކަށް ކުރިއަށް ދާއިރު، ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމާއި އަދި 

ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ އަދަދާއި މައްސަލައެއް ފާސްވާނެގޮތާއި އެކަންތައްތަކާ 

ނޑުމެން ބަހުސްކޮށް ނިންމާނީ. އާދެ މިހާރު ދޭތެރޭގައި އަދި ވަކިން އަޅު   930ގަ

 ޒް. ލު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު ޢަލީ ފާޢިމިފުރުޞަތު އަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑު

 

ނޑުމެން ވާހަކަދައްކަވަމުން  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

 ގެތެރެއަށް ގިނަވެ، ޚިޔާލު ބަދަލުވެ ގެންދިޔަވަރަކަށް ޚިޔާލު އޭ  ޢަލީ ފާއިޒް މެންބަރު
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ނޑު   ވާހަކަދެއްކެވުން:  935މިކަންކަންވާނެކަން އެއީ ޝައްކެތް އޮތްކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ފުރަތަމައިނުންވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު މަޖިލީހަށް 

ނޑުމެން  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު، އަޅުގަ

ނޑު މިގަވާ  އިދާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން ވޯޓަކަށް އެއްސެވުންވެސް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން  ހިތަހަމަޖެހޭވަރަށްވުރެ މަދުއަދަދެކޭ. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކަމަކާ ހާސްވެ   940އޮތީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ލަސްވެގެން އަޅުގަ

ނެތް ކޮމިޓީން ބިރުގަންނަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއްނޫނޭ. އެއްވެސް ޝައްކެތް 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވާފައި މިއޮތް ގަވާއިދަކީ  އެކުލަވާލައްވައި، އަޅުގަ

ވަރަށް ފުރިހަމަ ގަވާއިދެއް. އޭގެ މާނައަކީ އެގޭ ފުރިހަމަކަން އިތުރުކުރުމަށް 

ނޑުމެންނަށް އޭގެ ތެރެއަށް އެއްޗެއް ނުލެވޭ ވަރުގެ އެއްޗަކަށްވާނެއެކޭ  އަޅުގަ

 945އެތައް  100ކޮށް މި މަޖިލީހުގައި އެކުވެވަޑައިގަންނަވާ ނޫން. މިހެންކަމާއެއް

މެންބަރުންނެއްގެ ޚިޔާލު އޭގެ ތެރެއަށް ވަންނަން އޮތް އެއްޗެއް. 

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ކުރުކުރުމަށްޓަކައި  ބޭފުޅަކާ  25އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  މިހަވާލުކުރަނީ. އެބޭފުޅުން ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް އަޅުގަ

ޔާލު މިހާރު މިއަންނަނީ. މިހެންވާއިރު ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވާފައިހުރި އިތުރު ޚި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ   950ބޭފުޅުންނާއި ހުށަހެޅިފައި ހުރި އަދަދަށް ބަލާއިރު، އަޅުގަ

ހިތްވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް 

މިއަދަދެއްގެ ތެރޭގައި  ބައްލަވައިގެންފައިވާތީއޭ އެހުށަހެޅިފައި ހުރި އަދަދު

ނޑު ބުރަވެ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އަނެއް  ފެނިގެން މިދަނީ. ދެން އަޅުގަ

ވާހަކައަކީ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުންގެންދެވުމުގައި 

 955ލިޔުމުން ހުށަހެޅިފައި، އެކަމަކު އެބޭފުޅަކު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން 

އްގައި ނެތް ބޭފުޅުންގެ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވޭފަދަ ޙާލަތެ

ނޑުމެންނަށް އެއާ ދޭތެރޭގައި ބަލާނުލައި އެއްފަރާތްކޮށްލާފައި  އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  ދެވިދާނެކަހަލަގޮތަކަށް ވާހަކަ އެބަގެންދަވައޭ. އަޅުގަ

ނޑު ބުރަވާގޮތަކީ ލިޔުމުން އިޞްލާޙެއް  ނޑު އެދޭގޮތަކީ އަދި އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލާނުލައި ހުށަހަޅާފައި އޮތްކަ  960މަށްވަންޏާ، އެއިޞްލާޙެއް އަޅުގަ
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ނުވަތަ މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޓީއަށް ނުދާނެގޮތަކަށް 

ނޑު ހަމަގައިމުވެސް އެކަން ރުހި  އޭތި އެއްފަރާތްކޮށްލުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށް ކުރިންވެ ސް ޤަބޫލުކުރާގޮތެއް ނޫނޭ. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ  އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެފައިއޮތް އެއްކަމަކީ އިއްޔެ އަޅުގަ

 965ބުރަވެ ވާހަކަދެއްކީން، ހުށަހެޅިފައި ހުރި ޚިޔާލުތައް ކޮމިޓީއަށް އަނބުރާ 

އެހުރިގޮތަށް ދާން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުގެ ވާހަކަތަކުން އަނެއްކާވެސް 

ނޑުގެ ޚިޔާލަށްވެސް ބަދަލުއެބައާދޭ. އަނބުރާ އެޚިޔާލުތަކުގައި  އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަތްޖައްސާނުލައި ކޮމިޓީއަށް ދިއުމުން  އަޅުގަ

އެވަނީ ކިހިނެއްބާއޭ. ކޮމިޓީގެ އިސްވެ ޙަރަކާތްތެރިވި ބޭފުޅުންނަށްވެސް 

ނޑުމެންނަށް   970ހަމަގައިމުވެސް އެކަންއޮތީ އުނދަގޫކަމެއްގެ ގޮތުގައިކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަތް މިހާރު އޮޅުންފިލަ މުން އެބަދޭ. ދެން އަޅުގަ

މިއޮތް ހިސާބަށް ބަލާއިރު، އާދެ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 

ނޑު  ނޑު ދަންނަވާނަން ހަމަ ފަހަރެއްގައިވެސް އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާސްކުރަން  ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތައް އަޅުގަ

 975ރެ މުހިންމުކަން ކުޑަ އެއްޗަކަށް ނުވާނޭ. ސަބަބަކީ މިކަމަކީ ބަލާބެލުމަކަށްވު

ނޑުމެން ޢިމާރާތެއްކުރާ އުސޫލުން ބަލައިފިކަމަށްވަންޏާ މިގަވާއިދުމީ  އަޅުގަ

ފައުންޑޭޝަން. އޭގައި ނެތް ވަރެއްގެ މައްޗަކަށެއް ޢިމާރާތެއް މައްޗަށް 

 2ނަންވީކީ ނަގައެއް ނެހެދޭނެ. އެހެން ކަމަށްވާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން ވިސް

ޖަލްސާއަކުން ގަވާއިދަކުން މިހެން ނިންމާލުމަކަށްވެސް  3ޖަލްސާ ނުވަތަ 

 980ނޫން. އަދި ވޭތުވެދިޔަތާނގައި ކޮންމެހެން ކަންތައްތައް ކުރެވިފައި 

ނޑުމެން  ހުރިގޮތަކަށް ކުރުންވެސް އެއީކީވެސް ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެއާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާ  ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމަކީ އަޅުގަ

އެކަމެއް ބަދަލުވެސްކުރަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް. އެހެން ކަމާއެކު، 

ނޑުމެންނަށް ވަގުތުވެސް  ނޑުމެންނަށް މިމަޖިލީހުގައި އަޅުގަ  985އަޅުގަ

ވޭނެ. އެކަމަކު އިތުރުކުރެވޭނެ. ބޭއްވޭ ޖަލްސާގެ އަދަދުވެސް އިތުރުކުރެ 
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ނޑަށް ހީވާގޮތުން ދިމާވެގެން މިއުޅޭ ޙާލަތަކީ މިޖަލްސާ ބޭއްވޭ  މިހާރު އަޅުގަ

ދުވަސްވަރު ކުޑަ އުނދަގޫތަކެއް އޮތީ. އާދެ، މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވިދާޅުވިހެން މިދުވަސްވަރަކީ ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 

 990ނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންގެ ކެންޕޭން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭ

ދުވަސްވަރާއި މިހުރިހާ ކަމެއް މިހިނގާދުވަސްވަރު. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މިގޮތަށް މަދުވެގެން ގޮސްގެން މިއުޅެނީ 

ނޑަށް ހީވަނީ ކެތްތެރިވެލާ ދެހަފްތާއެއްވަރު ނުވަތަ ތިންހަފްތާއެއްވަރު  އަޅުގަ

ނޑުމެން މީގެތެރެއަށް އަތުވެއްޖިއްޔާ މިހާރު މިއުޅޭ  ދޫކޮށްލާފައި އަޅުގަ

 995ވަރަށްވުރެން މެންބަރުންގެ އަދަދުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރެވިގެން 

 މިއަށްވުރެން މަސައްކަތް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ގެންދެވިދާނެ. އާދެ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   . މީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ގަވާއިދުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް   ފާތިން ޙަމީދު މެންބަރު   3އަޅުގަ

 1000ވަނަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ  3ވަނަ ޖަލްސާގައި އަދި  2 ވަނަ ޖަލްސާ، ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެކެވުނު ގޮތެއް ނިންމިއްޖެއޭ. އޭގައި ފާސްކުރެވުނު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއޭ. 

ކަމާމެދު އެބަ ޝައްކުތަކެއްވެސް އެބަ އުފެދޭ މިހާރު. އެއީ މިހާރު އެ

މިތާނގައި މަޝްވަރާކުރެވުނުއިރު ބައެއްބޭފުޅުން އެބަ ހުށަހަޅުއްވާ މިހާރު 

ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ޑްރާފްޓް އަލުން ކޮމިޓީއަށް ގެންދެވިއްޖެކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ 

 1005ނުކުރެވޭނޭ، ނުކޮށް އެ  އަނބުރާ މަޖިލީހަށް އަންނައިރު އިތުރު ބަހުސެއް

ފާސްކުރުމަށް އެބަހުށަހަޅުއްވާ އަދި ތާއީދުވެސް ލިބިއްޖެ. އެހެން ނަމަވެސް 

ނޑު ހަނދާންވާގޮތުގައި، މަޖިލީހުގެ  ވަނަ ޖަލްސާގައި  3އަޅުގަ

ފާސްކުރެވުނީ ކޮމިޓީއަށް ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ފޮނުވުމަށް 

ނުވުމަށް. އެއަށްފަހު އެކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އެކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައި ފޮ

 1010ހިނގަމުންދާއިރުވެސް އަދި ނިމުމުންވެސް، ލިޔުމުންވެސް ޚިޔާލު 

ހުށަހެޅުއްވިދާނެކަމަށް، އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވިދާނެކަމަށް. އެގޮތަށް 

އެއެކުލާވާލެވިގެން އަންނަ ޑްރާފްޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މަޖިލީހުގައި 
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ނޑު ބަހުސްކުރެވި މަޖިލީ ހުން ފާސްކުރާގޮތަށް. މީ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އެދެނީ،  ހަނދާންވަނީ ނިންމުނީ. އިނގޭތޯ، އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 1015ރިޔާސަތުގެފަރާތުން ފުރަތަމަކަމަކަށް އެކަން ސާފުކޮށްދެއްވަން، ކިހިނެއްތޯ 

އަޅުގަނޑުމެން މިގަ�ަވާއިދުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަން މަޖިލީހުން 

ނޑަށް ހީވަނީ ބައެއްބޭފުޅުންގެ ފާސްކޮށްގެން މި ނިންމީ. އޭރުން އަޅުގަ

ހިތުގައި މިއުފެދޭ ސުވާލު، އޭގެ ޖަވާބު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެހެން. އެއީ 

މިހާރު މުޅިން އެހެންގޮތެއް އެބަ ހުށަހެޅޭ، ހުށަހެޅިފައި ތާއީދުވެސް 

ނ  1020ޑު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ އެކަން ސާފުކޮށްލަދެއްވުން. ދެވަނަކަމަކަށް އަޅުގަ

ތާއީދުކުރަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެޅުއްވި 

ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އެއީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޑްރާފްޓްވެސް، އަދި ހުށަހެޅޭ 

އިޞްލާޙެއްވެސް ފުރަތަމަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހަށް 

ގައި ބަހުސްކުރެވެން ޖެހޭނެކަމަށް. ހުށަހެޅެންޖެހޭނެކަމަށް. އަދި މަޖިލީހު

ނޑުމެންނަށް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އެއްބައިބޭފުޅުން   1025މީގައި އަޅުގަ

ވިދާޅުވާހެން މާއްދާއިން މާއްދާއަށް ހުށަހެޅި ތާއީދުކުރެވެން، ގަ�ަވާއިދު 

ނިންމަން މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ތަންކޮޅެއް 

ކަމަކަށްވެދާނެ. އެހެންކަމަށް ވަނީނަމަ  ދިގުލައިގެން ހިނގައިދާނެ

މިބަހުސްކުރެވިފައި، އަލުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެ. އެ�ެހެންވީމާ އަލުން 

ނޑަށް ވެސް   1030ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވޭނީ، މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިކަމަށް އަޅުގަ

ވިސްނެނީ. އެހެންވީމާ އެކަމަށްވެސް ތާއީދުކުރާވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 3އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކުރެއްވި ސުވާލަށް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މީ  ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:ރި

 1035ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާގޮތް މެންބަރަށް އެނގިވަޑައިގެންފައި 

ތިވަނީ ހަމަ އެކަން އޮތް ގޮތަށޭ. އެޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ގަވާއިދެއް  21އެކުލަވާލައިގެން  ކޮމިޓީން ގަ�ަވާއިދެއް

އެކުލަވާލާ މަޖިލީހަށް އޭގެ ދެން ގަވާއިދެއް، ދެލިކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުމަށް. އަދި 
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އެދެލިކޮޕީގައި އެއާބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކި، މަޖިލީހުން ގޮތެއް 

 1040ދު މުޅިން ނިންމުމަށް. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެކޮމިޓީއިން ގަ�ަވާއި

ނޑުމެން މި ނިންމުމަކަށް  އެހެންނެއްނޫން. އެހެންވީމާ މިހާރު އަޅުގަ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ސްޓޭޖަކީ، އެގޮތުން އެދެލިކޮޕީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 

ޚިޔާލުފުޅުތަކެއްވެސް،  އަދި އެއަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ

މިހާރު  އިޞްލާޙްތަކެއްވެސް، މިހާރު މިވަނީ ހުށަހެޅިފައި. ދެން

ނޑުމެންނަށް ބަހުސްކުރެވެނީ ލިޔުމުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އެހެރަ   1045އަޅުގަ

ހުށަހެޅުއްވުމާއިމެދު އަލުން މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށްފައިތޯ ކޮމިޓީއަށް އަލުން 

އަނބުރާ ގެންދާނީ، ނުވަތަ މިހާރު ލިޔުމުން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުން އެއީ 

ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުރުމުން މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް މިހާ

އަލުން ޑްރާފްޓްކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރިންވެސް އެލިޔުން 

 1050ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް އެނެގުނު ކޮމިޓީއަށް އިޞްލާޙުތަކާއެކީ ފޮނުވާ، 

އެއިޞްލާޙުތަކާއެކު އެދިރާސާކޮށް އަލުން އަނެއްކާ ޑްރާފްޓެއްލިޔެގެން 

ލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް. ހުށަހެޅީމާ އެއާއިމެދު އަނެއްކާވެސް ހަމަ މަޖި

މަޖިލީހުގައި ޚިޔާލުފާޅުކޮށް މަޖިލީހުން އެނިންމަވާނީ. އެއީ އެކަން 

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެކަން މެންބަރުންނަށް  އޮތްގޮތަކީ. އަޅުގަ

 1055އެވާހަކަ އެނގިވަޑައިގެންފައި އޮތުން އެއީ ބޭނުންކަމެއްހެން. އެހެންވީމާ 

 ދަންނަވާލީ. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

 މިދައްކަވަނީ، ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއިމެދު މި މަޖިލީހުގައި  މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު 

ނޑަށް ވާހަކަނުދައްކާ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީ  ވާހަކަދެއްކެވުން:  1060އަށް އަލުން ފޮނުވުމަށް. އަޅުގަ

އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުފެނޭ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރާކަށެއް. މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ 

އިޞްލާޙުތައް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް، ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއިން އެއިޞްލާޙުތަކާމެދު 

ރިޢާޔަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު، ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކޮށްގެން މިމަޖިލީހަށް 

ނޫނީ އައުމުގެކުރިންވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރިޔާ�ާސަތުން ، އައުމުން
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 1065ފުރުޞަތު ދެއްވާނެހެން ލިޔުމުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަން. އަދި 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ، މަޖިލީހުގައި  ރިއާސަތުން މަނާކުރައްވާނެކަމަކަށް އަޅުގަ

އެލިޔުމުން އިޞްލާޙު ހުށަނާޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް. ހަމަ އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ދެކެވޭނެ. އެހެންވީމާ 

ނޑަށް ފެންނަނީ ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި، ހުށަހެޅިފައިވާ  އަޅުގަ

 1070އިޞްލާޙުތަކާބެހޭގޮތުންނާ، އަދި މަޖިލީހުގައި ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ 

ކަ ދެކެވުމަށްފަހު ޑްރާފްޓް އިޞްލާޙުތަކާބެހޭގޮތުން، މިމަޖިލީހުގައި ވާހަ

ކޮމިޓީއަށް، ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއިން އަލުން ގަވާއިދު އެކުލަވާލާ މަޖިލީހަށް، މީ 

ނޑަށް އަދި ހީވޭ، މިހެން  މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް. އަޅުގަ

ނިމުނުކަމުގައިވިޔަސް، އިޞްލާޙުތަކާމެދު ވާހަކަދެކެވޭ ވަރަށް ގިނަ 

 1075ވަނަ  3ށް ވަންޏާ އަނެއްކާވެސް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިއްޖެކަމަ

ފަހަރަށްވެސް ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް ގަވާއިދު ފޮނުވަން ޖެހިދާނެހެން. 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދެކެވޭ ނުކުތާތަކުގެއަލީގައި އިޞްލާޙުކުރަން. 

މާފަސޭހައެއް ނުވާނެކަންނޭނގެ، ޖަލްސާގައި އިތުރު ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަކީ 

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ކޮށްގެންނުވާނެކަމަށް  ނިންމަވާކަށެއް. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 1080ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ އަދި މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ މުޅި ގަވާއިދާ 

 މެދު މެންބަރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން. 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު  ،ޝުކުރިއްޔާ  ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު   ގަ

ނޑުވެސް ވާނެ މިއަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައި. ރިޔާޟް ރަޝީދު   އިއްޔެގައިވެސް އަޅުގަ

 1085ދެން އެއާގުޅުންހުރިގޮތަކަށް މިއަދު ހުށަހެޅުމެއް، ޑރ. ޝައުޤީ އަދި  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ތާއީދުވެ  ސްކުރަން. ދެން ހަމްދޫން ޙަމީދު ހުށަހަޅުއްވައިފި. އެއަށް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި އެއަށް އޮތް ހަމައެކަނި  އެއަށް އިއްޔެގައި އަޅުގަ

ނޑު އިއްޔެގައި ދެންނެވީ، މިހާރު ލިބިފައިހުރި ޚިޔާލުތައް  ތަފާތަކީ، އަޅުގަ

ފިޔަވައި އިތުރު ޚިޔާލުތަކަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްވާ އޭތި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން. 

ނޑު ، ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާމާއެއްކޮށް އަޅުގަ  1090އަޅުގަ
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ނޑަކީ ވެސް، އަދި  ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެއްމިއީ. އަޅުގަ

ކޮންމެ މެންބަރަކީވެސް ވަރަށްގިނަ ރައްޔިތުން ތަކެއްގެ ތަމްސީލްކުރާ 

ނޑުމެން މިމަޖިލީހުގައި މިދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ  ބަޔަކަށްވާތީވެ އަޅުގަ

ނޑު  ގެ އަމިއްލަ ވާހަކައެއްވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ މީ ވަރަށް ގިނަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިވާހަކަ މި މަޖިލީހުގައި   1095ރައްޔިތުންތަކެއްގެ ޙައްޤުގައި އަޅުގަ

ނޑު މިދައްކާ ވާހަކައާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް  މިދައްކަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވިސްނަވާފައި މިކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަ  ކީ އަޅުގަ

ނޑު އެހެން މިދަންވާ ވާހަކައަކީ މިކަން  ފެންނަކަމެއް. އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ މުހިންމުކަމެއް. އަދި  އަވަސްކުރުމަކީ ވެސް އަޅުގަ

 1100އެއާއެއްކޮށް، ކޮންމެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅާ ވާހަކައެއް ރަނގަޅަށް ކަނުލާ 

ވަންވެސް އަޑުއެއްސެވުމަކީ އެހެން މެންބަރުންވެސް ކުރައް 

ނޑުމެން މިތަނަށް އާކަމަށް ބައެއް  ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމެއް. އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކައަކީ  ބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވައިގެން އަޅުގަ

ވާހަކައެއްކަމަށް ނުހައްދަވައި، އެއަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއްނުދެއްވާ 

 1105ފުޅުންނަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ދޫކޮށްލެއްވުމަކީވެސް ފަހަރެއްގައި ބައެއް ބޭ

ނޑު ދަންނަވަން  ގޮތުގައި ފެނިވަޑައިންނަވައިފާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑު، މިމަޖިލީހުގައި  ނޑުމެން، ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަ ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ އަޅުގަ

ނޑު ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ  ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ، ރައްޔިތެއްގެ ޙައްޤުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދެއްކުމުގަ  ނޑު އަޅުގަ ނޑު ނުޖެހޭނަމޭ. އަޅުގަ އި ފަހަކަށް އަޅުގަ

 1110ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ވާހަކައެއް މި މަޖިލީހުގައި 

ނޑު މިހާބޮޑަށް މިވާހަކަ މިދެންނެވީ މީގައި  ދައްކާނަމޭ. އެހެންވީމާ އެއަޅުގަ

ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ތަންކޮޅެއް މިވާހަކަ ދިގުވެގެންގޮސް ކޮޅެއްގައިނުޖެހި 

ނޑު ދަންނަވާލީ. ދެން  މިކަމަށް ހޭދަވާތީވެ، އެގޮތަށް މިވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކަމާބެހޭގޮތުން ވަރަށްދިގު ޖަލްސާއެއް  އިއްޔެގައިވެސް އަޅުގަ

 1115ނިމިދިޔައީ ގޮތެއް ނުނިމި. މިއަދުވެސް މިހިސާބަށް އައިއިރުވެސް އަދިވެސް 

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް މީގައި ގޮތެއް ނުނިމި ކުރިއަށްދަނީ . އެހެންވީމާ އަޅުގަ
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ނޑަށްހީވަނީ ފުދޭވަރެއްގެ ގިނަ  އެދޭ އެދުމެއް މީ، މިކަމާދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ވާހަކަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް ދެކެވިއްޖެހެން. އެހެންވީމާ އަވަހަށް 

ނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފެންނަކަމަކަށްވާތީ  މިއަ�ަށް ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އަޅުގަ

 1120ސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. ދެން ހަމަ އެއާކުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން އެވާހަކަވެ

ވިދާޅުވެއްޖެ މިތަނުގައި، މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވާފައި ގޮތެއް ނިންމަވާނީ. 

ނޑު އެގޮތަކަށް ވެސް އެކަމަ�ަށް ތާއީދެއްނުކުރަން. އެއީ ހަމަ  އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދުކުރަނީ މީތި އަލުން އަނބުރާ ހަމަ  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައި އަޅުގަ

އެކޮމިޓީއިން މި އިޞްލާޙުތައް ގަވާއިދުގައި ހިމަނާފައި އަލުން ދެލިކޮޕީއެއް 

 1125މިތަނުން ހުށަހަޅަން. އެހެންވެ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެގެން 

ނޑު ފުރުޞަތު ބޭނުންވީ. ޝުކުރިއްޔާ.   އަޅުގަ

 

ލީހުގައި ކޮންމެ މެންބަރަކު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅަކީ ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، މިމަޖި ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވެސް އެހެން މެންބަރުންވެސް އެއަށް އިޙްތިރާމް ކުރައްވާނެ އަދި 

 1130ރިޔާސަތުންވެސް ހަމަ އެއް ގޮތެއްގައި ބަލައިގަންނާނެ ވާހަކަފުޅުތަކެއް. 

އާމެންބަރެއް، ބާމެންބަރެއް، ދުވަސްވީ މެންބަރެއް، ޅަ މެންބަރެއް، އެކަހަލަ 

ވެސް ތަފާތެއް މިމަޖިލީހުގައި ދެއްކޭ ވާހަކާގައި، މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް އެއް 

މެނަބަރަކު ވެސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުންވެސް ނުގެންގުޅުއްވާނެ، 

 އެކަން ޔަޤީންކުރެއްވުން އެދެން. 

 1135 

 ދުވަސް ވަންދެން ބަހުސް  2ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ނޑަށް ވިސްނޭގޮތް މިހާރު ތަފާތުވާން ފަށައިފި.  އަޙްމަދު ދީދީ  މާރިޔާ މެންބަރު  އަޑުއެހިއިރު އަޅުގަ

ނޑު މިތާ އަޑުއަހަން އިންއިރު މި ގަވާއިދު މިތަނަށް ހުށަހެޅިއްޖެ.   ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ

އެކަމަކު އެއަށް، އެގޮތަށް ފާސްކުރުމަކަށް ތާއީދެއް ނުލިބުނު. އެހެންވީމާ 

ނޑަ  1140ށް ވިސްނޭގޮތުގައި މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިޓީގެ އަޅުގަ

މަސައްކަތްޕުޅު މުޅިން ނުނިމިއޮތީހެން. އެއީ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ވެސް މިތާ 

ނޑަށް  އެބަތިއްބެވި. އެކަމަކު ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ތާއީދުނުކުރެއްވީމާ އަޅުގަ
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ހުތެރޭގައި ދުވަ 21ހީވަނީ އެބޭފުޅުން އޮތްގޮތަށް ގަވާއިދު ފޮނުއްވީ އެއީ 

އޭތި ފޮނުއްވަން އޮތީމާ އެގޮތުން ފޮނުއްވި ފޮނުއްވުމެއްހެން. އެކަމަކު 

 1145އެބޭފުޅުންވެސް ބޭނުންފުޅުވޭހެން މީގައި މިހިރަ އިޞްލާޙުތަކަކާބެހޭގޮތުން 

ނޑަށް ވިސްނެނީ މި   21އަލުން ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަން. އެހެންވެ އަޅުގަ

ކައެއްހެން މިހާރު. އެހެންވެ އެގޮތަށް ދުވަހުގެ މުއްދަތާބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަ

ނޑު ތެދުވީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި  އެވާހަކަ ދަންވާލަންވެގެން މި އަޅުގަ

 ރައީސް. 

 1150 

މިބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ،ޝުކުރިއްޔާ، އާދެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތެރޭގައި، މަޖިލީހުގެ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުންގެ 

ނާއިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު ގެ ނަންފުޅުވެސް އެބައޮތް. 

އަދި ގަވާއިދު ހަދާ ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ކޮމިޓީގެފަރާތުން 

 1155އެއްޗެއް ވިދާޅުވަންޏާ ވިދާޅުވަންވެސް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޝާހީން ޙަމީދު 

ނޑު ދެން ދެ ،ކަމަށްވާތީ ންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަ

މެންބަރު އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން އެއްޗެއް ވިދާޅުވަން 

ނޑު  ބޭނުންފުޅުވެދާނެކަމަށްޓަކައި އަލްއުސްތާޛް�ް ޝާހީން ޙަމީދަށް އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 1160 

 ގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުއާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ 

ނޑުވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން  މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް   އެކުރެއްވި ސުވާލާގުޅިގެން އަޅުގަ

 ދުވަހުގެ މުއްދަތު  21ބޭނުންވެފައިމިއިންނަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި  ޝާހީން ޙަމީދު 

. އެންމެފުރަތަމަ އެއީ ހަމަ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތަކަށް ވެގެން ދިޔައީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1165ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުވެސް ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ފަދައިން އެންމެފުރަތަމަ 

ދުވަހަށްވެސް އެންމެ  21ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. ދެން  15ވާހަކަދެކެވުނީ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  21ފަހުވަގުތުގައި ނަމަވެސް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ. އަދި 

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް  ކުރެވުނުގޮތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ



 46 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ އޭގެ ލިޔެކިޔުން ޗާޓަކާއެކީގައި އަދި މަޖިލީހުގެ 

 1170ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ  21އިދާރާއިން ފޮނުއްވާފައިވޭ. ކެރިގެން ދަންނަވާނީ އެ 

ތެރޭގައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރެވުނޭ. އަދި ވަރަށްގިނަ 

ނޑުމެންނަށް މެންބަރުން ގެ އެއްބާރުލުންވެސް ހަމަ ލިބުނޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެހެން ނުކުރެވިގެން ފުރިހަމަ ނުކުރެވިގެންދިޔަ 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ހަމަ އެންމެ ފުރިހަމައަށް  ގަވާއިދެކޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް އެމުއްދަތުގެތެރޭގައި ވެސް އަޅުގަ  1175ނަށް ވިސްނުނު އަޅުގަ

އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދި މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ އެއްގޮތްވާ 

ވާގޮތުގެމަތިން ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮތް ދެލިކޮޕީއެއް އެއީ. ދެން މިހާރު 

ޚިޔާލު ނުވަތަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިފައިމިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮންމެސް 

ވެސް ވާހަކަދެކެވި އަދި ދެގޮތަކަށްވެސް  ވަރަކަށް މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގައި

 1180ޚިޔާލުފާޅުކުރެވިގެންދިޔަ ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު 

ނޑުމެން  ދެއްކެވި ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް އަދި އަޣްލަބިއްޔަތަށް ބަލާފައި އަޅުގަ

އެގޮތަށް ނިންމާފައި އޮތީ. ހަމަ އެއާއެކު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، 

ބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ވާހަކަ ދެއްކެވިއިރު، ޤަބޫލުކުރެއްވި އެއްކަމަކީ އަދި މެން

މިދެލިކޮޕީ މިގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ 

 1185މެންބަރުން އެދެލިކޮޕީއަށް ހަމައެއޮތް ކޮންމެހެން ވޯޓުދެއްވާކަށް ނުޖެހޭކަން 

ނޑުމެން ގަވާއިދުގައި އެގޮތަށް ވެސް ލިޔެވިފައި ނެތީމާ، އެއީ އަޅުގަ

ގަވާއިދެއް އަދި ނެތީމާ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމާއިއެކީގައި. 

އަޣްލަބިއްޔަތާއި އެކީގައި އެއޮތީ ގަވާއިދު ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވަތަ ދެލިކޮޕީ 

ތައްޔާރު ކުރެވިފައި. އެހެންވީމާ މިމަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވާއިރު 

 1190ވާފަރާތްތަކާވެސް ރިޢާ�ާޔަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު، މަޖިލީހުން މެންބަރުން ކުރައް

ގޮތެއް ނިންމަވާއިރު އެބޭފުޅުންވެސް އަދި ގޮތަކަށް ވޯޓުލައްވާނެ. އެހެންވީމާ 

އިއްޔެގައި ވަކި ގޮތެއް ނުނިމުނީ ކޮންމެހެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހުރިހާ 

ނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށް ވޯޓު ނުލެއްވީމާ  ކަމަށް މެންބަރުން އެކަތިގަ

ނޑު  ވީކަމުގައިވިޔަސް އެއީކީ ކޮންމެހެން ކުރައްވަންޖެހޭކަމެއްކަމަކަށް އަޅުގަ
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ނޑުވެސް ކުރީގައި އެއްޗެއް   1195ނުދެކެން. ދެން ފުރުޞަތު އޮތިއްޔާ އަޅުގަ

ދަންވާލަން އެދިފައި އޮތީމާ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، 

ޔާސް އިބްރާހީމް، ވަރަށް މީގެކުރީގައި މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލް

މުހިންމު ނުކުތާއެއް ފާޅުކުރައްވައިފި. ކުރީގައިވެސް އިއްޔެގައިވެސް އެނުކުތާ 

ފާހަ�ަގަކުރެއްވި. އެއީ މިހާރު ޙާޒި�ިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދަށް 

ނޑުމެ  1200ން މިހާރު ބަލާއިރު ކިހިނެއްތޯ މުޅި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތެއް އަޅުގަ

އުޅޭ މައްސަލައަށް ނިންމާނީ. އެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ނުކުމެގެން މި

އަޣްލަބިއްޔަތެއް ހޯދާނީ. ކޮންމެގޮތެއްގައިވިޔަސް މިއޮތީ ޑެޑްލޮކެއް ނުވަތަ 

ނޑުމެ ނޑިވަޅުގައި އަޅުގަ ން އެބަޖެހޭ ގޮތެއް ނުނިންމިފައި. އެހެންވީމާ އެދަ

ތާ މިހާރު ކޮންމެސް ގޮތަކަށް ނިންމޭތޯ ބަލަން. ކުރިއަށް ނުދެވިގެން އުޅޭ

ނޑުމެން  4މިހާރު   1205ގަޑިއިރު މިވީ. އެހެންވީމާ ކުރިއަށްދިއުމަށްޓަކައި، އަޅުގަ

ނޑު އިއްޔެގައިވެސް  ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

ހުށަހެޅިން، މަޖިލީހުގައި ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން 

ނޑުމެންނަށް އިއްޔެގައި ނެންގެވި ގޮތެއް ނިންމަ�ަވާ ދެއްވާށޭ. އޭރުން އަޅު  ގަ

ނޑަކަށް  ވޯޓަށް ބެއްލެވި ނަމަވެސް ގޮތެއް ނިމިދާނެ. މިއަދުވެސް އަޅުގަ

 1210މެންބަރުންގެ ވޯޓެއް އެއްކޮޅަކަށް ލިބޭނެހެނެއް. އެހެންވީމާ  55ހިއެ�ެއްނުވޭ 

އެމަޖިލީހުގެ ހާޒިރު�ުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ގޮތެއް 

ނޑު ހަނދާން ނިންމާގޮތަށް  ނިންމަވައިދެއްވައިފިއްޔާ ރަނގަޅޭ. ދެން އަޅުގަ

އެބަހުރި އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ، ގިނަ ވޯޓު ލިބޭކޮޅަކަށް 

ނިންމަވާނެކަމަށް އެއީ ވަކިގޮތަކަށް ނުނިމިގެންދިޔަ ކަމަށްވަންޏާ. 

ނޑިވަޅު އެގޮތަށް އައުން ވަރަށް ކައިރިހެން.  ނޑަށް ހީވަނީ އެދަ  1215އަޅުގަ

ނޑު އެފުރުޞަތުގެ ވާހަކަ ދެންނެވީ، ޝުކުރިއްޔާ. އެހެ  ންވީމާ އަޅުގަ

 

ނޑު އެއްވެސް ޚިޔާލަކަށް  މެންބަރު ފާދިއްޕޮޅު   ޝުކުރިއްޔާ އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 ނުދަންނަވާ ވާހަކަ. އެދި ޢަލީ هللا ޢަބްދު

 1220  ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އަޅު  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   ގަ

ނޑަށް ފެންނައެއްޗެއް  މެންބަރު އަޙްމަދު ނިޒާމް   މި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ގަވާއިދުގެ މައްސަލައަށް އަޅުގަ

ދަންނަވާލުމަށް. އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މީގެކުރީގައި  ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1225ހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވާ ފަދައިން، ސ. ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާ

އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި، 

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ތާއީދުކުރެއްވި ގޮތް އެއީ 

ނޑަށްވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރެވޭގޮތެކޭ. އެގޮތަށް ތާއީދުކުރެވޭ  އަޅުގަ

ނޑު  އޮތް. އެއް ސަބަބަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ސަބަބެއް އެބަ 2މައިގަ

 1230މަޖިލީހުގެ، އާދަކާދައިގެމަތިން ކަންތައްތައް ހިނގާ އުޞޫލަށް ބަލައިގެން 

މަޖިލީހަށް މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅޭނަމަ، އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފަރާތުން 

މަޖިލީހަށް އެކަންތައް ހުށަހަޅަން އެބަޖެހޭ. ދެން އެގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް 

ރިވާ ފަރާތްތަކެއް އެބަހުރި، އެއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ އުޒުރުވެ

ތެރޭގައި. އެހެންވީމާ މިދެންނެވި ފުރުޞަތު ވީހާ ގިނަ މެންބަރުންނަށް 

 1235ދިނުން އެއީ ވަރަށް މުހި�ިންމު ކަމެއް. ދެން މިގޮތުން މިހާރު ކޮމިޓީ�ީއަކަށް 

ކުރެވިގެން އަލުން އިޞްލާޙުތައް ފޮނުވި، ކޮމިޓީއިން އަލުން ޑްރާފްޓް

މަޖިލީހަށް ގެނެވިއްޖެނަމަ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ޢަމަލީ 

ސިފައެއް އައުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑު. އެހެންވީމާ އަދި މިއާއެކު 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަފުޅުގައިވެސް، އަދި ގިނަ އިޢްޒަތްތެރި 

 1240ނޑައެޅިގެން ވަކި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައިވެސް މިކަމަކީ އަދި ކަ

ގަވާއިދެއް ނެތްކަމަކަށްވާތީ މިމަޖިލީހަށް ގޮތެއް ނިންމިދާނެކަމަށް�ް 

ނޑަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން  ވަނަ އަށް  2އަޅުގަ

ނޑު  ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ ކޯރަމް ގެ ކަންތައް. ކޯރަމް ހަމަވާ، އަޅުގަ

އްޞަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ޖަލްސާއަށް، ޚާ 

 1245މިބޭއްވެނީ ކޯރަމް ހަމަވާތީއޭ. ދެން ކޯރަމް ހަމަވާ ޖަލްސާއެއްގައި 

އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ނިންމާ ނިންމުން އެއީ ޞައްޙަ ނިންމުމެއްކަމަށް 



 49 

ނޑަށް ބެލެވޭ. އެހެންވީމާ މި  ނޑު  2އަޅުގަ ވާހަކަ އަޅުގަ

 ރިއްޔާ. ދަންނަވާލަންވެގެން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޝުކު

 

ނޑު ދައްކަން އުޅުނު ވާހަކަ ވަރަށް ގިނައައްސަލާމް ޢަ ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު   1250 ލައިކުމް. އަޅުގަ

ނޑުމެން  ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން  ނޑު އަހާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ  މެންބަރުން ދައްކައިފި. އަޅުގަ

ނޑަށް  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހިއެއްނުވޭ މިކަން  ކިތަންމެ ގިނައިރު ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މަޖިލީހުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެހެން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކަންތައް ނިންމިދާނެތޯ   ފުރަތަމަ ވޯޓަކަށް އައްސަވަންވީ، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކަމެއް   1255މަޖިލީހުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ވޯޓު ލިބިގެންތޯ އަޅުގަ

ޔާ ކޯރަމް ހަމަވާ ޖަލްސާއެއްގެ ދެބައިކުޅަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ، ނޫނިއް

އެއްބައި ވޯޓު ދޭގޮތަކަށްވެސް ކަމެއް ނިންމިދާނެތޯ. އެގޮތަށް ވޯޓު 

ނޑަށް ހީވަނީ ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  އަހައިފިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެހެން، އިނގޭތޯ. ދެން  އަޅުގަ

 1260 ތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.ދެއްވި ފުރުޞަ

 

ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، ވަރަށް ގިނަ އަ�ަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދައްކަވައިފި. މިހާރު މިވަނީ ޖަލްސާ ހިގަމުންދާތާ ދޮޅުގަޑިއިރުވެފައި، 

ނޑު މިނިޓުގެ އިންޓަރވަލެއް ތިބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ 30އެހެންވީމާ 

 1265ޖަހާއިރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ  11އަރުވަން. އެ އިންޓަރވަލަށްފަހު 

         އެހެންވީމާ ޝުކުރިއްޔާ.ކުރިއަށްދާން ފެށޭނެ. 

 

 ]ށް 11.00ން  10.30އިންޓަވަލް [ 

 

 1270 

އާދެ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށްޓަނީ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑާލިއިރު، ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައި ރއިންޓަ  6ވަލަށް މެދުކަ
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މެންބަރުން އެބަތިއްބެވި. އެހެންވީމާ، މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު 

އަރުވާނަން. މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ، 

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައިއޮތް   1275ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދަވާއިރު، އަޅުގަ

ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން. އަދި މި މައްސަލަ�ައިގައި  މައްސަލައަށް

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް  އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ގެންގުޅުއްވުން. އާދެ، މިހާރުވެސް ތި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ،  ގެންގުޅުއްވަނީވެސް އެގޮތަށްކަމަށް އަޅުގަ

 1280ންބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި ސުވާލެއް އުފެދިފައި އޮވެދާނެކަމަށް ފަހަރެއްގައި މެ

ހީވާ މައްސަލައެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލާނަން. ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމަށް މި 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން އެކުލަވާލެއްވި ގަވާއިދު،  25މަޖިލީހުން ހޮއްވެވި 

އެއާއެކުގައި އެ  މިހާރުވަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފައި. އަދި

ގަވާއިދަށް، އެ ދެލިކޮޕީއަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނަމަ، 

 1285އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދި ދެންނެވުނު ދެންނެވުމަށް އިޞްލާޙު 

ފޮނުއްވި ބޭފުޅުންގެ އިޞްލާޙުތައްވެސް ވަނީ، މިހާރު މަޖިލީހުގެ 

ވުން އެއީ މަޖިލީހަށް މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފައި. މި ފޮނުވި ފޮނު

އެހުށަހެޅުނީކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން ފަހަރެއްގައި 

ނޑަށް އެބަހީވޭ. އެހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީހުގެ   4ތިއްބެވީކަމަށް އަޅުގަ

 1290ވަނަ ޖަލްސާ އިއްޔެ ފަށްޓަމުން، އެ ޖަލްސާގައި ބަހުސްގެ ވަގުތު 

ނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް ދެ ންނެވިން، މަޖިލިސް މިހާރު ހުށަހަޅާލިއިރު، އަޅުގަ

މިހުޅުވާލެވެނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއި، ގަވާއިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވުމަށޭ. މިކަންތައްތައް ކުރިއަށް 

ނޑު  ގެންދަވާނެ ގޮތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވާދެއްވާށޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 1295އަދި ގަވާއިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ދާއިމަޖިލީހުގެ ގަވާއި ދަންނަވާނީ

އިޞްލާޙުތައް މިހާރުވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައޭ. ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ 

ނުވަތަ ކުރައްވާފާނެ ސުވާލަކީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކީ 

މަޖިލީހުގައި އިއްވަންޖެހޭނެ އެއްޗެއްތޯ، އެ ސުވާލު. ބައެއްކަހަލަ 
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ޔުމުން ހުށަހަޅާފައި، ހަމައެކަނި އޭގެ ޑޮކިއުމެންޓް ހުށަހެޅުންތައް ލި

 1300ނަންބަރު ނުވަތަ އެ ލިޔުމެއްގެ ނަން އިޢުލާންކުރުންވެސް އެއީ 

ހުށަހެޅުންކަމުގައި މަޖިލިސްތަކުގެ ޕްރެކްޓިސްގައި ކުރަމުންދޭ. 

ރާއްޖޭގައިވެސް އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ތަންތާނގައިވެސް. މިދެންނެވި 

ޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީއަކާއި، އަދި އެއަށް ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، މަ

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް މިވަނީ ހަމަ މިހާތަނަށް ކަންތައްތައް 

 1305ހިނގަމުންއަންނަ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި. ދެން 

މިހާރު ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ، ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާމެދު 

މަޖިލީހުގައި ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައިތޯ، ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދާނީ. ނުވަތަ 

ޚިޔާލުފާޅުނުކޮށް ގެންދާނީތޯ. ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ގެންދާނީތޯ، އަދި 

ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ވޯޓަކަށް އަހައި، ފާސްވާ އިޞްލާޙުތައް ގެންދާނީތޯ. 

 1310ނީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް މިތަނުގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުން މިގެންދަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިކަމުގައި މެންބަރުން ވިސްނާވަޑައިގެން ގޮތަކަށް  އަޅުގަ

ނޑު އާދެ، ކުނިންމަވާދެއްވުން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުހެން.  ރިން އަޅުގަ

ދަންނަވާލިން، މަޖިލީހުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއިން ގިނަ ވޯޓުލިބޭ ގޮތަކަށް 

ނޑު ބޮޑަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ޤަސްދުކުރަމޭވެސް. ނަމަ ވެސް އަޅުގަ

 1315ހިތްހަމަޖެހެނީ ހަމަ މިތަނުން ނިންމަވާ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިއަށް 

ގެންދިޔުމަށް. އެހެންވީމާ، މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާފައި، ވަކިގޮތެއް 

ނޑު ވަރަށް އެދޭކަމެއް. އާދެ، މިހާރު  ނިންމަވާދެއްވުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު މިފުރުޞަތު އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއި ން، އަޅުގަ

 އަރުވަނީ ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޢީމް.

 1320 

 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންތިއްބެވި އެންމެހާ  ހައްދުންމަތީ މެންބަރު 

ނޑު ހިތުން  މުޙަންމަދު ނަޢީމް  ނޑުމެންނަށް ބޭފުޅުން. އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަޅުގަ  އަޅުގަ

ވަނަ ޖަލްސާ ދެ ދުވަހަކަށް ދިގުދެމިގެން ހިނގައްޖެ. ތަފާތު  4މިބޭއްވޭ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގިނަ ގޮތްގޮތަކަށް ބަހުސްތަކެއް ކުރެވިއްޖެ. ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާހުރި 
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ނޑުމެންނަށް އެނގިއްޖެ. މި ޖަލްސާ   1325ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅުތައް އަޅުގަ

ށް ބަލާއިރު، އަދި މި ޖަލްސާގެ އިއްޔެ ކަންތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތަ

ވީގޮތަށާއި، މިއަދު ކަން ކުރައްވަން ޤަސްދުކުރައްވާގޮތް މަޖިލީހުން ކުރިން 

ނޑަށް ހީވަނީ މި ޖަލްސާ މިހިސާބުން  އެންގެވިގޮތަށް ބަލާއިރު، އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭއްވުން، ޖަނަވަރީމަހާ  ނޑާލަން. ނުވަތަ މި ޖަލްސާ އަޅުގަ މެދުކަ

 1330އަށް ފަސްކޮށްލަން އެބަޖެހޭހެން. ސަބަބަކީ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ ހަމަ

މެންބަރުން މިތާނގައި ވަޑައިގެންނެތުމާއި، އަދި މަޖިލީހުން ގޮތެއް 

ނިންމާއިރު، މިތަނަށް ހާޒިރުވެމިތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އިއްޔެ 

ތުން ނިންމެވިގޮތްވެސް، އެއީ މަޖިލީހުން ނިންމޭނެ ގޮތެއްކަމަށް ރިޔާސަ

ނޑު ހުށަހަޅަނީ  އިއްޔެ ދެކެވަޑައިގެންފައިނުވާތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 1335ޖަނަވަރީމަހުގެ މެދެއްހާ ހިސާބަށް މިހާރު މިހުރި އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހުން 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވެވުމަށްފަހު، އެ ޑްރާފްޓް އެގޮތަށް  ކަ

ނޑުމެންނަށް ގެ ފަހު 15އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް ޖަނަވަރީގެ  ން، އަޅުގަ

ނޑައަޅުއްވައިދެއްވަން  އަލުން ޖަލްސާއެއް ބާއްވާދެއްވާ ގޮތަކަށް ކަ

ނޑު އުންމީދުކުރަނީ މިކަމަށް  ނޑު ހުށަހަޅަނީ. އަޅުގަ އަޅުގަ

 1340 އެހެންބޭފުޅުންވެސް ތާއީދުކުރައްވާނެ ކަމަށް. ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. 

 

ނޑު  ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި މާލެއަތޮޅު މެންބަރު   ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑަކަށް  ޝާކިރު هللا ޢަބްދު  ހަކަށް ބޭފުޅުން، ޢިއްޒަތްތެރި  25ފުރުޞަތަ�ަކަށް އެދުނީ ގާތްގަ

ނޑުވެސް މިވިސްނޭ  25 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަކަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގެ އަލީގައި އަޅުގަ

ނޑުގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލެއް   1345ވެސް ދަންނަވާލުމަށް. އެއްޗަކާއި އަދި އަޅުގަ

ނޑަށް މަޢާފުކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑަށް އެބައޮތް. ފަހަރެއްގައިވެސް މަނިކުފާނުގެ ޚިޔާލުފުޅާއި،  އަޅުގަ

ނޑު ފާޑެއް ކިޔަނީކީނޫން. އެހެންނަމަވެސް  ނިންމަވާގޮތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ މިކަމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަވެ ސް އަންނަ ޚިޔާލަކީ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވާގޮތުގައި ފަހުން  ނޑުމެންނަށް މިއުޅެވެނީ، އަޅުގަ  1350އަޅުގަ
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ނޑަށް ޚިޔާލެއް އެބައާދޭ.  ކުރަންވީކަމެއް ކުރިން ކުރެވިގެންކަމަށް އަޅުގަ

ސަބަބަކަށްވަނީ އެއީ މަޖިލީހަށް މި ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ ހުށަހެޅިގެން 

ން އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅެމުން، މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށް ވާހަކަދައްކަމު

އިޞްލާޙުތަކަށް ބަހުސްކުރަމުން ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ފުރަތަމަ މީގެ 

ނޑުމެން ގޭގައި ތިބެގެން ލިޔުމަކުން ފޮނުވާ ގޮތަކަށް   1355އިޞްލާޙުތަކެއް އަޅުގަ

ނޑަށް  ދިމާވެގެން އެ އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންކަމަށް އަޅުގަ

ދަނީ. އިގެން މިކަން ގޮތެއް ނުނިމި މިލަ ލަފާކުރެވޭ، މިހާ ދިގު

ނިމިފައި.  އޮތީ މިގޮތަށްއެހެންނަމަވެސް ދެން މައްސަލައެއްނެތް. އެކަން މި 

ނޑުމެންގެ އައްޑުއަތޮޅުގެ  ދެން އަޅުގަނޑުގެ އަނެއް ވާހަކައަކީ އަޅުގަ

 1360އިއްޔެވެސް ވިދާޅުވީ ޖަލްސާގައި ކޮމިޓީން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އިދުގެ ދެލިކޮޕީ އެއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ގަވާ 

ލިބިގެން ނުއެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް ތާއީދެއް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް.

އެކަން އޮތީ އެގޮތަށް ނުނިމިފައި. އޮތްއިރުގައި މިއަދު އަނެއްކާ ހަމަ އެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވީ މި އިޞްލާޙުތައް ފޮނުވާ އަލުން 

 1365ން ވިސްނަވާފައި، އެ އިޞްލާޙުތައް އަނބުރާ އައުމަށްފަހު، ދެން ކޮމިޓީ

އަލުން އެއަށް ބަހުސްނުކޮށް ވޯޓުދެއްވާ ގޮތަށް، ނިންމަވާގޮތަށް އެކަން. 

ދެން އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަށްގިނަ މެންބަރުން 

ތާއީދުކުރައްވާފައި އެބަހުރި، ހަމައެކަނި އެ ނުކުތާއަށް، އެއީ 

ހުސްނުކުރައްވާ ނިންމަވަން އިޢުތިރާޟްކުރައްވާ ގޮތަކަށް ބަ

 1370ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑަކަށް އެކަމަށް  އިލްޔާސް އިބްރާހީމް. އެހެންނޫނީ ގާތްގަ

ތާއީދުކުރައްވާފައިވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް. އެކަމަށް ތާއީދުކުރެއްވި ހުރިހާ 

ނޑުގެ ޚިޔާލަށް މިއަންނަނީ އެ ބޭފުޅު ންވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިއްޔެ އެހުށަހެޅުއްވި ގޮތާއި، މިއަދު އެ ހުށަހަޅުއްވާ 

ނޑުގެ   1375ގޮތާ އެއްވެސް ތަފާތެއް މީގައި އެބަހުރިބާއޭ. މިއީ އަޅުގަ

 ވިސްނުމުގެ ފެންވަރަށް އަންނަ ތަފާތެކޭ. ސަބަބަކަށްވަނީ ހަމަމިހާރު 



 54 

މިއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމާއި، ނޫނީ މަޖިލީހަށް މި އިޞްލާޙުތައް 

ހުށަހެޅިގެން، މަޖިލީހުން މިއަށް ގޮތެއް ނިމިގެން އަލުން އައިމާ، ދެން 

މީގައި އެއްވެސް މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމެއްނެތި، އޮތްގޮތަށް ނިންމުމާއި، 

ނޑުގެ ޚިޔާލަށް އަންނަނީ. އެއީ ކޮބައި  1380ލަކަށް މިސާބާއޭ ތަފާތަކީ އަޅުގަ

އިޞްލާޙަކީ  111ކޮމިޓީއަށް މިހުށަހެޅިގެން ކޮމިޓީން ނިންމަވާފާނެ 

ނޑަކަށް ގަވާއިދުގައި އެކުލެވިގެންވާ މާއްދާތަކާ އަޅާބަލާއިރު،  ގާތްގަ

އެހާބޮޑު ތަޢާރުޟެއް އޮތް ކަންތަކެއްނޫނޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ މިހާރު 

އްވެސް އިޞްލާޙެއް މިއޮތްގޮތަށް ބާއްވަން ފެންނަނީ. ވިދާޅުވެފައިއިން އެ

 1385ކޮންމެހެން ގެންނަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވައިގެން، އަލުން އަނބުރާ ހަމަ 

ނޑުމެން  އެއޮތްގޮތަށް މިތަނަށް ފޮނުއްވާފާނެ. ފޮނުވާކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަ

ނިންމަވައިފިކަމަށްވަންޏާ، އިއްޔެ އެއަށް ބަހުސްކުރުމެއްނެތި، އެކަން 

ށް ނިންމެވުމާ ފަދައިން، ހަމަމިހާރު އޮތްގޮތަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާޅުވި

ނޑަށް ވަކި ތަފާތަކީ ކޮބައި ނޑުގެ އުނިވިސްނުމަށް، އަޅުގަ ބާއޭ. މިއީ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މީގައިއޮތް   1390ޚިޔާލުކުރެވޭ ކަމެއް މިކަމަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ. އަނެއް  ކާ ދެންމެއަކު އަޅުގަ

އްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހަށް މި ޚިޔާލުތައް މިހިރީ މަޖިލީހަށް ޢި

ހުށަހެޅިފައޭ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ، މަޖިލީހުން ހުށަހެޅިފައިހުރި ޚިޔާލުތަކެއް 

ނޑުމެން ބުނެނުލައި،  ހަމަ އޭގެ އަލީގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަހުސްކޮށްނުލަ  1395އި، ހަމަހުރި ގޮތަށް އެއިން ޚިޔާލަކަށް އަޅުގަ

ކޮމިޓީއަށް އަލުން އަނބުރާ ފޮނުވާލީމާ، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ، 

މީގެކުރިންވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކަންތަކަކީ އެއަށް ވާހަކަދެކެވިގެން 

އައިސް، ގޮތެއް ނިމިގެން ކޮމިޓީން އަލުން ފޮނުވާފައިވާ ކަންތައް. އެއާ 

ގޮތަށް ހަމަ އަލުން އަނބުރާ ފޮނުވާލީމާ، މި މަޖިލީހަށް ޚިލާފަށް މިއޮތް

ނޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތަ  1400ކާ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތާ އަޅުގަ

ނޑަށް  ހީވަނީ ކުޑަކޮށް ތަފާތުގޮތަކަށް މިކަން ވާހެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ރު މީގައި ތާއީދުކުރެވެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ
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އަޙްމަދު ޒާހިރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައިވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މީގައި އެކި 

މާއްދާ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް އެކި މާއްދާތަކަށް ވަކިވަކިން، އެ 

 1405ނަންބަރުތަކަށް ވާހަކަދައްކާ ބަހުސްކުރުމަށްފަހު، ގޮތެއް ނިންމަވާފައި، 

ހީވަނީ މަޖިލީހަށް  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަޑަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ އެއްޗެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބަލާކަމަށްވަންޏާ، އެއީހެން 

ނޑު މި  މީގައި މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. ވީމާ، އަޅުގަ

ޚިޔާލުފާޅުކޮށްލާފައި، އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 1410ޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހަމަ އަޙްމަދު ޒާހިރު އެވިދާޅުވިދާޅުމާއި، ހުށަހެ

ނޑު މިފުރުޞަތު މިހޯދީ.  ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑު މިތެދުވީ އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ހައްދުންމަތީ މެންބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

 1415 ހުށަހަޅުއްވައި،  މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބައެއް މެންބަރުން، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް  ވާހަކަދެއްކެވުން:

މެންބަރުން ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށް 

ނޑަށްވެސް ފެންނަ ކަމަށް ދަންނަވާލަން. އެހެންނަމަވެސް އެކުޑަކުޑަ  އަޅުގަ

ގައި، ނުވަތަ ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކާއެކީގައި، ޚިޔާލުތަފާތުވުމަކާއެކީ

ނޑަކަށް ހީއެއްނުވޭ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް މި މަޖިލީހުގެ   1420އެއީ އަޅުގަ

މައްޗަކަށް އެއްވެސް ޙައްޤެއް އޮންނާނެހެންނެއް. އެހެންވީމާ، ޑްރާފްޓިންގ 

ގޮތަށް  ކޮމިޓީގައި ނިމިގެންއަންނަ އެއްޗެއް، މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވޭ

ނޯންނަ ގޮތަކަށް އޮތުމަކީ، އެއީ ހަމަޖެހޭނެ ކަމަކަށްވާނެހެންނެއް 

ނޑަށް ހީވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނޑަކަށް ހީއެއްނުވޭ. އަޅުގަ އަޅުގަ

 1425އެވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅަކީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރެއްވުމެއްނޫންހެން. އެއްވެސް 

ނޑަކަށް ހީއެއްނުވޭ އެ ވާހަ ކަފުޅު އެހެން މެންބަރަކަށެއް އަޅުގަ

ވިދާޅުވެވޭނެހެންނެއް، މަޖިލީހުގައި ބަހުސްނުކުރެވޭ ގޮތަކަށް މައްސަލައެއް 

ނޑަށް ހީވަނީ މި   25ގަވާއިދު މިހާރު އޮތުމުގެ މައްޗަކަށެއް. އަޅުގަ
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އެ އެކުލަވާލައްވާފައި އޮތް ގޮތާއި، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މެންބަރުން 

 1430ވާއިދު ނުހިމަނަން އެބައޮތް ޚިޔާލުތަކަށް ބަލާއިރު، ބައެއް މާއްދާ ގަ

ހުށަހަޅާފައި. ބައެއް މާއްދާ މިހާރު ޑްރާފްޓްކުރެވިފައި ހުރި ގޮތާ މުޅިން 

ތަފާތުގޮތަކަށް ހުށަހަޅާފައި އެބައޮތް�ް. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ މެންޑޭޓޭއް އެ 

ކޮމިޓީއަށް އޮންނަންވާނެއޭ އެގޮތަށް އެބޭފުޅުންނަށް 

ޅޭގޮތަކަށް ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކޮށްގެން ފެނިވަޑައިގަންނަ�ަވާގޮތަކަށް، އެ ގު

ނޑަށް ވިސްނޭއެއްޗަކީ، މަޖިލީހުގައި ބަހުސް   1435މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ. އަޅުގަ

ނުކުރެއްވޭގޮތަކަށް، ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން ނިންމައިގެން އަންނަ ގަވާއިދެއް 

ފާސްކުރާގޮތަކަށް ނިންމުމަކީ އެއީ ހަމަޖެހޭގޮތަކަށް ވާނެހެންނެއް 

ނޑަކަ ށް ހިއެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެ އަޅުގަ

ޚިޔާލުތައް އެގޮތަށް ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާލަން. ފޮނުއްވައިގެން 

 1440އެގޮތަށް ގެންދަން. އެހެން މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ، މިކަމުގައިވެސް 

ނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް މާސާފުނުވާގޮތަކަށް ކަންތައްތައް  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ ކުރެވިފައި  ވާތީ. އެއީ މީގެކުރިން އަޅުގަ

ގަވާއިދަކަށް، ނޫނީ މިކަހަލަ ކަމަ�ަކަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި މި�ިދިޔަ 

ފަހަރަކު މިގޮތަކަށް ނޫން ދިޔައީކީ. ކޮންމެއަކަސް މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި 

 1445ހަޅުއްވަނީ ހުށަހެޅޭ ޚިޔާލުތައް މިހުށަހެޅެނީ މަޖިލީހަށްތޯ، ލިޔުން މިހުށަ

މަޖިލީހަށްތޯ، މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށްތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން 

ނޑުމެންނަށް  ޢާންމަށްތޯ މިފޮނުވަނީ. މި ސުވާލުގެ ތެރޭގައިވެސް އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވާގޮތުގައި މިއީ  މިއުޅެނީ ހިސާބަކަށް އޮޅުންއަރައިގެން�ް. އަޅުގަ

ބޭފުޅެއްގެ ސޮއެއް ނެތި،  މައްސަލައަކީ. ޙަޤީޤަތުގައި އެއްވެސް އަނެއް

 1450ހުށަހެޅުމެއްގެގޮތަށް މަޖިލީހަށް ޚިޔާލުތަކެއް އައިމާ، އެކަމުގައި 

ނޑަށް  ނޑުމެނަށް މިއުޅެނީ ހިސާބަކަށް އުނދަގޫވެގެންނޭ އަޅުގަ އަޅުގަ

ހީވަނީ. މިކަން ދާންވާގޮތަށް، މިއިން ކޮންމެގޮތެއްވެސް ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. 

ނޑުމެންނަށް ގޮތެއް ނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު އަޅުގަ ނޑަނޭޅި އޮތީމާ، އަޅުގަ ކަ

ނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ،  މިއުޅެނީ މީގައި ދަތިވެގެންނޭ އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް އެއީކީ ކަންތައް  ނޑަށް ވިސްނޭގޮތުގައި، އަޅުގަ  1455އަޅުގަ

ކުރިގޮތަކާ ޚިލާފުގޮތަކަށް ކުރެވޭ ކަމަކަށްވެސް�ް ނުވާނެ. 

ނޑުމެންނަށް މި އަލުން ޑްރާފްޓިންގ  ކޮމިޓީން ބައްލަވާލެއްވުމަށް އަޅުގަ

ފޮނުވައި، އެ އެއްގޮތް ކޮށްލައްވައިގެން ގެންނެވުން ފުރުޞަތު އެރުވުމަކީ. 

ނޑު ދަންނަވާނީ،  ދެން ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން އަންނަ އެއްޗެއް ހަމަ އަޅުގަ

 1460ފާޅުކުރެވެންވާނެއޭ  ބަހުސްކުރެވެންވާނެވޭ، ޚިޔާލުވެސްމަޖިލީހުގައި ހަމަ 

މަޖިލީހުންނޭ ހަމަ އެންމެފަހުން ގޮތެއް ނިންމަވާނީ.  އަދި އެކަމާމެދުގައި

ޚިޔާލު މާބޮޑަށް ތަފާތުވެ އަލުން ޑްރާފްޓިންގއާ ހަމައަށް ދާކަމަށްވަންޏާ، 

ނޑަކަށް  އަނެއްކާވެސް ކޮމިޓީއަށް ދާނީ. ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާނީ. އަޅުގަ

ވެސް ނުފެނޭ މިތާނގައި ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާކަށް. އެހެންނަމަ

 1465ނިންމުން އޮންނަންވާނީ މަޖިލީހުގައި. ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ތަފާތިއްޔާ، 

ނޑަށް ހަމަފެނޭ. އެއީ  އެކަމަށް ހަމަ ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުވެސް  25މިދެންނެވީ ތިޔަ ހޮއްއެވި  މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުގެ ޚިޔާލާ މުޅިން އެއްގޮތް ނޫންގޮތަ ކަށް ނިމިފައި ހުރި ހިމެނޭ. އަޅުގަ

މާއްދާތައް ނޫނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި މާއްދާތައް މިހާރުވެސް އެބަހުރި. 

ނޑު ނޫން ބޭފުޅުންވެސް ތިއްބަވާނެ އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅާ   1470އަޅުގަ

އެއްގޮތަށް، މުޅިން ނުގޮސް ނިމިފައި ހުރި މާއްދާތައް ހުރީ. އެއީ 

ހެންވީމާ، އެކަމުގައި އޮންނާ�ާނީ ކޮމިޓީއެއް އެއްޗެއްގެ ހަމަ ވާނެގޮތް. އެ

ނޫނީ އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެމަތިން، އަންނަ އެއްޗަކަށް  .ކޮންސެސަން

ނޑުމެން އެއްބަސްވުން. އެއީ ނޫންތޯ ކޮމިޓީއަކުން  އަޅުގަ

 1475ކުރަންޖެހޭނެކަމަކީ. އޭގެމާނައަކީ މަޖިލީހުން ކުރަންވާކަމެއް ކުރުމަކަށް، 

ކަމެއް ނިންމުމެކޭ ނޫން. ދެން  އެއްވެސް ކަހަލަ ހު�ުރަހެއް އެޅޭގޮތަކަށް

ނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ތެދުވި އަނެއްކަމަކީ، މިއަދުގެ  އަޅުގަ

ޖަލްސާގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޖަލްސާގައި ގޮތެއް 

ނިންމުމުގެ މައްސަލައިގައި ޚިޔާލުފުޅެއް އެއަށް ވިދާޅުވެފައި އޮތީ. 

 1480ސް ފަސޭހަފުޅީ މަޖިލީހުން އެގޮތަށް ގޮތެއް ދެންފަހުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެކަންވެ
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ދަންނަވާލަން މިތެދުވީ. ނިންމަވާ ދެއްވުމޭ. އަޅުގަނޑުވެސް އެހެން 

ނޑުގެ ހިތަ�ަށް ފަސޭހައީ މަޖިލީހުން ހަމަގޮތެއް ނިންމަވާލެއްވުމަށް  އަޅުގަ

ދޫކޮށްލެވުމޭ، އެކަމަށް ގޮތްތަކެއް ހުށަހަޅަން. މިހާރު އެބަހުރި 

ހެޅިފައި. އެހެންވީމާ، އެގޮތްތަކުގެ މަތީގައި ވަކިގޮތްތަކެއް ހުށަ

 1485ނިންމަވާދެއްވުމޭ. އެއީ މިހާތަނަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަނިކުފާނުގެ 

ނޑުމެންނަށް  އަމިއްލަފުޅަށް ގޮތެއް ނިންމެވުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަ

ނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅޭ. އެހެންވީމާ  ދޫކުރައްވަމުން ތިޔަގެންދަވާ ގޮތް އަޅުގަ

މަތިން، މިކަމުގައިވެސް މަޖިލީހަށް އެކަން ދޫކޮށްލެއްވުމަކީ، އެގޮތުގެ

ނޑަށް  ނޑަށް ވަރަށް ފެންނަ ކަމެކޭ. ދެން އަޅުގަ އެއްޗެއް އަޅުގަ

 1490ފުރުޞަތުގައި، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ޖަލްސާތައް  ދަންނަވާލަން މިލިބުނު

ނޑުމެން ގެ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭގޮތުން، ހައްދުންމަތީގެ، އާދެ އަޅުގަ

އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އަނެއް މެންބަރު އެވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަށް، 

ނޑަށް ހީވަނީ، ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ހަމަ  އަޅުގަ

ނޑުމެން މިޖަލްސާތައް  ވިސްނުންފުޅެއް އެބަގެންގުޅުއްވަން ޖެހޭހެން. އަޅުގަ

ނޑު 3ފަށައިގަތްއިރު، މީގެ   1495މެން ޖަލްސާ، އެއް ޖަލްސާ ކުރިން އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެންދިޔައީ. ކޯރަމްގެ  ފެށިއިރު، ވަރަށް ފޯރިއާއެކު އަޅުގަ

މައްސަލައެއް ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވުމުގެ މައްސަލައެއް ނުނިކުމޭ. ވަރަށް 

ރަނގަޅަށް މިތާނގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ތިއްބެވީ. މިހާރު މިވަމުންދަނީ  

ވިސްނާލުމަކީ، އެއީ  ކީއްތޯ، މިހާރު މިވަނީ ކިހިނެއްތޯ އެކަމާމެދުގައި

ނޑަށް ވިސްނޭ. އެހެންވީމާ، ހާޒިރީ   1500ކުރަންވާނެކަމެއްކަމަށް އަޅުގަ

މިދައްވަމުންދަނީ ހަމަ ސަބަބެއް ނެތިއެއްނޫން. މާދަމާ ޖަލްސާ ކޮށްފިއްޔާ 

އަދި މީގެފަހުން އެއްހަފްތާ ފަހުން ޖަލްސާ ކޮށްފިއްޔާ މިވަރުވެސް 

މިކަމަށް  ނުވެދާނެ. އެއީ މެންބަރުން އެއްގޮތަކަށްވެސް 

ނޑު ހިތަކަށް ނުފެނޭ. ހަމަ  ފަރުވާކުޑަކުރައްވަނީކަމަކަށް އަޅުގަ

 1505ބައެއްބޭފުޅުންގެ މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއްގައި ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް 

ނޑަށް ހީވޭ. އެހެންވީމާ،  އުޒުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ކަމަށް އަޅުގަ
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ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރަވެވޭ އެކަމާމެދު  ޢިއްޒަ ތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ނޑު ކޮންމެހެން ޖަނަވަރީ  އެކޭ�ޭ  15ވިސްނާވަޑައިގަތުން. އަޅުގަ

ނޑު މި ޖަލްސާތައް  ދަންނަވާކަށް�ް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

 1510ލަސްކުރުމަކަށް ނޫނީވިއްޔާ، މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް 

ތުގެ މައްޗަށް ދަންނަވާ އެއްޗެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިވަމުންދާ ގޮ

ނޑު އެދޭކަމެއްގެ ވާހަކަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިސްނާވަޑައިގަތުމަކީ، އަޅުގަ

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 1515މެންބަރުން. މިހެން ދަންނަވާލީމާ،  64އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާގައި ތިއްބެވީ،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ން. އެއީ ޖަލްސާ ފެއްޓުނިއިރު ތިޔަ ބޭފުޅުން އުފާފުޅުކުރައްވާނެކަމަށް ހީކުރަ

މެންބަރުން. އިންޓަވަލް ފަހުން އެއްބޭފުޅަކު އިތުރުވީ.  63ތިއްބެވީ 

އެހެންވީމާ، ދެން ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފިއްޔާ އިތުރުވުންވެސް އެކަށީ�ީގެންވޭ. 

ނޑު މިފުރުޞަތު  64މިހާރު ތިއްބެވީ  މެންބަރުން. އާދެ ދެން އަޅުގަ

 1520 ޒިމާ ޝަކޫރަށް. މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާ ޔާގެއަރުވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ  ޒިމާ ޝަކޫރު މެންބަރު ޢާ  ދަންނަވާލީ، ހަމަ ކުރެވެމުންދާ މިދާ ބަހުސްގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަ ވާހަކަދެއްކެވުން: ން. އަޅުގަ

 1525ލިބިފައި އޮތް އެއްގޮތެއް އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ރައްޔިތުންގެ  ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވިގޮތް. އެއީ އަޅުގަ

ޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައި، ނުވަތަ ރައް

ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި މިހިރަ އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީއަށް 

ފޮނުއްވާފައި، ކޮމިޓީން އެކަމާމެދު ބަހުސްކުރެއްވުމަށްފަހު އިތުރުގޮތެއް 

 1530އެންޑޯޒްކުރައްވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިތަނުގައި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްނުކުރައްވާ 

ތާއީދު ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައި އޮތީ. ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތީ. އަދި އެކަމަށް 

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއެރީ  ޒް އިން ޓަރމްސް އޮފް ނަންބަރ ،ދެން އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން މިކަމަށް ވިސްނާލަމާތޯއޭ. ވިސްނާލާއިރު އަޅުގަ އަޅުގަ

އެ ތާއީދު ލިބިފައި އޮތްގޮތަކީ، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އެންމެ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވާފައި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއް  1535ވާ ކަމެއް، އަޅުގަ

ނޑުމެން  ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމާފައި  3އެކޮމިޓީގެ ކޯރަމް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައިވިއްޔާ،   13މެންބަރުން.  13އޮތީ، އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ އެއްބަސްވުމަކާއެކު  7މެންބަރުން ހާޒިރުވެވަޑައިގެން، 

ނޑުމެންގެ ގަވާއިދުގެ އެއް މާއް�ްދާއެއް ތަފާތުވެގެން ދާކަހަލަގޮތަކަށް،  އަޅުގަ

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެއީ އަދި   1540އެ ހުށަހެޅުއްވުން އެއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހައްދަވަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ 

މެ ހައްދުންމަތީގެ ގޮތްހެންނެއް. ދެން އަނެއްގޮތަކަށް، ހަމައެއާއެކު ދެން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން އެވިދާޅުވިހެން 

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް  އަޅުގަ

 1545ކުރެވިދާނެހެންނެއް. އެހެންވީމާ، ހަމައެއާއެކު  ޕާލަމެންޓް ބައިންޑް

ނޑުމެން އެކޮމިޓީން ނިންމެވުމަށްފަހު، މަޖިލީހަށް އަންނަންވާނެކަމަށް  އަޅުގަ

ފެންނަނީ. މަޖިލީހަށް އައުމަށްފަހު، ބަހުސް ހުޅުވާލަ�ައްވައިފިއްޔާ އަނެއްކާ 

ހަމަ އެ އިޞްލާޙުތައް އެހެން މެންބަރަކު މިތަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް 

އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮންނާނެކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަނެއްކާ 

ނޑުމެންގެ މަސައް  1550ކަތް ހަމަ ރިޕީޓްވާތަންވެސް އަތުވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ މިވާހަކަ ފެންނާތީ ދާންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.   އަޅުގަ

 

ނޑު މިފުރުޞަތުގެ  ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު   ޝުކުރިއްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 ނަވާލަން. ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ހދ.ގެ ބޭނުންކޮށްލާނީ، ދެތިން ވާހަކައެއް ދަން އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް 

ނޑު ތާއީދުކުރާ  ވާހަކަދެއްކެވުން:  1555ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަ

ވާހަކަ ފުރަތަމަ ދަންނަވަން. އެއީ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހުގައި 

އެ އަލުން ، ވާހަކަދެކެވި އެއަށް، ތާއީދު ލިބިގެން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ

ޑްރާފްޓްކުރެވިގެން، މަޖިލީހަށް ގެންނަގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް 
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ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެވަނަ ކަމަކީ، އެކަމުގައި ވޯޓެއް  އަޅުގަ

 1560ނެގުން މިހާރަށްވުރެ ފަސްކުރުން ލ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ 

ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. އެއީ ދެ ސަބަބެއް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެއްކަމަކީ، މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކަން.  އެގައި އަޅުގަ

ނޑު ލަފާކުރާ ގޮތުގައި، ދެންވެސް ދާނީ ހާޒިރުވާ މެންބަރުންގެ  އަދި އަޅުގަ

އަދަ�ަދު މަދުވަމުން. އެހެންކަމުން މިކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމުން ފަސްކުރަން 

ނޑުގެ ހިތުގައި  އެ  1565ހުށަ�ަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން އަޅުގަ

އުފެދޭ އެއްސުވާލަކީ، ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވޭއިރު، 

ނޑުމެން ކޮމިޓީއެއް ހޮވާފައިވާނީ،  ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި، އަޅުގަ އަޅުގަ

ޓެއް ތައްޔާރުކޮށް މަޖިލީހަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ގަވާއިދުގެ ޑްރާފް 21

ނޑު އޮޅުން ފިލުވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިހާރުވެސް އެކޮމިޓީ  ގެނައުމަށް. އަޅުގަ

ނޑު   1570އެބައޮތްތޯއޭ. އެއީ ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރާގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ، މިހާރު އެއޮތީ ނިމިފައި. އެހެންކަމަށްވަންޏާ، 

އި އޮތުމަކީވެސް ހަމަވެދާނެކަމަކަށްވާތީ، އެވެސް އޮޅުން ކޮމިޓީ އުވިފަ 

ނޑުގެ ހަމަ އެންމެބޮޑު  ނޑު ގޮތެއްގައި، އަޅުގަ ފިލު�ުވާލުމަށް�ް. ދެން މައިގަ

ބޭނުމަކީ، ލ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

 1575 ވަން.ތާއީދުކު�ުރުން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި ޝުކުރިއްޔާ ދަންނަ 

 

އާދެ، ދެންމެ ޅ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކުރެއްވި ސުވާލަކީ،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަރަށް ރަނގަޅު ސުވާލެއްކަމަށް މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު ވިދާޅުވަނީ. 

ޙަޤީޤަތުގައި، ވަކިކަމެއް، ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ހޮވޭ 

 1580ދަތުގައި އެކަމެއް ކުރުމަށްފަހު އެކޮމިޓީއެއް ކޮމިޓީއެއް، އެމުއް

އުސޫލެއްގެގޮތުން އުވިގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ މިމަޖިލީހުން، 

އަނެއްކާވެސް އެކޮމިޓީއަށް އެހެންމަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރަން ނިންމަވައިފިއްޔާ 

އެ ކޮމިޓީ އަނެއްކާވެސް ވުޖޫދަށް އައިސް، އެމަސައްކަތައިގެން  

އެފުރުޞަ�ަތު އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މިތަނުން  ކުރިއަށްދާން
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 1585ނިންމަވާ ނިންމެވު�ުމެއް، އެއީ ހަމަ އެކޮމިޓީ އަލުން ވުޖޫދަށް އައުމާއި 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ މިހުރިހާ ކަމަކާ ގުޅިފައި އޮންނާނެކަމެއް. 

ނޑުމެންނަށް މިތަނުން މިއަދު ގޮތެ އް އެހެންވީމާ، އެއާދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ނިންމާލެވިދާނެ. މިހާތަނަށް ދެން މިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ 

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، މީގެކުރިން  ތެރެއިން އަޅުގަ

 1590ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި ތިއްބެވި މެންބަރުންނަށް. އެންމެފުރަތަމަ އައްޑުއަތޮޅުގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

ނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން މިފުރުޞަތު މިހޯދީ، ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި  ޅު މެންބަރު އައްޑުއަތޮ   އަޅުގަ

ނޑުގެ ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން، ބައެއް ސުވާލުތަކެއް  އިބްރާހީމް ޝަރީފް   މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ނުދަންނަވަން ގަވާއިދު ހަދަ ވާހަކަދެއްކެވުން:  1595އިގެން އުފެދި  އޮޅުންތަކެއް އަރާތީ. އަޅުގަ

އަނބުރާ މިތަނަށް އައިމަކާއެއް، އެއާމެދު ބަހުސްކޮށް ގޮތެއް ނުނިމޭނެ 

ނޑު ދެންނެވީ، ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ވާހަކައެއް. އަޅުގަ

އިޞްލާޙުތައް ފޮނުއްވާފައި އެބައޮތޭ، ކޮމިޓީއަށް މިދާއިރު އެހުރިހާ 

ނޑުމެން ކޮމި ފަރާތުން އެކުލަވާލާ ޓީގެ ބޭފުޅުންގެ އިޞްލާޙުތަކެއް އަޅުގަ

 1600ގަވާއިދުގައި ހިމެނުމަކީ ވާނެކަމެއްނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އެކޮމިޓީއަށް މޭންޑޭޓެއް 

ދެއްވާށޭ. އޭގެތެރެއިން ގެނެވެން�ް ހުރި އިޞްލާޙުތައް ގެނެވެން ހުރި 

ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެކޮމިޓީއަށް ދެއްވާށޭ. އެއާމެދު ބަހުސް  ގޮތަކަށް

ނޑު ދެންނެވީ  ނުކުރައްވާށޭ.  އެއީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އަޅުގަ

އިރަކުވެސް ންނަ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު އަނބުރާ އައި ބަހުސްކުރައްވަފާނެ ތިމަ

 1605ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ތިމަންނަ ބޭނުމެއްނޫނޭ ތި ޤަބޫލުކުރާކަށް. އެވާހަކަ 

ނޑު މިދެންނެވީ. އެކަހަލަ މައްސަލަތައް، ސަތޭކަ އެތައް  އަޅުގަ

ނައިރު، އަންނާނެއޭ މީގެތެރެއިން ހުރިހާ އިޞް�ްލާޙެއް އައިސްފައި އޮން

އިޞްލާޙަކީ އަލުން ގަވާއިދު ހަދާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވިކަމުގައިވިޔަސް، 

ނޑު މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭނެ އިޞްލާޙެއް ނޫނޭ. މިއޮޅުން އަ ޅުގަ

ނޑަކީ މާލެއަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   1610 هللاޢަބްދުސާފުކޮށްދޭނަން. އަޅުގަ
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ބިލިއްޔަތު ހުރި ޅެންވެރި ބަހުރުވައިން ފަދަ ކުޅަދާނަ ޤާ ޝާކިރު

ނޑު ކޮށިކަމުން  ވާހަކަދައްކަން ދަންނަ މީހެއްނޫން. ދިވެހިބަހަށް އަޅުގަ

ނޑު އައްޑުއަތޮޅުގެ މީހަކަށްވާތީ، ވާހަކަ ދައްކަން ނޭނގޭތީ، ބައެއް  އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން އުޅޭ އެއްޗެއް، ސާފުކޮށް ނުފިލުމަކީ  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެންނެވި އެކަށީގެން  1615ވާކަމެއް. އެހެންވީމާ އެމަނިކުފާނު އަރިހުން އަޅުގަ

އެއްޗެއް ސާފުވެވަޑައިނުގަންނަ�ަވަންޏާ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން. 

ނޑަކީ، ކު�ުޅަދާނަ  ނޑު ދަންނަވަންޖެހެނީ ހަމަ އަޅުގަ އަޅުގަ

 ޕާލަ�ަމެންޓޭރިއަންނެއް ނޫނޭ. އެހާ ޤާބިލު މީހެއްވެސް ނޫނޭ. ބައެއް ފަހަރު 

ނޑު ދައްކާ ވާހަކައިގެ މަޤްޞަދު އޮޅުމަކީ ހަމަ  ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 1620އެކަށީގެންވާކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެފަދަކަމެއް، ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ�ަ 

ނޑު މަޢާފަށް އެދެމޭ. ދެން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ކޯރަމްއާ ބެހޭގޮތު ން އެއްޗެއް އަޅުގަ

ދަންނަވާލުން. ކޯރަމްއާ ބެހޭގޮތުން ދަންނަވަންޖެހެނީ، ޤާނޫނުއަސާސީއެއްގެ 

މާއްދާއެއް ފާސްވާނީ، މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި 

 1625އެބައޮތޭ. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ކަމެއް ފާސްވާއިރު 

ވައި އެހެން ކަންތައްތައް ފާސްކުރުމުގައި މިމަޖިލީހުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ފިޔަ

މިމަޖިލީހަށް ބާރު މިދެންނެވި އަޣްލަބިއްޔަތުން އެ ކޯރަމް ދަށްކުރުމުގެ 

ނޑު ފާގަކުރަން ބޭނުންވަނީ.  ލިބިގެންވޭ. އެނު�ުކުތާ އަޅުގަ

ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް، އޭރުން ބެލެވޭނީ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ހަމަ 

 1630ޖިލީހުން ގަވާއިދު ފާސްކުރަން ނުވަތަ ގަވާއިދުގެ ކަމެއް ނިންމީކަމަށް. މަ

މާއްދާއެއް ފާސްކުރުން، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން 

ދެން އެހެން ކަންތައްތައް ފާސްކުރާނީ ކޯރަމް ދަށްކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ. 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވަނީ. ދެން އަޅުގަ އެނުކުތާ އަޅުގަ

ނޑު މިގަވާއިދު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން  އެއްޗެއް ކުރީ ދުވަހު އަޅުގަ

 1635ހުށަހަޅާފައިވެސް ޚިޔާލު ބަދަލުވީ ކީއްވެގެންތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ނޑަށް ހަމަ  ނޑު ހުށަހެޅީ، އެއީ މިގަވާއިދު މިހާރު އޮތްގޮތަށް އަޅުގަ އަޅުގަ
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ރަކު އެއަށް ތާއީދު ކަމުދާތީ. އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ނޑަށް ފެންނާތީ  ނުކުރެއްވީމާ، ދެން އެހެންގޮތެއް ހޯދަން ވެއްޖެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ކުރިން ހުށަހެޅި ގޮތް ނޑު އަނބުރާ ގެނައީ.  އަޅުގަ އަޅުގަ

 1640އެހެން�ެވެގެން ކަމެއް ނިންމުމަށްޓަކައި، ކޮމްޕްރޮމައިޒް އައުމަކީވެސް ހަމަ 

ނޑުގެ ގޮތް ނޑު ދޫކޮށްލާ އޮންނަކަމަކަށްވާތީ، އަޅުގަ ފައި އަޅުގަ

ނޑު ދެންނެވިން މީގެތެރޭގައި ކޮންމެހެން  އެހެންގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކީ. އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލެއް ނެތްކަމަށް.  ގެންނަންޖެހޭ ޚިޔާލުތަކެއް އަޅުގަ

ނޑު ހުރީ އެގޮތުގައި. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި  އަދިވެސް އަޅުގަ

 1645ޅުއްވާކަމަށްވަނީވިއްޔާ، އެއަށް ތަންދިނުމަކީވެސް މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅު ހުށަހަ

ނޑަށް ފެންނާތީ، އެކަން ކުރެވެން  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު މިހުށަހަޅާ ގޮތްކަމަށްވާތީ، އެގޮތަށް  އޮތްގޮތަކީ، މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު އެންމެ އެދޭގޮތަކަށް ކަންތައް  ނޑު ބޮޑަށް ބުރަވީ. އެއީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު ނުވީމާ، ދެ ން ދެވަނައަށް އޮތްގޮތަކަށްވެސް ތާއީދުކުރު�ުމަށް އަޅުގަ

ނޑު އެގޮތަށް ހެދީ. އަދި މިގޮތަށް   1650ތައްޔާރަށް ހުންނާތީ، އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން ހުރި ވާހަކަ  ފާސްނުވެއްޖެއްޔާ، އެހެންގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ

. ދަންނަވަން. އޭގެމާނައަކީ ޚިޔާލު އެނބުރެމުން ސެނބުރެމުން ދަނީކީނޫން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެހެން ހީފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވަނީވިއްޔާ 

ނޑުގެ ވާހަކަ  އެއީ ކުށްހީއެއް. މި ދެ ނުކުތާ ހާމަކޮށްލުމަށްފަހު އަޅުގަ

 1655 ކުރުކޮށްލާނަން މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

ތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގެންދަވާއިރު، ހަމަ އާދެ ޢިއްޒަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައާބެހޭގޮތުން  އަޅުގަ

ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން އެދެން. އަދި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ރިޔާސަތާ 

ނޑު ވަރަށް އެދޭކަމެއް.   1660 މުޚާޠަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން އެއީ އަޅުގަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ މިހާރު މި  ދެކުނުބުރީ ލަންދެއަތޮޅު ނި
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ނޑަށް ދޭހަވާގޮތުގައި ދެގޮތެއް  މުޙަންމަދު ޝިހާބުމެންބަރު   ބަހުސްކުރަމުންދާ މައްސަލައާބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ ހުށަހެޅިފައިމިއޮތީ. އެދެގޮތުންކުރެ ކޮންމެގޮތެއްވެ ވާހަކަދެއްކެވުން: ސް އަޅުގަ

 1665އެންމެ ރަނގަޅު. މިމަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުން ތާއީދުކުރާގޮތަކަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާނަން. ދެން އޮތީ މިމަޖިލީހުގެ ކަމެއް ނިންމުން.  އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމާނެ އަދަދަކީ، މަޖިލީހުގެ  ނިންމާއިރު ކޮބައިތޯ އަޅުގަ

ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ. ދެވަނަ ކޯރަމުންތޯ، މަޖިލީހުގެ ކޯރަމަކީ ކޮބައިތޯ، 

ސުވާލަކީ މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ. ޤާނޫނުއަސާސީގަ�ައި 

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް  101  1670ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބައޮތް، އަޅުގަ

ފާސްކުރަންޖެހޭނެގޮތް. އާދެ އެއީ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން. އާދެ 

ނޑުމެން މަޖިލިސް އެ  ކުލެވިގެންވާ މެންބަރުން، އޭގެ ދެބައިކުޅަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  އެއްބަޔަށްވުރެ އެއް މެންބަރަކު ގިނަ އަދަދަކުން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާހިތްވޭ އިއްޔެ،  ޤާނޫނެއް ފާސްވާނީ. އާދެ ދެން އަޅުގަ

 1675ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިންމާފައިވަނީ މި މައިގަޑު އުސޫލުކަމަށް 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އެ ބައްލަވަ  އިގެން، އަޅުގަ

ނިންމެވީ. އެކަމަކު މިއަދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެހެންގޮތަކަށް ނިންމަވަން 

ނޑަށް ކޮންމެވެސް  ޚިޔާލުކުރައްވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވި. އެހެންވިދާޅުވީމާ އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގަ  އި ފުރަތަމައިނުން ވަރެއްގެ ސުވާލުމާކެއް އުފެދުނު. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ ޖަލްސާއިން އެކިއެކި ކަންތައްތައް ނިންމާނެ   1680އަޅުގަ

ނޑު  އަޣްލަބިއްޔަތަކީ ވަކި އަދަދެއްކަން، އެގޮތަށް ނިންމޭނީވެސް އަޅުގަ

ދެކޭގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެގޮތަށް ނިންމައިގެން. 

މަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްކަ

 އެހެންވީމާ އެ�ެވާހަކަ ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 1685 

ނޑު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ، ދ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް ތިވިދާޅުވިހެން،  އިންޓަވަލްގެ ކުރީގެ ވަގުތެއްގައި އަޅުގަ

ނޑަށް  ވަނީ ތިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލެވިފައި. އެކަމަކު އިންޓަވަލް އަޅުގަ
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ނޑު އެގޮތަށް ކުރިއަށް  ނިންމާފައި ޖަލްސާ ފެށުމާއެކު ދެންނެވިން، އަޅުގަ

ނޑު ބޮޑަށް އެދެނީ ހަމަ މަޖިލީހުން   1690ގެންދާކަށް ނޫނޭ ޤަސްދުކުރަނީ. އަޅުގަ

މެންބަރަކު  ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުމޭ. ފެން މިހާރު އަދިވެސް ހަތަރު ފަސް

ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައި އެބަވޭ. އެއީ މިބަހުސްގައި ކުރިން 

ނޑު  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އެބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 1695 

ނޑު މިއަ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ   ދު ބޮޑަށް އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

 ބަލަމުން މިގެންދަނީ ބަހުސްގައި ބައިވެރިނުވެ ވޭތޯ. އެއްސަބަބަކީ   ޢަލީ ވަޙީދުމެންބަރު 

ނޑުގެ ސިއްޙީ ޙާލަތުވެސް ހުރިގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ކޮންމެވެސް  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  ވަރަކަށް އުޒުރުވެރިވާތީވެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުގެ ޚިޔާލުވެސް  މިޖަލްސާގައި  1700ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އަޅުގަ

ފާޅުކޮށްލެވުނުވަރަކަށް ފާޅުކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެއީ މުހިންމު 

ކަމަކަށް ވެއްޖެހެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަހުސް މިހާ ދިގުވެގެން ދާއިރު 

މިއުޅޭ  ދަންނަވާލާހިތްވޭ، ގަވާއިދު ހެދުމުގެ މައްސަލަގައި މިހާރު އުފެދިގެން

އެންމެބޮޑު ބަހުސަކީ، މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް، 

 1705މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރާނީތޯ ނުވަތަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްނުކޮށް ގަވާއިދު 

ހަދަން މަޖިލީހުން ހޮވާފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނީތޯ. ބަހުސްދަނީ ދެކޮޅަށް. 

ވާލާހިތްވަނީ، އެންމެ ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަ

މަޖިލީހުން ގަވާއިދު ހެދުމާބެހޭގޮތުން މިފަދަ ބޮޑު މަޖިލީހުން އެއްވެސް 

ކަހަލަ ޚިޔާލެއް އަދި އެއްވެސް ކަހަލަ އިޝާރާތެއް ވަކިގޮތަކަށް 

ނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ދިނީ މިމަޖިލީހުގައި   1710ކުރުމަކާނުލާ، ހަމައެކަނި އަޅުގަ

. އެހެންކަމަށްވާނަމަ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބަހުސްކުރުމަށްފަހަކު ނޫނޭ

އިޞްލާޙުތައް އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް އެ ފޮނުވަނީ ހަމަ އެ އުސޫލުގެ 

މަތިންނޭ. އެހެންކަމުގައިވާނަމަ، އެހެން ނުވާންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް 

ނޑަކަށެއް ނުފެނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެކަމުގައި  އޮތްކަމަކަށެއް އަޅުގަ
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 1715ނުވަން އަހަންނަށް ފެންނަގޮތް މިދަންނަވާލީ. ދެން ދެވަނަ ކޮމިޓީއަށް ފޮ

އެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާހިތްވަނީ، ދާދި ދެންމެއަކު މިޢިއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ވިދާޅުވި، މިމަޖިލިސް މިހާ ހިސާބުން ނުވަތަ ދެން 

ނައަހަރު މިއަން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށްފަހު ކުޑަ މެދުކެޑުމެއް ގެނެސް،

ގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް  15ޖަނަވަރީގެ 

 1720ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް. އަދި ހުށަވެސް ހެޅުއްވީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ނޑުމެން  ނޑު ބޭނުންވަނީ އެގޮތަށް ނުހެދުމަށް ހުށަހަޅަން. އަޅުގަ އަޅުގަ

ޏެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު މިމަޖިލިސް ކުރަނީ ގަވާއިދު ހަދާކަށް އެކަން

ރައީސް. ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް އަދު ބޭނުންވެފައިވާ، އަދި 

ދިވެހި ގައުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ 

 1725އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް. އެމަސައްކަތާގުޅޭ ބައެއް. 

ނޑުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުޑަތަންކޮޅެއްކުރިން ތ. އެހެންކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަ

އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް ވިދާޅުވި، މީގެ ކުރީގެ 

ޒަމާންތަކެއްގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ހަދަމުން ގެނައިއިރު، ފަސްވަރަކަށް 

އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތެއް ޖަލްސާ ނުބޭއްވި ދިޔަކަމުގެ ވާހަކަ. އެހުރިހާ 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އެފަދަބޮޑު ޒިންމާއެއް ރެކޯޑަކަށްފަހުވެސް އަޅު   1730ގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު  އުފުލަން، އަޅުގަ

އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ބާއޭ ހިތަށްއަރާ. މިމަޖިލީހުން ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުން ވަކިމުއްދަތަކަށް ފަސްކުރަން ހުށަހަޅައި ތާއީދުކޮށް 

ނ ޑުމެން ވޯޓްދީ އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ މުޖްތަމަޢު އެއަށް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫ ނޑު ހިތަށްއަރަނީ. އަޅުގަ  1735މެންގެ އަމިއްލަ ލުކުރާނެ ކަމެއްބާއޭ އަޅުގަ

ބޭނުމެއް އޮތީތީވެ، ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ އެދުމެއް 

ނޑުމެންގެ ޙަޤީޤީ ވާޖިބް އަދާކުރުމަށް  ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ މަތިން ހަނދާންނެތި، ފަރުވާކުޑަ  ވެ، އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީގެ ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް ފަސްކުރަން  2005

 1740ވެސް  30ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީގެ  2020ހުށަހެޅުއްވިއިރު، ބައްލަވާ، 
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ގެ ފަހުން. އެފަދަ ބޮޑު  15ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ  2005އަންނަނީ 

ނޑަކަށެއް ތާއީދެއް އިޚްތިޔާރެ އް މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ދިނުމަކަށް އަޅުގަ

ހިސާބަށް ދާއިރު އިންނަވަނީ މިއަދު  2020ނުކުރެވޭ. އަނެއްކޮޅުން 

އިންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަމުގައި އަހަންނަށް ގެރެންޓީއެއް ދެވޭކަށެއް 

 1745 ނެތް. އެއީ އެއްވެސް މީހަކަށް ދެވޭނެ ގެރެންޓީއެއް ނޫން. ކޮންމެ 

ފަސްއަހަރަކުން ފަސްއަހަރަކުން މަޖިލިސް ބަދަލުވޭ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަކީވެސް ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންކަމުން 

ނޑަށް ނުކުރެވެނީއެއް  މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ކޮންމެހެން އިތުބާރު އަޅުގަ

ތާރީޚެއް، ދެނެއް  ގެ ފަހުގެ 2005، 15ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޖަނަވަރީ 

ނޑައެޅުއްވިނަމަ   1750ނެތޭ ބައްލަވާ ލިމިޓެއް. އެހެންވީމާ ވަކިދުވަހެއް ކަ

ވިސްނާލީމުސް. އެހެންނަމަވެސް ތާއީދެއް ނުކުރާނަން. ދެކޮޅުވެސް ހަދާނަން. 

ނޑު ބޭނުން އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މިމަޖިލީހުން  އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ފަސްކުރުމުން އެއްވެސްގޮތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މައްސަލަ 

ނޑަނޭޅުން އަދި އެކަމާބެހޭގޮތުން ޥޯޓަށްވެސް ނޭހުން.  ތާރީޚެއްވެސް ކަ

ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން މިހާރު މި ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރު   1755އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

މިޖެހިފައި މިއޮތް ފެންވަރަށް ބަލައިފިއްޔާ، މިހާރު މިދާގޮތަށް 

 15ގެން ހިނގައިދާނެ ޖަނަވަރީގެ ދާކަމަށްވާނަމަ، ބަހުސް ދެމި

އަށްވެސް މިއަންނަ އަހަރުގެ. އެއީކީ  15ކީއްކުރަންތޯ، ޑިސެމްބަރުގެ 

ނޑު ދެކޮޅެއް  މައްސަލައެއް ނޫންކަންނޭނގެ. އެގޮތަށް ގޮސްގެން އަޅުގަ

ނޑު ހިތުގެ އަޑިން ތާއީދުކުރާނަން. ދެން ރިޔާސަތުގައި   1760ނަހަދާނަން. އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާހިތްވޭ  މިގޮތަށް ވާހަކަދައްކާއިރު، ބައެއްފަހަރު ، އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް އެބަޖެހޭ ރިޔާސަތަށް ކުރިމަތިކޮށްހުރެގެންވެސް�ް،  އަޅުގަ

ނޑު  އެހެންނަމަވެސް ބައެއްފަހަރު ވާހަކަދައްކާ މެންބަރާ ނުވަތަ އަޅުގަ

އެބޭފުޅަކަށް މި ވާހަކަދައްކަންޖެހުނު، މެދުވެރިވި ސަބަބު، އެފަރާތްކަމަށްވާ 

 1765 ,ރާ ކޮންމެސް ވަރަކަށް ބަލާލުން. އެއީ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ތެރޭގައި އެ މެންބަ

ނޑު ރަށުގައި އުޅޭއިރުވެސް އެކަން  ކޮންމެހެން މަޖިލީހަކުން ނޫން، އަޅުގަ
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އެކަން ދުނިޔޭގެ އާދަކާދަ. އެކަން ވާނެ. ހަމަ ކޮށް އުޅޭ ގޮތް އެއީ. އެއީ 

ންހުރިކަމެއްނޫން. މިކަމާ ގުޅުފަހަރެއްގައިވެސް މި ފާހަގަކޮށްލީ މިތަންކޮޅު 

އަދި  ތް އެމައްސަލަ ފާޑަކަށް ގެނެސްފައިއެބައޮ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީގައި 

 1770ދެން ، މަޖިލީހުން އެމައްސަލަ ފާސްކުރީކީއެއްނޫން�ް. އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑު�ު ބަލާލަން، ބަލަލާހިތްވޭ ޅ.  އިތުރު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަތޮޅު މެންބަރު އެނެންގެވި ކޮމިޓީ ގެ ވާހަކަ. އަޅުގަ

މެންބަރު ބޭނުންފުޅުވަނީ ބާވައޭ ކޮމިޓީ އެހިސާބުން ނިމުނީ ކަމަށް 

ނޑު މީ  ހައްދަވަން. ޢިއް�ްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން   1775ކޮމިޓީ ނެގުމުގައި ބައިވެރިވި އެކަކު. އަޅުގަ

ޅޭ މަސައްކަތެއް ކުރާކަށެއްނޫން. ޤާނޫނު ކޮމިޓީއަށް ނެގިއްޔަކީ ކުޅޭ ކު

އަ�ަސާސީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ގަވާއިދު ހަދަން ބޭނުންވާތީވެ ގަވާއިދު 

ނޑުމެން  ހަދާނެ ކޮމިޓީއެއް ހޯދުން. އޭގެ މާނައަކީ އެބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ވަކި މުއްދަތެއް�ް ދެއްވާފައި ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލަން ދެންނެވީމާ، އެއީ 

ނޑު ދެވަނައަށް ނޑުމެން ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް. ފުރަތަމަ އަޅުގަ  1780 މެންއަޅުގަ

ނޑުމެން އެކޮމިޓީއަށް ހަވާލުކުރީ ވަކި  ނެގީ ކޮމިޓީއެއް، އޭގެ ފަހުގައި އަޅުގަ

ތެރޭގައި ޑްރާފްޓެއް ކޮށްލައިގެން ގެންނަން. އަދިވެސް ކޮމިޓީގެ  ގެމުއްދަތެއް

ނޑު ބަލަނީ. އެހެންނޫ ންކަމަށްވެއްޖިއްޔާ މަސައްކަތް އޮތްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ ކޮންމެ ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ކޮމިޓީއެއް ހޮވަން.  އަޅުގަ

 1785ބައްލަވާ، ގަވާއިދުން މި މަޖިލިހުން ފާސްވެ ނުނިމޭހާހިނދަކު، އެކޮމިޓީ 

ނޑުމެން މިގަވާއިދު ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ  އެހެންގޮތަކަށް ފާސް، އަޅުގަ

މިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެކަމަށް ފާސްކޮށް މަޖިލީހުން އެހެންގޮތަކަށް އެކޮ

އެކޮމިޓީއެއް ބާޠި�ިލް ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެކޮމިޓީ ދިރިދެމި އޮންނާނެ. 

އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް،  ވަރަށް މަޢާފާއެކު ދަންނަވަން ފަހަރެއްގައި 

ނޑު މިހެން ދަންނަވާލިއިރު ރައީސްގެ ވިދާޅުވުމަކާ   1790އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް މާޢާފްއެދެން. ދެންހަމަ ރުޟުވާކަމަށްވެއްޖެނަމަ އަތަޢާ ޅުގަ

އެއާއެކު އިށީނުމުގެކުރިން ދަންނަވާލާހިތްވޭ، އެހެންނަމަވެސް ރައީސްގެ 
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ވާހަކަފުޅު އަނބުރާ ރައީސް ގެންދެވީމާ ވަރަށް އުފާވެސްކުރަމޭ. އެއީ 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަކާނުލާ ރައީސް އަމިއްލަފުޅަށް ވަކި އަޣްލަބިއްޔަތެއް 

 1795ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމޭކަމަށް ބައްލަވާނަމޭ. އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް، ނުވަތަ 

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް. އެހެންވީމާ  ރައީސަކީވެސް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި އަދި މިޒަމާން މިހާރު 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަ ންނަވާ، މިއޮތްގޮތަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ  109އަމުދުން މެންބަރަކަށް އެވަރުގެ ބޮޑު އިޚްތިޔާރެއް 

 1800މައްޗަށް އެކުލެވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖލީހުގެ، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ 

 3މަޖިލީހުގެ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް، މިފަދަ ޤަ�ައުމުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު 

ކަންތައްތައް  މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބޮޑު އެއް މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެންތެރޭ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ  ނިންމެވުމަށް، އަދި އަޅުގަ

ނޑުގެ ހިތުގެއަޑިން ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއްނޫން.  މެންބަރެއްގެ ނިންމެވުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ   1805އެހެންނަމަވެސް އެގޮތަށް ކަންތައްތައް�ްވިނަމަ އަޅުގަ

ނުހެދީމުސް. ޢިއް�ްޒަތްތެރި  ޔަޤީނުންވެސް ޢިއް�ްޒަތްތެރި ރައީސަކާ ދެކޮޅެއް

ނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކަދައްކަން ބޭނުން ނުވެސް ނެތިން  ރައީސް، އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވީ ސ. އަތޮޅުގެ އިޢްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑަށް ފުރުޞަތު ދެވުނުނަމަ،  ނޑު ހިތުން އެބޭފުޅާއަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

 1810ފުޅާ ދައްކަވަން އުޅުއްވި ވާހަކަފުޅު އަޅުގަނޑަށްވުރެ މާފުރިހަމަކޮށް އެބޭ

ނޑުމެންނަށް އޮޅުންތައްދައްކަވާ ނިމުނީ ސާފުވެ ފިލައިގެންދާނެ.  މާ، އަޅުގަ

ނޑު އެފުރުޞަތަށް ނޑަށް ފުރުޞަތުދެއްވީމާ�ާވެސް  ..އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު ޚިޔާލުކޮށްފައިހުރީ އެގޮތަށޭ  ކަންތައްތައް ކުރާނީ. އެކަމަކު  އަޅުގަ

އިތުރު ދެމައްސަލަ އާއި ގުޅޭގޮތުން ފުރަތަމަ  އެދޭތެރެއަކުން ނުކުތް

ނޑަށް މިހާރަށް މިވާހަކަ މިދެކެވުނީ. އެހެން  1815މަވެސް ދެން ތެދުވީތީވެ ނައަޅުގަ

ނޑު އެވާހަކަވެސް ގެންނާނީއޭ. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅު ނޑަކަށް ހިތަށްއެރީ އަޅުގަ ގަ

ގެ ޢިއް�ްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ސ. .ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ

ވިދާޅުވީ ފަހަރެއްގައިވެސް މަޖިލީހަށް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއިން ގެންނަ 
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ހުސް ނުކުރެވި ޑްރާފްޓެއް ނުވަތަ ގަވާއިދުގެ ބައެއް މިމަޖިލީހުގައި ބަ

 1820ށް. އެއީއަކީ ކަން ގެނައިގޮތަށް ފާސްކުރަންޖެހޭނެކަމަ ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީ

ނޑު ފަހަރެއްގައިވެސް ތާއީދުކުރާނެ ރޫޙެއްނޫން. އެއީ  ނޑުމެން   އަޅުގަ އަޅުގަ

ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީ މިމަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މިނަގަނީވެސް. 

ނޑު އިންޓަ ދެން ވަލް ގަޑީގައި އިޢްޒަތްތެރި މެންބަރާ އެހެންމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ވާހަކަދައްކާލުމުން މެންބަރުވެސް ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް އަޅުގަ

 1825އެބުނެވުނުއެއްޗަކަށް ހީފުޅުކުރެވުނީތާއޭ  ށްއަ މާނަކުރެވުނީތާއޭ. ތިމަންނަ

ކޮމެޓީންނާއި  އެއީއެއްނޫނޭ. މި  މަޠުލަބަކީތިމަންނަގެ އަޞްލުގައި 

އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހުން އައިސްއެކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވޭނޭ. 

ނޑު  ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ހުންނަތާ އަޅުގަ

ފައި ވާތީ ދަންނަވާލަހިތްވޭ. ކިތަންމެރަނގަޅަށް ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްވެ

ނޑުމެން   1830ޑްރާފްޓްކޮށްގެން ކޮމިޓީތަކުން ގެންނެވިކަމުގައިވީނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުން  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން ދެން މަޖިލީހުން އަޅުގަ

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން. އަދި ބައެއްފަހަރު ތާރީޚުގައި އެބަހުރި އިޞްލާޙަށް 

ނޑަށް ހިއެ�ެއްނުވޭ ދުނިޔޭގެ އިޞް ލާޙުވެސް ހުށަހަޅާފައި. މިއުސޫލަކީ އަޅުގަ

އެއްވެސް ތަނެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ބޭއްވޭނެ މަޖިލީހުގެ އުސޫ�ޫލެއްހެންނޭ. 

 1835އެހެންވެގެން މިވާހަކަތައް ދަންނަވާލުމުގެ ގޮތުން ފުރުޞަތު ހޯދާލީ. 

 ޝުކުރިއްޔާ އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވައިފީމު، މަޖިލީހުން  ދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ޝުކުރިއްޔާ، އާދެ އަޅުގަ

ނިންމަވާގޮތަކަށޭ ކަންތައްކުރިއަށް ގެންދާނީ. އެހެންވީމާ ދެން އެކަމާ 

 1840ޝައްކެއް ނުކުރައްވާ ރިޔާސަތުން ވަކިގޮތެއް އެކަނި ނިންމައިގެން ކުރިއަށް 

ނޑު އެވަގުތު އެހެ ންދެންނެވީވެސް ގަވާއިދު އަދި ގެންދާކަށް ނޫން. އަޅުގަ

ހެދިފައި ނެތްނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް، ވީހާވެސް ރަނގަޅަކަށް 

ނޑުގައިއެޅިފައި އޮންނާނީ  ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގެ ކޮނޑުފުޅުގައި. އެހެންވީމާ މިތާނގައި ވަޑައިގެން 
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 1845ގެ ތެރެއިން، ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަކަށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުން

ނޑު އެހެން ދެންނެވީ. ނަމަވެސް އެހެން  ކުރިއަށް ގެންދާނީއޭ ހީކޮށް އަޅުގަ

އެގޮތަށް ގެންދާނީތޯ ވެސް ނިންމެވުން އޮތީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުގައި�ި 

ޅުން ކަމަށް. މިހާރު އަޅުގަނޑު ޤަ�ަސްދުކޮށްގެން މިހިރީ އާދެ ތިބޭފު

ނޑުމީ. އެކަމަކު  ވިދާޅުވިގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ހުރިމީހާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްދާން ނޭނގިގެން  ނޑުމެން ވިސްނަން�ްޖެހޭ އަޅުގަ  1850އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮންމެސްގޮތެއް ހޯދަން.  އުޅޭކަމަށްވަންޏާ ދެން އަޅުގަ

އެކަންކުރާނެމީހަކީ ކުރިއަށް ނުގޮސްވާކަށްނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ ދެން 

ނޑަށް ހީވަނީ އެކަން  ކާކުތޯވެސް މަޖިލީހުން ނިންމެވީމާ އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކަމަކަށް އެއްބަސް ނުވެވިއްޖިއްޔާ  އޮންނާނެގޮތަކީ. އަޅުގަ

 1855ހަދާނީ ވެސް ކިހިނެއްތޯ. އާދެ ޑްރާފްޓްގެ މާއްދާއަކާއި ދޭތެރޭގައި ޤާނޫނު 

މެދުގައި މަޖިލީހުން އެއްބަސް ޢަސާސީގެ މާއްދާއެއްގެ ޑްރާފްޓަކާއި 

ނުވެވިއްޖީވިއްޔާ�ާ ހަމަ އަނެއްކާވެސް ބަހުސް ކުރަން ހުށަހަޅަން އޮންނަނީ 

ނޑުމެން މިހާރު ލިޔެފައި އޮތް ގަވާއިދުގައި  ވެސް. މިދެންނެވީ އަޅުގަ

އޮތީވެސް އެހެން. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް އެހެން ޤަސް�ްދުކޮށް އިއްޔެ މި 

ނޑު މިގެނައީ. އެކަމު ދެން މައްސަލާގައިވެސް ދެވަނަފަހަ   1860ރަށް އަޅުގަ

ދެވަނަފަހަރަށްވެސް ގޮތެއް ނުނިމިއްޖިއްޔާ ހަދާނެގޮތެއްވެސް ހަމަ 

ނޑުމެން ނިންމައިގެން ތިބެން ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ އެހެންނަމަވެސް  އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިފަހަރު އެހެންނެއް ނޫނޭވާނީ،  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އަޅުގަ

 މޭނޭ އިނގެތޯ. ކޮންމެސް ގޮތެއް ނި

 1865 

`  ޢިއް�ްޒަތްތެރި  ރައީސް،  އިޢްޒަތްތެރި  މެންބަރުން   މެންބަރު އުތުރުބުރީ އަރިއަތޮޅު 

 ފަންސަވީސް 

 މެންބަރުން    އެކުލަވާލި    އެކުލަވާލުމަށް    ފުރިހަމަކަން   ހޯދުމަށް  މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް 

ދެއްވި ފުރުޞަތުގައި ބައެއް މެންބަރުން ވަގުތުކޮޅެއްދެއްވާ ރައީސް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1870 45ޚިޔާލުތައްވަނީ އަރިސްކޮށްފައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިދެލިކޮޕީ 
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ޞަފްޙާގައި ލިޔުއްވާ ގެނެސް ދެއްވާފައި މިވާ ނަންބަރުތަކަކީ މިމަޖިލީހުގައި 

ނޑު ފޮނުވި ތާއީދުކޮށް  ފާސްކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށްނުވާތީ، އަޅުގަ

ޓީއަށް އަލުން ގެންގޮސްދެއްވޭނޭ ގޮތެއް، ރިޔާސަތުން އިޞްލާޙު އެކޮމި

ނިންމަވައި ދެއްވައި، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ދެއްވުމަށް އެދޭ ވާހަކަ 

 1875އަރިސްކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ 

ން ވިދާޅުވުންތަކުން، ރިޔާސަތުން އިއްވަންޖެހޭ އިއްވުންތަކަށް، އެހީތެރިކަ

ނޑު  ލިބެމުންދާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނަންބަރު ސިޓީއާ ގުޅިގެން  31އަރިސްކުރި އަރިސްކުރުމަކީ، މަޖިލީހުގެ 

އަރިސްކުރި ކުރުމެއް. ގިނަ އިޞްލާހުތަކެއް ލިބިގެން، ރަނގަޅު ގަ�ަވާއިދެއް 

ނޑުމެންގެ މަޤްޞަދު  1880ޙާޞިލުވީ. މިހާރު  އެކުލަވާލެވިއްޖެނަމަ، އަޅުގަ

ރައީސް އަމަލުކުރައްވަމުން ތިޔަ ގެންދަވަނީ، ވަރަށް ވަރަށް ރަނގަ�ަޅަށް. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބައެއް މެންބަރުންގެ އިތުރަށް ފުރުޞަތާއި ޚިޔާލު 

ހުށަހެޅުމަށް ތަން ނުދެއްވުމަށް ބުރަވެވަޑައިގެން ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުންތަކަށް 

ނޑުގެ ޚިޔާލު ތަފާތު.  މިކަން މާލޭގެ މެންބަރު އޮނަރަބަލް އިލްޔާސް އަޅުގަ

 1885އިބްރާހީމް، އޮނަރަބަލް ޑޮކްޓަރ މަހުމޫދު ޝައުޤީ ފަދަ އެތައް ބޭފުޅުން 

ހުށަހެޅުންތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްދެއްވާފައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އޮނަރަބަލް 

ހަމްދޫން ޙަމީދު، ޑޮކްޓަރ މަހުމޫދު ޝައުޤީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ނޑުވެސް ހުށަހެޅުމެ އްކަމުގައި، ބައްލަވާ ގަންނަވާ ކަމުގައިވަނީނަމަ، އަޅުގަ

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މިމަޖިލީހުގައި ހާމަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހެން 

 1890އަރިސްމިކުރީ، ސ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް 

ޅުން ފަހުގެ ޢިބާރާތްކޮޅަށް ބައެއް މެންބަރުން އިޙްތިރާމްކުރައްވައި، އެ ހުށަހެ

ޚިޔާލު ތަފާތުކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ، އެބޭފުޅުން ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް 

ނޑު  ޝަރީފްގެ ހުށަހެޅުމަކީވެސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުން ކަމުގައިވާތީ، އަޅުގަ

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މިމަޖިލީހުގައި ހާމަކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް 

 1895 ޝުކުރިއްޔާ. 
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ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހު  ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑަށް މިއަދުގެ އިންޓަވަލް ކުރިން ދެކެވުނު   މެންބަރު އަދުނާނު ހަލީމް  ދަންނަވާލީ، ކުރިންވެސް އަޅުގަ

ޑައިގެން ވާހަކައިގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1900ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ކަމެއް ފާސްކުރެވިދާނެކަމަށް ފެންނަ 

ވާހަކަ ދަންނަވާލެވިފައި އޮތީ. އޭގެފަހުން ދ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިހާބް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް 

ނޑުމެން މިބަހު ސްކުރަމުންދާ މައްސަލަތައް ތާއީދުކުރުމުގެގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވޯޓު ދެވޭނީ ކިހިނެއްތޯވެސް  ނިންމޭނީ ކިހިނެއްތޯ، އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް މިދެވެނީ.  ނޑުމެންނަށް ނޭނގި އަޅުގަ  1905އަދި އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، އެމައްސަލައަށް ތާއީދުކުރުމުގެގޮތުން މިދަންނަވާލީ. މިމަޖިލީހުގެ 

ޑައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މި އަޣްލަބިއްޔަތުން ވަ 

ޕްރޮސީޖަރަލް މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ކަމެއް ފާސްކުރެވިދާނެކަމަށް 

 ލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާ

 1910 

 ވަލްގެ ކުރީގައި، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އިންޓަ ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު 

 އިޝާރާތްކުރެއްވި ކަންތައް ރައީސް މިވަނީ ބަދަލުކުރައްވާފައި. އެއީ މިހާރު  ން ޢަފީފް ޙަސަ

ރައީސް ބޭނުންފުޅުވަނީ މިމަޖިލީހުން މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. ޢިއްޒަތްތެރި  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ  101ރައީސް އަޅުގަ

 1915ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެއްވެސް  މާއްދާ މިބުނަނީ

ބަދަލެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނެވޭނީ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވެގެންނޭ. އާދެ، އެއީ ހަމައެކަނި ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

މިމަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އޮތް މާއްދާއަކީ. ދެން 

ނޑުމެން ވިސްނާލާއިރު ބައެއް ކަންތައްތައް އެބަހުރި މިސާލަކަށް އަޅު ގަ

 1920ގަވާއިދާ ބެހޭ ކަންތައްތައް. އެއީ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނޫން އަދި 

ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވިދާނެ. އެފާސްކުރާ ކުރުމަކީ، 

ނޑުމެންނަށް ބަލައި ގަ�ަނެވޭނީ، މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ކުރުމެއްކަމަށް އަޅުގަ
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އެގޮތަށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިން�ްމާފައި އޮވެއްޖިއްޔާ. 

ނޑުމެންނަށް  ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެއީކީ އަޅުގަ އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް   1925ކުރެވިދާނެ ކަމެއްހެންނެއް. މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އަޅުގަ

އަޣްލަބިއްޔަތު، އެއީ  ލިބެން އެބަޖެހޭ ވަކި ކަންތައްތަކަކަށް ޖަލްސާގެ

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ކުރުމެއްކަމަށް ބެލިދާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިވާހަކަ  

ނޑުމެން މިއަދު ކަމެއް  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަ އަޅުގަ

ނިންމާއިރުގައި، އަދި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް 

 1930ކަންތައްތައް، އެއީ މަޖިލީހުން ވަކިގޮތެއް ނިންމާއިރުގައި އެ

ނޑުމެން ބަ�ަލައިގަންނާނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ  ނިންމުމެއްކަމުގައި، އަޅުގަ

އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވީމާތޯ. ނޫނިއްޔާ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެންތޯ. 

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައިވެސް އެބައޮތް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު. އެހެންވީމާ، 

ތިބި ގިނަ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭގޮތަށް  މިތާނގައި

 1935ފާސްކު�ުރައްވައިފިއްޔާ، އެކަންތައްތައް އެހިސާބުން ނިމުނީ. ދެން 

ނޑުމެންނަށް ޖެހޭނީ އަނެއްކާވެސް މިކަމާ  އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަ

ށް ބެހޭގޮތުން އިތުރު ޖަލްސާއެއްކޮށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އެކަމަކަ

ނޑުމެންގެ  ލިބެންދެން މިކަންތައް�ްތައް ކުރިއަށްގެންދަން. އާދެ، އަޅުގަ

ގަވާއިދު އަދި މިއޮތީ ނުހެދި. ގަވާއިދުގައި ހިމަންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މިތަނަށް   1940ދެލިކޮޕީއެއް އެބައޮތް އަޅުގަ

ބަހުރި ފޮނުވާފައި. އަދި އެއަށް މެންބަރުންގެ ފަރާތުން އެ

އިޞްލާޙުތަކެއްވެސް ހުށަހެޅިފައި. އެހެންނަމަވެސް އެގަވާއިދުގައި ޖަލްސާގެ 

އަޣްލަބިއްޔަތުން ކަމެއް ނިންމުމުން، އެއީ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމެއްކަން 

ބަލައިގަނެވޭނީ، އެ ގަވާއިދު ފާސްވެގެން. ގަވާއިދެއްވެސް ފާހެއްނުވޭ. އަދި 

 1945ލީހުގެ ނިންމުމަކީ ޖަލްސާގެ އޭގެ އިތުރަށް ވަކި މައްސަލައަކަށް، މަޖި

އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުމުންކަމަށް ބުނާ ބުނުމެއްވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

ނޑު  އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވިފަކާއެއް ނެތް. މިއީ އެކަމަކު އަޅުގަ

މިތާނގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މިއަދު މިނަގާ ވޯޓުގައިވެސް 
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ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހު ގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެކަމަށްވަންޏާ، އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ބެލޭކަށްނެތޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.   1950ފާސްކުރުމަކަށް އަޅުގަ

ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިންޓަވަލްގެ ކުރިން ކަންނޭނގެ 

 ތަންކޮޅެއް ކުރިން މިތާނގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ބޭފު�ުޅަކު ވިދާޅުވި، މި 

އިޞްލާހުތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން 

މިތާނގައި އިޞްލާހުތައް ހުށަހަޅުއްވަން އުޒުރުވެރިވާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،�ް 

ނޑު   1955ރިޔާސަތަށް އެކަހަލަ އެވެސް އިޝާރާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފެއިވޭތޯ، އަޅުގަ

ށަހަޅުއްވާފައިވާ ދަންނަ�ަވާލަން ބޭނުން. ނޫނީ މިއިޞްލާހުތައް ހު 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅަކު އެކަންތައް ވިދާޅުވެދެއްވިޔަސް 

ރަނގަޅު. އެއީ މި އިޞްލާހުތައް ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި މެންބަރެއް ނޫން 

ނޑަކަށް ހަމައެއްގޮތަކަށްވެސް  އެހެން ވިދާޅުވީކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 1960އްވާއިރުގައި، މަޖިލީހުގައި ޤަބޫލެއްނުކު�ުރެވޭ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅު

އަނގަބަހުން އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަން އެބޭފުޅަކު 

 އުޒުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1965ގެންނެވި ދެ ނުކުތާއަކަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، ދެއްކެވިއިރު، 

މިޖަލްސާއިން ކަމެއް ފާސްކުރާއިރު، ފާސްކުރަންވާނީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލު 

ނޑުމެން  ކުރައްވައިފި. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ފާސްކުރާ ކަމެއް ފާސްކުރަންވާނީ، މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ. އެހެން 

ނޑުމެންނަށް ބޭއްވުނު  ދަންނަވަން މިޖެހެނީ މިހާތަނަށް އަޅުގަ

 1970ޖަލްސާތަކުގައި، މިމަޖިލީހުން ނިންމި�ި ކަންތައްތައް ނިންމާފައި ހުރީވެސް 

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެން. ދެން މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެން 

ނޑުމެން ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުމަށްފަހު، ދެން އަ  ނޑުމެންނަށް އަޅުގަ ޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިއޮތް  މިހެން މިދެންނެވީ މިސާލަކަށް މިހާރު އަޅުގަ

މައްސަލަ މިއަދު ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ 
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 1975މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް، ނިންމަން އެހެން، މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ނި މިއްޖެއްޔާ، އެގޮތަށް އަޅުގަ

ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިހާރު ޚިޔާލުކޮށްފައި  

ނޑު  މިހާރު  އޮތީވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އެއީ އަޅުގަ

 ޚިޔާލުކޮށްފައި އޮތްގޮތް. ދެން ދެވަނައަށް ސުވާލުކުރެއްވީ، މަޖިލީހަށް މި 

 1980ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް 

ވަޑައިނުގެންނެވޭނެކަން އުޒުރުވެރިވާކަން އެބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން އަންގަވާފައި 

އޮތްތޯ. މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން އެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް 

ހަކައެއް އެކަހަލަ ނެތް، އެބޭފުޅުންނަށް ވަޑައިގަންނަވަން ދަތިފުޅުވާ ވާ

ވާހަކައެއް ވިދާޅުވެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނެތް. 

 1985އަޅުގަނޑު މިފިރުޞަތު އަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު ޢަލީ 

 ފާއިޒަށް. 

 

ނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ، މުޅިން އާ  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ   އާދެ، އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅުމަށް�ް. އާދެ، އެއީ މިހިސާބުން މިޖަލްސާ  ންބަރު ޢަލީ ފާއިޒް މެ  ހުށަހެޅުމެއް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަނީ. ސަބަބެއް ނެތިއެއްނޫން. އާދެ،  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނޑާލަން އަޅުގަ  1990މެދުކަ

ނޑުގެ ވާހަކައިގައި ފުރުތަމަވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ،  އަޅުގަ

ނޑުގެ މަޤްޞަދަކީ  ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  އަޅުގަ

ލަސްކުރުމެއްވެސް ނޫނޭ. މިތާނގައި ހިނގާ ބަހުސްތަކުގައި އެކަން ކުރިއަށް 

ނޑު މިހެން ހުށަހަޅާ  ދިއުމަކަށް ހުރަސްއެޅުމެއްވެސް ނޫނޭ. އާދެ، އަޅުގަ

 1995ސަބަބަކީ، މިމަޖިލީހުގަ�ައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ 

ތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައިގެން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ބޭފުޅުން ރައްޔި

ނޑުމެންނަށް އެބައެނގޭ. މިއަދު   63ނުވަތަ  64ގެން�ްދަވާކަން، އަޅުގަ

މެންބަރުންނަށް މިމަޖިލީހުގެ ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެބޭފުޅުން ކެ މްޕޭންގައި މަދުވެފައިވާ ސަބަބެއްކަމަށް އަޅުގަ

 2000ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ކުރައްވާ މަސައްކަތް. އެ�ެހެންކަމަށްވުމާއެކު 



 78 

މިބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި، އަދި ގޮތެއް ނިންމުމުގައި މީގައި ފުޅާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  ދާއިރާއެއްގައި ބައިވެރިވުން ލިބޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ހުގައި މިޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ފަ

ނޑުއްވާލައްވަވައިފިނަމަ، އަދި އެގޮތުން ގޮތެއް  މިހިސާބުން މެދުކަ

ނޑު ދަންނަވާނަން ފަސޭހަވާނެއޭ. އެހެންކަމަށްވާތީ   2005ނިންމުމުގައިވެސް އަޅުގަ

ނޑު އެހުށަހެޅުން ހުށަހެޅީ. ވަރަށް އަދަބު އިޙްތިރާމާއެކު ދަންނަވަން  އަޅުގަ

ވެސް މި މަސައްކަތް ލަސްކުރުމުގެ މަޤްޞަދެއްގައެއް ނޫން�ް. އެއްގޮތަކަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު ޚިޔާލުކޮށްގެން މިގެންދަނީ، މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  2010އާދެ، އަޅުގަ

 4 މެންބަރުންކަމަށް ވުމާއެކު، އެ  4އެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ، 

ދެން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ދެގޮތަށް ވޯޓަށް ، މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅަށްފަހު

ދެންނެވުން. އެހެންނަމަވެސް އެހެން ވޯޓަށް ދެންނެވުމުގެ ކުރިން، 

ނޑު އެހެން ވޯޓަކަށް ނުދަންނަވާނަން. ދެން  ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން އަޅުގަ

ނޑު ޤަޞްދުކޮށްފައި އޮތީ، މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ   2015އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމެންދެން ނުވަތަ ގޮތަކާމެދު،   12:30ގޮތެއް އަޅުގަ

ވަންދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް 

ނޑަށް  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލެއްވުން އަޅުގަ

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ  ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. އާދެ، ދެން އަޅުގަ

 2020 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި�ި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރަށް. 

 

ނޑު   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ނޑަށް އަނެއްކާވެސް އޮޅުންއަރާފައި އޮތް   މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު  މިފުރުޞަތު މިހޯދީ، އަޅުގަ

އެއްޗެއް ސާފުކޮށްލުމުގެގޮތުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ވާހަ�ަކަފުޅުގައިވެސް   ކެވުން:ވާހަކަދެއް

 2025ކޮންމެވެސްވަރަކަށް، މިކަމަށް އަލިއަޅުވާލަދެއްވި. އެންމެފުރަތަމަވެސް 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، ކޮމިޓީއަކަށް މިމައްސަލަ ފޮނުވުމާމެދު  އަޅުގަ
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ނޑުގެ އިޢުތިރާޒެއް ނޑުގެ މައްސަލައަކީ ނެތޭ. އަޅުގަ ފެށުނީއްސުރެ އަޅުގަ

ނޑަށް ކޮމިޓީއަކަށް ދާ މަގޭ. އެހެންގޮތަކަށް ދަންނަވަންޏާ، އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮސީޖަރއާ އެއްގޮތަށް ދާކަމަށް 

ނޑަކަށް އެކަމެއް   2030ނުފެންނަނީއޭ. އަދި އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އަޅުގަ

ނީ ޕްރޮސީޖަރއާ އެއްގޮތަކަށޭ. ވިސްނައެއްވެސް ނުދެއްވުނު. މިދަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ ހަމަ ރަނގަޅަށް�ް. 

ނޑުމެން މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭކަމަށްވަންޏާ، ކޮންމެހެން  އަޅުގަ

ކަންނޭނގެ މައްސަލައެކީގައި،  އަނގަބަހުން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭ

 2035ސުރުޚީ ވިދާޅުދެއްވާފައި. ރަނގަޅު ، އަޑުއިއްވާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ

ވާހަކަފުޅެއް ވިދާޅުވީ. މިއަދުގެގޮތުން، ސުރުޚީ ވިދާޅުވެދެއްވައިފި، 

ނޑުމެންނަށް މިހުށަހެޅުނު މައްސަލަވެސް. އެކަމަކު އެއީ  އަޅުގަ

ދުވަހުގެ  21އިޞްލާޙުތަކުގެ ވާހަކައެއްނޫން. މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅުނީ، 

މަށްފަހު�ުގައި، އެކޮމިޓީން ތައްޔާރުކުރެއްވި ރިޕޯޓް މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރު

 2040މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ. އެކަމަކު ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީއެއް�ް ވަނީ މަޖިލީހުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުއްވާފައި. އެއާބެހޭގޮތުން އިޞްލާޙުވެސް 

ނޑު ދެކޭގޮތުގައިވިއްޔާ ، ހުށަހަޅުއްވަން ފޮނުއްވާފައިވަނީ. ވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިވޭތުވެ ދިޔަތަނުގެ ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް  އަޅުގަ

 ބަލާލާއިރުގައި އަދި މަޖިލީހަކަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށައެއްނޭޅޭ. މަޖިލީހަކަށް 

 2045ހުށައެއްނޭޅޭ. ވީމާ ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް  އިޞްލާޙުތައް�ްކުރާކަށް  ޑިބޭޓް

އެގެންދަވާ ކޮމިޓީއަކަށް ނޫނިއްޔާ މިބައި ހުށަހެޅިގެން  މަޖިލީހަށް

ގެންދަވާކަށެއް އަޅުގަނޑަކަށެއް އަދިވެސް ނުފެނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ނޑު މިފޮނުވިއްޔޯ، ދެން އަނެއް މައްސަލައަކީ ކޮ އެންމެ މިޓީއަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން ކޮމިޓީއަށް ހުރިހާ  ރަނގަޅު އަޅުގަ

 2050އެއް މާއްދާތަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި އިޞްލާޙުތަކެއް ފޮނުއްވީ. ބަ 

ހުރި ބޭފުޅުން ފޮނުވާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތައް އޮންނަގޮތުގަވިއްޔާ އެމާއްދާ 

އުނިކޮށްލައްވާ މިފޮނުއްވަނީ. މިވެނިމިވެނި މާއްދާއެއް އޮންނާކަށް 
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 ރިކަމަންޑޭޝަނެއްތޯ ފެނިވަޑައެއް ނުގަންނަވައޭ. ކޮމިޓީން ކޮންކަހަލަ 

ބޭފުޅުންވަނީ އެބޭފުޅުން ޚިޔާލުދެއްވާފައި  25ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި ދެއްވާނީ. 

 2055އުނިކުރުމަކީ ރަނގަޅު އެ މާއްދާ ކުރިން. އެބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި 

ކަމެއް ނޫންކަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީވެ އެމާއްދާ އެކުލަވާލައްވާފައި 

ދެއްވާފައި.  ރިންވެސްކު ފޮނުއްވެވީ. ވީމާ ކޮމިޓީންވަނީ ކޮމިޓީގެ ނިންމެވުން

އަދި ޅ. އަތޮޅުގެ ނިކުމޭ ކަންނޭނގެ. ދެން މިކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް 

ގެވި މުހިންމު ނެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެ

ނޑަށް ހީވަނީ އިޝޫ  2060އެއްހެން. އެއާއި ނުކުތާއަކީވެސް ވަރަށް ހަމަ އަޅުގަ

ސް ނިންމަވާފައި. އެއީ ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްވަނީ ގޮތެއްވެ

ކޮމިޓީއަށްވަނީ ވަކި މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތެއކުރަން ހަވާލު ކުރައްވާފައި. 

ވީމާ އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީ މަސައްކަތްކޮށް ނިމުނީމާއި ކޮމިޓީގެ 

މަސައްކަތް އެހިސާބަށް ނިމުނީ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުވެސް 

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުން ނިންމިދާނެ. މިހާރު ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅު   2065ގަ

ހުރި އިޞްލާޙުތައް އަނެއްކާވެސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަންވީ. ހުށަހަޅުއްވާފައި 

އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީވެސް 

ނޑު  ވިސްނާލައްވަންޖެހޭ ނުކުތާއެއްހެން. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ މަޖިލީހުގެ ބަހުސުގެ ތެރޭގައި އެއްޗެއް ދަން

 2070ސްކުރުމުގެ ވާހަކަފުޅު ދެންމެ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޖަލްސާ ފަ

ނޑަށް  ނޑުގެ ޚިޔާލުވެސް ދަންނަވާލަން. އެއީ އަޅުގަ ދައްކުވާތީވެ އަޅުގަ

ހީވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދެއްވި ޚިޔާލުފުޅަކީ ރަނގަޅު 

ނޑުމެންގެ ޙާލަތު މަޖުބޫރުކުރާގޮތުން އެކަމަކު ލުފުޅެއްހެން. ޚިޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެން  އެހެނެއްނުދާނެކަންނޭނގެ އެދަތިކަމަކަށް ވާނެކަންނޭނގެ. އަޅުގަ

 2075މަޖުބޫރުވޭ ވީމާ ބޭނުންނުވިޔަސް ބައެއް ޖަލްސާތައް މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ނޑު އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރަންޖެހޭގޮތް. ދެން އެކައެވިދާޅުވީ  މަކު އަޅުގަ

ސްކޮށްލާ ވާހަކަ ފަޖަނަވަރީއާއި ހަމައަށް  15މިފުރުޞަތު ބޭނުންމިކޮށްލަނީ 

ނޑު ހިތަށް އެރީ އެވިދާޅުވި މުއްދަތުގެ ނާޖާއިޒް  ދެއްކެވީމާ އަޅުގަ



 81 

ނޑު ޚިޔާލެއް ދަންނަވާލާނަމޭ. އެހެން މިދެންނެވީ  ފައިދާނަގައިގެން އަޅުގަ

 2080މާޗް އާއި ހަމައަށް ބާއޭ.  1ންވީ ޖަނަވަރީ ރަނގަޅު ބާއޭ. ނޫނީ އެދާ 15

ނޑު ވަކިގޮތަކަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަނީކީނޫން. އެހެން  މީ އަޅުގަ

ށް އެބަހޮވޭ. މިދެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެ

މެންބަރުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަދަލުވާނެކަން ޔަޤީން. ވާހަކައަކީ 

ނޑުމެ ،އެސަރަހައްދު ޖަނަވަރީގައި  1ންނަށް އިނގޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ ވަކި އަތޮޅަކަށް ހޮވިވަޑައިގަންނަވައިފިއްޔާ އާ   2085 އަޅުގަ

މެންބަރެއްކަން. މިހާރު ހުންނެވި މެންބަރު ނުހުންނަވާނެކަން އެބައިނގޭ. 

އޮއްވާ އެމެންބަރުގެ ޚިޔާލުފުޅާއެކީގައި އެއަތޮޅުގެ މަންދޫބުންގެ 

އްވައިގެން ކަންތައް ނިންމުމަކީ ރަނގަޅުގޮތެއްތޯ. ހައިސިއްޔަތުން ވޯޓު ދެ

ހަމައެކަނި ޚިޔާލުފުޅެއް ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

 2090 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 

 . އާދެ،ވަބަރަކާތުހޫهللا ކުމް ވަރަޙުމަތުއް ` އައްސަލާމް ޢަލައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 ތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހެދުމާބެހޭގޮތުން ރައްޔި އިން މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސަ

ނޑުމެން      ވާހަކަދެއްކެވުން: ނޑުމެން ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން. އަޅުގަ  2095އަޅުގަ

ޙައްލެއް ހޯދާއިރުގައި އޭގެތެރޭގައި ހިމެނިފައި އޮތުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް 

ނޑަށް ޚިޔާލުކުރެ  ނޑަށް ފެންނަ، އަޅުގަ ވޭ ހައެއްކަ ކަންތައް، އަޅުގަ

ނޑު  ނޑަށް ނޯޓުކޮށްލެވިފައިވާތީވެ، އަޅުގަ ތަންކޮޅެއް ސާފުކޮށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެން މިމައްސަލައިގައި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް  ހިތަށްއެރީ އަޅުގަ

 2100 ކުރަމުންގެދާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އެވާހަކަ ދަންނަވާލާނަމޭ. 

 

ނޑު ދަންނަވާ ހިތްވަނީ  ރީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބު  ގަޑި  12ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 އެއްމިނެޓް ހިނގައިފި. ދެން އެހެންވީމާ މެންދުރު ނަމާދުގެ ވަގުތު  މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު 
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ނޑުމެންގެ މިޤައުމަކީ ސަތޭކަ ސަތޭކަ   ވާހަކަދެއްކެވުން: ޖަލްސާ ކުރިއަށްދާއިރު، އަޅުގަ

ނޑު އެވާހަކަ  12އިއްޔެ މުސްލިމް ޤައުމަކަށްވެފައި،   2105ޖެހިއިރު އަޅުގަ

ނޑު ހީކުރީ އިއްޔެ ޖަލްސާ އެހާހިސާބުން  ނުދެންނެވީ، ދެން އަޅުގަ

ކޮންޓިނިއުސްކޮށް  އެދެންނިމުމެއްކަމަށް. އެކަމަކު މިހާރު އެބައިނގޭ މިއީހަމަ

ނޑު އެދެން، ޢިއްޒަތްތެރި   ކުރިއަށް ދާންއޮތް ކަމެއްކަން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ޔާސަތުގެ ދަށުގައި ބާއްވާ މިބާވަތުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގައި، ރައީސްގެ ރި

ނޑާލައްވައި ނަމާދު   2110ނަމާދު ވަގުތުޖެހުމުގެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ކުރިން މެދުކަ

އެކަންޏެއް ވަގުތަށް ފުރުޞަތު ދެއްވެވުން. އެދެން ކޮންމެހެން މިޖަލްސާގައި 

ޔިތުންގެ ކުރާ  މިބާވަތުގެ ޚާއްޞަކޮށް، ރައް ގައިނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭ

މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގައި އެގޮތަށް އެހެން 

ބޭއްވުމަށް، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދުވާލުގެ މިވަގުތުތަކުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް 

 2115ބޮޑަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެއީ ހަމައެކަނި ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއަކީ 

ހެންނޫނިއް�ްޔާ ފުރުޞަތު ފުރުޞަތުގައި ބޭނުން. އެމިދަންނަވާލަން 

 ނުލިބިދާނެތީ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ހުށަހެޅުއްވި ޚާއްޞަ، އަދި މުހިންމު މައްސަލައާއިމެދު ތިޝުކުރިއްޔާ.   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ހަމަ އި  2120ޙްތިރާމްކޮށް ވިސްނަމުން ގެންދާނަން. ދެން އަޅުގަ

ޖަލްސާތައް ނަމާދު ވަގުތުގައި ބޭއްވެމުން  މީގެކުރިންވެސް ރާއްޖޭގައި މިފަދަ

ނޑު ކަހަލަ މީހަކަށްވީމާ  ގޮސްފައިވޭ. ތަންކޮޅެއް ދުވަސްވީ މީހަކަށް އަޅުގަ

ހަނދާން ހުންނާނެ، ތަންކޮޅެއް ކުރީގެ، މިކަހަލަ ވަގުތު ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އައިމާ، ޖަލްސާ ހިމޭން ވަގުތުކޮޅެއްގައި 

 2125އި ބަންގި ގޮވާ ނިމޭހާއިރު ކޮށްލައްވާފައި އަނެއްކާ ކުރިއަށް މަޑުކޮށްލައްވާފަ

ގެންދަވަނީ. އޭރުވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަވާ، އޭރުވާގޮތަކީ މިހެން އަޑު 

ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި ހުންނަ މަޖިލިސްކުރާ ގެއެއްގައެއްނޫން 

ގި ޖަލްސާކުރެވެނީ. މުންނާރުން ބަންގީގެ އަޑު އިވެން ފެށީމައި ދެން ބަން

ނިމެންދެން ޖަލްސާ މަޑުކޮށްލަނީ. ދެން ދީނީގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާކަށް 
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 2130ނޭނގޭ. ނަމަވެސް ނަމާދު ވަގުތަށް، އެކަށީގެންވާ ވަގުތުދެވިފައި ހުންނަނީ 

މިހެން ދިމާވާ ކަންތަކުގައިވެސް މަޑުކޮށްލާފައި އެކަން ނިމިގެން ނަމާދަށް 

ނޑު ދިއުންވެސް ހުއްދަކުރާ ގޮތަކަށް އޮންނާތީ ކަ މަށްފެނޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑު ޤަސްދުކުރަނީވެސް ޖަލްސާ  އެދެނީ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވުން. އަޅުގަ

ކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެންނަމަވެސް ތިދެންނެވި ނުކުތާއަކީ ވަރަށް މުހިންމު 

 2135ޙުސައިން ނުކުތާއެއް. މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު 

 މަށް އެދެން. ވުވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދެ  ވިންދެދައްކަވަމުން ގެ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މެންދުރު ނަމާދުގެ ބަންގީގެ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

ނޑުވެސް  މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން  ނޑަށް ކަށަވަރުވާކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަ  ވަގުތުކަން އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ މިވަގުތު ކުޑަކޮށް މަޑުޖައްސާލާފައި ބަންގި ބޭނުންވަނީ އަ  ވާހަކަދެއްކެވުން:  2140ޅުގަ

ގޮވާ ނިމުނީމާ ކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެންނަމަވެސްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ތިވިދާޅުވިފަދައިން މިޖަލްސާ ކުރަމުން މިގެންދާ މާލަމަކީ އަޑު މިތާނގެ 

ނޑުމެންނަށް ބޭ ރުގެ އެތެރޭން ހިފެހެއްޓިފައިވާ މާލަމަކަށްވާތީ، އަޅުގަ

ނޑަށް  އަޑުތައް އިވެމުން ނުދާތީ އެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަ

 2145ލިބިފައިނެތުމާއެކީގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިޝާރާތްކޮށްލެއްވި ފަދައިން 

ނޑުގެ އަޚް، މީގެކުރިން  ނޑު ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އަޅުގަ އަޅުގަ

ހަކަފުޅަކީ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާޅުވި�ި ވާ

ނޑުވެސް ވަރަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ވާހަކަފުޅެއް ކަމުގައި ދަންނަވާލަން.  އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ފަށަން އުޅުނު ވާހަކައަކީ، ރައްޔިތުންގެ  އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެން   2150ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމާބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑަށް ނިންމާ ނިންމުމެއްގައި ހިމެނިފައި އޮތު ން ރަނގަޅުވެދާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް  ނޯޓުކޮށްލެވިފައިވާ ހައެއްކަ ނުކުތާ. އަޅުގަ

ހަލުވިކަމާއި އަވަސްކަން، އަދި ފުރިހަމަކަން ލިބުމަށް އެދެމުން ދަންނަވާލަން 

ޤަސްދުކުރާވާހަކަ. އެހައެއްކަ ނުކުތާ ދަންނަވާލުމުގެ ކުރީގައި މަޖިލީހުގެ 

 2155ކުލަވާލުމުގެ ކަންތަކާއި ނިންމުމުގެ ކަންތައް ގެންދެވުމުގެ ގަވާއިދު އެ
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ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްވެސް ދަންނަވާލަން  އުސޫލާބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ  ޤަސްދުކުރަން. އާދެ، އަޅުގަ

ލަވާލުމުގެ އެކު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު، ނުވަތަ މިފަދަ މަޖިލިސްތަކުގެ ގަވާއިދު

ކަންތަކާ އަދި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް ގެންދާ ޕްރޮސެސް ނުވަތަ 

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ސަބްސްޓެންސް ނުވަތަ   2160ޕްރޮސީޖަރ، އަޅުގަ

ނޑު މަސައްކަތް ކަމުގައިވާ ޤާނޫނު  ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މައިގަ އަޅުގަ

 ދާނެ ޕްރޮސެސްހެދުން ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް ގެން 

ނުވަތަ ޕްރޮސީޖަރ ތަފާތުކޮށްލުމަކީ ކޮންމެހެނަކުން ގޯސްކަމަކަށް ނުވާނެ. 

ނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައި ހުރެދާނެ ބައެއް ޤާނޫނު ހަދާ  އަދި އަޅުގަ

 2165މަޖިލިސް ނުވަތަ މިބާވަތުގެ މަޖިލިސްތަކުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ 

އިގޮތަކަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ކަންތައްތައްވެސް، މިދެންނެވިފަދަ ލު

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ތަޖުރިބާ ކުރައްވާފައިވެސް  އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވެދާނެ. އަޅުގަ

މާއްދާއެއް ހުށަހެޅި އެމާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙުތައް�ް ހުށަހެޅިއްޖެ 

 2170ތާ، ގަވާއިދުގެ އެކިއެކި ކަންތައް، ހިނދެއްގައި، އެކަން ގެންދާނެގޮ

ކަންތައް ގެންދާނެގޮތާ  އެކުލަވާލުމާއި އެކުލަވާލުމުގެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތައް

ލާއިރުގައި ލުއިގޮތަކަށް ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ ކަންތައް އިމިދެބައި އަޅާބަލަ

ގެންދިއުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައި ވެދާނެކަމަށް 

ނޑަށް ހީވެފައިއޮތީވެސް،  އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 2175، ޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ކޮމިޓީއެއްމެންބަރުންގެ މައް 25އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ބަރުން މިތާނގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ވަރަށް ތަމްސީލު ކުރެވިގެންވާ ވަރަށް ފުޅާ، ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިން 

ނޑުމެންގެ ޝުޢޫރުތައް  ނޑުމެންގެ ޚިޔާލުތަކާއި އަޅުގަ ދާއިރާއެއްގައި އަޅުގަ

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ގަވާއިދު  25ތަމްސީލު ކުރެވިފައިވާ 

ނޑުމެން ކުރިން. ޙަޤީޤަތުގައި އެމަސައްކަތް   2180އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަ

. މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އެކުރެއްވީއެކުރީ ހަމަ 
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ކުރެއްވުމަށް އެމަސައްކަތް މެންބަރުންނަށް އެކީއެއްފަހަރާ ތިއްބަވައިގެން 

ނޑުމެން ކަނޑައެޅި   މެންބަރުން  25ދަތިފުޅުވެދާނެތީވެ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ފަރާތުން އެމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް. ވަރަށް ފުރިހަމައަށް  އަޅުގަ

 2185ވަގުތުގެ ގޮތުންވެސް އަދި ހަމަ ، ފައިވަނީވާކުރައް�ްއެބޭފުޅުން އެމަސައްކަތް 

އެފަދައިން އެބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ގަވާއިދުގެ އޮށްޓަރުގެ ގޮތުންވެސް. 

އިތުރަށް ، ޔަކުވެސް ކުރާ މަސައްކަތަކީއެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ބަ

ނޑު ހީކުރީފުރިހަމަކުރުމުގެ ޖާގަ އޮންނާނެ މަސައްކަތަކަށްވާތީ  ، އަޅުގަ

ލެއްވި ގަވާއިދު ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެބޭފުޅުން އެކުލަވާ

 2190ލަން އިބަލައަދި މިފަދަ ގަވާއިދުތަކަކީ ، މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައި ބަހުސްކުރައްވާ 

މިތަނުން ހޯދައިފި ހިނދެއްގައި މަދުނޫން އަދަދަކަށް ދުނިޔޭގެ އެތަން 

ވާތީވެ އެފަދަ ގަވާއިދުތަކުގައި ށް ފެންނަން ހުންނާނެ ގަވާއިދުތަކެއްކަމަ

ނޑު ބައިތައް ހިމަހު  ނުންވައިގެންންނާނެ މައިގަ

އެބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވިއްޔޭ ރައްޔިތުންގެ ، އެކުލަވާލެއްވުމަށްފަހުގައިވެސް

 2195ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުވެސް އެއަށް 

ހޯއްދަވާލައްވަން. އެކަމަކު ފަހުން މިސާފުވީ އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް 

މުނީކަމަށް ބައްލަވާފައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ގަވާއިދު އެހިސާބުން ނި

ދެން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅު ، ހުށަހެޅުއްވީކަން 

އެއީ އެގަވާއިދު އެހިސާބަށް އެއޮތީ އެބޭފުޅުންގެ ، ހޯއްދަވާލައްވަން

 2200ދެން އެގަވާއިދު  ވަކި މަރުޙަލާއެއް ނިމިފައިކަމާމަސައްކަތްޕުޅުގެ 

ށްޓަކައި ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ނެވުމަށަހެޅުއްވީމާ މަޖިލީހުގެ ބަހުސަކަށް ގެންހު

ކަސް އެހެން ވަނީކަން. އާދެ، ކޮންމެއަ ހޯއްދަވާލައިވާފައި

ނޑަށް ، އޮތްކަމުގައިވިޔަސް  ނޑުމެން ، ބުރަވެވެމުން ދިޔަގޮތަކީއަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު މިދެންނެވި ލުއިއެންމެނަށް ފެނިއްޖެކަމަށްވަނީނަމަ އަޅު  ގެ ކޮށްލުމުގަ

 2205އަނެއްކާވެސް ކޮމިޓީއަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން. ، އުސޫލުގެ ދަށުން

ފުރިހަމަ  އެއަށްވުރެއަދި އެބޭފުޅުން ކުރެއްވި ރަނގަޅު މަސައްކަތް 

ހުރިހާ ، ގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން
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އޭގެތެރެއިން  މެންބަރުން ދެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތައްވެސް ބައްލަވާލައްވާފައި 

ނޑުމެން   25ތިއްބެވި  ރަންތަމްސީލުކުއެބޭފުޅުންނަށް އާދެ އަޅުގަ

 2210މިހާރު ، ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ދެން ނުއްވާދެއްވާފައި، އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ގަވާއިދުގެ ތެރޭގައި ހިމަ

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވާއަނެއްކާވެސް   ލަ ދެއްވީމާ ލަދެއްވުން. ފޮނުވާއަޅުގަ

ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމަން.  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި އެކަމާބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮތް އުސޫލަކީ. އެހެންވީމާ  އާދެ، މިއުސޫލު އަޅުގަ

 2215މިދެންނެވި އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަންތައް ދާނެކަމަށް ވިސްނައިގެން 

ނޑު މިއިނީ. އާދެ، މިނޫންގޮތަކަށް ހަމަ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން  އަޅުގަ

 ށް،ވާހަކަދައްކާގޮތަށް އިޞްލާޙުތަކަ ވާހުށަހެޅިފައިއެއަށް ހުށަހެޅިގެން 

ނޑުވެސް  ނޑުމެން ގިނަ މެންބަރުންނަށް ފެނުކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަ އަޅުގަ

އެއަށް ހަމަ ތާއީދުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހެންނޫނަސް މިދެންނެވި 

ނޑަތަ  2220 އްކަމަށްވާތީ ތަފާތެ މުގެލުއިކޮށްލު، ށް ޤަބޫލުކުރެވޭފާތަކީ އަޅުގަ

ނޑު ކުރިން ދެންނެވި ހަނުކުތާ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލާފައި އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނަން. އާދެ  ފާހަގަކޮށްލުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް މިހިސާބުން  ނޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑައަޅާ ނިންމާއިރުގައި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކުރިއަށް ގެން ދާނެގޮތެއް ކަ

 2225ކީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފާސްކޮށްލަން ދެން ޖަލްސާގެ ކޯރަމަ

ނޑުމެ ނޑުމެންގެ  ންކޮބައިކަން އަޅުގަ ނޑައަޅާލުން ރަނގަޅު. އެއީ އަޅުގަ ކަ

ން އަތުގައި މިހާރު ގަވާއިދެއްނެތް. އެހެންވީމާ ޖަލްސާގެ ކޯރަމަކީ ކޮބައިކަ

ނޑުމެން ޖަލްސާ ކުރަމުން ގެންދިއުން ރަނގަޅު. އަދި  އެއްބަސްވެގެން އަޅުގަ

ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލުމާހަމަ އެއާއެކީގައި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

 2230ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމަމުން ގެންދާނީ 

ނޑައަޅަމަދުވެގެން  ށް ގެންދިއުންވެސް ކުރިއަ އިގެންކިތައް ވޯޓުންކަން ކަ

ނޑު މިދެންނެވީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފާސްކުރާ  ރަނގަޅު. އަޅުގަ

ތޯ. އްކިހިނެ ނީގެންދާދެން ވާހަކައެއްނޫން. ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ ކަންތައް 
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ންނެވިހެން ނިންމަމުން އެކަމާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިދެ

ނޑައަޅައިގެން ގެންދިޔުމުގެ ވާހަކަ. މަދުވެގެން ކިތައްވޯޓު  ނީގެންދާ  2235ންކަން ކަ

ނޑަށް ފެންދެން ތިން ، އަޅުގަނޑަށް ޚިޔާލުކުރެވެނީ ، ނަނީވަނަކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމާކަމެއްގައި މަ ދާގޮތުގެ ޖިލީހުގެ މިކަން ނިންމަން ގެންއަޅުގަ

އަލުން  ކޮމިޓީ ވި އެކުލަވާލެއް  ށްހެދުމަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުތެރޭގައި، 

ނޑު މިތާނގައި ވާހަކަރުވުމަށް ކަނޑައަޅައިގެން ގެންދަން. ދި ފުޅު އަޅުގަ

 2240އަދި އޭގެފަހުން ވާހަކަފުޅު ، ވާހަކަދައްކަވާ ދެއްކެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ދެއްކެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެކަމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި 

ނޑަށްވެސް ހީވާގޮތުގައިފަދައިން  އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ، އަޅުގަ

ރިޔާސަތުން އިޝާރާތްވެސް ކޮށްލެއްވި ގޮތުގައި ވަކި ކަމަކަށް ވަކި 

އެކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމުމަށްފަހު ، މުއްދަތަކަށް ހެދި ކޮމިޓީއެއް

 2245އޮންނާނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި. އެހެންވީމާ އެކޮމިޓީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން 

ނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުމެއްގަ އި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހެދުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކުލަވާލި ކޮމިޓީ އަލުން ދިރުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުން  އަޅުގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން ހަތަރުވަނަ ކަމަކަ ށް ރަނގަޅުވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ  މިހާރު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ، އަޅުގަ

ނޑުމެން މިދިރުވާ ކޮމިޓީޚިޔާލުތައް އަޅު  2250، ން އަލުން ބައްލަވާލައްވާފައިވާއިގަ

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަވާފައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް 

ގެންނެވި ދެލިކޮޕީ ފޮނުއްވައި ދެއްވުން. އެދެލިކޮޕީ ފޮނުއްވާ  އިޞްލާޙުތައްއެ

ޓީއާއި ހަވާލުކުރައްވާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިބިވަޑައިގެން ކޮމި ،ދެއްވާއިރު

ޚިޔާލުތަކާއި ޚިޔާލުތަކުގެ ދެލިކޮޕީގައި ހިމެނުއްވި ޚިޔާލުތަކާއި އަދި 

 2255ނުހިމެނުއްވި ޚިޔާލުތައް  ،ދެލިކޮޕީގައި ނުހިމެނުއްވި ޚިޔާލުތަކާއި 

ނުހިމެނުއްވުނީ ކިއްވެގެންކަން ވިދާޅުވެ ދެއްވައިފިއްޔާ ދެން އޮތްބައިގައި 

ނޑަށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަސޭހަވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ އަޅުގަ ޚިޔާލުކުރެވޭ. ފަސްވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

، ފޮނުއްވާފައިވާން އިޞްލާޙުކުރައްވާފައި އިނިންމާ ނިންމުމެއްގައި ކޮމިޓީ 
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 2260ޚާއްޞަ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ ، އެފޮނުއްވާން އިޞްލާޙުކުރައްވާފައި އިކޮމިޓީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. އަދި  އްގައިހުގެ ޖަލްސާއެމަޖިލީ

ނޑަށް ހަވަނަ ކަމަކަށް  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކަށް ، ލަފާކުރެވެނީއަޅުގަ

ގަވާއިދާމެދު ގޮތެއް އެ ލަބިއްޔަތުން އެދެލިކޮޕީ ހުށަހެޅުމުން މަޖިލީހުގެ އަޣް

ނނިންމެވުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް. އެހެ ، ޑު މިކަންތައްތައްންވީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުން   2265އޮވެއްޖިއްޔާ ރަނގަޅުވާނެކަމަށް  ހިމެނިފައިއަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވި ފަދައިން އަދި ، ފާހަގަކުރެވޭތީ 

ނެވޭތޯ ންގެ ނިމުމަކަށްކުރާ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ބެހޭގޮތުން މިގަވާއިދާ

ނޑު  ވާތީ މިވާހަކަތައް ދަންނަވާލިން. ވަރަށް ވެސް ބޭނުންބެލުން ވަރަށް އަޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. 

 2270 

 ` ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. މިއަދު ގޮތެއް ނިންމޭތޯ ބެލުމަށް  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑަށް ފެންނަ ގޮތެއް ދަންނަވާލުމަށް  ޝައުޤީ  މެންބަރު މަޙްމޫދު  ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ފުރަތަމަ ވޯޓަކަށް މިބޭނުންމިފުރުޞަތު  ކެވުން:ވާހަކަދެއް ކުރީ. އަޅުގަ

އައްސަވަން. ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުންތައް ފޮނުވާނީ މަޖިލީހުގެ 

 2275ޒިރުވެ ތިއްބެވި ހާ�ާލަބިއްޔަތުންތޯ ނުވަތަ މިއަދު މިމަޖިލީހަށް އަޣް

ނޑަށް އޭގައި ފެންނަގޮމެންބަރުންގެ އަޣް ތަކީ މިއަދު ލަބިއްޔަތުންތޯ. އަޅުގަ

ލަބިއްޔަތުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނީތޯ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަޣް ޒިރުވެހާ�ާ

ނޑު ހުށަހަޅަނީނޫންތޯ ނިންމެވުން.  ދެވަނަ ކަމަކަށްވެސް ، އެއަށްފަހު އަޅުގަ

ޒިރުވެ ހާ�ާއެކަމަކީ އެއީ ކޮމިޓީއަށް މިއަދު . ވޯޓެއް ނަންގަވައި ދެއްވުމަށް

 2280، ވައިފިނަމަބިއްޔަތުން ފޮނުވާގޮތަށް ނިންމަލަމިތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަޣް 

، މްލަގޮތެއްގައި އިއްވެމުމަށްފަހުޖު، އިޞްލާޙުތައްއިވާ ޅިފަމިހާރު ހުށަހެ

ން އިއެހުށަހެޅުންތައް ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއަށް ފޮނުއްވަވާ އެކޮމިޓީ

ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ އި ވިސްނަ

ލަބިއްޔަތުން މިމަޖިލީހުގެ އަޣް، ގައި ބަހުސްކުރެއްވުމަށްފަހުލީހުމަޖި

ނޑު ހުށަހަ އެގަވާއިދު ފާސްކުރުން.  2285ލާ ސަބަބުތައްވެސް ޅާމިގޮތަށް އަޅުގަ
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ނޑު ބަލަން ބޭނުން. ، އެއްސަބަބަކީ ވީހާވެސް ކުރުކޮށް ދަންނަވާލެވޭތޯ އަޅުގަ

ނެ. ދެވަނަ އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުރިއަށްދާނެ މަގެއް ފެންނާ

އޮތް ދެތިން ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މިސަބަބަކީ ކުރިއަށް

 އޮތްކަމަށް  މެއްސާތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދަތިކަ ލްބައެއް މެންބަރުންނަށް ޖަ

 2290ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތައް  ،އަޅުގަނޑަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ

އަށް ގެންދިޔުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި މިމަސައްކަތް ކުރި

މަގެއްވެސް ހުޅުވިގެންދާނެ. އަދި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހުށަހެޅުން ތަކަކީ 

އް ބޮޑެތި އުސޫލީ އޭގައި ބައެ، ކަށްވެފައިވަރަށް ގިނައަދަދެއްގެ ހުށަހެޅުންތަކަ

އެއަށްވުރެން އާދައިގެ ކަންތައްތައްވެސް ހުރުމާއިއެކު ، މައްސަލަތަކާ

 2295މިހާރު ، އެއްފަހަރު ބަލާލާއި ދިރާސާކޮށް ން އަލުންއިންތައްތައް ކޮމިޓީ އެކަ

 ،ދެލިކޮޕީވެސް ވަރަށް ރަނގަޅުހުށަހަޅާފައި އޮތް ޑްރާފްޓްވެސް 

ރަނގަޅު ދެލިކޮޕީއެއް ވެސް ފެންވަރު ވުރެއެހެންނަމަވެސް އެއަށް 

ހުށަހަޅާލުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންދާނެތީ. އަދި މިގޮތަށް 

އިޞްލާޙުތައް ށް ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއަލުކުރުމުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޢަމަ

 2300ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އުނިވެގެނެއްނުދޭ. އެފުރުޞަތުވެސް 

އަދި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް . ނަވާނެލިބިވަޑައިގަން

 ދެލިކޮޕީދެވަނަ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ. އަދި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް 

ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމުން ، ށްފަހުނިންމެވުމަ

ނޑުވެސް އުންމީދުކުރަނީ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭ ކުރީކޮޅުގައި  އަޅުގަ

 2305ނަމަވެސް ބޭއްވޭނެކަމަށް. އެހެންވުމުން ގިނައަދަދެއްގެ މެންބަރުންނަށް 

 އެބަހުސުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ.

އެހެންވީމާ ކުރިއަށް މިއޮތް ދުވަސްކޮޅުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ގެންދެވޭނެ. އަދި އެއްވެސް އުނިކަމެއް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ބަހުސްކުރުމަށް 

ނޑު  ނާންނާނެގޮތެއްގެ މަތިން، މިގޮތަށް މިކަން ގެންދިޔުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން  2310މިހާރު  ހުށަހަޅަން. އަދިވެސް އެއްފަހަރު އަޅުގަ

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ޖުމްލަގޮތެއްގައި މަޖިލީހަށް އިއްވެވުމަށްފަހު 
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އެހުށަހެޅުންތައް ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއަށް ފޮނުއްވައި، އެ ކޮމިޓީން އިތުރަށް 

ވިސްނެވުމަށްފަހު ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި، 

ވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މަޖިލީހުގައި ފުރިހަމައަށް ބަހުސްކުރެއް 

 2315 .ނިންމާގޮތަށް. ޝުކުރިއްޔާ 

 

ނޑަށް މިހާރު މި ހުށަހަޅާލެވެނީ  މާލޭ މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 އާ 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ  އަޙްމަދު ޢާޠިފް   ޚިޔާލެއް ކަމަށްވެސްވެދާނެ ފަހަރުގައި. އަޅުގަ

ނ ވާހަކަދެއްކެވުން: ނޑު އަޅުގަ  2320ޑުމެން ތަންކޮޅެއް ފަހަތަށް ޖެހިލަންވީއޭ. އަޅުގަ

ހަނދާންވާގޮތުގައި މި ގަވާއިދު ހެދުމުގެ މައްސަލަ ނުވަތަ ގަވާއިދު ހެދުމުގެ 

ނޑުމެން ޚިޔާލުކުރީ މިދިޔަ ރޯދަމަހު ބޭއްވުނު  ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑަށް މިހާރު ފެންނަނީ އަޅުގަ  ދެ ޖަލްސާއެއްގައި. އަޅުގަ

ބަލައިލަން ކިހިނެއްތޯ އެރޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތީ، 

ނޑުމެން  ނޑު ހަނދާންވާގޮތުގައި އެރޭ އަޅުގަ  2325ކިހިނެއް ހަދަންތޯ. އަޅުގަ

ފާސްކުރީ މި ގަވާއިދުހަދާ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމަށްފަހު، މަޖިލީހުގައި އެހާ 

ޑްރާފްޓެއްކޮށްފައި އެ  ތަނަށް ދެއްކިފައިހުރި ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި،

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައިގެން އަނެއްކާ މަޖިލީހަށް ގެނައީމާ،  21ޑްރާފްޓް 

ނޑު  ދެން މިތަނުގައި ވާހަކަދައްކައިގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުއްލިއަކަށް ބަލައިލެވެން އެބައޮތްބާ   2330ހަނދާންވަނީ. އަޅުގަ

ހިނގާފައި އޮތްގޮތެއް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ސެކްރެޓޭރިއަޓުން އެކަން

ނޑުމެންނަށް ގޮތެއް  ބަލައިލަން އެންމެ ރަނގަޅުވެއްޖެހެން މިހާރު އަޅުގަ

ނުނިންމިގެން އުޅޭތީ މިހާރު. އެއީ ފުދޭވަރަށް މެންބަރުންވެސް 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ  ވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާއެއްކަމަށް އަޅުގަ

 2335ނެ ތް އެއީ އަޣްލަބިއްޔަތުވެސް ލިބިފައި އޮންނާއެތަނުން އެނިންމެވިގޮ

ނޑަށް ފެ  ނޭ. އެހެންވީމާ މިގޮތަށް ހުށަހަޅާލުމަށްޓަކައި ގޮތެއްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު މި ޚިޔާލު ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ.   އަޅުގަ
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ނޑުމެން ހަމަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، އެ އެދިވަޑައިގެންނެވި ޔައުމިއްޔާ އަޅުގަ

 2340ރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މިތަނަށްގެނެސް ބަލައިލާފައި ދަންނަވާލާނަން. ކުޑައި

ނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ފެލިދެއަތޮޅުގެ މެންބަރު މޫސާ  ދެން އަޅުގަ

 ނިޒާރަށް.

 

ނޑަށް  މެންބަރު  ފެލިދެއަތޮޅު  އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކުރަމުންގެންދާ ދެއްވި ފުރުޞަތަ މޫސާ ނިޒާރު   2345ށް. އާދެ، އަޅުގަ

 މަސައްކަތުގައި 

ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއް ކުރިމަތިވަމުންދާކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެބަ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށްވެސް އެކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ. އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވާގޮތުގައި މަޖިލީ ހަށް ހުށަހެޅިފައިމިވާ ތާއީދުކުރެވޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް   2350އިޞްލާޙުތަކަށް އަޅުގަ

ދަތިވެގެން މިއުޅޭ މައްސަލައަކީ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުމުގެ 

މައްސަލަ، މެންބަރުން ހާޒިރުވުމުގެ މައްސަލަވެސް، މިއީ މިކަމުގައި ވަރަށް 

ނޑުމެންގެ މި ބޮޑަށް އެކުލެވިފައިވާ މައްސަލައެއް . އަނެއްކާ ދެން އަޅުގަ

އިޞްލާޙުތަކަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޚިޔާލުތައްވެސް 

 2355މީގައި އެބައާދޭ. މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން އެކަންތައް ނިންމާނެ ގޮތުގެ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ކޮމިޓީއަކަށް މި މައްސަލަ  ވާހަކަވެސް އެބަދެކެވޭ. އަޅުގަ

ޓީއަށް ފޮނުވައިފި ކަމުގައިވަންޏާ، ކޮމިޓީގައިވެސް މި ތިއްބެވީ މި ކޮމި

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންކޮޅެއް. ހަމަ 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް އެބޭފުޅުންނަށް ވަޑައިނުގެންނެވުމަށް 

 2360ލްސާތަކަށް މެދުވެރިވެފައިވާ ޢުޒުރުތައް މިދުވަސްކޮޅު މިވަގުތުގައި ކޮމިޓީގެ ޖަ

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމަށް  ވަޑައިގަތުމުގައި މެދުވެރިވެފައި އޮތުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިމަސައްކަތްކުރަނީ ހަމަ  ފެންނަކަމެކޭ. އާދެ، ބޮޑަށް އަޅުގަ

މިމައްސަކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް ޖަލްސާތަކަށް 
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ވެފައިވާ ޢުޒުރުތަކަކީ ހަމަ މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމުގައި އެ މެދުވެރި

ނޑުމެން މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް، އެ މަސައްކަތްކުރިއަށް   2365އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެންވެސް  ގެންދިޔުމުގައިވެސް އޮތް ކަންތައްތައްކަން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަޤަބޫލުކުރޭ. އެހެންވީމާ މިވަގުތަށް އަޅުގަ

ށް އެންމެ މަސްލަޙަތު ހުރި އަދި އެންމެ ހުރިހާ ހަމަ އެންމެ ބޮޑަ

ނޑުމެން މަޖިލީހަށްވެސް އެންމެ  ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަދި އަޅުގަ

 2370ރަނގަޅުގޮތަކަށް ފެންނާނީ، މި ޖަލްސާ މިވަގުތަށް މިމަސައްކަތް ހުއްޓާލާ 

ނޑުމެންނަށް މިގޮތުގައި އިތުރަށް ފަހުން ލިބޭ ފުރުޞަތުގައި  އަދި އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ މި މިކަންތައް ކުރިއަ ށް ގެންދިޔުންހެން. އާދެ، އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ޚިޔާލު ދަންނަވާލަންވެގެން މި ތެދުވީ. އާދެ، މިގޮތުން ބ.އަތޮޅުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފާޢިޒް އެހުށަހެޅުއްވި ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް 

 2375މިހިސާބުން ހުއްޓާލަން. މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ތުން އެބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހަމަ ޤާނޫނީގޮ

ނޑުމެންގެ  ރަނގަޅަށް ހިއްޕެވޭނެގޮތަށް އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު  މަޖިލީހުންވެސް އެކަމަށް ތާއީދުކުރައްވާނެ ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަ

ނޑައެޅިފައިވަނީ  ޤާނޫނީގޮތުން ޤަބޫލުކުރަން. ސަބަބަކީ އެކަމަށްވެސް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއް. އެ މުއްދަތުގައި އެބޭފުޅުންނަށްވެސް   2380ކަ

ލިބިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ޙައްޤެއް އެއީ. އެހެންވީމާ އެބޭފުޅުންގެ 

ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި ފިކުރުފުޅުތައް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ހުސްކުރެއްވޭނީވެސް 

ނޑުމެ ން އެ ފުރުޞަތުތައް ހޯއްދަވައި އެބޭފުޅުންނަށް އެފަދަގޮތަކަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ  ނޑަށް ފެންނާތީ، އަޅުގަ ދެއްވައިގެން ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ޖަލްސާ މިހިސާބުން   2385އެގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑު  ނޑާލުމަށް. އެހެންވީމާ އެވާހަކަ އަޅުގަ އާދެ. މިއަދުން ފެށިގެން މެދުކަ

 އްޔާ.ދަންނަވަން. ޝުކުރި
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އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކަށް އިޙްތިރާމުކުރަން،  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ހިތަށްއަރާ   2390ޝުޢޫރުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންގެ މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންފުޅަކަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑާލާ ލަސްކުރަން ފާސްކުރަން އެއީ ހަވާލުކުރެވިފަ  އިވާ މަސައްކަތް މެދުކަ

ނޑުމެން ހަމަ ކުރަން ރަނގަޅުކަމެއް ބާވައޭ. އެކަން އެގޮތަށް ނުކޮށް  އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްގޮތް އެބަހުރި. އަޅުގަ އަޅުގަ

 2395ކަން ކެތްތެރިކަމާއެކީގައި މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާކަމަށްވާނަމަ، މި

ނޑު ހަމަގައިމުވެސް  ކުރެވޭނެ ގޮތްގޮތް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

އެގޮ�ަތަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ އެހެން އެއްވެސްގޮތެއް މިއިން ނުފެނިއްޖެއްޔާ. 

އެހެންނަނަމަވެސް މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާ މައްސަލައެއް 

ނޑުމެން އެކަމާ ދޭތެރޭވެސް ވިސްނަ ންޖެހޭ. އާދެ، ކުރިން ކަމަށްވާތީ، އަޅުގަ

ނޑު ގަސްދުކޮށްފައި އޮތްގޮތަށް، ގަޑިޖެހެން ވަރަށް ކައިރިވެއްޖެ   2400އަޅުގަ

އަދިވެސް ދެތިން ބޭފުޅަކު ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، 

ނޑު އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާދެ، ވަޒީރުންގެ  އަޅުގަ

 ޟިލް ޙަމްދޫން ޙަމީދު.މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާ

 

ނޑު މި ފުރުޞަތަށް އެދުނީ،  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ   2405 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 ދެންމެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ޝައުޤީ  ޙަމްދޫން ޙަމީދު  މެންބަރު

ނޑު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކޮ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ށްލުމުގެ ގޮތުން. އެއީ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ދާންވީ ދެވޯޓަކަށް. އެއީ ފުރަތަމަ  ހިތުން ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަނީ، މި ގަވާއިދުގެ  ވޯޓަކަށް އައްސަވައިދެއްވަން އަޅުގަ

 2410ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، އެ އިޞްލާޙުކުރައްވަން އަލުން 

ނުވަތަ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުންތޯ ގެންދަވާނީ.  ކޮމިޓީއަށްތޯ ގެންދަވާނީ،

ގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ށްޓަކައި، މި މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީ މިކަމަށް ޚިޔާލުހޯއްދުމަ

ފާސްވާނެކަހަލަ ވޯޓަކަށް އައްސަވައި ދެއްވާފައި، އެއަށްފަހު އެގޮތް 

އީ ފާސްވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ، ދެން މަޖިލީހުގެ ވޯޓަކަށް އައްސަވައިދެއްވަން. އެ 
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 2415އިޞްލާޙުތަކާއި، ކޮމިޓީން ފުރަތަމަ  ވާއެ ކޮމިޓީން މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ހުށަހެޅުއްވި ދެލިކޮޕީއާ އެކުއެކީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައި، އަލުން ދެވަނަ 

ދެލިކޮޕީއެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި، އެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއާމެދު 

ވާފައި، އެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކުރައްވާ ބަހުސްކުރައް 

ފާސްކުރެއްވުން މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރައްވާގޮތަށް. އެއީ ޑރ. 

ނޑު   2420ޝައުޤީ ހުށަހެޅުއްވިގޮތް، އެހެންވީމާ އެކަމަށް އަޅުގަ

 ތާއީދުކޮށްލަންވެގެން މިފުރުޞަތު މިހޯދާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން މިބޭނުންވަނީ އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު�ު   ސް. އަޅުގަ

 މިހާރު ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅެމުން މިދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި  އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިއްޔެވެސް  ވާހަކަދެއްކެވުން:  2425މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަ

ހަދައިގެން އެއްވެސްގޮތަކަށް އަޣްލަބިއްޔަތު  ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ހުށަހަޅަން 

އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވެ  ނުލިބި ނިމިގެން ދިޔައީއޭ. 

ވިސްނުން ބަހައްޓަންވި ނުކުތާއެކޭ. މިހެން މިދެންނެވީ އެންމެ ފުރަތަމަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެޅުއްވި،  ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 2430އްޔެގައިވެސް ހުށަހެޅުއްވި، މަޖިލީހުގައި މިހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާމެދު އި

ބަހުސްކޮށްގެން މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ކުރިއަށް ދާންވީއޭ، އެވެސް 

ނޑުމެން އެނޫންގޮތަކަށް މި  ވަރަށް ރަނގަޅުގޮތެއް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނަކަމާއި މިމައްސަލައާމެދު ބުރަވާންޖެހުނީ، ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ގި

ބަހުސްކުރަންވެއްޖެނަމަ، އެއްގޮތަކަށްވެސް މި މައްސަލަ ނުނިމި، އެތައް 

 2435މަސްތަކެއް ފާއިތުވެގެން ހިނގައިދާނެތީ، މީގެތެރޭން ކޮމިޓީއެއް ނަގައިގެން 

އެކަށީގެންވާގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި ބަހުސްކުރެވި، މި ގަވާއިދު 

ވެން އޮތް އިޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ގެނެ

ކޮމިޓީއަށް ދިނުމުގެ ވާހަކަ. އެއީ މިކަން މިހާރު ތަންކޮޅެއް ފާސޭހަގޮތަކަށް 

ކުރެވެން އޮތްގޮތްކަމަށްވާތީ. އަދި ހަމައެއާއެކީ ބަހުސްކުރެވިގެން ވޯޓަށް 

 2440އަހަން ދިމާވެއްޖެނަމަ، މިއިން އެއްވެސް އިޞްލާޙެއްވެސް ފާސްނުވެ 
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ނޑުމެން އެ މަޖިލީހުގައި ދިޔުމަ ކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީ، އަޅުގަ

ދިގު ވަގުތުތައް ހޭދަކޮށް ބަހުސްކުރުމުގެ މަޤްޞަދު މުޅިންގެއްލިގެން 

ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް ބޮޑުކަން. އެހެންވީމާ މިއަދުވެސް ގިނަ ގޮތްގޮތް 

ސް ނުކުމެދާނެ ހުށަހެޅި، އެއްވެސްގޮތަކަށް ނުނިމި ދިޔައީމާ، ހަމަ އިއްޔެވެ 

 2445ނަތީޖާ ނުކުމެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑު. އެހެންވީމާ މިކަމަށް 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ވިސްނާވަޑައިގެން އަޅުގަ

ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކަށް ވިސްނުން ގެންގުޅުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް 

ޔަކު މިކަމާދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ، ކޮންމެވެ�ެސް އެއް ބަ 

ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ވިސްނައި، އެއް ހުށަހެޅުމަކަށް މި ހުށަހެޅުން ހެދުން 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. އެއީ   2450ކީއްތޯއޭ ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ދެރަގޮތެއްހެނެއް. އެއީ އެއް  ދެގޮތުން ކުރެން އަޅުގަ

މިކަމާމެދު ބަހުސްކޮށް ހަދަން ދެން އެ ފުރުޞަތު މިކޮމިޓީއަށް ދެމާތޯއޭ 

އަނބުރާ އައުމުން، ދެންވެސް އެއްވެސްގޮތެއް ނުނިމިއްޖެއްޔާ، ދެން 

މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ގެންދާގޮތަށް ހެއްދެވިއްޔާ ކީއްތޯއޭ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު އެދެނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިގޮތަށް ކޮމިޓީއަށް އެއްފަހަރު   2455އަޅުގަ

ފުރުޞަތު ދެއްވާތޯ ދަންނަވާލުން. އެއް ހުށަހެޅުމެއް  ނަމަވެސް މި

ނޑުމެން ކޮންމެވެސްގޮތެއް ނިންމޭތޯ  ހުށަހަޅައިގެން އަޅުގަ

ބައްލަވައިދެއްވުން. އަދި މިގޮތަށް ނުނިމިއްޖެއްޔާ އަދިވެސް ފުރުޞަތައެއް 

އެބައޮތް، މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ގެންދަންވެސް. އަދި ހަމަ ހުށަހެޅިފައިވާ 

 2460ލާޙުތަކާމެދު ބަހުސްކޮށްގެން މަޖިލީހުގައި ވޯޓަކަށް އަހައިގެން ނުވަތަ އިޞް

ތާއީދުލިބޭ ގޮތްތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވެސް. މި ފުރުޞަތުވެސް 

ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި އޮތުމާއެކީ ކީއްތޯއޭ ވިސްނާވަޑައިގަނެއްފައި ގޮތެއް 

ފައި ކޮންމެވެސް ނިންމުމަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއް އަނބުރާ ގެންދަވާ

އެއްގޮތަކަށް ވޯޓަށް އަހާނޭ ގޮތަކަށްވުން. އެހެންނޫނީވިއްޔާ މިއަދުވެސް 

 2465އެއްވެސްކަމަކަށް އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބި، ހަމަ މުޅިން އަޅުގަނޑުމެން މިހާ 

ދުވަހު ހޭދަކުރި ވަގުތު ބޭކާރުވެގެން ދާނީޔޭ. އެ ނުކުތާއާ ދޭތެރޭގައި 
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ނޑު އިލްތިމާސެއްކޮށްލަންވެގެން ، މެންބަރުން ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާތޯ އަޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންމިކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.   އަޅުގަ

 

 2470މިހާރު ވާހަކަދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ އެންމެ ބޭފުޅެއް.   ،އާދެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން އިތުރު  ޚިޔާލުތައް އެބޭފުޅަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު، ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނި މިމައްސަލައިގައި ދެން އަންނާނޭހެން ހިޔެއްނުވޭ.   އަޅުގަ

ނޑުމެނަށް މިމައްސަލަ  އެހެންވީމާ، އެހެންކަމަށް ވެއްޖެނަމަ، މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ދެންނެވިން،  ވަންދެން  12.30ވަކިގޮތަކަށް ނިންމާލެވިދާނެ. އަޅުގަ

 2475ޖެހިގެން ރެއްގައި ވޯޓު ނަގަންމަވެސް ފަހަނަކުރިއަށްގެންދާ ވާހަކަ. އެހެން 

އޭގައި ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮން ހިނގައިދާނޭ. އެހެންވީމާ މެންބަރުން  

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވާ  އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާނަމަ، އަޅުގަ

މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު، ދެން މިއަދު މިކަންތައްތައް 

ނެގުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ކޮންމެވެސް ގޮތަ�ަކަށް ނިންމާލެވޭތޯ. ވޯޓު

 2480ގެންދާނަން. މެންބަ�ަރަކު އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާނަމަ، އެ ވޯޓް ނެގުމުގެ 

ކަންތައް ނިންމާލާފައި ވަކި ގޮތަކަށް މިކަން ނިމިގެން ކުރިޔަށް 

ނޑު  ގެންދާގޮތަކަށް ޖަލްސާ ނިންމާލަންކަމަށް އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ

 އުތުރުބުރީ މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދަށް. މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ، މާޅޮސްމަޑުލު

 

ނޑު މިފުރުޞަތަކަށް އެދި، ޝުކުރިއްޔާ ޢި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ   2485 އްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ އަޅުގަ

 އަތް އުފުލާލީ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ�ެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޝައުޤީ  ން ޙަމީދު މެންބަރު ޝާހީ

  ،މަށް ތާއިދުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި. އެ ހުށަހެޅުމަށްވެސްހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެއީ ފުރަތަމަ އަޣްލަބިއްޔަތުގެ އަދަދަކީ ނުވަތަ އަޣްލަބިއްޔަތު ބަލާނީ 

ކޮންގޮތަކަށްތޯ. ދެން އަދި ދެވަނަކަމަކަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިގެން 

 2490ދި އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިގެން ކޮމިޓީން އެއާމެދު ވިސްނަވައި އަ

ދެލިކޮޕީ އިތުރަށް އިސްލާޙުކުރައްވަން ފެނިވަޑައިގަންވާކަމަށްވަންޏާ، 

ފެނިވަޑައިގެން ރަނގަޅުކުރައްވައިގެން، މިކޮޅަށް ޖަލްސާއަށް 
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ނޑު ތާއިދުކުރަން. ދެން  ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އާދެ، އެދެގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ދެންމެ ޢިއްޒައްތެރި ރައީސް އިޝާރާތްކުރެއްވި ފަދަ  އިން، އަޅުގަ

ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމާލެވުން ވަރަށް މުހިންމުހެން،   2495މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު  ކުޑަތަންކޮޅެއް ފަސްވި ކަމުގައިވިޔަސް. އެހެން މިދެންނެވީ އަޅުގަ

ދެކޭގޮތުގައި ވެއްޖިއްޔާ، މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި 

މަޤާމް ދިފާޢުކުރެއްވުމުގެ ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

މަސައްކަތްޕުޅުތައްވެސް އެބަކުރައްވާ. ޙަޤީޢަތުގައި އެއީ އެބޭފުޅުންގެ 

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި  ނޑު ނުވެސް ދެކެން. އަޅުގަ  2500އަމިއްލަކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް އެބޭފުޅުން ތަމްސީލުކުރައްވާ 

ކަށްޓަކައި ދެމިތިއްބެވުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތެއްކަމަށް. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަ

އެހެންވީމާ، އެގޮތުގެމަތިން އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަކަށް 

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް  ނޑުމެން ތަންދިނުމަކީ އަޅުގަ އަޅުގަ

 2505ބަލަންޖެހޭނެކަމެއްހެން. އެހެންވީމާ، އެބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަކަމެއްގެގޮތުގައި 

ގެ ބަދަލުގައި އެބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިގެންވާ މުއްދަތުގައި އެ ބެލުމު

މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަކަށް 

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ގެންދެވޭތޯ ބެލުން. ދެން މިހާރު ދެންމެ  އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވިފަދައިން ވޯޓަށް އައްސަވަން ތިޔަ 

ނޑަށް ހީވަނީ ފުރުޞަތު ލިބުން   2510ޤަސްދުކުރައްވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އަޅުގަ

އެކަށީގެންވޭހެން އެއީ މެދުކަނޑާލަން އިތުރަށް ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ. 

އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީއަށް ގޮސްފިކަމަށްވަންޏާ، ދެން މަޖިލީހުގެ 

އްވޭނެ. ޖަލްސާތަކެއް އެ ކޮމިޓީން ނިމެންދެން، މަސައްކަތް ނިމެންދެން ނުބޭ

ނޑު އެދެން.  އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް އަޅުގަ

 2515ފަހަރެއްގައިވެސް މި މައްސަލާގައި ގޮތެއް ނުނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ 

މިނެޓުގެ ނަމަވެސް ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދެއްވާފައި  5، ކަމަށްވަންޏާ

ލު ގެ މެދުގައި އިންފޯމަލްގޮތެއްގައި ނަމަ�ަވެސް ޚިޔާންމެންބަރު
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ބަދަލުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާފައި މިއަދު ގޮތެއް ނިންމޭނެ 

 ފުރުޞަތަކަށް�ް ތަންދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ 

 2520 

ނޑުމެންނަށް ދެން މިކަމާމެދު އެކަށީގެންވާ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ އާދެ، އަޅުގަ

ވުރެންވެސް ބޮޑަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރެވިއްޖެ. ވަރަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިހާރު ދެތިން ގޮތެއް އެބައޮތް.  އަޅުގަ

ނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް އެއިން ގޮތަކަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

 2525ނިންމާލަންޖެހޭކަމެއް އެބައޮތް. އެއީ ފަހަރެއްގައި މިއަދު ނެގޭ ވޯޓުންވެސް 

ޔަތު ލިބޭގޮތަކަށް އެއްވެސްގޮތެއް ފާސްނުވެއްޖެއްޔާ، މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއް

ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމަންއެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ  ވާނެގޮތަކާމެދު އަޅުގަ

ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން އަދި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑުމެން  ޑރ. މަހުމޫދް ޝައުޤީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަދައިން އަޅުގަ

 2530މިނިންމާ  ނޑުމެން މިއަދުމެކުރިން ވޯޓަކަށް އަހަން މިޖެހެނީ އަޅުގައެން

ނިންމުން މި ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްގެން ނިންމުން އެންމެ 

ރަނގަޅުތޯ ނުވަތަ މި ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމުން އެންމެ 

ނޑު ޚިޔާލުކޮށްގެން މިއުޅެނީ ތިޔަ ބޭފުޅުން ނަށް ރަނގަޅުތޯ. އާދެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޚާއްޞަ ވަކި ނިންމުމެއް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްވާނަމަ، އަޅުގަ

 2535މިއަދު ނިންމާނީ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް ނިންމުމާމެދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން 

ލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ، މަޖި

ލިބޭނެވަކި ގޮތެއް ނުނިމިއްޖެ ހިނދެއްގައި، މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ 

އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވާގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ   2540ކުރިއަށް ގެންދިޔުން. މިކަހަލަގޮތަކަށް އަޅުގަ

ވިއްޖެއްޔާ ދެން އެއާ ވިދިގެން އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭގޮތަކަށް ފާސްކުރެ

ނޑުމެން މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތްތަކަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުމުން  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރެވިދާނެ.  އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭގޮތަކަށް އަޅުގަ
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އެހެންވީމާ އިޢްތިރާޟުނުކުރައްވާ ކަމަށްވާނަމަ، މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ވޯޓަށް 

 2545ނޑު މި ޤަސްދުކުރަނީ. އާދެ، ކޮޅުމަޑުލުގެ ދަންނަވަން ކަމަށް އަޅުގަ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް.

 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު  ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

 މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް އިޝޫ އެކަނި މިކަމުގައި އެކަނި މިކަމުގައި  ޙަސަން ޢަފީފް 

 2550ޢަމަލުކުރައްވާ ގޮތަކަށް އޮތުން. އެއީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެކަމެއްގައި  ވާހަކަދެއްކެވުން:

މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލެބިއްޖިއްޔާ، ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އެއީ 

މަޖިލީހުގެ ނިންމުމެއްކަމަށް ބަލާގޮތަކަށްނޫން. މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި 

ނޑުވެސް ތާއީދުކުރަން. އެހެންވީމާ އޮތްކަންތައް އެއީ އެއްކަ މަށް އަޅުގަ

 އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 2555 

ނޑުވެސް ހަމަ ވީހާ ބޮޑަށް ގެންނަންއުޅުނީވެސް އެހެން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، އަޅުގަ

އިނގޭތޯ. ހަމައެކަނި މިކަމަށް ހަމަ މިއަދު. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާމެދު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ 

ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ 

 2560މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭނެ ވަކިގޮތެއް ނުނިމެއްޖެ ހިނދެއްގައި، 

މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވާގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

ރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން. ހަމައެކަނި މިކަމަށް. ފާސްކު

ޢާންމުކަމެއް ނޫން. އަދި އެކަހަލަގޮތަކަށް ދެން ފަހުން ހެދޭ ގަވާއިދުގައި 

ނޑުމެން މާއްދާތަކެއް ހިމެނިގެން އެ ފާސްކުރަން. މިއީ ހަމަ މިކަމަށް  އަޅުގަ

 2565هللا ބަރު ފަތުޙުއެކަނި. އާދެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ޖަމީލް.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ވަރަށް މަޢާފުކުރެއްވުން އެދެން. އާދެ،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ނޑުވެސްހަމަ ދަންނަވާލަން އުޅުނު ވާހަކަ ދެންމެ ތ. އަތޮޅުގެ  ޖަމީލް هللا މެންބަރު ފަތުޙު  އަޅުގަ
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ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވީ. އަޅު  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނޑު ހިތުން އަޅުގަ  2570ގަ

އެއްބަސްވަނީ ހަމަ ވަކި ސްޕެސިފިކްކަމަކާ ގުޅިގެންކަމަށް އެންމެން 

ނޑަށް  އެއްބަސްވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ، އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެކަމަށް އަޅުގަ

ހީވަނީ މިހާރު މި ހުއްޓުންއަރާފައި އޮތް ހިސާބުން ކުރިއަށް ދެވިދާނެހެން. 

ނޑު ވަ ރަށް ބޮޑަށް ތ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެހެންވެ އަޅުގަ

 2575 އެފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދެންނެވީ. ޝުކުރިއްޔާ 

 

ނޑު މިދަންނަވާލަނީ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ އާދެ، އަޅުގަ

ވެސް ހަމައެކަނި މިކަމަށް އެކަނި އަހަން ޤަސްދުކުރާގޮތް. މިއީ ފަހަރެއްގައި 

ނޑުމެންގެ ނިޔަތަކީވެސް އެއީ. އެހެން  ފާސްކުރާ ފާސްކުރުމެއް ކަން. އަޅުގަ

 2580ޝައްކުވެދާނެކަމަށް ކަހަލަ ޢިބާރާތެއް ފެނިވަޑައިގެން އެހެން މާނައެއް ނެގޭ 

ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތްކަމަށް ހީފުޅުވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެދެއްވުން އެދެން 

 . އެބޭފުޅަކު

 

އާދެ، މިދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ 

 2585ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމާމެދު، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު 

ތަފާތުވެ، މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭނެ ވަކިގޮތެއް ނުނިމިއްޖެ 

ތުން ފާސްވާގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ހިނދެއްގައި މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަ

ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން. ތ. އަތޮޅުގެ 

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފް

 2590 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރައްވާ އިނގޭތޯ.  ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު 

ނޑުމން މިހާރު ހުށަހެޅި ޙަސަން ޢަފީފް   ފައި މިއޮތީ މިހާރު މެންބަރުން ފޮނުއްވާ އަޅުގަ

އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދާނީތޯ، ނުވަތަ މިތަނުގައި ބަހުސްކޮށްގެން  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނިންމާނީތޯ. އާދެ، މިކަންތައް ގެންދާނެގޮތެއް ހަމައެކަނި ނިންމުން އެއީ 

 2595 މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމާ
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ނިންމުމެއްކަމަށް ބެލުން. މި އިޝޫއެކަނި އިނގޭތޯ. އެއީ ގަވާއިދަށް 

ގެންނަންޖެހޭ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަކީ ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިންމާ 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެއީ ގަވާއިދު އަދި  ނިންމުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން އަޅުގަ

އޮވެދާނެ ވަރަށް ފަހުން އައިސްގެން އެއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް 

 2600މުހިންމު އިޞްލާޙުތަކެއް. އެއީ ހަމަ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބެންޖެހޭ 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ  ކަމަކަށްވެސް ވެފައި. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ހަމައެކަނި މިއަދު ނެގިގެން މިއުޅޭ އިޝޫ. އެއީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ 

ފައިވާ އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހަށް އްސަލަ، އެއީ މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާމަ

ހަމައެކަނި ފަސްޓް ރީޑިންގއެއްގެ ގޮތަށް ހުށަހަޅާލާފައި އެބައި ކޮމިޓީއަކަށް 

 2605ފޮނުވާނީތޯ، ނޫނީ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށްފައިތޯ ފޮނުވާނީ. މި އިޝޫގައި 

ނޑުމެން ނަގާ ވޯޓަށް ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުމަށް އެގޮތަށް  އަޅުގަ

ށް ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭގޮތަކަށް މި އިޝޫ އޮތުން. އެގޮތަ

ނޑު  ގެންދިޔުމަށް ނަގާ ވޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މި ވޯޓު ހިމެނުން އަޅުގަ

 .ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ

 2610 

ނޑު މިހާރު މި ޢިބާރާތް ބަދަލުކޮށްލަނީ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޤްޞަދަކީ ހަމަ ތިޔަ ވިދާޅު ވި ތިގޮތަށް ހަމަ ގެންދެވޭތޯ އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން ތިޔަ ވިދާޅުވިހެން މިހާރު  ބޭނުންވަނީވެސް. މިހާރު ކަ

ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކާއެކު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވާނީތޯ ނުވަތަ 

 2615މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާނީތޯ. އެގޮތަށް މިހާރު މިލިޔެލަނީ. ލިޔެލާފައި 

ދެން މިފުރުޞަތުގެ ތެރޭގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ  ދަންނަވާނަން.

މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙުސައިން އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމަށް 

 އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި އޮތީމާ، ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

ނޑު މާ އިތުރު ވާހަކަ .އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ނޑު ހިތުން އަޅުގަ  2620 ތަކެއް އަޅުގަ

 ދާއްކާކަށްނުޖެހޭ އަޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ބޭނުންވީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް   މެންބަރު މުޙަންމަދު 
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ތިވިދާޅުވިފަދައިން ތ. އަތޮޅުގެ މެންބަރުވެސް ވިދާޅުވިފަދައިން  ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި މިއޮތް އިޝޫއަށް ނުވަތަ  އަޅުގަ

އި އެކަނި ޚާއްޞަވާގޮތަށް ނެގޭ ވޯޓުގެ ޢިބާރާތް މައްސަލާގަ 

 2625ވާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ބަދަލުކޮށްލައިދިނުން. ދެން މިހާރު ތި ޚިޔާލުފުޅުކުރައް 

ނޑަށް ރަނގަ�ަޅަށް ކަވަރު އެބައިހަމަ ކުރެވިގެން ހިމެނިގެންދާކަމަށް އަޅުގަ

ފެނޭ. އަދި އޭގެ އިތުރު ދާއިރާއަކަށް ނުދާނެކަމަށްވެސް ވިސްނޭ. ދެން 

ވެގެންނޭ އެ ވިދާޅުވި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމާމެދު ޚިޔާލުތަފާތު

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި އޮންނަ ޢިބާރާތުގައި  ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ ވެސް، އަޅުގަ

 2630ފާސްކުރުމެއް އޮންނައިރުގައި ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް ގެންދާނެގޮތަކާމެދު 

އެހެން ހެއްދެވުމާއި ދެން  ސް ހަމަ އެގޮތަށް އޮތުމާމެދުވެސްވެއެކަހަލަ ކޮންމެ

މިތާގައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ހޮވި 

ކޮމިޓީދެން މިހާރު އެއޮތީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައޭ. އެހެންކަމަށްވަނީވިއްޔާ 

ނޫންތޯ އެކޮމިޓީއަލުން  އެކޮމިޓީ އެއޮތީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައިތޯ ނުވަތަ 

ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހިއްޖެ ދިރުވަންޖެހޭތޯ އެކަމާބެ  2635ހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ ވޯޓު ނަންގަވާ  ހިނދެއްގައި އެކަމަށްވެސް މިއަދު އަޅުގަ

އުސޫލުން ތި ނަންގަވާ ވޯޓެއް އެކަމަށްވެސް ނެގޭގޮތަކަށް ޖާގަލިބޭގޮތަކަށް 

ނޑަށް ލަ�ަފާކުރެވޭ.  އެބައިބައި އަތުވެއްޖެއްޔާ ފުރިހަމަވާނެކަމަށް އަޅުގަ

 ކުރިއްޔާ.ޝު

 2640 

ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، މިހާރު ޢިބާރާތްކުރެވިފައި އޮތްގޮތް ދަންނަވާލާނަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވޯޓަކަށް ދެންނެވުމަށްޓަކައި. މިހާރު ޢިބާރާތްކޮށްލެވިފައި މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ 

އެ  ރުން ފޮނުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތައްޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް މެންބަ

ގަވާއިދަށް ގެނައުމުގައި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްނުކޮށް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމާއި 

 2645މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމާމެދު މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންތިއްބެވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެ 

ނިމިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭނެ ވަކިގޮތެއް ނު
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މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވާގޮތަކަށް މި މައްސަލަ ކުރިއަށް 

ނޑު މިހާރު  ގެންދިޔުން. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުގަ

 2650ވޯޓަކަށް އެދި މިދަންނަވާލަނީ އަދިވެސް އެއްފަހަރު ޢިބާރާތް ދަންނަވާލާފައި. 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް މެންބަރުން ފޮނުއްވާފައި  އާދެ، ރައްޔިތުންގެ 

އާދެ، މުޅިން ފުރިހަމަވާނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

އެ ގަވާއިދަށް  ރުން ފޮނުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތައްދެލިކޮޕީއަށް މެންބަ

ލީހުގައި ގެނައުމުގައި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްނުކޮށް ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމާއި މަޖި

 2655ބަހުސްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމާމެދުގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް 

ވަޑައިގެންތިއްބެވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެ މަޖިލީހުގެ 

އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭނެ ވަކިގޮތެއް ނުނިމިދާނެކަމަށް ފެންނާތީ މިއަދުގެ 

މި މައްސަލަ ކުރިއަށް  ޖަލްސާގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވާގޮތަކަށް

ގެންދިޔުން. މިގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. 

 2660 ޝުކުރިއްޔާ. 
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އާދެ، ވޯޓަށް ދަންނަވާލެވުނީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީއަށް 

ށް ގެނައުމުގައި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްނުކޮށް ގަވާއިދަ އިޞްލާޙުތައްމެންބަރުން ފޮނުއްވާފައިވާ 

ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމާމެދުގައި، މަ�ަޖިލީހުގެ  ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވުމާ މަޖިލީހުގައި ބަޙުސްކުރުމަށްފަހު

 2670ޖަލްސާއަށް�ެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު 

ދާނެކަމަށް ފެންނާތީ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ފާސްވާގޮތަކަށް ލިބޭނެވަކިގޮތެއް ނުނިމި

 .ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ ދެންނެވުމަށްގެންދިޔުމަށް  މިމައްސަލަ ކުރިއަށް
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2675 

 64 ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60 ވޯޓު ދެއްވީ:

 3 ވޯޓު ނުދެއްވާ:

 

_____________________________________________________________ 2680 

 

ލަބިއްޔަތުން މިކަން މިގޮތަށް ގެންދިއުމަށް މަޖިލީހުގެ އަޣް، ވީމާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 2685ދެން ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނީ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅިފައިވާ 

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. އޭގެ ތެރޭން ގޮތް  3ގޮތެއް. އެ  3ތަފާތު  އަޅުގަ

ފުރަތަމަ ގޮތަކީ އައްޑުއަތޮޅުގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި 

 .ޖަމީލު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާގޮތްهللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު ފަތުޙު

އެއީ މެންބަރުން ލިޔުމުން ފޮނުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު މަޖިލީހުގެ 

 2690އިދުގެ ދެލިކޮޕީ ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވައި، މެންބަރުން ގަވާ 

އިދުގެ ދެލިކޮޕީ އަލުން ފޮނުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ އަލީގައި ގަވާ

 ކުރައްވައި އަލުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން.އިޞްލާޙުކުރައްވައި، ފުރިހަމަ

 

ބަރު އަޙުމަދު ވަނަ ގޮތެއް ހުށަހަޅުއްވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންދެ

 2695ސަމީރު. ތާއީ�ީދު ކުރައްވަނީ އަރީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު 

 ގޮތަކީ މަޖިލީހުގައި އިޞްލާޙުތައް ޒާހިރު. މިބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

އިއްވެވުމަށްފަހު، ބަހު�ުސަށް ހުޅުވާލައްވައި މެންބަރުން 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް. ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު، އެޚިޔާލުފުޅުތަކާއެކު 
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ނޑު ދެންނެވީ ވަޒީރުންގެ ތިންއާދެ،   2700ވަނަ ގޮތެއް އޮތްކަމަށް އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ޑރ. މަޙުމޫދު ޝައުޤީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ނޑުމެންނަށް ކުރިން  ހުށަހެޅުއްވުމެއް. އޭގެ އެއްބައި މިހާރު އަޅުގަ

ބައިގައި މިވިދާޅުވާ  ވަނަ 2މިނެގުނު ވޯޓުން ނިމިގެން އެދިޔައީ. ދެން 

ނޑުމެން މިދެންނެވި ގޮތުގެ  ވަނަ ބައިގައި ހިމެނޭ  1ގޮތަކީ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާގޮތުގައި ޑރ. ޝައުޤީ   2705އޭގައި އަޅުގަ

މަޖިލީހުގައި  ލު ހުށަހަޅުއްފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މިޚިޔާ

ގެބައި. އެހެންވީމާ އެހަމަ ވަކިގޮތަކަށް އިއްވުމަށްފަހު، ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމު

ވަނައިގައި އޮތް އިޞްލާޙާއި މިއާ،  1އެބައި ގެންދާނީތޯ ނުވަތަ މި 

އެހުށަހެޅުއްވި ދެފަރާތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ލައްވައިގެން ގޮތަކަށް 

 2710ގޮތަށް ވޯޓަށް އަހަނީތޯ،  3ފަހަރަށް  3ހަމަޖައްސަވާލައްވާނީތޯ، ނުވަތަ 

ނޑު ބޭނުންވީ. ޑރ. ޝައުޤީ އެއްޗެއް މިއެއް ދަންނަވާލަ ން އަޅުގަ

 ވިދާޅުވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑު އިއްވާގޮތަށް ހުށަހެޅި  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ   ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 2715  ސަބަބަކީ ބައެއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެހުށަހެޅުންތަކަށް އިޙުތިރާމް މަޙްމޫދް ޝައުޤީ  މެންބަރު

ގޮތުން ޤަބޫލުކު�ުރުމުގެ ރޫޙުގައި އަޑުއަހާލަން ބޭނުންވާކަހަލަ  ކުރުމުގެ   ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެކަމަށް އިޙުތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން.  ޢޫރެއް ފާޅުކުރައްވާފައި އޮތީމާޝު

ނޑަށްވެސް ވިސްނޭ އިއްވުމަކީވެސް ވަރަށްގިނަ  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ވުމުން އެހުރިހާ ހުށަހެޅުންތަށް ލިޔުމުން ވަގުތު ނަގާނެކަމެއް. އަދި ލިޔުއް 

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ލިބިފައިވޭ. ކިޔުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް   2720އަޅުގަ

ލިބިފައިވޭ. އެހެންވީމާ ކުރިން އެމެންބަރުން އެހުށަހެޅުއްވި އިޙުތިރާމް 

ކުރުމުގެގޮތުން ޤަބޫލުކުރުމުގެގޮތުން ބަލައިގަތުމުގެ ރޫޙުގައި އިއްވުމުގެ 

ހެޅުން އަނބުރާ ގެނެސްފިން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުނު�ު ހުށަ

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ތާއީދުއިބުރާހީމް ޝަރީފުގެ ހުށަހެޅުމަށް 

 2725 
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އާދެ، މިހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީ�ީދު ކުރައްވާފައިވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ށްވާތީ އޭނާ އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު ކަމަ

އޭނާއަށްވެސް އަޅުގަނޑު ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަލްފާޟިލް 

 ޢަލީ ވަހީދް.

 2730 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

ނޑު ދަންނަވާލާ ހިތްއޮތީ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދް  ނޑު ހަމަ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  އަޅުގަ  އަޅުގަ

މަތީގައި މިހާރުވެސް މިހުރީ. އެހެންނަމަވެސް ތާއީދުކޮށް، އެތާއީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޙަޤީޤަތުގައި ފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލީ ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަކާ ގުޅޭގޮތުން 

 2735ތްތެރި ދަންނަވާލުން ނަމަވެސް ދާދި ދެންމެއަކު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަ

ނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނުބައި  މެންބަރު އެފަހަތުބައި ގެންދިޔުމުން އަޅު�ުގަ

ނޑު މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑަށްޓަކައި  އެނުމުނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި  އިޞްލާޙުތައްދަންނަވާލާނަން. މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު 

ހުށަހެޅުނު އަސް�ްލު  އިއްވަވާކަމުގައި ވާނަމަ، އޭގެކުރިން މަޖިލީހަށް

 2740ދެލިކޮޕީ ނުއިއްވުމުގެ ރޫޙަކީ ކޮބައިބާއޭ. އެހެންނަމަވެސް ދެން މިހާރު 

ނޑުވެސް  ނޑުގެ ހިތުން ބަހުސަށް ދިޔުމެއް ނެތް ކަންނޭނގެ. އަޅުގަ އަޅުގަ

ހަމަ އެހެންބޭފުޅުންނެކޭ އެއްގޮތަށް އަވަހަށް މިކަމުން ސަލާމަތްވޭތޯ ބަލާ، 

މަކަށް ފެށޭތޯބެލުމުގެ އުންމީދުގައި މިކަމުން އަވަދިވެގެން އެހެންކަ

 އިށީދެލާނަން. 

 2745 

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ މިހާރު އަޅުގަ

އީ އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނުގޮތަށް. އެ

ށަހަޅުއްވައި ރާހީމް ޝަރީފް ހުއައްޑުއަތޮޅުގެ މެންބަރު އިބް

 ތާއީދުޖަމީލު هللا ރައީސުލްޖުމަހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު ފަތުޙު

 2750ކުރައްވާފައިވާގޮތް. އެއީ މެންބަރުން ލިޔުމުން ފޮނުއްވާފައިވާ 

އިޞްލާޙުތަކާއިއެކު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް 
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ގަވާއިދުގެ  ފޮނުއްވައި މެންބަރުން ފޮނުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ އަލީގައި

ދެލިކޮޕީ އަލުން ދިރާސާކުރައްވައި ފުރިހަމަ ކުރައްވައި މަޖިލީހަށް 

ތަންކޮޅު އެބައިތުރު ކޮށްލަންޖެހޭ. އެއީ އެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް، މީގައި އަދި 

 2755ގަވާއިދުގެ ކޮމިޓީއޭ އެވިދާޅުވާ ކޮމިޓީއަކީ މިހާރުއޮތް ކޮމިޓީތޯ، އެކަން 

ޅުއްވި ފަރާތުގެ އިޒުނަފުޅާއެކު، އިނގޭނެ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ ހުށަހެ

މިޖުމްލަ ނިމޭ�ޭއިރު ދިރާސާކުރައްވައި ފުރިހަމަ ކުރައްވައި މަޖިލީހަށް 

ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަ�ަކައި މިހާރު އުފެ�ެދިފައިވާ ގަވާއިދު ހެދުމަށް 

އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް އެކަހަލަގޮތަކަށް ބޭނުން ކުރުމަށް 

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އެންމެ ރަނގަޅުތޯ ދަންނަވާ  2760ލަން. އާދެ، އަޅުގަ

މިހާރު މިޢިބާރާތް ލިޔެވުނުގޮތް. މެންބަރުން ލިޔުމުން ފޮނުއްވާފައިވާ 

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީއަށް މެންބަރުން ފޮނުއްވާފައިވާ 

އިޞްލާޙުތަކުގެ އަލީގައި ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ އަލުން އިޞްލާޙުކޮށް 

ރިހަމަ ކުރައްވައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މިހާރު ދިރާސާކުރައްވައި ފު

 2765ހޮވިފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަމަށް. މިގޮތަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން 

  ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން [

 2770 

ނޑު މިދަންނަވާލަނީ ދެންމެ މިނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. އާދެ، ދެންމެ  މިހާރު އަޅުގަ

ޓަށް ދަންނަވާލެވުނީ މެންބަރުން ލިޔުމުން ފޮނުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ވޯ

ދެލިކޮޕީ މެންބަރުން ފޮނުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ އަލީގައި ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ އަލުން ދިރާސާ 

ހެދުމަށް އެކުލަވާލެވުނު  ކުރައްވައި އަލުން އިޞްލާޙުކުރައްވައި ފުރިހަމަ ކުރުމަށް، މިހާރު ގަވާއިދު

 2775 ފޮނުވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ. ކޮމިޓީއަށް

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ: 
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 64 ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 2780 53 ވޯޓު ދެއްވީ:

 10 ވޯޓު ނުދެއްވާ:

_____________________________________________________________ 

 

ނޑުމެން ނެގި ވޯޓުގައިވަނީ  މި ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ  ވޯޓު ނެގުމުގެ ކުޑައިރުކޮޅެއްކުރިން އަޅުގަ

 2785 މިޖަލްސާގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިމޭގޮތަކަށް މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

ވޯޓު. މިހާރު  33ލަބިއްޔަތަށް ބޭނުންވަނީ އެއްބަސްވެވިފައި. ޖަލްސާގެ އަޣް

ސަލަ މިފާސްވި ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށް ވޯޓު ލިބިފައިވުމާއެކީގައި މިމައް 53

ގެންދިއުމަށް މިޖަލްސާއިން ނިންމެވީ. އަދި އެކަންތައް އެގޮތަށް ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް މިހަމަޖެހުނީ. ދެން ހުށަހެޅިފައި އޮތް އަނެއްގޮތަށް ވޯޓަށް 

 2790 އަހާނެތަނެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނޭ. 

 

 

 

މިކަމުގައި މެންބަރުން ކެތްތެރިވެވަޑައިގެން މިވޭތުކުރެއްވި،  ،އެހެންވީމާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 2795ބޮޑަށް ޝުކުރު  ގަޑިއިރު ހޭދަކުރެއްވި ކަމަށްޓަކައި ވަރަށް 4އާދެ، 

ނޑު ނިންމާލާނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  .ދަންނަވަމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަޅުގަ

ލަސްތަކެއްނުވެ އަނެއްކާވެސް  ވަނަ ޖަލްސާ މާ  6ލީހުގެ ޚާއްޞަ މަޖި

އަވަހަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ބާއްވާނަން. އެޖަލްސާ އޮންނާނެ ދުވަހެއް ވަރަށް

ޖަލްސާ ބޭއްވުން ތަންކޮޅެއް  ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލާނަން. މި ތިޔަ

 2800ންމެވި ނިންމެވުމާ ޔަނަމަވެސް މިއަދު މިތަނުން މިނިދިގުދެމިގެން ދި

ދުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީގެ މަތިން ގަވާއިދު ހެ އްގޮތްވާގޮތުގެއެ

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަނެއްކާވެސް 

އަލުން ދެލިކޮޕީއެއް ތައްޔާރުކޮށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅޭނެ. 
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ނަވާލުމަށް މިއަދުގެ ބާއްވާނެ ދުވަހެއް ފަހުން ދަން އެހެންވީމާ ދެން ޖަލްސާ 

 2805 މިޖަލްސާ ނިންމާލާނީ.

 

 

 ޖަލްސާ ނިމުނީ. - � رب ا�����ي� وا���د 
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