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ވަނަ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވި  6ޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރަ�ައް 

މެހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި މި ޖަލްސާއަކީ ހިޖުރީ އެން

އާއަހަރު ފެށުމަށްފަހު، ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ޖަލްސާކަމަށްވުމާއެކު، 

ނޑުމެން މިވަދެގެންދާ ހިޖުރީ އާހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި ތިޔަ  އަޅުގަ�ަ

 10ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި، ތަހު�ުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް 

އްދުކުރަން. އާދެ، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މިއޮތީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ ރަ

ނޑަށް  މަޖިލިސްގެ... އާދެ އަޑުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭތީ މަޑުކޮށްލަން. އަޅުގަ

ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ�ެ ބޭފުޅުން އިޝާރާތެއް ކުރައްވައިފި. އެހެންވީމާ ކުޑަކޮށް 

 މަޑުކޮށް�ްލާނަން.  

 15 

 ]ފަހުވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަވުމަށް[

 

 އާދެ، މިހާރު އަޑު ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ހީކޮށް.. 

 

 20 ]ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަވުމަށްފަހު[

 

އާ�ާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެންޖެހޭ. އަޑު މުޅިން ރަނގަޅެއްނުވޭ. 

އެހެންނަމަވެސް އަޑުގެ ބޭފުޅުން އަޑު ރަނގަޅުކުރުމަށް 

 ންދާނަން.މަސައްކަތްކުރައްވާނެ. އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެ
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ނޑުމެންގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން، މިޖަލްސާއަކީ އަޅުގަ

 30ގަވާއިދުގެ މަ�ައްސަލަ ފާސްކުރުމަށް  ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެން ބާއްވާ ޖަލްސާއެއް. ގަވާއިދު�ު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް  އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ހަނދުމަފުޅު  ހިނގާ ދިޔަގޮތް އަޅުގަ

އާކޮށްލުމަށްޓަކައި. އާދެ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

އެކުލަވާލައްވާފައި ވަނީ މިމަޖިލީހުގެ ދެވަނަ  ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ

 35ޖަލްސާގައާއި، އަދި ތިންވަނަ ޖަލްސާގައި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި 

ޝުޢޫރުތަކާއި ފާހަގަކުރެއްވި އުސޫލަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކަމަށް 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން. އެކޮމިޓީގައި  25ތިންވަނަ ޖަލްސާގައި ހޮއްވެވި 

ގެ އިންތިޚާބީ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން މެންބަރުން ހޮވިފައިވޭ. އަދި މަޖިލީހު

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ މެންބަރުންގެ 

 40ތަމްސީލުކުރުންވެސް ހިމެނިފައިވޭ. އަދި އޭގެ އިތުރަށް، މަޖިލީހުގެ ނާއިބު 

ދުގެ ފުރަތަމަ ރައީސާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސްވެސް ހިމެނުނު. ވީމާ، ގަވާއި

ނޑު އުސޫލުތަކުގެ  ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލެވުނީ މެންބަރުން ހާމަކުރެއްވި މައިގަ

ދާއިރާގެ ތެރޭގައި، މުޅި މަޖިލިސް ވަރަށް ފުޅާކޮށް ތަމްސީލުކުރެވިފައިވާ 

މެންބަރުންކޮޅެއްގެ ގިނަގުނަ ބަހުސްތަކަކަށްފަހުގައި ކަމަށް ދެންނެވިދާނެ. 

 45ގައި  1ޑިސެންބަރު  2004ރަތަމަ ދެލިކޮޕީ، ހަމަ އެހެންމެ ގަވާއިދުގެ�ެ ފު 

 6މެންބަރުންނަށް ފޮނުވައި، މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި 

ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް އެރުވިފައިވާނެ. އެފުރުޞަތުގައި އިޞްލާޙު ފޮނުއްވެވީ 

. 111މެންބަރުންގެ އިޞްލާޙުތަކުގެ ޖުމްލައަކީ  10މެންބަރުން. އެ  10

ދުގެ ދެލިކޮޕީއަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުސަތު އާދެ ގަވާއި

 50ވަނަ  14ވަނަ ދުވަހާއި  13ގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ  2004އެރުވުމަށްފަހު، 

ދުވަހު ބޭއްވި ދެ ޖަލްސާގައިވެސް ވާހަކަދެކެވުނީ، މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި 
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އުމާމެދު. ޚިޔާލުތަކާއެކު�ު ގަވާއިދަށް ބައްލަވަމުން ގޮތެއް ނިންމަވަމުން ގެންދި

ވަނަދުވަހު ބޭއްވި  14ދެދުވަހުގެ ބަހުސަށްފަހު ޑިސެމް�ްބަރު މަހު 

 25ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމެވީ ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވި  5މަޖިލީހުގެ 

 55މެންބަރުންގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީ އަލުން ޙަ�ަރަކާއްތެރިކުރުވައި ހުށަހެޅިފައިވާ 

ންނަ ބަދަލުތައް ގެނެސް، އިޞްލާޙުގެ އަލީގައި ގަވާއިދަށް ގެންނަން ފެ 111

އަލުން ގަވާއިދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން. އާދެ އެގޮތަށް ގަވާއިދު ކޮމިޓީން 

ޢަމަލުކުރެއްވި. އަދި އެކޮމިޓީން އަމަލުކުރެއްވިގޮތާ މެންބަރުން ފޮނުއްވި 

އިޞް�ްލާޙު�ުތަކާމެދު ކަންތައް ވީގޮތާއި އެ އިޞްލާޙުތަކާމެދު ވާހަކަދެއްކެވީ 

 60އްގެ ކޮން ޖަލްސާއެއްގައިކަން އަދި ކިހާ ހިސާބަކުން ކޮން ބައްދަލުވުމެ

ކިހާހިސާބަކަށް ހުރި ފޮޅުވަތްތަކެއްގައިކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ލިޔުމަކާއެކު އިޞްލާޙުކުރި ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ، އާދެ އެހެންގޮތަކަށް 

ވަނަދުވަހު  9ދަންނަވާނަމަ، އެއީ ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ މިމަހުގެ 

ރުންނަށް ވާނީ ފޮނުވިފައި. އަދި ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއާއި މެންބަ

 65ކުރިން ދެންނެވި އިޞްލާޙުތަކުގެ ލިޔުން މިހާރު މެންބަރުންގެ 

މޭޒުކޮޅުމަތީގައި އޮންނާނެ. ވީމާ، ގަވާއިދުގެ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ 

ވާއިދު ވަގުތު މިހާރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހޭދަކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި، ގަ

ވަކިގޮތަކަށް ނިންމެވުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް މެންބަރުން 

ނޑު  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަޅުގަ ކުރައްވާފައިވާކަން އަޅުގަ

 70ކުރިޔަށް ގެންދަން ގަސްދު ކުރަނީ މި ދެންނެވި ޙަޤީޤަތަށް ވިސްނުމާއެކު، 

ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ އެންމެ  ގަވާއިދާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން މަސައްކަތް

އިޞްލާޙުގެ އަލީގައި އިޞްލާޙުކުރެއްވުމުގައި  111ހަމަޖެހޭނެ ގޮތަކަށްވާނީ 

ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ނުގެންނަވާ ދޫކޮށްލެއްވި އިޞްލާޙުތައް 

ދޫކޮށްލެއްވިގޮތާމެދު ހިތް�ްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން އިޞްލާޙު�ު ހުށަހެޅުއްވި 

 75ޞްލާޙު ގަވާއިދަށް ގެންނަވަން ވާނެކަމަށް މެންބަރުން މިހާރުވެސް އެ އި

ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް ވާނަމަ، އެމެންބަރުންނަށް އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ 

ފުރުޞަތު އަރުވައި އެއިޞްލާޙު ގެންނެވުމާއި ނުވަތަ ނުގެންނެވުމާމެދު 
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ނޑަށް  މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިން�ެމަވަމުން ކުރިއަށް ގެންދިއުންކަމުގައި އަޅުގަ

އިޞްލާޙުގެ�ެ ތެރެއިން ނުގެނެސް ދޫކުރެވިފައިވާ އިޞްލާޙެއް�ް  111ފެނޭ. 

 80އޭރު އެހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަކު މިއަދު އެއިޞްލާޙު އަލުން 

ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ، އަދި އެހުށަހެޅުއްވުމަށް އެހެން މެންބަރަކު 

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވަން  ތާއީދުކުރައްވައިފިނަމަ، އެއިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ން. އެގޮތުން އެމަރުޙަލާ ނިންމައި، އެމަރުޙަލާގައި ގަވާއިދަށް ގަސްދުކުރަ

ގެންނަން ފެންނަކަމަށް ފާސްވާ އިޞްލާޙުތައް�ް ގެނެސްގެން ގަވާއިދާމެދު 

 85އެންމެފަހު ގޮތް މެންބަރުންނަށް ނިންމަވާލެއްވެވިދާނެ. މިކަމުގައި 

ލެވިފައިވާ ހޭދަކުރެވިފައިވާ ވަގުތަށާއި، ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށާއި، އެކުލަވާ

ގަވާއިދަށް ބަލާއިރު، މިހާރު ފަހަނަޅާ ގޮސްފައިވާ މަރުޙަ�ަލާތައް ތަކުރާރު 

ނޑަށް ވިސްނޭ.  ނުކުރުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަގަނޅު ގޮތްކަމަށް އަޅުގަ

އެހެންނޫނީ މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެގޮތެއް ނޯންނާނެ. އަދި 

 90ކަތްކުރައްވާ ވަގުތު މިގަވާއިދު މިފެންވަރަށް ހެދުމުގައިވެސް މަސެއް

ހޭދަކުރައްވާފައި ވަނީވެސް، ހަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ކަމުގައިވާތީ، އެކުރެއްވި މަސައްކަތަށާއި، ހޭދަކުރެއްވި ވަގުތަށާއި 

ނޑުމެން ރިޢާ�ާޔަތް  ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ކުރަންޖެހޭނެ. މިވާހަކަކޮޅާއެކު އަޅު  ގަ

 95ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޝާހީން 

ޙަމީދަށް. އާދެ، އެއީ  ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ހޮވިފައިވާ ކޮމިޓީން 

ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލެއްވި ގޮތާމެދު އެއްޗެއް ވިދާޅުވެ 

ޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް. އެއަށްފަހު އެދިވަ

 އަރުވާނަން. އާދެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޝާހީން ޙަމީދު.

 100 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(
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ނޑު  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މެންބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

 105 އްޗެއް ދަންނަވާލަން މިގަސްދުކުރީ ނިޒާމްގެ ނުކުތާއެއްގައި ގޮވާލާ އެ އިލްޔާސް ޙުސައިން އިބްރާހީމް 

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށް ވިސްނިފައިހުރި ބައެއް ކަންތައްތައް އެކަމުގައި އުނިކަމަށް  އަޅުގަ

އެއަށް ޖަވާބެއް ލިބިގެންނޫނިއްޔާ، ފެންނާތީ، އެވާހަކަ ދަންނަވާލައި، 

ނޑަށް ޤާނޫނީ�ީ ހައިސިއްޔަތުން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި  އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއެރީ މިތާނގައި   110ކުރިއަށް ދެވެންނެތީމާ، ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ނޑަށް ތަންކޮޅެއް  އެމައްސަލަ ސާފުވެލައިގެން ކުރިއަށް ދިޔައިމާ، އަޅުގަ

ނޑަށް އ.ދ.ގެ ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން  އަޅުގަ

މަސައްކަތް، ހިތްހަމަޖެހޭ މާހައުލެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް. 

ނޑު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ  އެހެންވެ އަޅުގަ

 115ވަނަ މާއްދާގައި  99މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޙަކޮށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެވާހަކަތައް އެބައޮތް. އޭގެ ދަށުން ވަރަށް ޞަ�ަރީ

މިކަންތައްތައް ދިޔައިމާ، ވަރަށް ރީތިކޮށް، ވަރަށް އޮމާންކޮށް ހިނގައިދާނެ 

ކަމުގެ އެއްވެސް ޝައްކެއް ވަސްވާހެއްނެތް. ދެން ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް 

ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ބައި 

 120ވަނަ މާއްދާއިން  93ވަނަ ބާބުގެ  6ވަނަ ބާބުގައި.  6އޮންނަނީ މި

ނޑު ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، އޭގައި ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެކުލެވޭގޮތް  އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާއަށް  93ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި އެބައޮވޭ. އާދެ، 

ރަށް ބައިގައި ވަ 4ބައެއް.  އެ  4ބަލައިލާއިރު މިހާރު މިއޮންނަނީ 

ތަފްޞީލުކޮށް ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެކުލެވޭގޮތް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި 

 125އެބައޮވޭ. ފުރަތަމަ މިއޮންނަނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް، ދެން މިއޮންނަނީ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް، ދެން މިއޮންނަނީ އިންތިޚާބުކުރެވޭ ބައެއް. 

ހެންވީމާ، އެއަށްފަހު މިއޮންނަނީ ރައީސް ޢައްޔަންކުރައްވާ ބައެއް. އެ

ނޑީގައި އުފެދިގެން މިއުޅޭ މައްސަލައަކީ ވަޒީރުންގެ  ނޑަށް ސިކު އަޅުގަ

ނޑި ނެތީމާ.  މަޖިލިސް ފުރިހަމަޔަށް މިތާނގައި އެބޭފުޅުންނަށް ހަމަޔަށް ގޮ
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ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޒިންމާއެއް އަދި   130އަޅުގަ

މާއްދާގައި އެއިން ކޮންމެ ވަނަ  93ވާޖިބެއް ފެށިގެން ހިނގަމުން ދާއިރު، 

ނޑިއަކާއި މޭޒެއް ހުރުން. ދެން އެބޭފުޅާއަށް  ނޑިއަކަށް މިތާ ގޮ ގޮ

ވަޑައިނުގެންނެވޭތީ، ނުވަތަ އެހެން މަޖިލީހެއްގައި އުޅޭތީ، އެއީ 

ނޑުމެން ބަންދުގައި ތިބިއިރު  މައްސަލައެއްނޫން. އެއީ މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނެތް މިތަނަށް އާދެވޭ ނޑުގެ އަޅުގަ  135ކަށް. އެހެންވެ އަޅުގަ

ނޑު މިދަންނަވަނީ  ނޑި މިތާ ހުސްކޮށް ހުރީ. އެހެންވެ އަޅުގަ ވަނަ  93ގޮ

ބައި ހަމައަށް ޚާއްޞަ މަޖިލިސް  4މާއްދާގެ ދަށުން އޭގައި އެބުނާ 

ނޑިއެއް.  ކުރިއަށް ދާއިރު، ހުންނަންޖެހޭނޭ އެބޭފުޅާއަށް ގޮ

ނޑިއެއްކަމަށްވަންޏާ އެ  މަކޮށް ވަރަ�ަށް ބައި ވަރަށް ފުރިހަ 4ގޮ

 140ތަފްސީލުކޮށް އެނގޭގޮތަށް އޮވެގެންނޭ ޚާއްޞަ މަޖި�ިލިސް ކުރިއަށް 

ނޑުގެ އެއްމައްސަލަ. އަނެއް މައްސަލައަކީ  ގެންދަންވާނީ. އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަރިހުގައި މިފުރުޞަތުގައި  އަޅުގަ

ގޮތުގައި، ޤާނޫނުއަސާސީ  ދަންނަވާލަން އެންމެ ބޭނުންވަނީ ދެވަނަ ކަމެއްގެ

ބުނާގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ވަރަށް 

ނޑުމެން   145އިމްތިޔާޒުތަކެއް ލިބިގެންވާ ބައެއް. އެގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަ

ބަންދުގައި ތިއްބަސް އަދި ޝަރުޢީ ހުކުމެއްގައި ތިއްބަސް ޚާއްޞަ 

ނޑަށް މަޖިލީހަށް ގެނައުމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގެ ވާޖިބެއްކަމުގައި އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ މުޠާ�ާލިޢާކޮށްލީމާ އެނގިފައި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް މިތަނަށް ނާދެވޭގޮތަށް އެ ތިބިތިބުމުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ

 150ގެންނަން ކީއްވެގެންތޯއޭ މަސައްކަތް ނުކޮށް�ްދެއްވީ. ދެން ވަރަށް 

ދެން އަދިވެސް އިށީނުމު�ުގެ ކުރިން ކުޑަކުޑަ  ކުރުގޮތަކަށް މި ދަންނަވާލީ.

 ވާހަކައެއް ދަންނަވާލާނަން. އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް.

 

ނޑުއްވާލެއްވުމަށްފަހު[  ]މެދުކަ

 155 
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ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން. އެއީ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް އުސޫލެއްގެ    ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ން ވާހަކަދައްކަން ފުރުސަތު އެރުވެނީ ގޮތަށް ހުށަހަޅަން އެދިވަޑައިގެ

އެވަގުތު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ 

ހަމަޖެހިފައި އޮތްގޮތާ ޚިލާފުގޮތަކަށް ދާކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަންނަވަންޏާ. 

 160މިހާރު ތިޔަ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ މައްސަލަތަކަކީ ހަމަ މައްސަލައިގެ 

ހުށަހެޅެން އޮންނަ ގަވާއިދަކުން ހުށަހެޅިދާނެ  ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިވަގުތުއޮތީ  ވާހަކަފުޅުތަކެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ މައްސަލަ. އެކަންތައް ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން 

ނޑު  ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު މަޖިލީހަށް ދެއްވުން އެއީ އަޅުގަ

 165ޑަށް އެދޭކަމެއް. މިހާރު ތިޔަ އެދިވަޑައިގަންނަވާ މައްސަލަތައް، ވަރަށްބޮ

މަޖިލީހަށް ގަވާއިދުން ހުށަހެޅުއްވޭ މައްސަލަތަކުގެ ސިފައިގައި 

ހުށަހަޅުއްވާނެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ. ދެން މިހާރު 

ނޑުމެންނަން މިޖެހެނީ މި އަޑު، މި ޖަލްސާގެ އަޑުއިވެމުން  އަޅުގަ

ބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިފުޅުވާކަމަށް ބައެއް ދިއުމުގައި މެން

 170ވަރަކަށް  10ފަރާތްތަކުން ނޯޓިސްވެސް ލިބެމުން އެބައާދެ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން މިތާނގައި އިށީދެލައިގެން  މިނެޓްއިރަށް، މި ޖަލްސާ އަޅުގަ

ތިބިނަމަވެސް މިއަޑު ރަނގަޅުކުރެ�ެއްވޭތޯ މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް 

ވަރަކަށް މިނެޓުގެ  10ފުރުޞަތު�ު އެރުވުމަށްޓަކައި،  އެބޭފުޅުންނަށް

ނޑުމެން  ބްރޭކެއް ދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެކަންތައް އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން   175މިނިންމަނީ. އަޅުގަ

ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން ތިޔަ ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅުއްވާނެ 

ތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނޭ އެހެންނަމަވެސް މިވަގުތު، އެއީކީ ފުރުޞަ

 އެވަގުތުކަމަށް ނުހައްދަވާށޭ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 180 ]ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަވުމަށްފަހު[
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ނޑާލިއިރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، މިހާރު އަޑު ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ހީވަ�ަނީ. އެހެންވީމާ މެދުކަ

ނޑުމެން ނަށް ޖަލްސާ ގެންދެވިފައިވާ ހިސާބުން މިހާރު އޮތީ ޚާ�ާއްޞަ އަޅުގަ

އެކުލަވާލެއްވިގޮތް. އާދެ، ކޮމިޓީގެ  ޕީވަނަ ދެލޮކޮ 2މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 185މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދިޔަގޮތް ބަޔާންކޮށްދެއްވުން. އެއީ އެކަންތައް 

ހީން ޝާ ހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްއުސް�ްތާޛުކޮށްދެއްވަނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީ

ނޑު ފުރުޞަތު  ޙަމީދު. އެހެންވީމާ އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދަށް އަޅުގަ

 އަރުވަން. 

 

 190 ވަނަ ދެލިކޮޕީ  2ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، ޚާ�ާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ޚާ�ާއްޞަ ރައްޔިތުންގެ 

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. ގަވާއިދުގެ ފު  މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް  ރަތަމަ އެކުލަވާލެވުނު ގޮތް އަޅުގަ

 ދެލިކޮޕީއަށް މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކުގެ އަލީގައި އެދެލިކޮޕީ ޝާހީން ޙަމީދު 

އަލުން ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ގަވާއިދު ކޮމިޓީއާ    ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގައި. ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ  2004ޑިސެމްބަރ  14ޙަވާލުކުރެއްވީ 

 195ގައި. މިދުވަހަށް ބައްދަލުވުން  2005ޖެނުއަރީ  4އޮތީ  ބައްދަލުވުން

ގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް   2004ޑިސެމްބަރ  23ފަސްކުރަންޖެހުނީ 

ބޭއްވުމަށް މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލުމުން މެންބަރުން ދެއްވި ޖަވާބަށްބަލާ، 

ތުންގެ ވަނަ ޖަލްސާގައި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ކަންކަން، ރައްޔި 5މަޖިލީހުގެ 

މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ނިމެންދެން ފަސްކޮށްދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން 

 200 2005ޖެނުއަރީ  4މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުތަކަށްވެސް ވިސްނާފައި. 

އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮ�ޮންމެ ދުވަހަކު ބައްދަލުވުމެއް 

ގައި ބޭއްވުމަށް  2005ޖެނުއަރީ  13ބައްދަލުވުމަށްފަހު،  7ބާއްވަމުންގޮސް 

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ނިންމީ  8ހަމަޖެއްސި ކޮމިޓީގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް 

 205ގެންދިއުމަށް. އެއީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންވެސް ރައްޔިތުންގެ 

ބަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާތީ އެކަމަށް އެބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާ

ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްޓަކައި. އަދި އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވަން 
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ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ކޮމިޓީގެ ބައެއް މެންބަރުންވެސް ޚިޔާލު 

އި. ގަ  2005ފެބުރުއަރީ  6ދެއްވާފައިވާތީ. އަލުން ބައްދަލުވުންތައް ފެށުނީ 

 210ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު. ކޮމިޓީގެ އެންމެފަހު  4އެދުވަހުން ފެށިގެން 

ފަހަރު ގަވާއިދު  11ގައި. ޖުމްލަ  2005ފެބުރުއަރީ  9ބައްދަލުވުން އޮތީ 

 2ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން އެންމެފަހު  11ކޮމިޓީ ބައްދަލު ކުރެއްވި. ކޮމިޓީގެ 

ހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ ބައްދަލުވުން ޚާއްޞަ ކުރެއްވީ މެންބަރުން ހުށަ

ވަނަ  2އަލީގައި ގަވާއިދަށް ގެންނެވި އިޞްލާހުތައް ދިރާސާ ކުރައްވާ 

 215ފެބުރުއަރީގައި މެންބަރުންނަށް  9ދެލިކޮޕީއެއް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް. 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވި އަދި ދެންމެގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޖިލީހަށް 

ރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކުގެ އަލީގައި މިހުށަހެޅުއްވި މެންބަ

ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ ދިރާސާ ކުރައްވައި ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތަށް 

ވަނަ  2އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 220ދެލިކޮޕީ. އޭގެ އިތުރުން މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލުފުޅުތައް ދިރާސާ 

އްވައި ކޮންމެ އިޞްލާޙަކާމެދު ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތް ވަކިން ކުރަ

ވަނަ ދެލިކޮޕީއާ  2އެގިވަޑައިގަންނަވާ ލިޔުމެއްވެސް ތައްޔާރުކޮށް އެގަވާއިދުގެ 

އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން  111އެކު ފޮނުވިފައިވާނެ. މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި 

ކުރެއްވި. ބައެއް ބައެއް އިޞްލާޙުތައް އެހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ޤަބޫލު 

 225އިޞްލާޙު ކުޑަ ބަދަލަކާއެކު ގަވާއިދަށް ގެންނެވު�ުމަށް ނިންމެވި. އަދި ބައެއް 

އިޞްލާހު އެއުޞޫލު ޤަބޫލު ކުރައްވައި އެއުޞޫލުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރައްވައި 

މާއްދާ އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމަށްވެސް ނިންމެވި. އަދިހަމަ އެއާއެކު ބައެއް 

ނުގަންނަވާ އިޞްލާޙުކަމަށް ނިންމެވި. ން ފެނިވަޑައިޞްލާޙަކީ ގެންނަވައި

މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކުގެ އިތުރުން ކޮމިޓީއިން 

 230ފެނިވަޑައިގެންވެސް ބައެއް އިޞްލާހުތައް ގެންނެވި. މެންބަރުން 

އިޞްލާޙާއި، ކުޑަ ބަދަލަކާއެކު  8ހުށަހަޅުއްވާފައިވާގޮތަށް ޤަބޫލުކުރެއްވި 

އިޞްލާޙެއް. އަދި އެއިޞްލާޙުގެ އުޞޫލު ޤަބޫލު  4ންމެވި ގެންނެވުމަށް ނި

ކުރައްވައި އެއިޞްލާޙުގެ މައްޗައް ބިނާކުރައްވައި މާއް�ްދާ އަލުން ޑްރާފްޓް 
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އިޞްލާޙު. އިޞްލާޙެއްގެ ބައެއް ގެންނެވުމަށް  6ކުރައްވަން ނިންމެވީ 

 235ވާ އިޞްލާޙު. ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު އެގޮތަށް ނުގެންނަ 1ނިންމެވީ 

އިޞްލާޙު.  9އެކަމަކު އެމާއްދާ އަލުން ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ނިންމެވީ 

 8މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގެ އިތުރުން ކޮމިޓީން ގެންނެވި 

 82އިޞްލާޙު. އަދި ގެންނަވަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ނިންމެވި 

ލިޔުމެއްވެސް  ގޮތުގެ ލާޙުތަކާމެދު ކޮމިޓީން ނިންމެވިއިޞްލާޙު. އިޞް

ނޑު   240މެންބަރުންނަށް މޭޒުކޮޅުމަތީގައި ވާނެ. އަދި އިތުރަށް އަޅުގަ

ނުކުތާއެއް އެބައޮވޭ. އެއީ ފުރަތަމަ  2މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ކުރެވުނުއިރު އަދި  24ނުކުތާއަކީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  24ގައިވެސް ވަނަ ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލެވުނުއިރު 2ފަހުން 

ނޑު އުޞޫލުތަކަށް ޚިޔާލު އޮތީ ގައި ފާޅުކުރައްވާފައި އެކަނި. އެކަމަކު މައިގަ

 245މަޤްޞަދަކީ އެއުޞޫލުތައް މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅުއްވުން ކަމަށްވާތީ މިހާރު 

އެމާއްދާ އޮންނާނީ އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައި. އަދި އެކަން މަޖިލީހުގެ 

ރެވި އެގޮތަށް ކުއްވިފައިވާ ޑްރާފްޓްގައި ފާހަގަކޮޅުމަތީގައި ބޭމެންބަރުންގެ މޭޒު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ  27ވާނެ. އޭރުން ބަދަލުކުރެވިފައި 

އެއްޗަކާވެސް ދިމާވާނެ. ދެން އިތުރަށް ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުންވާ އަނެއް 

 250ވަނަ އައިޓަމާބެހޭގޮތުން. އެއައިޓަމާ  13ނުކުތާއަކީ ޖަދުވަލްގެ 

ގޮތުންވެސް މެންބަރުން ކޮމިޓީގައި ވަރަށްފުޅާކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވައި ބެހޭ

ވަކިގޮތަކަށް ޑްރާފްޓް ކުރެއްވުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވަނީ. ދެން 

ނޑުމެންނަށް މެންބަރުންނަށް ފޮނުވޭ ޑްރާފްޓްގައި އެބައި  އެގޮތުގެމަތީން އަޅުގަ

ކުލަވާ ލެވިފައިވާ ކޮޕީއެއް އެކުލަވާނުލެވި އޮތުމާއެކުގައި މިހާރު އެބައިވެސް އެ

 255ނުވަތަ އޭގެ ލިޔުންކޮޅެއް ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅު މަތީގައިވާނެ. އާދެ އެއީ 

 ކަން ހިނގާދިޔަގޮތަކީ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 79އާދެ، މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  ޝުކުރިއްޔާ. :ކެވުން ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްރި

ވޭތުވެދިޔަ ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު  މެންބަރުން.
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 260ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައި އެބައޮތް. އެއީ ގަވާއިދުގެ މައްސަލައަކާ 

ނޑު  ބެހޭގޮތުން ދައްކަވާ ވާހަކައެއްނަމަ އެމެންބަރަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ވަނަ  2އިދުގެ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާދެ، މިހާރު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާ

ނޑު ހުށަހަޅަނީ. އާދެ، ގަވާއިދަކީ   48ދެލިކޮޕީ މަޖިލީހަށް މީ އަޅުގަ

ޞަފްޙާގެ ދިގު ގަވާއިދެއެ�ްކަމުން މުޅި ގަވާއިދު މަޖިލީހުގައި އިއްވުމުގެ 

ނޑު އިއްވާނަން. އާދެ، ރައްޔިތުންގެ   265ބަދަލުގައި ގަވާއިދުގެ ޞުރުޚީ އަޅުގަ

ވަނަ ދެލިކޮޕީ މަޖިލީހަށް  2ދުގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު. އެގަވާއި

ނޑު  ހުށަހަޅާ އެހުށަހެޅި ދެލިކޮޕީއާމެދު މެންބަރުން ބަޙުސްގެ ވަގުތު އަޅުގަ

ހުޅުވާލާނަން. އާދެ، މިހާރު މިގަވާއިދުގެ ރައްޔިތުނއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިންމެވުމަށްޓަކައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނޑު މިފުރުޞަތު މެންބަރުންނަ  270ށް އަރުވައިފިން. ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، އަޅުގަ

 އަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު އަޙުމަދު މުޢިއްޒުއަށް.

 

ނޑު   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، އަޅުގަ

 ސްގެ އަރިހުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިގަވާއިދު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ މުޢިއްޒު  ދްމެންބަރު އަޙްމަ 

 275ކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމަވާފައިވާ  އިޞްލާޙު   ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށް  ނޑަކަށް މާރަނގަޅަކަށް ސާފެއްނުވި. އަޅުގަ ގޮތާބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

އިން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުނު. އެއިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެ 111ދޭހަވީ މިހާރު 

ގެންނަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވި އިޞްލާޙުތަކާ 

ބެހޭގޮތުން އެކަންޏޭ ވާހަކަ ދެކެވޭނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑަށް ވިސްނުނުގޮތް 

ނޑު ބޭނުން ކޮމިޓީން  ނޑަށް ހަމަ ގައިމުވެސް އަޅުގަ  280ރަނގަޅުތޯ. އަޅުގަ

ވާހަކަދަންނަވާލަން އެބަހުރި.  ގެނެސްފައިވާ ބައެއް އިޞްލާޙުތަކާބެހޭ ކުދިކުދި

އަދި ބައެއް އުޞޫލީ މައްސަލަތަކާ މެދުގައިވެސް. އެހެންވީމާ ގަވާއިދު 

އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ބަޙުސްކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތް ތަންކޮޅެއް 

 ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ދެއްވިއްޔާ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވާނަން. 

 285 
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ނޑު ދަންނަވަން. ، އާދެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލަށް އަޅުގަ

ނޑު  އާދެ، މިގަވާއިދުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަމުން ޖަލްސާ ފެށިއިރު އަޅުގަ

ނޑު  ނޑުގެ ޚިޔާލެއް. އަޅުގަ ދެންނެވި ވާހަކަތަކަކީ ހަމައެކަނި އަޅުގަ

ދާ ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުކޮށްފައި އޮތީ މިހެންނޭ ދެންނެވީ. އެއީ މިހާރު މިގަވާއި

 290ވަރަށްގިނަ ސްޓޭޖުގައި ވަރަށްގިނަ ފަހަރު ވާހަކަ ދެއްކިފައިވާތީ. އެހެންވީމާ 

ވަނަ  5ވަނަ ޖަލްސާއިން އާދެ، މިޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  5ދަންނަވާލެވުނީ. 

ޖަލްސާއިން ނިންމަވާފައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު އަނެއްކާވެސް 

ށް ފޮނުވާ ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ގަވާޢިދު އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީއަ

ގެނައުމަށް. އެހެންވީމާ އެއިޞްލާޙުތައް ގެނެވިފައިވެސް ވުމާއެކީގައި އެގޮތަށް 

 295އެހެން އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ނުފެންނަ ބޭފުޅުން އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވި 

ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުން ހަމަ އެއިޞްލާޙު ގެންނަވަން 

އިގަންނަވާނަމަ، އަނެއްކާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެބައި ފެނިވަޑަ�ަ

ނޑު އަރުވާނަމޭ އެހެންދެންނެވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި.  އެފުރުޞަތު އަޅުގަ

އެގޮތަށް އެކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވުނީ. އާދެ، ކޮންމެ ވަގުތަކީވެސް 

 300މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިޞްލާޙެއް ގަވާއިދަށް ހުށަހަޅުއްވަން 

އޮންނަ ފުރުޞަތު މީގައި ގަވާއިދު ފާށްކުރުމުގެ ކުރީގައި މިއޮތް ފުރުޞަކީ. 

އެހެންވީމާ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެއީ ހަމައެކަނި ހުށަހެޅިފައި ހުރި 

އިޞްލާޙުތަކުން ނުގެނެވި ހުރި އިޞްލާޙުތައް އެކަންޏެއްނޫން. މެންބަރަކު 

ލެއް ފާޅުކުރެއްވޭނެ. ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅު ފާޅުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޚިޔާ

ނޑު ހަމަ ކުރިންވެސް ޢިޝާރާތް ކުރި ފަދައިން   305އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންނަށް މިހާރުވަނީ އަޅުގަ ނޑުގެ މަޤްޞަދަކީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެމަސައްކަތް ފަށް ޙަޤީޤީ މަސައްކަތައް ކުރިއަށްދާން. ޓަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންއޮފުރުޞަތު ލިބިފައި. އެކަމަށް ދިޔުމަ ތްކަމެއް ށްޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަގުތު މިގަވާއިދު ފާސްކުރުން މިއީ . މިކަމުގައި އަޅުގަ

 310އްކަތް ހޭދަވަމުންދާލެއް ދިގުވާތީ އެހެންވީމާ އެއްފަހަރު ކުރި މަސަ

ނޑު އެދޭތީ  އަނެއްފަހަރު ނުކުރަން ތަކުރާރުނުވެ ދާނޭގޮތެއްވުމަށް އަޅުގަ
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ނަވާލުމެއް. އެކަމަކު ވަކިގޮތެއް ނިންމަވާނީ ހަމަ އެހެން ދަންނަވާލި ދަން

މެންބަރުން. މެންބަރުން އެދިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ފުރުޞަރު އަރުވާ އެކަންތައް 

 އޮންނާނެކަމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 315 

ނޑަށް ފެންނަގޮތެއް ހުށަހަޅާލުމުގެ  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޑު އަޅުގަ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރާނަން. މިގަވާއިދު މިހާރު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން  ޝައުޤީ  މެންބަރު މަޙުމޫދް

މެންބަރުން  25ކޮމިޓީއަކުން ބައްލަވާފައި ފޮނުއްވާފައި މިއޮތީ. ކޮމިޓީއަކީ  :ވާހަކަދެއްކެވުން

އް. އެކުލެވޭ ވަރަށްގިނަ ދާއިރާތަކެއް އެކުލެވޭ ތަމްސީލު ކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެ 

ނޑު ހުށަހަޅާނީ މިހާރު ގަވާއިދު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްވޭތޯ   320އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ވޯޓަކަށް އައްސަވަން. އައްސަވާފައި ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ދެން އެހުރި 

ނޑުމެން އިތުރަށް ބަހުސްކުރާނީ. އެއްވެސް  ބަދަލުތަކެއް ގެނެވޭތޯ އަޅުގަ

ނޑަކަށް ގަވާއިދަކީ އެންމެންނަށް އެއްބަސްވެވޭނެ އެއްޗެއް ކަމަ ކަށް އަޅުގަ

ނުފެނޭ. ޚިޔާލަކީ ތަފާތު އެއްޗެއް. އެހެންނަމަވެސް އަޣުލަބިއްޔަތު 

ނޑަށް ހީވަނީ އެގަވާއިދު ދެން ތަންފީޒް   325ލިބިއްޖެކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޙަޤީޤީ  ނޑު މިހެން މިދަންނަވާލީ އަޅުގަ ކުރެވޭނެހެން. އަޅުގަ

 އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުން. ޝުކުރިއްޔާ.  މަސައްކަތައިގެން ކުރިއަށްދިއުމުގެ ޝައުޤު

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

ނޑުމެންގެ  މުޢިއްޒު  މަދުމެންބަރު އަޙް  330 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރުމަށް އަދި އަޅުގަ

ދުނުފަހުން އެންމެ މިނިޓެއްވެސް ހޭދައެއް ނުކުރަން. ގަވާއިދު މިމަޖިލީސް އުފެ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިދެންނެވީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޑްރާފްޓް ގަވާއިދާ  ހެނދުމުގެ އަޅުގަ

މެދު ބަހުސްކުރުމަށް. ގަވާއިދުގައި ހިމެނެންޖެހޭނެ ބައެއް ކަންތައްތަކާމެދު 

ނޑަކަށް ޚިޔާލު މިމަޖިލީހުގައި ވަނީ ފާޅުކުރެވިފައި. އެހެން ވީމާ އަޅުގަ

 335އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުފެނޭ މިގަވާއިދާމެދު ބަހުސްނުކޮށް ވޯޓަށް އައްސަވާކަށް. 

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ގަވާއިދާމެދު ރަނގަޅަށް ބަހުސްކުރުމަށްފަހު ހަމަ  އަޅުގަ
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ވޯޓަށް އެއްސެވުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑުވެސް މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މިކުރަނީ   އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެރަ  340 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑަށް އޮޅިފައިވާ އެއް  މަދު ޒާހިރު މެންބަރު އަޙް ނޑު އަޅުގަ  ޗެއް ސާފުކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައި. އަޅުގަ

ގަވާއިދު  ދެކޭގޮތުގައި ވިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖާއަށް  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތަންދޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިއްޖެއްޔާ އެއަށް ވޯޓަށް 

ނޑުވާނީ މީގެ ކުރީ ޖަލްސާގައިވެސް މިވާހަކަ  އައްސަވަން ޖެހޭނީ. އަޅުގަ

 345މިގޮތަށް ދަންނަވާފައި. ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވިޔަސް އެއަނބުރާ 

ގެންދަވަން ޖެހޭނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަންނައިރުގައި މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން 

މަޖިލީހަށް މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމަކާ ގުޅޭގޮތުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީމާ 

އެއާބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނުނިންމަވައެއް. ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް 

ނޑުމެންނަށް  ދިއަޔަސް އެއާއެކީގައި އަންނަންޖެހޭނެ ރިކަމަންޑޭޝަނެއް. އަޅުގަ

ނޑަށް މަ ނޑަށް ފެންނަނީ. އަޅުގަ  350ޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ވިސްނޭ�ަގޮތުގައި ވިއްޔާ މިހާރު އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިފައި އޮތަސް 

ޑްރާފްޓިންގ ކޮމި�ިޓީއަށް ފެންނަ ލަފާފުޅެއް ދެއްވިޔަސް ހަމަ މާއްދާއަކުން 

ހުށަހަޅުއްވައިގެން  މާއްދާއަކުން އެހުށަހެޅުއްވޭ އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހަށް

ނިންމަވަންޖެހޭނީ. ވީމާ  އަޅުގަނޑަށް މީއަރާފައި އޮތް އޮޅުމެއް ކަމަށްވަންޏާ 

ނޑުމެން   355އެކަންތައް ސާފުކޮށްދެއްވުން އެދެން. ވޭތުވެ ދިޔަ ތާނގައި އަޅުގަ

ނޑު  މަސައްކަތް ކޮށްފައި އޮތްގޮތުގައި ވިއްޔާ ގޮސްފައިއޮތީ މިގޮތަށް. އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް އެއްޗެއް ޓޭބަލް ކުރުމަށްފަހުގައި،  ވިސްނާލާއިރުގައިވެސް

އެއިޞްލާޙަކަށް ވިޔަސް އަދި މައްސަ�ަލައަކަށް ވިޔަސް އެއާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް 

ނޑުމެންނަކަށް އެހެން ދިމާލަކަށް ނުދެވޭނެ. ވާހަކައަކީ  ނުނިންމައެއް އަޅުގަ

 360ގެ މިހާރުވަނީ މީގެ ކުރީގެ ޖަލްސާތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހު

މެންބަރުންވަނީ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި. އެހެންވީމާ އޭރުވެސް 

ނޑު އެޖަލްސާގައި ދެންނެވީ އެއަށް ގޮތެއް ނިންމާފައޭ ދެން ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަ
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ޚިޔާލުފުޅެއް ލަފައެއްގެ ގޮތުގައި ގެންދެވިދާނެ. މިހާރު އެއޮތީ ޑްރާފްޓިންގ 

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީއަށް ލަފައެއް ދެއްވަ�ަވާފައި. އެހެ ންނަމަވެސް އަޅުގަ

 365މިމަޖިލީހަށް ޓޭބަލް ކުރެވިފައިއޮތް އިޞްލާޙުތަށް އެއޮތްގޮތުގައި އޮތީ. 

ނޑަށް ހީވަނީ އެއާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވައިގެންހެން ދެން  އަޅުގަ

ނޑަށް  ނޑުމެންނަށް އެހެންގޮތެއް ނިންމޭނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނުވަތަ ނޫންތޯ ސާފުކޮށް ދެއްވިއްޔާވެސް މިވިސްނެނީ ރަނގަޅު ގޮތެއްތޯ 

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ

 370 ރައީސް. 

 

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވިސްނުންފުޅު މުޅިން ރަނގަޅު. އަދި   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކުރިމައްޗައް ގަވާއިދުގެ  ގެންގުޅުއްވި ޚިޔާލުފުޅުވެސް ރަނގަޅު. މަޖިލީހުގެ

މިހާރުވެސް ހުށަހެޅިފައި އެވަނީ ދެލިކޮޕީއެއް. އެއަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ 

 375އިޞްލާޙަށް މިތާނގައި ބަހުސް ކުރެވޭނެ. ވާހަކަވެސް ދެއްކޭނެ. 

އެހެންނަމަވެސް މީގެ ކުރީގެ ޖަލްސާއެއްގައި ނިންމިގެން މިހާތަނަށް 

ކުގައި ކޮމިޓީއަށް ގެންދެވި ކޮމިޓީން ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކާއެ

އޭގެތެރެއިން ޤަބޫލު ކުރެއްވި އިޞްލާޙުތައްވެސް ގެނެވިގެން މިހާރު 

ގެނެސްފައި އެއޮތީ. މިހާރުވެސް ހަ�ަމަ މެންބަރުން އިޞްލާޙުތައް 

 380ހުށަހަޅުއްވައި. ކޮންމެ މާއްދާއަކަށްވެސް އިޞްލާޙެއް ފެނިވަޑައިގަންނަވަންޏާ 

ތާއީދު ލިބިއްޖިއްޔާ އެއަށް ވާހަކަ ދެއްކޭނެ. އެހެންވީމާ  ހުށަހަޅުއްވައި. އެއަށް

އެއްގޮތަކަށްވެސް މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ކިޔައިގެން ފާސްކުރާގޮތަށް 

ގެންދިއުމުގެ ބަދަލުގައި މުޅި ދެލިކޮޕީ އެކީ ހުށަހެޅިފައި މިވަނީ. އަދި 

ނޑުމެން މިދަންނަވަމުންވެސް މިގެންދަވަނީ މެންބަރުން ހުށަހަ ޅުއްވާފައި އަޅުގަ

 385ހުރި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ އިޞްލާޙުތަކާ 

މެދުގައިވެސް ތިޔައިން ބޭފުޅަކު ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހި ވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ފާސްކުރައްވައި ފިއްޔާ އިޞްލާޙު ގެނެވޭނޭ. 

އިދު ފާސްކުރާނީ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ގަވާއިދު އެހުރިހާ ކަމެއް ނިމުމަށްފަހު ގަވާ
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ނޑުމެން ރިޔާސަތުންވެސް އަދި  މިހާރު އޮތްގޮތަކަށް ފާސްކުރާކަށެއް އަލުގަ

 390އެހެން ފަރާތަކުންވެސް ބާރު އަޅުއްވަނީކީނޫން. ހަމަ މެންބަރުންގެ 

ކުރިފުޅުމަތީގައި މިއޮތީ ހަމަ މެންބަރުން ފާޅުކުރި ޚިޔާލުތަކާ، މެންބަރުންގެ 

ކާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލެވުނު ގަވާއިދޭ. ގަވާއިދު ތަކުގެ ދެލިކޮޕީއޭ. ޝުޢޫރުތަ

އަނެއްކާ އެއަށްފަހުން ދެން މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަށްވެސް 

އޭގެތެރެއިން ހިމަނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

 395ޕީއެއް މިއޮތީ މިތާނގައި. އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެވިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ދެލިކޮ

 ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. 

 

ނޑު ދަންނަވާލަން  މަދު އަޙް މާލޭ މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް ބޮޑަށް ތާއީދު ،ބޭނުންވި އެއްޗަކީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ޠިފްޢާ�ާ  ކުރެވެނީ އަޅުގަ

 400ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު އަދި ހއ. މެންބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތެއް އެއީ ތިންހަތަރު މާއްދާއަކަށް. އެންމެ 

ފުރަތަމަ އޮތް ދެތިން ހަތަރު މާއްދާއަކަށް ބަލައިލާއިރުވެސް އިޞްލާޙު 

ނޑަށްވެސް އެބަ ފެންނަންޖެހޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިމާއްދާ ތައް ހުށަހަޅަން އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ވަކިވަކިން ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް  މިހުރީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 405ހަމަ ވޯޓަށް އައްސަވައިގެން އިޞްލާޙު ހުރިއްޔާ ހުރިތޯ ނެތްތޯ 

މުން ގެންދަވަން. އެއްބަސްވެވޭ މާއްދާތައް ގިނަކަމަށްވަންޏާ ވަބަލައްލަ�ަ

ނޑުމެން ކޮންމެހެ ން އެކީ އެއްޗަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް ނިމިގެންދާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން  މިލިޔެވިފައި އޮތް ހުރިހާ މާއްދާއަކަށް ވޯޓަކަށް އަހައިފިއްޔާ އަޅުގަ

ހިތުން ހަނދާންކޮށްލަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ކަންނޭނގެ ކޮން 

ނޑުމެން އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންވަނީ.   410މާއްދާއަކަށްކަން އަޅުގަ

ނޑަށް ބޮޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ވަކިވަކިން އައްސަވަމުން  އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ގެންދަވަން. އެއްބަސް ވެވޭކަމަށްވަންޏާ އަވަސް ވަމުންދާނެ ތަފާތު 

ހުރިކަމަށްވަންޏާ އިޞްލާޙުވަމުން ދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. 

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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ނޑު އެންމެ  މުލަކަތޮޅުގެ މެންބަރު   އައްސަލާމް އަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

 ފް މުޢިއްޒު ދެން މާލޭ މެންބަރު އާޠި ފުރަތަމަ ހއ. މެންބަރު އަޙްމަދު  އަޙްމަދު ޝަފީޤް

އެދެއްކި ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދު ކުރަން. ދެން ގަވާއިދުގެ އެކިއެކި މާއްދާތަކަށް   ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެއް މިހާރުވެސް ގެންނަން ފެންނަކަމަށް ފާހަގަ 

ނޑުވާނީ އިޞްލާޙުތައް ހުށަވެސް އަޅާފައި. ކުރެވޭ. ކު  420ރީގައިވެސް އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށް�ްލަން ބޭނުންވާ ދެ އިޞްލާޙެއް ފާހަގަ  ދެން އެގޮތުން އަޅުގަ

ކޮށްލަން މިފުރުޞަތު މިހޯދީ. އެއީ ކުރީގައި އެއީ ދެލިކޮޕީ އެކެއްގައި އެއީ 

އްދާގައި ވަނަ މާއްދާ އިނގޭތޯ. އެމާ 59ވަނަ މާއްދާ، މިހާރު އެއީ  57

ބުނެފައި މިއޮންނަނީ ރިޔާސަތުން އަމަލުކުރާ ގޮތަކާއި ގުޅިގެން އިނގޭތޯ. 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. އެއީ   425މިޢިބާރާތްކޮޅު އޮންނާކަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެކެނީ  ރިޔާސަތުންވެސް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

އަޅާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް. އެހެންވީމާ އެހުދޫދު ފަހަނަ

ފެނިވަޑައިގަންނަވާހާ ގޮތަކަށް ރިޔާސަތުން އަމަލުކުރާ ކަހަލަ ޢިބާރާތެއް 

ނޑަށް ފެންނަ  ނުވަތަ އެފަދަ ހުއްދައެއް މިގާވައިދުގައި އޮތުމަކީ އެއީ އަޅުގަ

ނޑު އެދެން. ދެން އަނެއް ކަކަމަ  430ށްނުވޭ. އެހެންވީމާ އެއިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

އްދާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިޞްލާޙަށް ދިއުމުގެ ކުރީގައި ދެންމެ މިމާ

ވާހަކައެއްވެސް ދަންނަވާލާނަން. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ނުވަތަ މެންބަރުން 

ކަމަކާ ގުޅިގެން  ކުރާކަމަކާ ގުޅިގެން ނޫނިންޔާމުން މަޖިލީހުން ނިންމާ

ޝަރުޢީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކަމެއް ހުށަނޭޅޭއިރުގައި މައްސަލަ އެގޮތް 

 435ބަބުނޭ އެގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގައި ރަނގަޅު. ޤާނޫނުގައިވެސް އެ 

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރު އެބޭފުޅުން ސަރުކާރުގެ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް އެކިއެކި ދާއިރާތައް 

ކޮމިޓީތައް މާލެއަށް ގެނެސްގެން ނުވަތަ އެއްކޮށްގެން މަޖިލީހުގެ 

ރުންނާ ރައްޔިތުންޖެހޭ ގޮތަށް އެމެންބަރުން އެކަންކަމާ އެކަން މެންބަ

 440ކުރަންވީގޮތަށް ނޫނިއްޔާ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ކަންކުރެއްވި 
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ފަދަ އަމަލުތައް ކޮށް އެކަމަށް މަރުޙަބާ ކިޔާ މި ގޮތާމެދުގައި ޝުކުރު އަދާ 

ވާނެ. އެހެންވީމާ ހިންގެވުމަކީވެސް އެއީ ހުއްދަ ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ވެގެންނު 

ނޑަށް ފެނޭ. ދެން އަނެއް  މިގަވާއިދުގައި އެބައިވެސް އޮންނަން އަޅުގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ޖަދުވަލުގެ  އިނގޭތޯ.  15 އާއި�ާ 7ކަމަކަށް އަޅުގަ

 445ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކާ ގުޅޭގޮތަކުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދެއްކުން. ދެން 

މާ އެކުއެކީގައި ކުއްލިއަކަށް ގައި މިއޮންނަނީ ވާހަކައެއް ދެއްކު 15

ލަތެއްގައި އުޓް ކުރުން އެއީ ކޮންމެ ފަދަ ޙާޖަލްސާއިން�ް ނިކުތުން. ވޯކްއަ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވާނެ ޙައްޤެއް އިނގޭތޯ. ދެން ކޮންމެ 

ކަމަކާބެހޭގޮތުންވެސް މިތާނގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 

ނޑު މެންބަރުންނަށް ޙަ  450އްޤުތައް ލިބިދީފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ލިބިދޭ ޙައްޤު ހަނިކުރާކަށެއް  ންނޭދެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީ

ނޑަށް ފެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދީފައި އޮތްމިންވަރަށް  އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ގައި އެފުޅާކޮށް ވާހަކަދެކެވޭނެ ފުރުޞަތު ބާއްވަން އިނގޭތޯ. އެއްވެސް ހާލެއް 

މިވެނިކަމަކާ މީ ކުޑަކުދިންތަކެއް ނޫން މީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި 

 455ތިބި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންތަކެއް. އެހެންވީމާ މެންބަރުންގެ 

އަޅުގަނޑުދެކެނީ އެހައިސިއްޔަތުވެސް އަދި އެތަސައްރަފުވެސް ފުދޭނެހެން. 

ހެންވީމާ އެކަން އެ�ެހެންވީމާ ވާހަކަދައްކަވާނީވެސް ރަނގަޅު ވާހަކަ. އެ 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ހަނިކުރާކަށް އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 460 

 ޢައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު 

ނޑުވެސް ތާއީދުކުރަން މިތަނަށް ހު ޙުސައިން ރަޝީދު   ށަހެޅުނު ފަދައިން މިގަވާއިދުގެ އަޅުގަ

މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން އިޞްލާޙުކުރުމުން ގެންދިއުމަށް. އެހެން  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަސަން

ނޑު އެބަހުރި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިވާ  މިދެންނެވީ ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަ

 465ދި ދެވަނަ ދެލިކޮޕީއާމެދު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ބައެއް އިޞްލާޙުތައް އަ

ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ހުށަހެޅުނު ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް 
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ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށްފަހު ކޮމިޓީން އެއަށް ގެންނެވި ބައެއް ބަދަލުތަކާ 

ނޑަށް ހީވޭ  ގުޅިގެންވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ ހުރިހާ ވަރަށް އުނދަގޫ ވާނެހެން، މިސާލަކަށް އަޅު ގަ

ނޑު ލިސްޓް ކުރީމާ އެއާމެދު މަޖިލީހުން ހުރިހާ   470އިޞްލާޙުތަކެއް އަޅުގަ

ނޑަށް  މާއްދާތަކާމެދު ވަކިވަކިން ވާހަކަ ދެއްކުމަށްވުރެ ފަސޭހަވާނެހެން އަޅުގަ

ހީވަނީ. ކޮންމެ މާއްދާއެއް ފުރަތަމަ މާއްދާއިން ފެށިގެން އެގޮތަށް ވާހަކަ 

ރުން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވާހަކަ ދެއްކޭނީ ދެއްކަމުން ދިޔައިމާ އޭ

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް  އެމާއްދާއަކާ ބެހޭގޮތުން. އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑު ފުރަތަމަ މާއްދާއާ   475ވަނަ މާއްދާއާ  15ދަތިވާނެހެން، މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާ މިހެންގޮސްފައި އެތައް މާއްދާތަކެއް އެއްފަހަރާ އިޞްލާޙު  59

ނޑަށް ހީވަނީ އުނދަގޫ ވާނެހެން. އެހެންވީމާ އުސޫލެއްގެ ހުށަހެޅީ މާ އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން މިގަވާއިދު  ގޮތުން އަޅުގަ

 ފާސްކުރުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 480 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ   މާލޭ މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

 މިގަވާއިދާބެހޭގޮތުން އެންމެ ފަހުން އޮތް ޖަލްސާގައިވެސް ކަންތައް   ޔާސް އިބްރާހީމްއިލް

ނޑުވެސް   ވާހަކަދެއްކެވުން: ނޑު ހިތަށްއެރީ އާދެ، އަޅުގަ ހިނގާދިޔަގޮތަށް ވިސްނާލާފައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  އެންމެ ބޭނުންވަނީ މިގަވާއިދު އަވަހަށް ނިންމާލައިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ތަށް ކުރިމަތި ލެވޭނެގޮތެއް އަސްލު މަސައްކަ  485ވުން. އާދެ، އަޅުގަ

ނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ އެ

ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް

އިޞްލާޙުތަކުގެ އާދެ، އެމަނިކުފާނުންގެ ޚިޔާލުގެ ދެލިކޮޕީއާ އަދި އާންމު 

ނޑުމެންގެ ރަ އްޔިތުންގެ ޚިޔާލުތައްވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައި. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

 490މަސައްކަތަށް އަވަހަށް ދިއުން ވަރަށް ބޭނުން. އާދެ، އެހެންކަމާއެކު 

ވަޒީރުންގެ މަޖުލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. މަޙްމޫދު ޝައުޤީ 

އްދާއެއް އެބައޮތް އެއީ އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަކީ އާދެ، މިގަވާއިދުގެ ދެމާ
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ނޑުމެންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރުވެސް ދޫކޮށްލާފައިވާ އެދެމާއްދާއާ  އަޅުގަ

ނޑުވެސް އެންމެ ބޭނުންވާގޮތް.  ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމެވުމަށްފަހު އަޅުގަ

 495އެހެން ނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތައް 

ނޑަށް ހީވަ ނޑުމެން ހުރިގޮތުން އަޅުގަ ނީ އާދެ، އެއްގޮތެއްގައި އަޅުގަ

ނިންމަންވީ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ކުރިއަށް ގެންދަންވީތޯ ނޫނީ އެގޮތަށް 

ރިޔާސަތުން ފައްޓަވާ ދެއްވަންވީ. އާދެ، ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ތަޖުރިބާކާރު 

ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ މަޖިލީހުގެ ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރސް އޮތްގޮތުން 

ނޑުވެސް  އެހެނޭ  500ހައްދަވަންޖެހޭނީވެސް. އެހެންވީމާ އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރީގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެކެވުނު  ހަނދާންވާގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން މިކަން ނިމޭނެކަމަށް  ގޮތުންވެސް އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް ފެންނަނީ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ގެންދެވުން. އާދެ ، އަޅުގަ

އެހެންނޫނީ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި މިހާރުވެސް 

 505މާފަހަތުގެ ނަންބަރުތަކުގެ ޙަވާލާ ދެއްވައިގެންވެސް އެބަ ވާހަކަދެކެވޭ. 

އެހެންވީމާ ހަމަ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ފައްޓަވަނިކޮށް، ދެން 

ނޑުމެންގެ ހިތްވަރާއެއްކޮށް ގެންގޮސްފައި އަވަހަ ށް ނިންމާލެވޭތޯ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އާދެ، އަޅު ނޑު މަސައްކަތް ކުރާނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ ގަ

އް އޮތްކަމެއް ނޭނގޭ. އެހެންނަމަވެސް ވަގުތު މިހެން ދެންނެވުމުގެ ޙައްޤެ

ނޑު   510ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަވަހަށް އެގޮތަށް މިކަން ގެންދެވުން އަޅުގަ

ނޑު ދެންނެވީ. ޝުކު  ރިއްޔާ. އެދޭވާހަކަ އަޅުގަ

 

ނޑު   އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެކަމަކާމެދު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

ނޑު ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ   އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ގަޞްދު ކުރަނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަޅުގަ

 515އް. އިލްތިމާސެނަށް ކުރާ ވަރަށް ބޮޑު މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެއީ މިގަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި މިގަވާއިދު 

ގޮތްގޮތަށް  ފާސްކޮށް ދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާށޭ ދެންނެވުން. އެކި

އެކި ސިފަސިފައިގައި ފިލިބަސް ޑްރާފްޓް ކުރުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. 
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ނޑު ނޑު ދަންނަވާ ހިތްއޮތީ އަޅުގަ މެން ތަމްސީލުކުރާ އަޅުގަ

 520ރައްޔިތުންނަށްވެސް އަދި މިޤައުމަށްވެސް ފައިދާ ހުރިގޮތެއް ނޫނޭ. 

ނޑު ކެރިގެން މިހެން މިދަންނަވަނީ އެއީ ގަވާއިދާ ބެހޭގޮތުން  އަޅުގަ

އަކުރުގައި ހިފައިގެން ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ. މިގަވާއިދު އެކުލަވާފައި މިއޮތީ 

ން ނިންމެވި އުސޫލުތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހު

އަސްލުތަކާ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލައިގެން. އެއްފަހަރު ތިޔަ 

 525މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީން  25ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކުރިމައްޗަށް 

ނޑުމެން ހުށަހަޅައިފިން. އަދި ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި  އެކުލަވާލެވި ގަވާއިދު އަޅުގަ

ންނެވި އިޞްލާޙުތައް ގެނެސް އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ މެންބަރުން އެއަށް  ގެ

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިތަނުގައި 

ނޑުމެން  ދައްކަވާ ވާހަކައަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަ

 530ވޭ ކަހަލަ މެންބަރުންނަށް އެއްވެސް އިތުބާރެއް ނެތްކަމަށް ވާހަކަދެކެ 25މި 

ރާގެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކެމުން ދާކަމީ ވަރަށް ހިތާމަ ހުރިކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުން އެކުލަވާލުމަށްފަހުގައި  25ރައީސް ކިހިނެއްތޯ މިމަޖިލީހުގައި 

ވަނީވިއްޔާ އެއްވެސް ގަވާއިދެއް  ދެން އެބޭފުޅުން މިއަށް ހުރަސް އަޅާކަމަށް

އެހެންވީމާ ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއްދުވަހުވެސް ފާސްކުރެވޭނީ. 

 535އެއްގޮތަށް އޮތްއިރު މިގަވާއިދަކީ  މީހުންވެސް އެޚިޔާލާ 25ބައްލަވަންވާނެ 

އެހާ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ގަވާއިދެއް ކަމުގައި ނުވާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ 

މިނުކުތާގެ މައްޗަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ މިގަވާއިދު ފާސްނުކުރުމަށް ބަހަނާ 

އްކަވާ ފާސްކުރައްވާނެ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ވަރަށް ނުދަ

ނޑު ދަންނަވަން. ދެވަނަ  ނޑު އެދޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަ ބޮޑަށް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން ގޮތެއް. އެގޮތަކީ   540ކަމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ބޭފުޅަކު  މާއްދާއެއް އިއްވަވާނީ ރިޔާސަތުން، އިއްވެވީމާ އެއަށް އެއްވެސް

އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅުނަމަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާނީ. އިޞްލާޙު 

ހުށަނާޅާ އެމާއްދާ ދޫކޮށްލާފައި ގޮސް އެގޮތަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން 

އިޞްލާޙެއް އަންނަ މާއްދާތައް އިޞްލާޙު ކުރަމުންގޮސް އެންމެ ފަހުން 
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 545އެހެންނޫންކަމަށްވަނީވިއްޔާ ކޮންމެ މުޅިގަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާނީ. 

މާއްދާއެއް އިއްވަވާފައި ވޯޓެއް ނަގާކަމަށްވަނީވިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑު 

މައްސަލައަކަށްވާނެ. މާއްދާއެއް އިއްވެވުމަށްފަހުގައި އެމާއްދާއަކާމެދު 

ބަހުސްކުރެވި އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިއްޖިއްޔާ އިޞްލާޙެއް ފާސްނުކޮށް 

ނޭޅޭކަމަށްވެއްޖިއްޔާ އެމާއްދާ ދޫކޮށްލާފައި ގޮސް ފާސްކޮށްގެން އިޞްލާޙު ހުށަ

 550ދެވަނަ މާއްދާއިން ތިންވަނަ މާއްދާއިން މިހެންގޮސް އިޞްލާޙެއް 

ހުށަހެޅިއްޖިއްޔާ އެހުށަހެޅޭގޮތަކަށް ބަދަލެއް ގެންވަން ބޭމިއްޔާ ބަދަލެއް 

ގެންނަވާ ގޮތަކަށް ނޫންކަމަށްވަނީވިއްޔާ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުވެސް އެބޭފުޅުން ގެންނަން  111ޅުއްވާ ހުށަހަ

ބޭނުންފުޅިއްޔާ ހަމަ ހުށަހަޅުއްވާނީ. ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅު ނޫނިއްޔާ 

 555ދޫކޮށްލައްވާނީ. އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ތާއީދު ނުލިބިއްޖިއްޔާވެސް އެއިޞްލާޙު 

ކުރުމަކީ ވެވިދާނެކަމެއް. ދޫކޮށްލައްވާނީ އެގޮތުގެ މަތިން ގެންގޮސް މީތި ފާސް

ނޑު އެދޭ ވާހަކަ  އެހެންވީމާ މިގޮތުގެ މަތިން ކަންތައް ކޮށްދެއްވުން އަޅުގަ

ރި ދަންނަވަން. ކޮންމެ މާއްދާއެއް އިއްވަވާނީ، އިއްވަވާފައި އެއަށް ޢިއްޒަތްތެ

މިއްޔާ ބަހުސްކުރައްވަން، އިޞްލާޙެއް މެންބަރުން ބަހުސް ކުރަން ބޭނު

 560ޔާ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަން ނުވަތަ ކުރިން އިޞްލާޙު މިއްނުހުށަހަޅަން ބޭ

ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުން އެމާއްދާއަކާ ހަމައަށް އައުމުން އެ އިޞްލާޙެއް 

ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ އަތް ނަގާފައި އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ 

ދަވަން. ކުރިއަށް ގެންއެއްގޮތަށް ވާހަކަ ވިދާޅުވާން ތާއީދު ލިބިއްޖިއްޔާ އެއާ 

 މިގޮތުގެ މަތިން ނިންމަވާ ދެއްވުން އެދި ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 565 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު 

ނޑު އެދުވަސްވަރު   އަޙްމަދު މުޙަންމަދު  ގަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ ހުށަހެޅުނު އިރުގައި އަޅުގަ

ކަންތައް ހުރިގޮތުން ޖަލްސާއަކަށް އާދެވޭގޮތެއް ނުވި. އެހެންވުމާއެކުގައި  ހަކަދެއްކެވުން:ވާ

ނޑުވަނީ އިޞްލާޙެއްވެސް ހުށަނޭޅި. ދެން މިހާރު  އެދުވަސްވަރު އަޅުގަ

 570ފުރަތަމަ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ އަދި އެ ދެލިކޮޕީއަށް ގެންނެވި އިޞްލާޙާއެކު 
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ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އެއަށް  ދެވަނަ ގަވާއިދެއް ހުށަހެޅި މިހާރު މީ އަޅުގަ

ބަހުސްކުރަމުންދަނީ. ކޮންމެއަކަސް ގަވާއިދު އެކުލަވާލައްވާފައިވަނީ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ނަންގަވާފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުން  25އަޅުގަ

ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް 

ނޑު ޔަޤީންކުރަން. ކޮންމެވެސް އެބޭފުޅުންގެ ކުރައްވައިގެންކަން އަޅު   575ގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރަން. ދެން  މަސައްކަތަށް އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް  ނޑު މިދެލިކޮޕީ ބަލާއިރުގައި އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ގެންނަން ފެންނަ ބައެއް ކުދިކުދި ބަދަލުތައް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ 

ނޑަށްވެސް ފެންނަނީ މިގަވާއިދު ހަމަ ފެށިގެން މާއްދާއަކުން  އަޅުގަ

 580މާއްދާއަކުން ކުރިއަށްގެންގޮސް ގަވާއިދު ނިންމާލަން. އެއްވަނަ މާއްދާ 

ކިއުމަށްފަހު އެމާއްދާ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ނުކިޔެއްކަމަކު އެމާއްދާ 

މިގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ މާއްދާ އެއަށް އިޞްލާޙެއް އޮތްތޯ ސުވާލުކުރައްވާ 

ވެސް ފަރާތަކުން އިޞްލާޙެއް ހުށަނާޅައިފިކަމުގައިވަނީ ވިއްޔާ އެއަށް އެއް 

އެމާއްދާ އެނިމުނީ. ދެން އަނެއްކާ ދެވަނަ މާއްދާއަށް މިގޮތަށްގޮސް 

ނޑަށް ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.   585 މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ނިންމާލަން އަޅުގަ

 

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޙޫވަބަރަކާތު هللاއްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުޢަ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ 

ނޑުވެސް މިތެދުވީ މިއަދުގެ މިޑްރާފްޓްގެ ގަވާއިދު   ލަތީފްމެންބަރު ޢަބްދުއް  އާދެ، އަޅުގަ

ފާސްކުރުމާބެހޭގޮތުން މިތަނުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ބޭހޭގޮތުން އެއްޗެއް   މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 590މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އޮނަރަބަލް ދަންނަވާލަން. އާދެ، ޝައްކެއްނެތް 

އަލްފާޟިލް އިލްޔާސް އިބްރާހީމް އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް 

އަގުހުރި ހުށަހެޅުއްވުމެއް. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި 

އެހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކުރިން މިކަންތައްތައް އަވަސް ކުރުމާބެހޭގޮތުންވެސް 

ނޑުވެސް ވަރަށް އަގުހުރި ވާހަ ކަފުޅެއް ދައްކަވައިފި. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 595އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ޝައްކެއްނެތް ސ. 

ނޑުމެން  އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުގަ
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އިވާ މެންބަރުން ކުރައްވާފަ  25އައްޔަންކުރި ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ 

ނޑުމެންގެ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް އެ ޑްރާފްޓް  މަސައްކަތްޕުޅުތަކަކީ އަޅުގަ

މެންބަރުންނަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް  25ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ޢިއްޒަތްތެރި 

 600ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފަދަ ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް އެބޭފުޅުން 

ނޑު  ދަންނަވާނީ ސ. އަތޮޅުގެ ކުރައްވާފައި އެވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ފެއްޓެވިއިރު ދެއްކެވީ އެހެންގޮތަކަށޭ 

ނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޖަލްސާގައި މިދެކެވޭ  ނިންމެވިއިރު އަޅުގަ

ކުރައްވާ ފާނުގެ ވާހަކަފުޅަށްވެސް ތާއީދުވާހަކަފުޅާ އެއްގޮތަށް އެމަނިކު

ނޑު ދަންނަވާނީ  ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލެއްވީ.  605އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑަށް އެއްގަޑިއިރުގެ ވަގުތު މިދިޔައީ  ނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް ގާތްގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އްވެސް މަސަ މިގަވާއިދަށް އެ  އްކަތެއް ނުކުރެވި. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ގިނަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކުގައި ވާފަދައިން ކޮންމެ މާއްދާއެއް 

 ވިދާޅުވާގޮތަށް ފަށަމުން އެކެއް ދޭތް ތިނެއް އެހެން ނިންމަމުން ވަކިވަކިން އެ 

ނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ މާއްދާތަކެއް މީގައި   610ގޮސްފިނަމަ މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ނޑުވެސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  ފާސްކޮށްނިމިއްޖައިސް. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑުވެސް ކޮންމެ މާއްދާއެއް ހުށަހަޅާ ތާއީދު ކުރާގޮތަށް ނިންމުމަށް އަޅު ގަ

 ހުށަހަޅާ ތާއީދު ކުރަން. ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. 

 

 615ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، ގިނަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުގެ އަދި ޝުޢޫރުތައް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު އިޙްސާސްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެދިވަޑައިގަންނަވާ  އަޅުގަ

ވާތީ. ދެން އެއީ ދަތިކަމަކަށް  ނިންމާލުން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ނުދީ

ނޑު ދަންނަވާލަން މިހާރު އޮތީ އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް  އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ގެންގުޅުއްވާ ބޭފުޅުން ނޫނީވިއްޔާ. ދެން މިމަޢުޟޫޢުގައި އިތުރަށް ވާހަކަ 

ނޑު އެދޭކަމެކޭ. އެއީ މަޖިލީހުގެ   620ދައްކަން އެދިވަޑައިނުގަތުން އެއީ އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް މިހާރު ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ޚި ޔާލުފުޅު ހުރިގޮތް އަޅުގަ

އިޙްސާސްކުރެވޭ. އެހެންވީމާ ހަމަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ 
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ނޑު މިހިރީ ތައްޔާރަށް. އެހެންވީމާ  ގޮތަށް އެކަންތައް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު  މިހާރު އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 625. ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ދެން އިތުރު ޚިޔާލުފުޅެއް އަރުވާނަން

ނެތީވިއްޔާ އެހެން ބޭފުޅުން އެހަށް މިވަގުތު މިފުރުޞަތު 

ނޑުގެ އެދުމެކޭއެދިވަޑައިނުގަތު ނޑު މަކީ އެއީ އަޅުގަ . އާދެ، މިހާރު އަޅުގަ

ފުރުޞަތުމިއަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ސަމީރަށް. އަޙްމަދު

 630 

 

ނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑުމެން އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅާފައިވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ޤަސް  މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  ދުކޮށްލީ އަޅުގަ

ށް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހަށޭ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮމިޓީއަކަ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދުގައި   635ގޮސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުށަހެޅުމާ އަދި ޚިލާފުވުމަކަށް ނުވާނޭ.  ނުހިމެނުމަކީ އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިޢިއްޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ ދަންނަވާލާ ހިތްއޮތީ އަޅުގަ

 25އިޞްލާޙާމެދު  111ޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހާ ޢިއް

މެންބަރުން ނިންމަވާފައި މިއޮތީ އޭގެތެރެއިން ބައެއް އިޞްލާޙުތައް 

 640ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ އަދި އޭގެތެރެއިން ބައެއް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ބައެއް 

ގޮތަށް އިޞްލާޙުތައް މުޅިން ރިޖެކްޓް ކުރައްވާފައި. އެހެންވީމާ އެކަން އެ 

އެއީ މިމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާނެ ގޮތެއްތޯ 

ނޑު އެދެމޭ މިހާރު އިޞްލާޙުކުރައްވާފައި  ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

މާއްދާއަކަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުގެ ކުރިން  ވާއިދުގައި މާއްދާއަކުން އޮތް ގަ 

 645ން އިޞްލާޙުތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރު

އިޞްލާޙާމެދު މިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  111

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ، އެކަމަށް ވޯޓެއް އައްސަވާ 

ދެއްވުމަށްފަހުގައި އިޞްލާޙުކުރައްވާފައި އޮތް ގަވާއިދާ މެދުގައި ވޯޓަށް 
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ދެއްވުމަށް. އެހެންވީމާ އެވާހަކަ  މާއްދާއިން މާއްދާއަށް އައްސަވާ

 650 ދަންނަވާލަން މިފުރުޞަތު ބޭނުންކުރީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ ފުރުޞަތަކަށް   އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ

 ހުށަހެޅުމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ތާއީދު ކުރަން. އަދި ހަމަ އެއާއެކުގައި ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމުމަކީ   ވާހަކަދެއްކެ�ެވުން:

ނޑު އެގޮތަށް ދަންނަވާލީ. ވަރަށް   655މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުމަކަށް ނުވާތީ އަޅުގަ

ގިނަ ބޭފުޅުން އެވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި އަދި ރައީސްވެސް އެކަމާބެހޭގޮތުން 

ނޑު މާ ދިގުކޮ ށް ނުދައްކަންވެސް އިޝާރާތް ކުރެއްވުމާއެކުގައި އަޅުގަ

މާގިނަ ވާހަކައެއް ދަންނަވާކަށް ގަޞްދެއް ނުކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 660 

ނޑު މީގެކުރިން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ

ޗެއް ދަންނަވާނުލާ އެވަގުތު ގެންދެވުނީ މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅަށް އެއް

ނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާއެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ

މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީ މަޖިލީހަށް. މަޖިލީހުން 

 665ނިންމެވީ ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް އިޞްލާޙުތައް ފޮނުވަން. އެނިންމެވި 

މިޓީއަށް ގެންދެވީ. ދެން ކޮމިޓީން އޭގެތެރެއިން ގެންނަން ނިންމުމަކަށް ކޮ

ގަވާއިދަށް ގެންނަވާފައި ދެވަނަ  ނެވި އިޞްލާޙުތައްފެނިވަޑައިގެން

ނޑު ދެވަނަ  ދެލިކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުއްވީ. އަދި މިއަދު މިތާނގައި އަޅުގަ

ނޑު ދެލިކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާފައި އެއާއެކީގައި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅާފައި އަޅުގަ

 670 ގެންނަން ފެނިވަޑައިނުގަތް ދެންނެވީމު އެއިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީން

އިޞްލާޙުތައް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް އެއިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުން 

އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނަމަ އެގަވާއިދުން 

ރުޞަތު މިތަނަށް ހުށަހަޅުއްވަން. އެހެންވީމާ އެގޮތަކަށްވެސް އެފު

ގެއްލިގެނެއް ނުދޭ. ދެން މިހާރު ހުށަހެޅެމުން މިދަނީ މާއްދާއަކުން 
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 675މާއްދާއަކުން ދަންނަވަމުން ފާސްކުރައްވަމުން ގެންދަން. އެހެންވީމާ އެ 

ކޮންމެ މާއްދާއެއް އައިމާ މާއްދާއަކަށް އެއަށް ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައިހުރި 

ނޑުމެން ކިޔާ ނުވަތަ އެބޭފުޅަކު  އިޞްލާޙެއް އަދި މިތާނގައި އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާ އޭރުންއެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. އެހެންވީމާ އެއްގޮތަކަށްވެސް 

ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި އިޞްލާޙަކަށް ވާހަކަ ދައްކަވާނެ ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން 

 680  ން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެބައެނގޭ.ނުދާކަ

 

އީސް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަޝު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 ކުރިން 

ނޑު އެހެން  މެންބަރު މަޙްމޫދު ޝައުޤީ   ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމެއް އަނބުރާ ގެންނަންވެގެން. އަޅުގަ

 685ހުށަހަޅާލީ އަވަހަށް މި މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރިލެއް   ވާހަކަދެއްކެވުން:

މަސައްކަތް ވަރަށް ފުރިހަމަކަމަށް  މެންބަރުންގެ 25ބޮޑުކަމުން. އަދި 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެހެންނަމަވެސް ގިނަ މެންބަރުންނަށް  އަޅުގަ

ފެނިވަޑައިންނަވަނީ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ފާސްކުރަމުން ގެންދަންކަމަށް 

ނޑަށް  ފެންނާތީ އެންމެ އަވަހަށް މިކަން ގެންދެވޭނެ ގޮތެއްކަމަށް އަޅުގަ

 690އެގޮތް. އަދި އެގޮތަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު  ވެސް މިހާރު ފެންނަނީ

ނޑު  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެކަމުގައި އަޅުގަ ގޮތްކަމަށް�ްވެސް އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުން ހުރިހާ ވާހަކައެއް މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑު ދެން  އިލްޔާސް އިބްރާހީމް އެވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ވިދާޅުވީމާ އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް ފެންނަނީ އެގޮތަށް އިތުރަށް އެއްޗެއް  ނުދަންނަވާނަން. އަޅުގަ

 695 ގެންދަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑުމެންވަނީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ނޑަށް ހީވާގޮތުގައިވިއްޔާ އަޅުގަ  އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

 ރު ގިނަ މިގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ނިންމާފައި. މިހާ އަޙްމަދު ޒާހިރު  މެންބަރު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ ކިހިނެއްތޯ ކުރިއަށް ގެންދާނީ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންވަނީ މާކުރިން  ނޑަށް ހީވަނީ. އެކަމަކު އަޅުގަ  700އެގޮތަށްހެން އަޅުގަ
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އެގޮތް ނިންމާފައި. މިހާރު އޮތްގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ މިއޮތީ ގަވާއިދަށް 

ނޑަށް ވިސްނިފައިއޮތީ މިހާރު އިޞްލާޙްތަކެއް ހު ށަހެޅިފައި. އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގައި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަންޏާވެސް 

ހުށަހަޅުއްވާނީ މަޖިލީހަށް ލިޔުމަކުން ފޮނުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް. އޭގެ 

 705އިތުރަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުއްވޭނީ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް 

ބަދަލެއް ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ. ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ނޑަށް ހީވޭ ކޮންމެ މާއްދާއެއް  ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވިހެން އަޅުގަ

އަޑުއިއްވުމުން އަނެއްކާވެސް އެމާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާނިއްޔޭ. 

ނޑަށް ޤަބޫލުވެ ނޑަށް ވިސްނިފައިއޮތީ އަދި އަޅުގަ ސް ކުރެވެނީ އަޅުގަ

 710މަޖިލީހުން މިހާރު ނިންމަވާފައި�ައޮތީ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަން 

ބޭނުންފުޅުވާ، ބޭފުޅުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަވާށޭ. އެ އިޞްލާޙުވަނީ 

ހުށަހަޅުއްވަވާފައި. އޭގެފަހުން މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވަނީ އެއާބެހޭގޮތުން 

ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަށް ނޫނިއްޔާ މި ބައްލަވާ 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ލަފާފުޅެއް ގެންނަވަން. އެލަފާފުޅެއްވެސް އޮތީ 

ނޑަށް   715ގެންނަވާފައި. އެހެންވީމާ، މިހާރު ގެންދެވޭނެ ގޮތެއްކަމަށް އަޅުގަ

ވިސްނެނީ އެއީ މަޖިލީހަށް މިހާރުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ވަކި މާއްދާއަކަށް  ންދަވާއިރުގައިމާއްދާއަކުން ގެ ވިދާޅުވާގޮތަށް މާއްދާއަކުން

އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނެތްކަމުގައިވަންޏާ އެމާއްދާއަކަށް މި 

ނޑަށް  ނޭޅުއްވޭނެހުގައި ވަގުތުން އިޞްލާޙެއް ހުށަމަޖިލީ ކަމަށް އަޅުގަ

 720ނޭޅުއްވޭނެކަމަށް މިހެން ދަންނަވަން އުނދަގޫވެސްވޭ. އެހެން ހުށަވިސްނެނީ. 

ތެރި މެންބަރުންނަށް ބޭނުންފުޅިއްޔާ އިޞްލާޙެއް ޢިއްޒަތް ،މިދެންނެވީ

ހުށަހެޅުއްވޭނެ. އެކަމަކު އެފުރުޞަތު ދެއްވާފައި ވަނީ. ވީމާ މަސައްކަތްވެސް 

އަވަސްކުރަންވެސް ގޮތްތަކެއް ނިންމަން އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ. އެހެން 

ނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ މަޖިލީހަކު އަބަދުވެސް ދެވޭނީ  ނަމަވެސް އަޅުގަ

 725އާ ހެދިފައި އޮންނަ ގަވާއިދު ތަކާ އެކީގައި އެއިން ބަނދެވިފައި އާދަކާދަ

ނޑުމެން ގޮތެއް  ނޑުމެން މިތިބެނީ. އޭގެތެރެއިން ކަންނޭނގެ އަޅުގަ އަޅުގަ
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ނޑަށް ވިސްނޭގޮތުގަވިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި  ނިންމަންޖެހޭނީ. ވީމާ އަޅުގަ

އްވިޔަސް ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ހުށަހެޅު

ވަނަ މާއްދާއިން ހުށަހެޅިފައި ލިޔުމަކުން ލިބިވަޑައިގެންފައި  1މިސާލަކަށް 

ނޑަށް ވިސްނޭގޮތަވިއްޔާ މިހާރު އެ އިޞްލާޙެއް   730ނެތްކަމުގައިވަންޏާ އަޅުގަ

ވަނަ  1މަޖިލީހުގައި ވަގުތުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތޭ. އެހެނެއްނޫން 

ވާފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް އަދި މާއްދާއަށް�ް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއް

އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމަށްވަންޏާ އެކަމުގެ ފުރުޞަތު 

ނޑުވެސް  ނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން އަޅުގަ އޮންނާނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް   735 111ދެކޭގޮތުގައިވިއްޔާ އަޅުގަ

ވެސްގޮތެއް ނެތް. އެއީ އެއް އިޞްލާޙު މިތަނަށް ހުށަނޭޅި ހަމަދެވޭނެ

ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމުގެ އިޞްލާޙާ

ނޑުވެސް  ނޑަށް ފެންނަނީ. ވީމާ އަޅުގަ ފުރުޞަތުވެސް ލިބޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ތ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި 

 740ބަރުގެ ފަހުގައި އަދި ފަހުގައި ކޮންމެވެ�ެސް އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ކަންނޭނގެ އެއާ 

ނޑު ތާއީދުގުޅޭގޮތު ކުރަން. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ން. އެއަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ޚިޔާލުގެ ތަފާތެއް އައުމަކީ  އަޅުގަ

ނޑުމެން ޚިޔާލުތަފާތުވެދާނެ. އެކި މައްސަލައެއްނޫން  ކަންނޭނގެ. އަޅުގަ

 745މަގުމަގުން ދާއިރުގައިވެސް ބައެއް މީހުން ދެކޭނެ ވަކި މަގަކުން ދިޔައީމާ 

ކުރުވާނެކަމަށް. އަނެއް ބަޔަކު ދެކޭނެ ހަމަ އެމަގުން ދިޔައިއްޔާ 

ދިގުވާނެކަމަށް. އެކަމަކު ދާ މަންޒިލަކީ އެއް މަންޒިލެއް ކަމަށްވަންޏާ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. ވީމާ ބައެއް އަޅުގަ 

ނޑުމެން ވާހަކަދައްކާއިރު ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ފަހަރަށް އަޅުގަ

 750ހީފުޅުވެދާނެ ކަންނޭނގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ކުޑައިމީސްބަހެއް ބައެއް 

ހަލަ ގޮތަކަށޭ ބަހެއް ލިބޭކަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ކުޑައިމީސްބޭފުޅުންގެ 

ނޑަކީވެސް  މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި  25އެވާހަކަދެއްކީ. އެހެނެއްނޫން، އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެވެސް ޚިޔާލު އެއްގޮތްނުވެ ބައިވަރު ކަންތައް  މެންބަރެއް. އަޅުގަ

ނިމިފައި އެބަހަރި އަޣްލަބިއްޔަތާ އެއްގޮތަށް. އެހެންވީމާ ކޮންމެހެން އެ 

 755ޚިޔާލެއް  ކީ ކޮންމެހެން ދާން ލާޒިމުއެއާއެ ނިންމޭ ޚިޔާލަކީ އެއީ ހަމަ

ނޫންކަންނޭނގެ. ވީމާ ޚިޔާލުގެ ތަފާތުވުމަކީ އެއީ މައްސަލެއެއް ނޫން 

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ނކަންނޭ

 ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 760ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ނިންމަވައިފި. އެހެންވީމާ،  ދަދެއްގެ ބޭފުޅުން އައާދެ، ގިނަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މި ޤަސް މިހާ ދުކުރަނީ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރު އަޅުގަ

ޓަން. ށްގިނަ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަ

އެހެންވީމާ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ދަންނަވަމުން ގެންދާނީ. ކޮންމެ 

އެއް ދެންނެވުމުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައޮތް އިޞްލާޙުތައް އެ ބޭފުޅުން މާއްދާ

 765ވާނަމަ ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް އެހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން އެއިޞްލާޙު

ނޑުމެން  ހުށަހަޅުއްވާނީ. އިޞްލާޙެއް ނެތްކަމަށް ވާނަމަ އެމާއްދާއެއް އަޅުގަ

ހެންގޮސް އިޞްލާޙުތައް ބާއްވާފައި ޖެހިގެން އޮތް މާއްދާއަށް ދެންދާނީ. އެ

 ގައި ނިމުނީމާ ގަވާއިދު އެކުގައިއަންނަ މާއްދާ އިޞްލާޙާ އެކީ

 ނުހިމެނޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ފާސްކޮށްލާނީ. އަދި ބައެއް މާއްދާއަކަށް 

 770ހުރި އިޞްލާޙުތައްވެސް އެ އިޞްލާޙުތައް އެ އިޞްލާޙަށް ވަކިން މިތަނަށް 

ވޯޓަށް އެހި ފާސްވެގެން އެކަން  ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިއްޖެނަމަ އެއަށް

ވެސް ނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެއެގޮތަށް ގެންދާނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ޚިޔާލުފުޅަކީ ގަވާއިދު ފާސްކުރުންކަން. އަދި ފާސްކުރައްވަންވީ�ީ ވީހާވެސް 

ނޑުމެން މިހާރު މި  ،އަވަހަކަށް  ފާސްކުރެއްވޭތޯ ބެއްލެވުންކަން. އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ފަށައިގަންނަގޮތުގަ   775އި އަޅުގަ

މާ މިގޮތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާގޮތް ނުހިމެނިއެއް ނުދާނެ. އެހެންވީ

ނޑު އަމީން ޢާންމަށް ކުރިއަށްގެންދަން ޤަސް�ް ދުކޮށް އަޅުގަ
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ދަންނަވާލާނަން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ މި

 ލަން. މާއްދާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާ

 780 

ވަނަ  1ގެ ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައިވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހު] އިދާރީ މޭޒުން އިއްވުން:

  ]އިއްވެވިއެވެ. މާއްދާ

 

ފާޅުކޮށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަވަން�ް އާދެ، މެންބަރަކު މިއަށް ޚިޔާލު ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު  ލު މިތަނަށް ހުށަހެޅުއްވުންޚިޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށްވާނަމަ  785އަޅުގަ

 އެދެން. 

 

ނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވަނީ  މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ  94ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި�ިމާއްދާގެ )ހ( ގައި މިއޮންނަ " އާޠިފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 790 19ޖުލައި  2004ލިބިދޭ ބާރުގެ މަތިން  ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ނޑަށް ބޮޑަށް ހަނދާންވަނީ މަޖިލިސް  ވި ހޯމަ ދުވަހު އެއްކުރި"، އަޅުގަ

ގައި ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ފަހަރުގައި  15އެއްކުރެވިފައިވަނީ ޖޫން 

ކުށަކަށްވެސް ވެދާނެ. އެހެންނޫން ކަމަށްވަންޏާ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުގައި 

ނޑު ހުށަހަޅާލަން. ޖުލައިގައި ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވުނުކަންވެސް  19 އަޅުގަ

ނޑު ހަނދާން އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލިސް އެއްކުރެވުނު   795އަޅުގަ

ނޑު ބޮޑަށް ހަނދާންވަނީ ޖޫން  އޭ. ޝުކުރިއްޔާ  15ދުވަހެއް ކަމަށް އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ބަރު އެވިދާޅުވި ވާހަކައަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަން. މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 800އެއީ އެ މެންބަރު އެހެން އެވިދާޅުވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޙަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް. 

އެއީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އިންތިޚާބުކުރެވި މެންބަރުން ހުވާ 

ޖޫންގައި. ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާގޮތުން ޚާއްޞަ  15ކުރައްވާފައިވަނީ 

ނޑީގައި އިށީނދެވޭނީ ހުވާ ކުރައްވައިގެން. މަޖިލީ ހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮ
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އެހެންނަމަވެސް އަދި ހުވާ ކުރެއްވުމަކުން އެއީ މަޖިލިސް އެއްވީ ކަމަކަށް�ް 

 805ވަނަ ދުވަހު.  9ބެލޭކަށް�ް ނެތް. މަޖިލިސް އެއްކުރައްވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 

ފޮނުއްވަވާ މަޖިލިސް އެއްކުރައްވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް 

ސިޓީއަކުން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހާ 

ޙަވާލުކުރައްވަނީ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީސް 'އެއްކުރި' އެއްކުރި އެބަސް 

ބޭނުންކޮށްފައި އެއޮތީވެސް. މަޖިލިސް އެއްކުރި ދުވަސް، މަޖިލިސް 

 810ވާ ކުރެއްވި އެކުލަވާލި ދުވަހެއް ނޫން. ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހު

ވީ ހޯމަ ދުވަހު އެއްކުރި އެބަސް ބޭނުންކޮށްފައި އެއޮތީ.  19ދުވަހެއް ނޫން. 

އެހެންވީމާ އެގޮތަށް އެއޮތީ. ދެން އެކަން ހިނގިގޮތް މިދެންނެވީ. މީގެ 

ނޑުމެން ތެރޭން އަދިވެސް ޚިޔާލުފުޅު ތަފާތު ވެއްޖީވިއްޔާ އެޔަ ށްވެސް އަޅުގަ

އެކީގައި ން މީގައި މިހެން ލިޔެފައިއޮތްގޮތާ ކުރާނަން. އެކަމަކު އެކައިޙްތިރާމު

 815 މިދަންނަވާލީ.

 

 ވަނަ މާއްދާއަށް�ް  1ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު 

ނޑު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިން. އެއިޞްލާޙަކީ "މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން   އަޅުގަ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙްތަކެއް ހުރިކަމަށް   ވާހަކަދެއްކެވުން:

 820ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  94ބަޔާންކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ މަތިންނޭ" ކިޔާފައި މިއޮންނަ 

ނޑު  ވާއިދުގެ ފުރަތަމަ މާއްދާގެ )ހ(ޖުމްލައިގައި ގަ  މިހާރު އަޅުގަ

ލުކުރާގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޤަބޫ

ނޫނިއްޔާ އަދި އެހެންވެސް މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 825ވެވަޑައެއްނުންގަނަވާ. އަށް އިޞްލާޙުގެންނަން މަޖުބޫރު ޤާނޫނުއަސާސީ

އެމަނިކުފާނު  ވެގެންލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުއެހެންވީމާ، އެއީ ރައީސު

ކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގެންނެވި ކަމެއްނޫން. އެމަނިކުފާނަށް އެފަދަ 

އިޞްލާޙުތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަން ފެނިވަޑައިގެން 

ގައި  2005ފެބްރުއަރީ  14ކުރެއްވި ކަމެއް. މީގެ އަލިގަދަ ހެއްކަކީ، 
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ނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖު  830މްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި އަޅުގަ

ސީއަށް ގެންނަން ފެންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަނޫނުއަސާ

ތަކާ އެއިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމުގައި ވިސްނާފަވާ ކަންތައްތައް. މި އިޞްލާޙު

ފޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި. މީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ފުގައިގެން ދެއްވާފައިއޮތް ތަޢާރުގުޅި ހުށަހެޅުއްވި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކާ

ނޑު   835ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގެންނަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީ ކަމަށް އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ އެއްޗަކީ މިއީ ބަހުގެ ވަރަށް ކުޑަ ކުޑަ ތަފާތަކަށްވެސް 

ނޑުގެ މަޤްޞަދަކީ މި ބަސް . އެކަމަކު މިއީ ވެދާނެ އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ

ފުޒު ތަފާތުކޮށްލުމެއް ނޫން. މީގައި ޙަޤީޤަތެއް ހާމަކުރުން. ހަމަ ލަ

ނެއް ނޫނޭ ޤާނޫނުއަސާސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލާޒިމްވެގެ

 840ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތާ އިޞްލާޙު

ވާފައި މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ހުރި ނެތް ގޮތުގެ މައްޗަށް ބައްލަ

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން 

ޑައިގެންނެވީތީއޭ. އެހެންވީމާ އިޞްލާޙުގެންނެވުމަށް އެމަނިކުފާނަށް ފެނިވަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ވަރަށް މުހި�ިންމު ކަމެއް މި މާއްދާގައި  މިއީ އަޅުގަ

 845ފެނިވަޑައިގަންނަވާ"  މިއޮންނަ "ގެންނަންޖެހޭ" އޮތް ލަފުޒު "ގެންނަން

ކަމަށް ބަދަލުކުރުން. އެހެންވީމާ މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ވަރަށްބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

އާދެ، ތިބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުގައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭގޮތުން އޮތް ލިޔުމުގައި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން "ގެންނަންޖެހޭ" އެހެން ލިޔެފައި�ައޮތް ގޮ  850ތްވެސް އަޅުގަ

ޖުލައިގައި މަޖިލިސް އެއްކުރައްވާ  19ބަޔާންކުރެވިފައިމިވަނީ. އެއީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅުގައި އޮތް ޢިބާރާތަކީ 

ގެންނަންޖެހޭކަމަށްވާތީ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަވާއިދުގައި ލިޔެފައި އޮތީ. 

ތް އިޞްލާޙަށް ތާއީދު ދެން އިޞްލާޙު މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮ

ނޑުމެން އެކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނަން.   855 ލިބޭކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަ
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 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މިމާއްދާއަށް މާލޭގެ  މާލޭ މެންބަރު 

 އެއާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޠި�ިފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙާ އަދި  އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް 

ނޑުވެސް އެއްޗެއް  ވާހަކަދެއްކެވުން: ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވި އެއްޗަކަށް އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް ވިސްނޭގޮތުގައި މާލޭގެ މެންބަރު އެވިދާޅުވި   860ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައި  94ވިދާޅުވުން ރަނގަޅުކަމަށް ވިސްނޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލިސް އެކުލަވާލުމާ އެއްކުރުމުގެ މާއްދާ. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖި

މިމާއްދާގައި އެކުލަވާލުމާ އެއްކުރުން ތަފާތުކުރައްވާފައިވޭ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

ވިދާޅުވިފަދައިން. އެހެންނަމަވެސް މި ގަވާއިދަކީ އެކުލަވާލެވުނު މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން ބޭނުންކަމަށްވަންޏާ. އެހެންވީ  865މާ ގަވާއިދު. އެތަފާތު ކުރަން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެ  ޖޫން ގެ ތާރީޚަށް އެބަދަލުކުރީމާ އެއްކުރި  15އަޅުގަ

ނޑުމެން  އެބަސް އެތާއޮތުމުން އެއީ މައްސަލައަކަށް ވާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ބަސް ބަދަލުކޮށްފައި ކަމުގެ އަސްލަށް ރުޖޫޢަ�ަ ވާންވީހެން. އެއީ މަޖިލިސް 

ގަވާއިދަކީ އެކުލަވާލެވުނު  އެކުލަވާލުމާއި އެއްކުރުން ތަފާތުކަމަށްވަންޏާ މި

ނޑުމެން   870މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު. ކޮންމެހެން އެތާރީޚުގައި މިތަނަށް އަޅުގަ

ނޑިތަކެއްގައި ބޭތިއްބި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދެއް ނޫން. އެހެންވީމާ އެދެކަމަށް  ގޮ

ނޑުމެން  ނޑަށް ދެންނެވޭނީ އެތަން އަޅުގަ ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުގަ

ވި މިވެނި ދުވަހަކު އެކުލަވާލެވުނު މަޖިލީހުގެ ޖޫން  15ބަދަލުކޮށްލަންވިއްޔޭ 

 ގަވާއިދޭ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 875 

ނޑު ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންވަނީ. އެއްކަމަކީ  އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު   ދެ ނުކުތާއެއްގައި އަޅުގަ

 ވަނަ މާއްދާއަށް މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  1ގަވާއިދުގެ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ޞްލާޙުގެންނަން ނުފެންނަ ވާހަކަ ދެންނެވުން. ގެންނަން ނުފެންނަނީ އި ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަ  94އެކުލަވާލުމެއްނޫން މީގައި މުހިންމީ، އެއްކުރުން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 880މާއްދާ ބަޔާންކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިއްޖެ 

ނޭ. ހިނދެއްގައި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެއްކުރަންވާ



 35 

އެއްކުރުމުގެތެރޭގައި އެއްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭކަމެއް އިނތިޙާބު ބޭއްވުން، 

ހުވާކުރުން، އެކުލަވާލުން. އެހެންވީމާ މީގެ މުހިންމު ނުކުތާއެއްގެ 

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އެއްކުރަންވާނެއޭ.  ޕޮއިންޓަކީ ޓްސޭލިއަން

 885ލަވާލީކީ ނޫން އެހެންވީމާ އެހެންވީމާ އެގޮތުން އެއްކުރީ މި މަޖިލިސް. އެކު

ން�ް ކައި ހިނގާ މަރުޙަ�ަލާތަކުގެ ތެރެއިއެކުލަވާލުމަކީ އެއްކުރުމަށްޓަ

މަރުޙަލާއެއް. އިންތިޚާބު ބޭއްވުން، މެންބަރުން ކުރިމަތިލުމަށް 

އެންމެ މުހިންމު ޕޮއިންޓަކީ އެއްކުރުން.  އިޢުލާންކުރުން، ކުރިމަތިލުން، މިއީ

ނުފެންނަ ވާހަކަދަންނަވަން. ދެވަނަ އެހެންވީމާ އެއިޞްލާޙުގެންނަން 

 890އިޞްލާޙަކީ ޑރ. ޙުސައިން�ް ރަޝީދު ޙަސަން، ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު. 

އެވެސް ގެންނަން ނުފެންނަ ވާހަކަދަންނަވަން. ސަބަބެއް ނެތިއެއްނޫން. އެއީ 

ފެންނަ އިޞްލާޙެއް ނޫން. މި މަޖިލިސް އެއްކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ހުރިކަމަށްވެގެން. އެހެންވީމާ  މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ތަކެއް ޖެހޭތީ. ންނާކަށްނޫން. ގެންނަން އިޞްލާޙު ފެންނަ އިޞްލާޙެއް ގެ

ނޑު ދަންނަވަން ޝުކުރިއްޔާ.   895 އެވާހަކަ އަޅުގަ

 

ޠި�ިފް ޝުކުރިއްޔާ، މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢާ�ާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށް  އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްކަމަކަށް�ް އަޅުގަ

ނޯޓްކުރެވިފައެއް ނެތް. އެވާހަކަ އެހެން ވިދާޅުވީމާ އެކަން ސާފުކޮށްލާ 

ނޑު ރިޔާސަތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާލީ. ދެން މިހާރު   900ދިނުމުގެގޮތުން އަޅުގަ

އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް މާލޭގެ ޢި�ިއްޒަތްތެރި އަނެއް މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

އެގޮތަށް އެބަދަލުކުރަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފި. 

އެހެންވީމާ އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުގައި އެކަންތައް އެބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާ 

ނޑުމެން އެކަމަށް ވޯ ޓަށް ތާއީދުކުރައްވާ އެގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ އަޅުގަ

 905ވެފައި އޮތްގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް އްއަހާނަން. ދެން އެކަންތަ

 ނޑު ދަންނަވާލަދިނީ ޝުކުރިއްޔާ.އަޅުގަ 
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ނޑު ފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލީ ދެންމެ ސ.  ފުވައްމުލަކު މެންބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑު  އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ޙަސަން  ފާރޫޤްهللا ޢަބްދު  ވެސް ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަ

 910ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވި ކޮމިޓީގެ�ެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ތާއީދުކުރާ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވާ�ާހަކަދަންނަވަން އެއްވާހަކައަކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ ބަހުގެ 

ވަރަށް ކުޑަ ކުޑަ ދެ އިޞްލާޙެއް މި އައިސްގެން ހުށަހެޅިގެން މިއުޅެނީ. 

ކަމަށްވަންޏާ މިދެގޮތުންކުރެ ކޮންމެގޮތަކަށް އެހެން ހަމަ ތެދުދެތަށް ދަންނަވާ

ނޑު އޭގައި  ނޑު މައްސަލައެއް ނެތް. އެހާވެސް އަޅުގަ އޮތަކަސް އަޅުގަ

 915ކުޑަ ދެ ބަހުސްކުރަން ބޭނުން ނުވާކަހަލަ ކުޑަހިފައިގެން އެކަމާދޭތެރޭ 

މިއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  އިޞްލާޙު

ނޑުމެން މިގޮތަށް ޑްރާފްޓުގައި ގެނެސްފައި ސަބަބު ތަކެއް ހުރެގެން އަޅުގަ

ނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވާލަން މިބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ  މިއޮތީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ އިތުރަށް ދެންނެވި ވާހަކައެކޭ ދަންނަވާނީ.  މިވާހަކައަކީ އަޅުގަ

ނޑު ޙަޤީޤަތުގައި މި ފުރުޞަތަކަށް އެދުމުގެ ބޭނުމަ  920ކީ އިޞްލާޙަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ހަމަ ލިޔުމުން ޢިބާރާތް ކުރައްވާފައި ހުށަހަޅުއްވާދެއްވުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  އެދޭކަމެކޭ. ހަމައެކަނި ޚިޔާލެއްގެ ގޮތުގައި ފާޅުކުރެއްވީމާ އަޅުގަ

މައްސަލައަކީ މައްސަލައަކަށް ވާނެ. އެހެންވީމާ ކޮންމެ  އެ ޢިބާރާތްކުރުމުގެ

 925ބޭފުޅަކުވެސް މި މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާކަމަށްވަންޏާ 

ވަގުތުގައި ޢިބާރާތްކުރައްވާފައި ލިޔުމުގެ ސިފައިގައި ހުށަހަޅުއްވާ 

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށްވެސް އެ ލިޔުމުގެ ސިފައިގައި  ދެއްވައިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެ ނޑުމެންނަށް އެއާދޭތެރޭ ވިސްނާ އަޅުގަ ން އަޅުގަ

ނޑު ހިތުން މިއީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ  ވޯޓުދެވޭނީ ވަކި ގޮތަކަށް. އަޅުގަ

 930މަޖިލީހުގައިވެސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވެސް މިހާތަނަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން އާ  ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލަކީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަމުން މަޖި ލީހެއް މިއޮތީ. އާ ރޫޙެއްގައި އަޅުގަ

ނޑުވެސް މި ފުރުޞަތުގައި  މިގެންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެން އަޅުގަ
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ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 935ޑްރާފްޓް ކުރައްވާފައި  އަޙްމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވިގޮތަށް މި ގަވާއިދު ފުރަތަމަ

ފުރަތަމަ ގަވާއިދު، ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގައި ހަމަ 

ކުރެވި ގަވާއިދުގައި ހިމަނާނެ ނުކުތާތަކާ އޭގެ ބަހުސްފުޅާދާއިރާއެއްގައި 

ނޑު އުސޫލުތަކާ ދޭތެރޭ ވާހަކަދެކެވިފައި އެއުސޫލުތަކުގެ މަތިން  މައިގަ

ނޑުމެންނަށް އޮތީ ފުރުޞަތުތަކެއް ދެއްވާފައި ގަވާއިދު އެކުލަވާލާފައި އަ ޅުގަ

 940ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ބޭނުންކަމަށްވަންޏާ އެއިޞްލާޙު 

މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވަން. އެހެންވީމާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުވެސް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ތަކަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތަކުންނޫން. އަޅުގަ

ނަށް ރުޙީބުދެން ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންހަމަ ތަ

އެހެންނަމަވެސް ފާޅުކުރުމުގެ ވަގުތު ލިބެމުންދިޔުމަށް. މިނިވަންކަމާއެކީ ޚިޔާލު

ނޑު ހިތަށް  945އަރަނީ ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ވަކި ހައްދެއް އޮންނާނޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އިޞްލާޙު އަލުން ޞްލާޙު އާ އި ،އެހައްދު އަޅުގަ

ޅާ ދެވިއްޖޭ. ން ފަހަނައަހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގެ މަރުޙަލާ އަޅުގަނޑުމެ

ނޑުމެންނަށް މި ގަވާއިދު  އެހެން�ް ނޫންކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ން މިއި ހެއް ހޭދަވެގެން ހިނގައިދާނެ،ފާސްކުރަންވެސް ހަމަ އެތައް މަ

ނޑުމެން މިވަގުތު އަނެއްކާވެސް ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް   950އަޅުގަ

ޏާ. ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭކަމަށް، ލިބެމުންދާކަމަށް ވަންލާޙުއިޞް

ނޑު ހިތަށް ނޑުމެންގެ ޤަ�ައުމުއެހެންވީމާ އަޅުގަ  ،އަރަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ  ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން އަޅުގަ ވާލުކުރި މަސައްކަތަކީ ހައަޅުގަ

ގަވާއިދެއް ހެދުމުގެ މައްސަލައެއް ނޫނޭ. އެގަވާއިދެއްގެ މަތިން 

 955 ގެ ސީއަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެސް ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލުމުޤާނޫނުއަސާ

ނޑުމެންނަށް އަވަހަށް ދެވޭނީވެސް  މަސައްކަތެއް. އެހެންވީމާ އެކަމަށް އަޅުގަ

އަނެއްކާ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ބަލާއިރުވެސް 

ނޑަށް ހީވަނީ އަލުން އާ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށައެއްނޭ ޅޭނެހެން. އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން ބަލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އަޅުގަ އަޅުގަ

 960 އިޞްލާޙަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  111މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

 

ނޑު ކުރިއަށް މިގެންދަނީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ވަނަ ޖަލްސާގައި  5ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، އަޅުގަ

. ނުކުތާއެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެހުރެ ވާހަކަ ދެއްކުނުއިރު ދެއްކިފައިވާ

ނޑުމެން އޭރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަށް އެޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކާ އަޅުގަ

 965ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށް ހޮވާފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއިރުގައިވެސް ވާހަކަ 

ދެކެވިފައިވޭ. އޭގެ ފަހުންވެސް އަލުން މަޖިލީހަށް އައިމާ މަޖިލީހުގައި 

ގެނެވޭނެކަމުގެ މައްޗަށް. އެހެންވީމާ އެގޮތުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ  އިޞްލާޙު

ހުރެ މިގެންދަނީ. އެއްގޮތަކަށްވެސް މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ 

ނޑު  ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޚިޔާލެއް ފުރުޞަތެއް ހިފަހައްޓާކަށް އަޅުގަ

 970ކުރެއްވި ތްފުވައްމުލަކު މެންބަރު އިޝާރާ ދެން ،ނުކުރަން. އާދެސްދެއްޤަ

ފަދައިން އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އަހާ ހިސާބަށް 

ދާކަމަށްވާނަމަ އެލިޔެވިގެން މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑައިންނަވާފައި އޭގެ 

ފަހުން އެއަށް ވޯޓަށް އެހޭނީ. އެހެންވީމާ އެކަންތައް އެގޮތަށް ކުރިއަށް 

 ދާނަން.ގެން

 975 

ނޑު ހަމައެކަ  މާލޭ މެންބަރު ނޑު އެވާހަކަ އަޅުގަ  ނި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ އަޅުގަ

 ހުށަހެޅިއިރު އިޞްލާޙެކޭ ދެންނެވިން އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް މިވަގުތު   އާޠިފްއަޙްމަދު 

ނޑަށް ވިސްނޭ މިމާއްދާ ޢިބާރާތްކުރެވިފައި މިއޮތީ މިދެގޮތަށްވެސް   ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ

އެކަމާމެދު ބަހުސްކުރާކަށް ނޫން ކަން. އެހެންވީމާ ކޮންމެހެން ވިސްނާފަ

ނޑު މިހެން މިދެންނެވީ. އެހެންނަމަވެސް އިޞްލާޙެކޭ ދެންނެވިކަން   980އަޅުގަ

ނޑުމެން  ރެޖިސްޓަރނުވެ ގޮސްފައި އޮތްކަމަށްވަންޏާ އެކަމާމެދު އަޅުގަ

 ވަރަށް ހިތާމަކުރަން އިނގޭތޯ. 

 

 މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މި ` އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 
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ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މުޢާމަލާތްކުރަމުންދާ  މެންބަރުން. ދީ މަޖުމުޙަންމަދު މެންބަރު   985 ޢިބާރާތުގައި އަޅުގަ

ނޑުގެ ޚިޔާލު  ކުރުމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެ�ެވުން: އިބްރާހީމް ނޑުވެސް ރިޔާސަތަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

ނުނު ންނަން ފެ. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެ އަރިސްކޮށްލަންވެގެން ބޭނުންހިފަން

އިޞްލާޙުތަކެއް ހުރިކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުރިކަމަށް މި 

ނޑަށް  ނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަމުންދާއިރު އަޅުގަ ދެލަފުޒުގައި ހިފައިގެން އަޅުގަ

 990ފެންނަނީ އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލަން. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަން ފެނުނު 

ވަނަ މާއްދާގެ  94ށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮ

 15ޖޫން  2004ލިބިދޭ ބާރުގެ މަތިން  އަށްދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވަނަ މާއްދާގައި ނަންގަނެވިގެންވާ ރައްޔިތުންގެ  92ގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިނގާނޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދު 

 995ކޮށްލަން. މިވާހަކަ ރިޔާސަތަށް އަރިސްކޮށްލުމަށް މިގޮތަށް ބަދަލު

 މިފުރުޞަތުގައި ބޭނުންހިފަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑު ދަންނަވާލީ ފުރުޞަތަކަށް ދެންމެއަކު   އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 ވަނަ މާއްދާ މިހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  1 ހުށަހަޅުއްވާ ދެއްވާފައިވާ މި  މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން.   ވާހަކަދެއްކެވުން:  1000ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން އަޅުގަ

ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިޝާރާތްއެއީ ކުރީގައިވެ

ށް މި މެންބަރުން ކުރައްވާ މިގޮތަ 25ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް 

ފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންވެސް އެބޭފުޅާ ވާފައިވަނީ މާލޭގެ މެންބަރު އާޠިގެން

ގެންދަވާފައި މިވަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއުޅެނީ އަކުރުގެ 

 1005މާބޮޑު މައްސަލަ�ައަކަށް އީ ނުވަތަ ފިލީގައި އުޅޭ މައްސަ�ަލައެއްހެން. މި

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަނ ޑުމެންނާ ރައްޔިތުން ނުބަލާ އަޅުގަ

ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ ނުވަތަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ނޑުމެންގެ މަރުޙަލާއަށް  އިޞްލާޙުތަކައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

 1010އި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭނީ އަދި މިތާނގަ
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ނޑުމެން ގަވާއިދު  އެހެން މެންބަރުންވެސް ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިން އަޅުގަ

ފާސްވެގެން. އެހެންވީމާ މިދެންނެވިގޮތަށް މިމާއްދާ ފާސްކޮށްދެއްވަން 

ނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.   ވޯޓަކަށް އައްސަވައި ދެއްވުމަށް އަޅުގަ

 

 1015އާދެ، ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން މާއްދާ ފާސްކުރަން ވޯޓަށް އެހުމުގެ   ކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ބަދަލުގައި އިޞްލާޙް ގެންނަން ފެނޭތޯ އިޞްލާޙުތައް ފާސްކުރުމަށް ފުރަތަމަ 

ނިންމަނީ އިޞްލާޙު ގެންނަން ފެނިއްޖެނަމަ އެމާއްދާ އެގޮތަށް ބަދަލުކުރާނީ. 

ތަށް އެމާއްދާތައް އެކުގައި ގަވާއިދު ދެން އޭގެ ފަހުން އެންމެ ފަހުން އެގޮ

ނޑުމެން އެގޮތަށް ގެންދަން ޤަސްއެގޮތަށް ބާއްވަން ފެނޭތޯ އަ ދުކޮށްގެން ޅުގަ

 1020މިއުޅެނިކޮށް. ކޮންމެ މާއްދާ އެއް މާއްދާއަކުން ފާސްކުރަން އެގޮތަށް 

ނޑުމެންނަށް  ވިސްނައިގެނެއް ނޫން ހުށަހެޅެމުން މިދަނީކީ. އަދި އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިއުޅެނީ ހިނގައި  ރަނގަޅަށް ސްޓާޓް ނުވެގެންހެން އަޅުގަ

ނޑު ނުގަނެގެން. އެހެންނޫނީ މީކީ މާކަ އުނދަ ގޫވާނެކަމަކަށް އަޅުގަ

ނުކުރަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެވެސް މަޤްޞަދަކީ ހަމަ މިއަވަހަށް ހިއެއް

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން.ފާސްކުރު  1025 ންކަން އަޅުގަ

 

ނޑުވެސް އައްސަލާމް ޢަލައި  މުލަކަތޮޅު މެންބަރު  ކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

 ދަންނަވާލަން އުޅުނު ވާހަކަ އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެ   އަޙްމަދު ޝަފީޤް

ނޑަށްވެސް ފެންނަނީ މިމާއްދާގައި ދަންނަވާލެއްވީ އިނގޭތޯ. އަޅު  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ގަ

 1030ސްކުރަން ފެންނަ އަޅައިގަންނަ ބޮޑުކަމެއް ނެތީމާ މިމާއްދާ މިގޮތަށް ފާ

ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެންމެ ރައީސް ތިވިދާޅުވި ފަދައިން އިޞްލާޙު 

ހުށަހަޅަން ހަމައެކަނި އެހެންކަމަށްވަންޏާ މިމާއްދާއަށް ހުށަހަޅަން މާބޮޑު 

ވަނަ މާއްދާއަކަށް ދާން އިނގޭތޯ.  2އިޞްލާޙެއް ނެތްކަމަށް ބަލާފައި 

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންވަން. ތާއީދުއެކަމަށް 

 1035 

 އައްސަލާމް އަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.   ޅުމަޑުލު މެންބަރު ކޮ
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ނޑު މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާ ހިތްވޭ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް.  ޙުސައިން ރަޝީދު   އަޅުގަ

ނޑު މިއިޞްލާޙު ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައި މިއަދު އި  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަންޙަ ޞްލާޙާމެދު އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާ ހިތްވޭ ކީއްވެގެންކަން  ވާހަކަދެއްކީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 1040ކުރަން ވާހަކަ ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ ޙުއަޅުގަނޑު އެގޮތަށް އިޞްލާ

ނޑަށް ތާއީދު  ނޑު ދަންނަވާ ހިތްވޭ މިމާއްދާއަށް އަޅުގަ ރިކޯޑަށްޓަކައި އަޅުގަ

ނުލިބުނުނަމަވެސް  ގެންނަން ތާއީދު މިއިޞްލާޙު ،ނުލިބުނުނަމަވެސް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު 

ނޑު  ނެވިގެންނަންޖެހިވަޑައިގެން ނޑަށް ނޭނގިއޭ އަޅުގަ ސަބަބު އަޅުގަ

 1045 މިހުށަހެޅި އިޞްލާޙު އަނބުރާ މިގެންނަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު އަނެއްކާވެސް  އްޒަތްތެރި މެންބަރުން.އީސް، ޢިޢިއްޒަތްތެރި ރަ  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ  އަޅުގަ

ނޑު މާއްދާއާ  މެންބަރު އިލްޔާސް ޙުސައިން   މިތެދުވީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަޑުއިވިފައި މިފަހަރު އަޅުގަ

ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލެއް ދަންނަވާލަން މިތެދުވީ. ޢިއްޒަތްތެރި   އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1050އަށް މިއޮތީ ސިޓީފުޅަކުން މިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާއްދާ

ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެކުލަވާލަން ހުށަހަޅުއްވާފައި. އެއީ 

ޤާނޫނުއަސާސީން ބާރުލިބިގެން އަމުރެއް ކުރައްވާފައި އެއޮތީ. އެހެންވީމާ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެދުވަހަކީ އެއަކީ ރަނގަޅު ދުވަހެއް  ގޮތުގައިހެން. ދެން އަޅުގަ

 މާނައަށް މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ނާންނަ އިޞްލާޙުތަކާ  މާމީގައި މަފްޙޫ

ނޑު ހިތަށްވަނީ ގޮތުން ވާހަކަބެހޭ  1055ދެކެވިފައި މިހިރީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

މިއޮތްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ރިޔާސަތުގައި ދަންނަވާލަން. އަދި 

މިއޮތްގޮތަށް މާއްދާއަށް ކުރިއަށްދާން ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކުރާ 

ނޑު އިށީނދެލާނަން. ވައްސަލާމް އަލައިކުމް. ވާ  ހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 

 1060 އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިމާއްދާއާ ބެހޭގޮތުން   މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގައިވެސް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި   މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަފީފް  އަޅުގަ
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ބަހުސްކޮށްފައިވަނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ކޮން�ްމެވެސް ވަރަކަށް   :ވާހަކަދެއްކެވުން

މަޖިލީހަށް އައުމަށްފަހު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއް އުޅޭތީ 

ނޑަށް  މިހާރު މިފުރަތަމަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މިޖެހިގެން އުޅޭ ޚިލާފަކީ އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި މިތާރީޚުގެ މައްސަލަ. އެ  1065ހެންވީމާ އަޅުގަ

އެހެން ނަންބަރެއްގައި އެތާރީޚު އެބައިގައި ނުހިމަނާ ނޫނީ ކޮންމެވެސް 

ތަށް ނަމަވެސް މިހާރު އެއަށް ކުދިކުދި އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން ހިމަނާ ގޮ

ނޑު މިމާއްދާއަށް ކުޑަކުޑަ  ބަދަލު ގެ�ެނެވިދާނެހެން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ން އަދި ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށްވާނަމަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން. ދެ

ނޑު ހުށަހަޅާ ގޮތަށް މިވާ  1070ހަކަ ދަންނަވަން. އެގޮތުން ލިޔުމުންވެސް އަޅުގަ

ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭ ތަޢާރުޒުވާނަމުގެ )ހ( ގައި "މިއީ 

އަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއްކުރި  94ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ވަނަ  92ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 1075ބަޔާންކުރި ގަވާއިދޭ"  ގޮތުގެ މަތިން ހިނގާނެ އުސޫލުތައްމާއްދާގައިވާ 

 މިގޮތަށް އޮތުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، މިހާރު މި ފުރަތަމަ  ޢިއްޒަތްތެރި  ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ

 މާއްދާއަށް ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅުއްވާ އެއިން ބައެއް   މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު

 1080އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެނެސް، މިކަހަލަ މަރުޙަލާއެއްގައި މިއުޅެނީ. އާދެ،   ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުވެގެން ޅުވިހެން އަދި ރަނގަޅަށް ސްޓާޓްވިދާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުވެސް ދެތިން އެއްޗެއް ކަންނޭނގެ މިއުޅެނީ. ސްޓާޓް  ވުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

ނޑަށް އެދަ ނގިފައި އޮތްގޮތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ންނަވާލަން. އާދެ، އަޅުގަ

ރައީސް ތިގެންދަވަނީ މިހާރު ގަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ހުށަހެޅުނު 

 1085ޞްލާޙުތަކަށް ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ ވޯޓަށް އައްސަވަން. އެގޮތަށް އި

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަ  ށް މިކަންތައް ދާކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

އިތުރު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާއެއް ނޫން  ދާނެހެން. އަދި މިއީ
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ނޑަ ށް މުޅިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭނގެ ތިގެންދަވަނީ. އެކަންތައް އަޅުގަ

ފިލުވާލަންވެގެން މިދަންނަވާލީ. ދެން އަދި  ސާފުނުވާތީ އެވާހަކަ އޮޅުން

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ސްކްރެޓޭރިއެޓުން ކޮންމެ   1090ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ

މާއްދާއެއް ހަމަ ފެށޭތަނުން ވިދާޅުވުމުގެ ކޮންމެހެން ބޭނުމެއް ނޯންނާހެން 

ނަށް މިކަންތައް ގެންދެވިދާނެހެން. ތަންކޮޅެއް ބާރަށް އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން

އެހެންވީމާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅުވާކަމަށްވަންޏާ. އެހެންވީމާ އެވާހަކަތައް 

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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ނަވާލާނަން. އާދެ، އަދި ދެންމެ ތިޔަ ކުރެއްވި ސުވާލަށް އެއްޗެއް ދަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ޤަސް ނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން ދުކޮށްއަޅުގަ ފައި އޮތީ އަޅުގަ

ތަކަށްވެސް އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙު

ތާއީދު ލިބުނީމާ އެއަށް  އެއިޞްލާޙުތައްވެސް އަލުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

 1100ދެއްކުން. ހަމަ އެހެންމެ އިތުރަށްވެސް ފަހަރެއްގައި ރަނގަޅު ވާހަކަ

އިގަންނަވާ ތަންކޮޅެއް އޮވެއްޖެނަމަ މަޖިލީހުގައި ކޮށްލައްވަން ފެނިވަޑަ 

ދައްކަން އެފުރުޞަތު އީދު ލިބިއްޖެނަމަ އެއަށް ވާހަކައެހުށަހަޅުއްވާ އެއަށް ތާ 

އެބައޮތް�ް. ދެން ރިޔާސަތުން މިމާއްދާ އިއްވާލުމުގެ މަޤްޞަދަކަށްވެސް 

ހަރު މިވަނީ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި އެއްފަ

 1105ބޭފުޅުންގެ އަރިހަށްގޮސް އަނެއްކާ ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ބޭފުޅުންގެ 

އަރިހަށްގޮސް ތިން ދުވަސް ލިބިވަޑައިގެން އެހުރިހާކަމެއްވެފައި އޮތް 

އެއްޗެއް. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އަދިވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވަގުތުން 

ބޭނުންފުޅުވާތީ އައިސްފައި އަޑުއައްސަވާލައްވާ ހަނދުމަފުޅު އާކޮށްލައްވަން 

ކޮންމެފަހަރަކުވެސް ދަންނަވާލަމުން މިދަނީ. ދެން އަދި މިހާރު 

ނޑުމެން ޖަލްސާތައް ހިންގަމުން ގެންދާ ގަވާއިދަށް ބަލާއިރު   1110އަޅުގަ

ދޮޅުގަޑިއިރުވީމާ އާދެ، އެއްގަޑި ތިރީސް މިނެޓް ވީމާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ 

ނޑާލުމެއް އެބަގެނެވޭ. އެހެންވީމާ ބޭފުޅަކު  ވާހަކަ ދައްކަން މެދުކަ

ނޑު މިގަޞްދު  އެދިވަޑައިގެންފައި އޮތްކަމަށް ވީނަމަވެސް މިވަގުތު އަޅުގަ
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ނޑަކަށް ތިރީހަކަށް މިނެޓްއިރުގެ  ކުރަނީ ކުރިން ދެންނެވިހެން ގާތްގަ

ނޑުމެން  ނޑާލުމެއް ތިބޭފުޅުންނަށް އެރުވުމަށް. އާދެ، ދެން އަޅުގަ  1115މެދުކަ

ހާއިރު. އެހެންވީމާ ޖަ 11ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށްޓާނީ 

ނޑާލުމެއް މިވަގުތު މިއައީ.  ނޑަކަށް ތިރީސް މިނެޓްއިރުގެ މެދުކަ ގާތްގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

 1120 ]ށް 11.00ން  10.30އިންޓަވަލް [

 

ނޑާލުމަކަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ޖަލްސާ ކުރިއަށް  30އާދެ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަތުން މިނެޓުގެ މެދުކަ

 ށްޓުއްނީ.ގެންދަން ފެ

 

 1125 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ،  މަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮސް

ނޑު ޢަލީ ފާއިޒް  މެންބަރު  ގެ )ހ( މިހާރު މި  1އެދި ދަންނަވާލީ  ފުރުޞަ�ަތަކަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ރަނގަޅުކަމަށް ވިސްނިގެން ޑްރާފްޓް  ވާހަކަދެއްކެވުން: ގައި މިއޮތްގޮތަށްވުރެ އަ�ަޅުގަ

ނީ، ބ. އަތޮޅު އަނެއް މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހިމް ޢަ�ަފީފް މިއުޅެ

އޭނަގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްގޮތް. އެހެންވީމާ،

 1130 . ޝުކުރިއްޔާ. ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ ކުރުމަށްތާއީދު

 

 

ބާރާތްކޮޅު ޢިނަމަ، އެޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، އިޞް�ްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ސެކްރެޓޭރިއަޓުން އިޞް�ްލާޙްލިޔެ އެހުށަހެޅި މެންބަރަކަށް  ވިދާޅުވީމާ

 1135ރައްދުކޮށްދޭނެ. ދެން އޭގައި ސޮއިކޮށްލައްވާ ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރުން 

ސޮއިކޮށްލެއްވުމުން ރިޔާސަތަށް�ް ގެނެސް އަދި މެންބަރުންނަށްވެސް 

ޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބަހާލެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ބ. އަތޮ

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް ޢަފީފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު. ދެން ބ. އަތޮޅުގެ 

އަނެއް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަ�ަލީ ފާއިޒް�ް ތާއީދުކުރެއްވި، އެހެންވީމާ 
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ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނާނެ، ލަހެއްނުވެ   1140އެއިޞް�ްލާޙު މިހާރު އަޅުގަ

 އެ އިޞްލާޙު ދާނެ.  މެންބަރުންގެ އަރިހަށް

 

ނޑު އެއްޗެއް އޮޅުންފިލުވާލުމުގެ  މާލޭ މެންބަރު އިބްރާހީމް   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ގޮތުން ދަންނަވާލަން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލާނީ. މިހާރު މި ގަވާއިދު  އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ކުރިއަށް  ނޑަށްވެސް ނިންމުމުގެ ކަންތައް އަޅުގަ  1145ގެންދަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން  މިފަހަރު މިއޮތީ މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން އަޅުގަ

ނޑަށް ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށް. އެހެންވީމާ ވެސް ފަހުން އަނެއްކާވެސް އަޅުގަ

ހީވެއްޖެ ހުރިހާ މާއްދާއެއްގެ ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތައް ނަގާފައި އަނެއްކާ 

ފަހަރެއްގައި  އީށް އަންނަގޮތަށްކަމަށް. މިނބުރައި އޭގެ ވޯޓަފަހުން އަ

 1150ވަރަށް ރަނގަޅު.  ނެ. އެކަން ސާފުކޮށްލަދެއްވިއްޔާވެދާ އޮޅުމަކަށްވެސް

ނޑަށް މީގައި ފެންނަ ގޮތަކީ ގަ�ަވާ  އިދު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ދެން އަޅުގަ

މައްސައްކަތް ނުވަތަ ގަވާއިދު�ު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާތަނަށް 

ނޑަށްމިދިޔަގޮތަށް ބަލާ ހީވަނީ އަނެއްކާވެސް އިޞްލާޙުތަކެއް  އިރު އަޅުގަ

ނަގާފައި އަލުން އަނބުރައި އަންނަ ގޮތަކަށް އޮވެއްޖިއްޔާ ހައްތަހާވެސް 

ނޑު  އްކާ ދިގުދެމޭނީހެން. އެހެންވީމާއަނެ  1155މިހާހިސާބުން ދެން އަޅުގަ

ބެހޭ ހުށަހެޅި އެއާ ށްފްލޯއަމިހުށަހަޅަނީ ކޮންމެ މާއްދާއެއްވެސް 

ކޮށް އެމާއްދާ ނިންމާފައި ދެން ބަހުސްމެދު އް ހުށަހެޅި އެއާއިޞްލާޙުތަ

ނޑަށް ހީވަނީ އަނެއްކާ  އަނެއް މާއްދާއަށް ދިއުމަށް، އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ މިގޮތަށް  ދެންއަންނަ ޖަލްސާއެއްގައިވެސް އަޅުގަ

ނޑަށް  މިމައްސައްކަތުގައި އެނބުރެންޖެހޭނެހެން. އެހެންވީމާ  1160އަޅުގަ

 އެއްޗެއް ދަންނަވާލިން. ޝުކުރިއްޔާ.ފެންނަ

 

ގެންދަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިއަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކޮށްފައި މިއޮތީ ހަމަ ދެންމެ ތިވިދާޅުވިގޮތަށް. ކޮންމެ މާއްދާއެއް ދުސްޤަ

 1165ލާޙެއް ހުށަހެޅި އެމާއްދާއާއެކު ވާހަކަދައްކައި އެމާއްދާއެއްގެ އިޞް
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އިޞްލާޙަށް ލިބިއްޖެނަމަ  އިހުށަހެޅިކަމަށްވާނަމަ�ަ އެއިޞްލާޙަކަށް މިތާނގަ

ލާޙެއް އެއިޞްއް ފާސްވެއްޖެނަމަ އިޞްލާޙެވޯޓަށްއަހާ  އިމަޖިލީހުގަ

ކުރިއަށްގެންދަން މައްދާއަކުން މާއްދާއަކުން  އިއެމާއްދާއަށްގެނެސްފަ

 އި ފަހު ގަވާއިދު�ު އެކުގަ އެގޮތަށް ގެންގޮސް މުޅިހުރިހާ މާއްދާއެއް ނިމުމަށް

 1170ކަށް އަހައި މަޖިލީހުން ވޯޓަ އިއެގޮތަށް އަނެއްކާވެސް ފާސްކުރަން މަޖިލީހުގަ

ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ދެން  ގަވާއިދު�ު ފާސްކުރަން. އެގޮތަށް

ނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ، މިމައްސައްކަތް ހަމަ އަޅުގަ

ޔާލުފުޅުވެސް ރިހާ މެންބަރުންގެ ޚިވާގޮތަށް، ހުމެންބަރުން އެދިވަޑައިގަންނަ

ނޑު  މީގެތެރެއަށް ވަދެގެން ކުރިއަށް ދާނެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ   1175ކުރިއަށް ގެންދަން ގަސްތުކޮށްފައިއޮތީ މީގެ ކުރިން އަޅުގަ

ށް އަ 12:30ހަމައަށް.  އާ 12:30ގޮތުގެމަތިން  ޖަލްސާތައް ގެންދެވިފައިވާ

ން. އަދި ގަވާއިދު�ު ނިމެންދެން ހަމަ ކޮންމެ، މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލާނަ

ވާ އިކޮށްފަޤަސްދުބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު މިޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން 

 ވާހަކަވެސް ދަންނަވަން.

 1180 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  هللاޢަބްދުމެންބަރު  އަތޮޅުމާލެ

 މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީ�ިލް ދެންމެ އެވިދާޅުވި  :ވާހަކަދެއްކެވުންޝާކިރު 

ނޑަށްވެސް މީގައި، ފުރަތަމަ މިކަން  ވާހަކަފުޅު އެވިދާޅުވިގޮތަށް ހަމަ އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް އޮޅިފަ  ގެ މިވާހަކަ ދެކެވެމުންނއޮތީ ކަންނޭއިދިޔަގޮތް އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް ހީވެފަ  1185އޭރު ފަހަރަކު މާއްދާއަކަށް،  އޮތީއިއައިގޮތް. ދެން އަޅުގަ

އެމާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅައިނިމި، އެގޮތަށްދަމުންގޮސް 

މިހުރިހާ މާއްދާއެއްގެ އިޞްލާޙު ނިމުނީމާ އަލުން އަނބުރާ އަނެއްކާ 

ކަމަށް  އެމާއްދާތަކަށް އައިސް އެމާއްދާތަށް ނިންމާކަހަލަ އުސޫލަކަށް

ނޑަށްވެސް މީގައި ނެ ގިފައިއޮތީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުގަ

 1190ދެންމެ ރިޔާސަތުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވި، ވިދާޅުވުމާ 

ނޑުވެސް ދަންނަވާލަން  ގުޅޭގޮތުން މިހާރު އެކަން ސާފުވެއްޖެ. އެ އަޅުގަ
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މުން ކުރެވެމުން އަންނަ ނޫނިއްޔާބަހުސްއެއީ އެ  އުޅުނީ އެވާހަކަ 

ޞްލާޙުތައް ން އަންނަ މާއްދާއެއް އެއިއެއިޞްލާޙު ހުށަހެޅެއްވުމު

ނޑުމެން އަތްދޫކޮށްލާފައި  ހުށަހެޅުއްވި ނޫނީއްޔާ އެ މާއްދާއަކުން އަޅުގަ

 1195އޮތް މާއްދާއަކަށް ދާގޮތަށް ކަމަށް ހަދަންވާނީ  ދެން ޖެހިގެން

ނޑު ބޭނުންވެސްވީ އެއިރު.  ނޑަށްވެސް މިތަނަށް ހުށަހަޅާލަން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑަށް ކުރީގައި ހީ އޮތްގޮތް އެގޮތަކީއެއީ�ީ. އެހެންކަމަށްވެޖިއްޔާ، އި ވެފައަޅުގަ

 ޑަބަލް އަލުން އަނބުރައި އަނެއްކައި މުޅި ގަވާއިދު�ުގެ ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް 

ގޮތަކަށްވެދާނެ.  އަނެއް ފަހަރު އަނބުރައި އަ�ައިސް އަނެއްކާ ނިންމާ

ނޑު ހީކުރިގޮތާ ޚިއެ  1200ނީ. ލާފަށް މީގައި މިކަން މިހިނގަމުންދަހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް  އެހެންވީމާ، އެއީ އެގޮތްކަމަށްވަންޏާމުން އަޅުގަ

މައްސަލައެއްނެތް އެއްވެސް. އެއީ އެމާއްދާއަކަށް�ް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް 

އައިސް އެމާއްދާއެއް  ކުރެވެމުން ވާހަކަދައްކަމުންބަހުސްއިޞްލާޙުތައް 

ހުނު އެއިން ހަމައެއްކޮށް އަތްދޫކޮށްލާފައި ދެން އެއާޖެ ،ނިންމާލައި

 1205މާއްދާއަކަށް ދާގޮތަށްގޮސް ނިމިއްޖެކަމަށްވާނަމަ އެގޮތަށް އެކަން 

ނޑުގެ އެ އެދުން ކާމިޔާބުވީ. ޝުކުރިއްޔާ.  އޮތްކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަ

 

ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި އަދި އެއަށް  1އާދެ، މިހާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ލާޙު ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ލިޔެ ތާއީދުވެސް ލިބިފައިވާތީ އެ އިޞް

 1210ތައްޔާރުކޮށްލާފައި މެންބަރުންގެ އަރިހަށް ފޮނުވާލުމަށް ކުޑަވަގުތުކޮޅެއް 

ންބަރަކު މި މާއްދާއާބެހޭގޮތުން މިދަނީ. އިތުރު ބޭފުޅަކު މިހާރު އިތުރު މެ

ޔާލެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނެތް. އަދި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ޚި

 ސްނެތް. އެދިވަޑައިގަންފައެއްވެ

 

 1215 ]ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަވުމަށްފަހު[
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 1 ،ވަނަ ނަންބަރު 1އާދެ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީގެ 

ވަނަ މާއްދާ�ާގެ )ހ( އަށް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ހަމަ އެއަތޮޅުގެ  ބްރާހީމް ޢަފީފް ހުށަހަޅުއްވައި،މެންބަރު އަލްފާޟި�ިލް އި

 1220ދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު. މެންބަރު އަލްފާޞިލް ޢަލީ ފާޢިޒް ތާއީ ޢިއްޒަތްތެރި

މިއިޞްލާޙުގައި މިވާގޮތުން މިވަނީ މިހާރު މިމާއްދާގެ )ހ( އޮންނަން 

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ވަނީ، އި އެފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފަ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެންނަން ހުރިކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  94ޔާންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަ

 1225ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއްކުރި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ�ަ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން 

މަތިން ހިންގާނެ އުސޫލުތައް ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 92ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ފުޅުންގެ މިހާރު ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ތިޔަބޭ "ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެވެ.

މޭޒުކޮޅުމައްޗައް ޑްރާފްޓް�ް އެރުވޭނެ�ެ. އާދެ، މިހާރު ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ 

މިވަނީ. އެއީ،  އިދެލިކޮޕީގައި މާއްދާގައި އޮތް ގޮތުން ބައެއް އުނިކުރެވިފަ

 1230ކުރިން މިއޮތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 

ވަނަ  94ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ހުރިކަން ބަޔާންކޮށް

މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ މަތިން އަދި 

 19ޖުލައި  2004މިތަ�ަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެމަތިން 

 މިވަނީ.  ވި ހޯމަ ދުވަހު އެއްކުރި މިބައި އެކީ އުނިކޮށްލާފައި

 1235 

 ]ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަވުމަށްފަހު[

 

ނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ މެންބަރުން ކުރިފުޅުމަތީގައި މި ، އާދެ މިހާރު އަޅުގަ

ބ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު 

ނޑު ވޯޓަށް�ް   1240ތިޔަބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅުމަތީގައި ވާނެހެން. އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

މެދު ވިސްނާލައްވަން އެހުމުގެކުރިން އަދިވެސް ތިބޭފުޅުން އިޞް�ްލާޙާ�ާ

ނޑީގައި އިންނަ މީހަކީ  ފުރުޞަތު އަރުވަން. އާދެ ރިޔާސަތުގެ ގޮ



 49 

މުގެ ހުރިހާކަމެއް ކަންތައްތައް ހިނގާގޮތް، ހިނގަމުންދާނެގޮތް ހިންގު

މީހާ. އެކަމު މިތަނުގައި ކުރެވޭ ބަޙު�ުޘް�ްގައި ބައިވެރިވާން  ވާޙަވާލުވެފައި

 1245ޢި�ިބާރާތްކުރެވިފައި އޮތްގޮތުން މި ހުރިމީހެއްނޫން. އެހެންކަމާއެކުގައިވެސް 

ނޑުއެދެން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޚި ވަނަ  92ޔާލުފުޅުކޮށްލެއްވުމަށް އަޅުގަ

އޮތުމުން ދެން.  މާއްދާގައި ވާގޮތުގެމަތިން އެހެން އެބަސް އެގޮތަށް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރަނީ ކީކޭތޯ  92ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އީ ރަނގަޅުކަމަށް ވެދާނެހެން. ބައްލަވާލެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ

 1250އާދެ، މިކަމާމެދުގައި މެންބަރުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ވިސްނައި 

ނޑު ދަންނަވަން.   ވަޑައިގަތުން އެދޭ ވާހަކަ އަޅުގަ

 

 ގެ އަދި ބައެއް ނޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތަންކޮޅެއް ފަސްވެސްވެއްޖެ ކަންނޭ ހައްދުންމަތީ މެންބަރު 

ނޑަށް  ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން   ބޭފުޅުން އެވާފަކަފުޅު ދައްކާވާވެސްފި، އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

 1255ކުރުމަކީ  ގައިގ މަސައްކަތް މިކަހަލަ ޖަލްސާއެއްޑްރާފްޓިން ވިސްނޭގޮތުގައި ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު  ޅިފައިހުރިކަމެއްވީމާވަރަށް ބޮޑެތި ޅައެއްޗެހި އެ  އިބައެއްފަހަރުގަ  އަޅުގަ

 އެކަނި. ޝުކުރިއްޔާ.އެވާހަކަ ދަންނަވާލިން ހަމަ

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ދެންމެގައި ޢި�ިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކުރިއްޔާޝު މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ 

 1260 ކުޑަކޮށް އިޝާރާތްކޮށްލެއްވި ނުކުތާއެއް އަދި ހަމައެއާއެކުގައި ގުޅޭކަހަލަ  ޙަމީދު  މެންބަރު ޝާހީން

މެންބަރަކުވެސް ވިދާޅުވިފަދައިން ބައެއްފަހަރަށް  ގޮތަށް ނުވަތަ ގުޅިގެން އެ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކުރަމުންދާއިރު ބައެއްކަހަލަ އުނިކަންތައްތައް ދިމާވާނެ.  ޑްރާފްޓްމިތާނގައި 

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާހަށް  މިގޮތުން އަޅުގަ

 . އެއީ އިން ޙަ�ަވާލާދެއްވާފައި އޮތީމާވަނަ މާއްދާ 92ބައްލަވާލައްވާފިއްޔާ 

 1265ވަނަ  2އޮތުމެއް ނޫންހެން.  މުޅިއަކުން ރަނަގަޅު ގޮތަކަށް ޙަވާލާދެވިފައި 

އްޞަ�ަ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޚާމާއްދާގައި ކަނޑައެޅިގެން ހަމަ 

މިއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ،  އިރެވިފައިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކު

ންގެ ޚާ�ާއްޞަ�ަ މީގައި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްގޮތުން ރައްޔިތު
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ވަނަ  2މަޖިލީހުން ކަންކަން ޤާނޫނޫއަސާސީގައި ހިމެނުމަށް 

 1270ރަނގަޅު ވާނެކަމަށް  ތިން ހިންގާނެ ގަވާއިދެކޭ އޮތީމާމާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަ

ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަދަންނަވަން. މީގެ އިތުރުން ގަވާއިދުގައި  އަޅުގަ

ކަންނޭގެ.  މުޅިއަކުން މިހިރީކީއެއް އިދާރީ ކަންކަން އެކަނި ނޫން

މެންބަރުންގެ އަމުރުތައް ގެންގުޅުއްވާގޮތާއި އުސޫލުތަކާއި މިކަހަލަ 

ނޑުމެން  ކަންތައްތައްވެސް ބަޔާކޮށްފައިއެވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 1275ފައި ޑްރާފްޓްކޮށްއިދު ކޮމިޓީ�ިން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވަތަ މީގެކުރީގައި ގަވާ 

ދަންނަވާލަން ފުރުޞަކަށް�ް  އޮތްގޮތް ރަގަޅުވާނެކަމަށް ފެންނާތީވެ އެވާހަކަ

 . ޝުކުރިއްޔާ. އެދުނީ

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  1 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

 1280 ވި  19މިބުނެވޭ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަ. އެގޮތުން ގައި  އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  މެންބަރު

ދުވަހު  2004ޖޫން  15އިމިވަނީ. ދުވަހު އެއްކުރި މަޖިލީހޭ ބުނެފަމަ ހޯ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ލަވާލެވުނު މަޖިލީހޭ ދެންނެވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއް. އެހެންވީމާ އެކު

ނޑަށް ހީވަނީ  މިކަމާމެދު  މިހާރު މިއޮތްގޮތްވެސް ރަނގަޅު ހެން އަޅުގަ

ނޑު މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ޚިއަ އްނުވޭ. ޔާލުތަފާތުވާހެނެއް ހިއެ�ެޅުގަ

 1285ވަނަ ދުވަހުހެން. ދެން  2004ޖުލައި  19މިމަޖިލިސް އެއްކުރެވުނީ 

ޚް ހެނެއް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ވާހަކަ ބުނަންވެގެން ހަވާލާދެވިފައިވާ ތާރީ

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ކީ، އެހެންވީމާއެތާރީޚަ ދެން އިޞް�ްލާޙެއް  އަޅުގަ

 ގެންނަންޖެހޭހެނެއް. 

 

ނޑުހަމަ ކުރުކޮށްލުމުގެ  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު  1290ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، އަޅުގަ

ވޯޓަށް ދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަދި ދެބޭފުޅަކު އެއްޗެއް  އިޞްލާޙަށް

ނޑު ދަންނަވާނަން. އަރިއަތޮޅު  ވިދާޅުވާން އެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވާތީ އަޅުގަ

 ލް އިލްޔާސް ޙު�ުސައިން. ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟި
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ނޑު ހަނދާނެއްނުވޭ އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ   1295 ޝުކުރިއްޔާ. ކަމެއް.އަތްހިއްލާލި  ރައީސް، އަޅުގަ

 އިލްޔާސް ޙުސައިން  މެންބަރު

 ވާހަކަދެއްކެވުން:އިބްރާހީމް 

 

ނޑަށް އޮޅުނީހެން، ޖެހިގެން ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ އިންނެވި  އާ�ާދެ، އަޅުގަ

 1300ޝާހިދު هللا ފެލިދިއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަ�ަބްދު

ނޫންކަމަށް  އެދިވަޑައިގެންނެވި. ނަމަވެސް މިހާރު ބޭނުންފުޅު

މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ، އަންގަވާލައްވައިފި. އެހެންވީމާ

ނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، އިޞް�ް ލާޙަކީ އަޅުގަ

 1މިހާރު ތިޔަބޭފުޅުން ކުރިފުޅުމަތީގައިވާ، ޚާއްޞަ�ަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 1305ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ގެންނަން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙެއް. 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ފައިވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު އަލްއުސްތާ�ާޛް އިބްރާހީމް ޢަފީފް. ތާއީދު ކުރައްވާ

ޒް. އާދެ، އިޞްލާޙު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަ�ަލީ ފާއި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އޮންނާނީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  1 ގެންނެވީމާ

 1310ކެއް ހުރިކަމަށް ސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަ 

ދަށުން  ވަނަ މާއްދާގެ 94ބަޔާންކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ޞަ�ަރައްޔިތުންގެ ޙާއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއްކުރި 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތި�ިން ހިންގާނެ  92ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދެވެ. މިއިޞްލާޙު ގެންނަން 

 1315 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ގުމުގެ ވަގުތު ވޯޓު ނެ[

 

އާދެ، ދެންމެ ވޯޓަށް އެހުނު އިޞްލާޙާއި އެއަށް ވޯޓު ލިބުނު ގޮތާއި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1320އެވާހަކަ މިދަންނަވާލަނީ. އާދެ، ވޯޓަށް ދެންނެވުނީ ގަވާ�ާއިދުގެ ދެލިކޮޕީގެ 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް  1

ސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަފީފް މާޅޮ

ހުށަހަޅުއްވާ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފާއިޒު 

ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު. އެއިޞްލާޙު ގެންނެވުމަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުނުއިރު 

 1325އާދެ، މެންބަރުން.  78ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ 

މެންބަރުން.  2އެއިޞްލާޙުގެންނަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ 

މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، މިއިޞްލާޙު  76ވޯޓު ނުދެއްވާ ތިއްބެވީ 

ނޑަށް  ފާހެއްނުވި. އެހެންވީމާ، މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ، އަޅުގަ

އްޞަ ޤާނޫނުއަސާސީއޭ ދެންނެވެނީ ތަންކޮޅެއް ގިނައިން. ރައްޔިތުންގެ ޚާ

 1330މިހާރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ މާއްދާ ދެލިކޮޕީގައި އޮތް ގޮތަށް 

ނޑުމެން ބާއްވާފައި ނޑުމެން މިހާރު މިދަނީ.  އަޅުގަ ދެވަނަ މާއްދާއަށް އަޅުގަ

އާދެ، ދެވަނަ މާއްދާ އަނެއްކާވެސް މަޖިލީހުގެ އަމީން ޢާންމު މަޖިލީހަށް 

ނޑު އެދެން.   އިއްވާލަދެއްވުން އަޅުގަ

 

 1335ވަނަ  2ގެ ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައިވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހު] ދާރީމޭޒުން އިއްވުން:އި

 ]އިއްވެވިއެވެ. މާއްދާ

 

އާދެ، ތިބޭފުޅުންނަށްވެސް މެންބަރުންނަށް�ް ނޯޓިސްކުރެއްވޭނެ ފަދައިން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޔެވިފައި މިވަނީ އެންމެ ފުރަތަމަ މިހާރު ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި މިމާއްދާ ލި

 1340ހުށަހެޅުނު ދެލިކޮޕީގައިވާ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ގެންނަވަން ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންގެ ތެރޭން ހުށަހަޅުއްވާފައިހުރި އިޞްލާޙުތައްވެސް  ކޮންމެވެސް 

ވަރަކަށް ހިމަނައިގެން، ކޮމިޓީން އަލުން ވިސްނެވުމަށްފަހު. އެހެންވީމާ، 

 ދޭތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ޚިޔާލުފުޅަކަށް އެދި ދަންނަވަން.  ދެވަނަ މާއްދާއާ

 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   1345 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އަޅުގަ

 ވަނަ ޖުމުލައާބެހޭ ގޮތުން.  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މިވާ  2ބޭނުންވަނީ  މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު 
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 30އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމުގައި ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން  ދެއްކެވުން:ވާހަކަ

ގެ ނިޔަލަށް ޢާންމު ފަރުދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  2004ޖޫން 

ފޮނުއްވާފައިވާ ޚިޔާލުތަކާއި ހުށަހެ�ެޅުންތަކަށް މަޖިލީހުން 

ނޑަށް ހީވަނީ   1350 2004ޖޫން  30ރިޢާޔަތްކުރަންވާނޭ. މިހެން އޮތުމުން އަޅުގަ

އާ ހަމައަށް ހުށަހެޅޭ ޚިޔާލުތަކަށް މާބޮޑު�ު ބުރަދަނެއް ދޭކަހަލަގޮތަކަށްހެން 

ޖޫންގެ ފަހުންވެސް އިންތިޚާބުވެފައި ތިބި  30ލިޔެފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ 

މެންބަރުންނަށް ދާއިރާތަކަށްގޮސް ޚިޔާލު ހޯދާ އެމީހުންގެ ޝުޢޫ�ޫރާ ޚިޔާލާ 

ވޭނެ. ކޮންމެހެން މިވާހަކަތައް ނަންބަރުގައި އެއްގޮ�ަތަށް ކަންތައްތައް ކުރެ 

 1355ދެންނެވުމަކީ މުހިންމުކަމަކަށް ނުފެނޭ. ގެނައިމާ ވާގޮތަކީ ޚާއްޞަ 

އާ ހަމައަށް  2004ޖޫން  30ބުރަދަނެއް ދެވޭކަހަލަ ގޮތަކަށް މިވަނީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުއްވި ޚިޔާލުތަކަށް. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ހުށަހަޅަން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދެވަނަ ޖުމްލަ އުނިކުރަން.  2 އަޅުގަ

ނޑުގެ ހުށަހެޅުމެއް. ޝުކުރިއްޔާ.  އެއީ އަޅުގަ

 1360 

ނޑުވެސް  މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު   ޢައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ، އަޅުގަ

ޙްމަދު މުޢިއްޒު ދަންނަވާލަން އުޅުނު އިޞްލާޙު ހއ.މެންބަރު އަ ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި މިމާއްދާގެ އެއީ   2ވިދާޅުވެދެއްވައިފި. ދެން، އަޅުގަ

ގެ ނިޔަލަށް  30ގެ ޖޫން  2004ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މިއޮންނަ 

 1365އެޢިބާރާތް އުނިކޮށްލާފައި ޖުމްލަކޮށް މުޢިއްޒު އެވިދާޅުވިގޮތަށް 

ނެސް ހުށަހެޅޭ މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު މަޖިލީހަށްގެ

 ކަހަލަގޮތަކަށް�ް އޮންނަން ފެންނަކަމަށް، ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑު މިފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލީ  ޕޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު އްފާދި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 1370ވަނަ މާއްދާއާބެ�ެހޭ ގޮތުން އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  2 މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙެއް. އެއިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން. އެއީ ހުށަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިންގޮތަށް  2ވަނަ މާއްދާގައި މިއޮންނަނީ  2
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ނޑާލަން. އެއީ ކުރިންވެސް ދެލިކޮޕީގައިވެސް ފުރަތަމަ  ބާއްވާފައި )ށ( ކަ

ނު އެއީ ދެން ފަހުން ގެނެވު ދެލިކޮޕީގައިވެސް އޮތްގޮތް ކަންނޭނގެ،

 1375އިޞްލާޙެއް. އެކަމު އެދެލިކޮޕީގައި އެއިޞްލާޙު ފަހުން ގެނެވިފައި 

ނޑު�ުގެ ތެރެއަށް  2އެއިންނަނީ ކުރީގެ ދެލިކޮޕީގައި  ވަނަ މާއްދާގެ މައިގަ

އެބައި ހިމަނައިގެން ހަދާފައި އޮތީމާ ވަކި ބައެއްގެ ގޮތުގައި. އެހެންވީމާ، 

މިމާއްދާގެ )ށ(  އަޅުގަނޑަށްވެސް ފެންނަނީ މުޢިއްޒު އެވިދާޅުވިހެން

ނޑާލަން. މާއްދާގެ ދެން އޮތްބައި ފާސްކުރަން.   ހަމައެކުގައި މުޅިން ކަ

 1380 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހއ.ގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ކޮޅުމަޑުލުގެ މެންބަރު 

 ނޑު މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަ ރަޝީދު ޙަސަން  ޙުސައިން

ނޑު ދަންނަވާ ހިތްވޭ މިފުރުޞަތުގައި  ވާހަކަދެއްކެވުން: ތާއީދުކުރަން. ދެން، އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރެވެމުން ދާއިރުގައިވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން   1385ރައްޔިތުން ހޮވާފައިތިބި އެމީހުންގެ މަންދޫބުން ކަމުގައިވާތީ، އަޅުގަ

ޔާލުފުޅު�ުތަކުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުން ދެކެނީ އެބަޖެހޭ ހުށަހެޅިފައިހުރި ޚި

ގޮތެއްގައި  ކޮންޓިނުއަސް ކިހިނެއްތޯ ބަލަން. އެހެންވީމާ، ހަމަ 

ނޑު�ުމެންނަށް ދާނެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުތައް ލިބެމުން  އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރަމުންދާއިރު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 1390ޖޫން  30ހެނީ�ީ މިހާރު ލިޔެފައި މިއޮތްގޮތަށް ހަމައެކަނި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެ

ގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅުނު ޚިޔާލުތަކަށް ނޫންކަމަށް އޮތުން.  2004

އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް 

ނޑަށް ފެނޭ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަން  ބަދަލު ގެންނަވަން އަޅުގަ

ގައިވެސް ޕްރޮސެސް�ްއި މުޅި މަރުޙަލާގައިވެސް މުޅި މިރެކޯޑަށްޓަކަ 

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން   1395ކް ލިބެމުންދާނެކަން. އަދި ފީޑްބެއަޅުގަ

ނޑުމެން މެދުވެރިކޮށް  އެކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒަރީޢާއިން އަޅުގަ

 މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަންވެސް. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
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ނޑު ފުރަތަމަ  ޑުއަތޮޅު މެންބަރު އައް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

 1400 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަދަންނަވަން. އަދި  މިތެދުވީ )ށ( މިއޮތްގޮތަށް  ޝަރީފް  އިބްރާހީމް

ދޭތެރޭ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކުޑަކޮށް މިމާއްދާ ލިޔެފައި އޮތްގޮތާ ވާހަކަދެއްކެވުން:

އޮޅުމެއް އަރާވަޑައިގަންވާ ގޮތްހީވެގެން އެވާހަކަ އޮޅުން ފިލުވާވެސް ދޭން.  

މިމާއްދާގައި މިބުނަނީ މިގޮތަށް  ރަނގަޅަށް ވިދާޅުވީމާ އޮޅުން 

ފިލާވަޑައި�ިގަންނަވާނެ. މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ 

 1405ޔާ ހުށަހަޅާ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް 

ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތަކާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ 

ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތައް ހިމަނަންވާނެ، މިއީ އޮތްގޮތް. މިމާއްދާ 

އެއްގޮތަކަށް�ްވެސް ހުރަހެއްނާޅާ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

އްވެސް ވަގުތެއްގައި، ޚިޔާލުހުށަހެޅުމަކަށް އެއްވެސް މަރުޙަ�ަލާއެއްގައި، އެ

 1410އެއްވެސް ހިނދެއްގައި. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 

އެބޭފުޅުންގެ ދާއިރާއާ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާވެސް 

ވާހަކަދައްކާ، ޚިޔާލުހޯއްދަވާ ޚިޔާލު ހުށަހަޅަންވީ. އަދި މެންބަރުންނަށް 

ނެ. އެހެންވީމާ، އެކަން މަނައެއް ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅެމުންވެސްދާ

ނުކުރޭ. ދެން މިއޮތީ އޭގެ ފަހަތުބައި. އޭގައި މިއޮންނަނީ އަދި 

 1415ޖޫން  30ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގައި ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން 

ގެ ނިޔަލަށް ޢާ�ާންމު ފަރުދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުއްވާ  2004

މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނޭ. މިހެން  ޚިޔާލުތަކަށް ހުށަހެޅުންތަކަށް

ގެ ފަހުން  2004ޖޫން  30މިދެންނެވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލެއް އިޢުލާންކޮށްގެން ޚިޔާލު ހޯދައިގެން މަޖިލީހަށް 

 1420ފޮނުވޭގޮތަކަށް ނުބޭއްވުން. އެހެންނޫންކަމަށް ވަނީވިއްޔާ ދުވަހަކުވެސް 

ޞްލާޙުކޮށް ނިމޭތަނެއް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އިޢުލާން ކުރައްވާފައިވެސް އޮތީ. 

ގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅުން ޚިޔާލުތައް  2004ޖޫން  30އެއޮފީހަށް 

ނޑު�ުމެން މިތަންކޮޅު  ރައްޔިތު�ުން. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ



 56 

 1425ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އަނެއްކާވެސް އިޢުލާން އުވާލައިފިއްޔާ ރައީސުލް

ކުރައްވަންވީ ރައްޔިތުން ޚިޔާލުހުށަހަޅުއްވަންވީއޭ، އަނެއްކާ ބޮޑުސިންގާ 

ބައިވަރުތަކެއް މިތަނަށް އަންނަންވީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

ނޑަށް ހީވަނީ  ކަޓްއޯފް ނޑައަޅުއްވާފައި. އަޅުގަ ޕީރިއަޑެއް މިއޮތީ ކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިތަންކޮޅު ރަނގަޅަށް ފިލާ ވަޑައިނުގަތީހެން. 

ނޑުމެންގެ ބޭނުމަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު   1430އަޅުގަ

މެންބަރުން ހޯއްދެވު�ުން ހުރަސްއެޅުއްވުމެއްނޫން. ހުރަސްއެޅޭގޮތަކަށްވެސް 

ކިޔުއްވާލެއްވީމާ  ނޫން މިއޮތީކީއެއް. މިމާއްދާގެ ފުރަތަމަ ބައި ރަނގަޅަށް

ޖޫން  30މިކަން ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާ ވަޑައިގަންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، 

ގެ ފަހުންވެސް ކޮމިޓީގައި ބަޙުޡް�ްކުރެވުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  2004

 1435އޮފީހަށް ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ އެޚިޔާލުވެސް ފޮނުއްވޭނެކަމަށް. 

ނޑުމެން ނިންމާފައި މިއޮތީ އެ  ގޮތަކަށް ހުށަނޭޅުއްވޭނެކަމަށް ރައީސް އަޅުގަ

ޖޫންގެ ފަހުން  30އޮފީހުން މިމަޖިލީހަކަށް�ް ނުފޮނުއްވޭނެކަމަށް ރައްޔިތުން 

ޚިޔާލެއް މަޖިލީހަށް ނުފޮނުއްވޭނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް 

ހުށަހެޅުއްވިކަމުގައިވިޔަސް.  އެހެންނެއްނޫން މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 1440ން އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ އަޑު އައްސަވައިގެން ޚިޔާލު މެންބަރު

ހޯއްދަވައިގެން މަޖިލީހަށް ގެންނަވަންވީ. އެބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް 

ހުށަހަޅުއްވަންވީ. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް އެއްވެސް 

މިކަން  ވަގުތެއް ނެތް. އެހެންނޫންކަމަށް ވަނީވިއްޔާ މިވާގޮތަކީ ދުވަހަކުވެސް

ނޑުމެން އަބަދުވެސް ޚިޔާލަށް ރިޢާޔަތްކޮށްކޮށް�ް  ނިމުމަކަށް ނައިސް އަޅުގަ

ނޑު   1445ތިބޭނީ. އެހެންވީމާ، މިމާއްދާ މިއޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމުގައި އަޅުގަ

ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ މިޕޮއިންޓްތަކާ ދޭތެރޭގައި މެންބަރުން ރަނގަޅަށް 

ވަޑައިގެން އިޞްލާޙު އަދިވެސް އެއްފަހަރު ރަނގަޅަށް ވިސްނާ 

ނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. އަދި އޭގެ  ހުށަހެޅުއްވުމާއި ދޭތެރޭވެސް އަޅުގަ

އިތުރަށްވެސް މިއޮތީ ހަމަ އެއާއެކު މަޖިލީހަށް ފެންނަ ފަންނާނީ ލަފައާއި،  

 1450ފަންނާނީ އެހީތެރިކަމާއި، މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ލަފައާ ޚިޔާލާއި، 
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ދާގައި ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތް ވަސީލަ�ަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުން. މިމާއް

ކުރުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެން ވެއެ�ެވެ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުންނާއި މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ޚިޔާލަކާއި ލަފައަކާ އަދި 

ފަންނާނީ އެހީއާ އަދި ބޭނުން ކޮންމެ  ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ބާރު 

 1455މަ އެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވޭ�ޭ. ހަ

ނޑުމެން މިބަލައިގަންނަނީ  އިޢުލާން ކުރައްވައިގެން ހޯއްދެވި ޚިޔާލު އަޅުގަ

ގެ ނިޔަލަށް ރައްޔިތުން އެއޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލު.  2004ޖޫން  30

ނޑު ދަންނަވާލަން.  އެހެންވީމާ، މިތަންކޮޅު ފާހަގަކޮށްލާ، ވާހަކަ އަޅުގަ

 ޔާ.ޝުކުރިއް

 1460 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހއ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކޮޅުމަޑުލު�ު މެންބަރު ރިޔާޟް 

ނޑަށްވެސް  ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޢިއްޒު އުނިކުރައްވަ�ަން އެހުށަހެޅުއްވި ޕޮއިންޓަށް އަޅުގަ

ތާއީދުނުކުރެވޭތީވެ އެވާހަކަ ދަންނަވާލުން އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ. އެއީ 

ބޭނުން ކޮންމެ ގަޑިއަކު ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިމޭއިރުގައި 

ނޑަށް   1465އެބައާދޭ ވަރަށް ގިނަ މަރުޙަ�ަލާތަކުގައި. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަޅުގަ

ތާއީދުކުރެވޭ މީތި އުނިނުކޮށް މިއޮތްގޮތަށް ބާއްވާފައި އަދި ދެންމެ ޝަރީފް 

ނޑު މީތި އެވިދާޅުވިގޮ�ަތަށް  ޝަރީފް މީތި ހުށަހެޅުއް ވީތީ އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އެހެންވީމާ  ފާސްކުރަން، ފާސްކުރެއްވީތީ އަޅުގަ

 އެވާހަކަދަންނަވާލަން ޝުކުރިއްޔާ.

 1470 

ނޑުވެސް އެއްޗެއް  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

 ންނަނީ ދެންމެގައި ހއ.ގެ ޢިއްޒަތްތެރި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެފައި މިއި ޝާޙީން ޙަމީދު  މެންބަރު

މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމާ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުގެ ޚި�ިޔާލަކީ އެއުނިކުރައްވަން ހުށަހެޅުއްވި ބައި  ބެހޭގޮތު�ުން. އަޅުގަ

 1475ތޮޅުގެ ހަމަ އިނުން މުހިންމުކަމަށް. އޭގެ އެއް ބޭނުމަކީ ދެންމެގައި ސ.އަ

ނޑައެޅި އެތާރީޚުގެ ކުރިން  މެންބަރު އެވިދާޅުވިފަދައިން ވަކި ތާރީޚެއް ކަ
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ޢާ�ާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދިފައިވާތީއާ�ިއެކު އެޚިޔާލުތައްވެސް އެކަމުގެ 

ނޑުމެން އެކަންތައް  މުހިންމުކަންވެސް އެއްގޮތަކުން�ް ބަލައިފިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަން ބޭނުންވާކަން  ދެނެގަތުމާއި އަދި އެޚިޔާލުތައް އަޅުގަ

 1480ގަވާއިދުގައި ހިމަނައިގެން އެކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުން. އެޖުމްލަ 

އުނިކޮށްފިނަމަ ޢާ�ާންމުންގެ ޚިޔާލު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް މީގައި 

ސީދާގޮތުން ވަންނާނެ ގޮތުގެ އެއްވެސް ކަހަލަ އިޝާރާތެއް މީގައި 

ޖުމްހޫރިއްޔާ ފެންނާކަ�ަށްނެތް. ހަމައެކަނި މިއޮންނަނީ ރައީސުލް

ހުށަހަ�ަޅުއްވާ ހުށަހެޅުންތަކައި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ 

ނޑުމެން ދެންމެގައި   1485ވާހަކަ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ސ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިފަދައިން ޢާންމު ފަރާތްތަކުން 

މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުއްވެމުން�ް  ހުށަހަޅުއްވާ ޚިޔާލުތައް ހަމަ

 ލިމިޓެއްގެންދެވޭނެ. އަބަ�ަދުވެސް ގެންދެވޭނެ. އޭގައި ވިދާޅުވާހެން ވަކި 

ނޑަށްވެސް  އޮވެގެންނެއް�ް ނޫން މިގެންދަނީކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 1490ފެންނަގޮތަކީ މިހާރު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް�ް، ޑްރާފްޓްގައި 

ންކަމުގައި ދަންނަވަންވެގެން މިފުރުޞަތު ހޯދީ އޮތްގޮތަށް ބޭއްވު

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑު ހަމަ ކުޑަ ދެތިން  މާލޭ މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް އެބަ ތާއީދުކުރެވޭ�ޭ  ވާހަކަދެއްކެވުން:  1495އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަ

ގޮތަކަށް ދަންނަވަންޏާ މިދެގޮތަށްވެސް. އެއީ މަޖިލީހުގެ  މިހުށަހަޅުއްވާ،

މެންބަރުން ހުށަހަޅާ�ާ ހުށަހެޅުއްވުންތަކާއި ޚިޔާލުތައް ހިމަނަންވާނެއޭ. 

ގެ  2004ޖޫން  30މިހިސާބުން މިބުނަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ 

 އެކްސެސް ފަހުންވެސް ރައްޔިތުން ކުރާ ޚިޔާލެއްވިއްޔާ އެމީހުންނަށް 

 1500ނެ އެއްޗެއް. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޚިޔާލެއް އޮންނާ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  އޮތްކަމަށްވަންޏާ އެލިބެމުންދާނެ އަޅު�ުގަ

އަށް އާންމު ފަރުދުން  2004ޖޫން  30ވަގުތުވެސް. އެހެންވީމާ 
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ނޑަށް ފެނޭ  ލިމިޓެއްލީހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޚިޔާލުތަކަށް  ފަދައިން އަޅުގަ

ލާން. ލިމިޓްލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އެރައީސު

 1505މީގައި މިއޮންނަ ގޮތުން މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާއިރު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވެސް އިޞްލާޙުތަކެއް، ޚިޔާލުތަކެއް 

ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދަވާފާނެ. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާ 

އި ޚިޔާލުތައް އެގޮތަށް އޮންނާތީ. ހަމައެފަދައިން މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުންތަކާ

މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތައް އޮންނަންވާނެ މިއޮންނަނީ. 

 1510އަނެއްބައިގައި މިއޮންނަނީ އާންމު ފަރުދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

މާނަކުރެވޭ  ފޮނުއްވާފައިވާ ޚިޔާލުތަކާއި ހުށަހެޅުންތައް. އެތަނުން އެބަ

ނޑަށް ފެންނަގޮތުގައި  އެބައި ނިމިފައި އޮތްކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ގަ�ޮތަކަށް ޚިޔާލުތައް ހުށަހަޅަންވާނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން.  ކޮންޓިނުއަސް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނޫން މީހުން ދެން އެކަންކުރައްވަންވާނީ މަޖިލީހުގެ 

 1515މާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވެސް މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް. އެހެންވީ

އޮންނަންވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި 

ޚިޔާލުތަކާއި ދެން މަޖިލީ�ީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި 

ނޑަށް ފެނޭ. ދެން އަދި އިތުރަށް  ޚިޔާލުތައް ހިމަނަންވާނޭ، މިގޮތަށް އަޅުގަ

ތަންކޮޅަކީ އެއްބައެއްގައި ހިމަނަންވާނޭ،   ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ

ނޑުމެން ފުރަތަމަ   1520އަނެއްތަނެއްގައި ރިޢާޔަތް�ްކުތަންވާނޭ މިއޮންނަނީ. އަޅުގަ

ބައިގައި ބުނާގޮތުންވިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާ 

ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތަކާއި މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި 

ނޑަށް ޚިޔާލުތައް ހިމަ ނަންވާނޭ. އެހެންކަމަށްވެއްޖިއްޔާ ބައެއް ޚިޔާލު އަޅުގަ

ހީވަނީ ދޫކޮށްލަންޖެހިދާނެހެން މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ޚިޔާލުތަކާއި 

 1525ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތައްވެސް. 

ކުރެވޭ އެހެންވީމާ، ދޫކޮށްލެވޭނެ ބާރެއް ނުލިބޭކަހަލަ ގޮތަކަށް މާނައެއް 

އެބަ މިހެންއޮންނާތީ. އެހެންވީމާ، އެތަންވެސް ރިޢާޔަތްކުރުން ކަހަލަ ބަހެއް 

ނޑު  ކަންނޭނގެ އޮތުން ރަނގަޅުވާނީ. އެގޮތަށް ފެންނާތީ އަޅުގަ
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އެހެންވީމާ، ހުށަހަޅާގޮތަކީ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 1530ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތަކާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ 

ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތައް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނޭ ތިރީގައި އޮތްފަދައިން. އަދި 

 2004ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާހުކުރުމުގައި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ގެ ނިޔަލަށް އާންމު ފަރުދުން 30ޖޫން 

 1535ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނޭ. ދެން 

މިހެން މިދަންނަވާ އެންމެ ބޮޑު�ު އެއްސަބަބަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ 

މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ނޫން. ދެން އެމަނިކުފާނަކަށް ހުއްދައެއް ނޯންނާނެ 

ގެން ވާހަކަދައްކަވާކަށް. އެހެންވީމާ، މިޖިލިސް ފެށިގެން މަޖިލީހަށް ވަޑައި 

ހިނގަމުންދާންފެށީމާ ދެން އިތުރު ޚިޔާލެއް ހުށަހެޅުއްވޭކަށް ނޯންނާނެ 

ނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީ.   1540ލިޔުއްވުމަކުން ނޫނިއްޔާ. އެ�ެހެންވީމާ، އަޅު�ުގަ

ނޑު މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ  ދެން ހުއްދައެއް ނޯންނާނޭ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައި އެބައޮވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  75ސީގެ ޤާނޫނުއަސާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގެން ވާހަކަދެއްކެވުމުގެ ހުއްދައެއް ދީފައި. 

އެހެންނަމަވެސް ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ހުއްދައެއް ދީފައެއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، 

 1545ންނާނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ނުވާ ބޭފުޅަކު އެކަންކުރެއްވެން ނޯ

ނޑަށް ފެންނާތީ އެހިސާބުން އެ ފައި ބާއްވަން ލިމިޓްކޮށްއަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން  ނޑަށްފެނޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑު ދެވަނަ މާއްދާގެ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   1550 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަ

 ގެ  2004ޖޫން  30)ށ( އާ ބެހޭގޮތުން ކުރީގައި ދަންނަވާލެވޭތޯ ބެލީ  ދު މުޢިއްޒު އަޙްމަ  މެންބަރު

ނިޔަލަށް ރައީސް އަރިހަށް ފޮނުއްވާފައިހުރި ޚިޔާލުތަކަކީ ވަކި ޚާއްޞަ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު  ބުރަދަނެއް ދޭންޖެހޭނެ ޚިޔާލުތަކެއް ނޫނޭ. އެރޫޙުގައި އަޅުގަ

އް މުހިންމެއް ނޫނޭ އޭގެ ކަޓްއޮފް ޑޭޓެ  ވާހަކަދެއްކީ. އޭގެ މާނައަކީ ވަކި
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 1555ފަހުން ރައީސަށް ނޫނަސް. ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ނަމަވެސް ދެން 

ނޑަކަށް ނޭނގޭ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން�ި ތަންކޮޅެއް  އަޅުގަ

ގޮތެއްގައި ޚިޔާލު ހޯދައިގެން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއްޖެއްޔާ  ސްޓްރަކްޗަރ

ހައްދަވާފައި ރަސްމީ ގަޑީގައި ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އެފޮތެއްގެ ސިފައިގައި 

ރައީސް ހައްދަވާނެ ކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް އެފުރުޞަތުވެސް 

 1560ރައީސް  ހަމައޮންނަންޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، އެޚިޔާލާ އަޅާކިޔާލާއިރުގައި 

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ފޮނުވަން ރައީސް އަރިހަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލަށް  30

ނޑު ޚާއްޞަ ބުރަދަނެއް  ލިބިގެންނުވާނޭ، އެވާހަކަ ދަންނަވާލެވޭތޯ އަޅުގަ

ބެލީ. އެހެންވީމާ މި ނިމިގެންދާ ވަކި ދުވަހަކަށް ޚިޔާލުތައް ނިމެނީކީ ނޫނޭ. 

ނޑުމެން ޑްރާފްޓެ�ެއް ޔާލެއް ހޯދަން ނިންމާފައިވެސް ރައްޔިތުންގެ ޚި އަޅުގަ

 1565. އަސާސީގެ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލާފައިވެސްހުށަހަޅަން ޖެހިދާނެ. ގާނޫނު

އެހެންވީމާ ވަކި ތާރިޚަކަށް ހުށަހެޅި ޚިޔާލްތަކަކަށް ވަކި ޚާއްޞަ ބުރަދަނެއް 

ނޑަށް މިމާއްދާ ބޮޑަށް ފެންނަނީ  ދޭގޮތަކަށް އޮންނާކަށެއް ނުފެނޭ. އަޅުގަ

ހަމަ ކޮންމެ ސިފައެއްގައި މެންބަރުންވެސް ހޯދާ ޚިޔާލްތަކަށްވެސް ހަމަ 

 2004ޖޫން  30ތެއްގައި ރިޢާޔަތް ކުރެވޭގޮތަށް އޮތުން. ވަކި ޚާއްޞަ ގޮ

 1570ގެ ނިޔަލަށް ރައީސް ފޮނުއްވި ޚިޔާލުތަކަށް ވަކި ޚާއްޞަ ބުރަދަނެއް 

ނޑު ންދެވޭފަދަ ގޮތަކަށް މާނަ�ަކުރެވޭގޮތަކަށް މިމާއްދާ ނޯންނަ . އެއީ އަޅުގަ

 ދެންނެވި އެއްޗެއްގެ މަޤްޞަދަކީ ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ފް އެ ންބަރު އަޙްމަދު އާޠިސް. މާލޭގެ މެޝުކުރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ރައީ   މާލޭ މެންބަރު

ނޑުވެސް ތާއީދުކޮށް އެ އިޞްލާޙެއްގެ ފާހަގަ   އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް  1575 ކުރެއްވި ނުކުތާތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަނދާނުގައި ގޮތުގައި   ވާހަކަދެއްކެވުން: ހުށަހަޅުއްވަން ފެނޭ ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ހަކީ ބަހައްޓާލުން ރަނގަޅުކަމެއް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީ

ނޑައަޅަން ރައްޔިތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ގެންދަންވީ ގޮތް ކަ

މި މަޖިލީހުގައި އެންމެ ގަދަކޮށް ރައްޔިތުންގެ އިންތިޚާބު ކުރާ މަޖިލިސް. 

 1580އަޑު އިވޭނީ އިވެންޖެހޭނީވެސް. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުންގެ އަޑަށް އެއްވެސް 
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ނެއްގައި އެނޫން ހުރިހާ ކަހަލަ ލިމިޓެއް އަންގޮތަށް އޮންނަ ކޮންމެ ތަ

ފަރާތަކަށް އެލިމިޓް އެގޮތަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް 

އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށްވެސް ވިސްނޭ. އެހެންވީމާ މާލޭގެ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  އާޠިފްމެންބަރު އަޙްމަދު  ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ލިމިޓް ތާއިދު ކުރަން. ލިމިޓެއް ގެންނަކަމަށް ވަންޏާ   1585އަޅުގަ

ގެންނަންވީ ރައްޔިތުންގެ އަޑަކަށެއްނޫން ވަކި އެހެން ދާއިރާތަކަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރެ�ެއްވުން އެދެން.   ހައްދުންމަތީ މެންބަރު

ނޑުމެންގެ އަތްމަތީގައިޤާނޫނުއަސާސީ މިހާރު   ސައިންޙު�ު ޢަބްދުއްރަޝީދު   1590 އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ  އަޅުގަ

ބޭނުންފުޅު ކޮންމެ އިރަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އޮތްގޮތުން  ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިގެން މަޖިލިސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ބޭނުންފުޅު ޚިޔާލުފުޅެއް ވަޑަ 

ނޑު ތަފްސީލަކަށް  ފާޅުކުރެވޭގޮތަށް މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތީ.  އަޅުގަ

 ރިއްޔާ. ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ޝުކު

 1595 

ނޑުވެސް މިތެދުވީ މި ގަވާއިދު   މާލޭ މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ އަޅުގަ

 ކޮމިޓީގައި ހިމެނިގެންވާ މީހަކަށް އަޅުގަނޑުވެސްވުމާ. އަދި އެކުލަވާލި   އިލްޔާސް އިބްރާޙީމް

ރާއަކުން އެކުލަވާލެއްވުމުގައި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ދާއި އެކޮމިޓީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީއަކަށްވުމާއި  ކޮންމެވެސް އެއްބޭފުޅަކު ހިމަނުއްވައިގެން އެކުލަވާލެއްވި

 1600ޖޫން  2004އަދި ކޮމިޓީގައިވެސް މި އަކުރާ ބެހޭގޮތުން އާދެ މިހާރު މި 

ގެ ނިޔަލަށް މި އުޅޭ ޚިޔާލާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނުއިރުގައި  30

ނޑުމެންގެ ހިތަށް މިގޮތަށް މިމާއްދާ  އޮތުމުން ރައްޔިތުން އާދެ، އަޅުގަ

ރުގެ ތެރޭން އަންނަންޖެހޭ އާންމު ރައްޔިތުން. ރައްޔިތުންގެ މެންބަ

އެއްވެސް ހުރަހެއްނޭޅޭ. އެހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީސް  ޚިޔާލުތަކަށް

 1605އެއްކުރައްވާ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅުއްވާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 

ންނަވައިގެން. އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ފެނިވަޑައިގަ
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އޭގެތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ކުރެއްވި އިޢުލާނަކާ 

ގުޅިގެން ވަކި މުއްދަތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު�ުތައް 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފޮނުއްވައި ދެ�ެއްވާ. އޭގައި މިއޮންނަނީ  އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން   1610ފައި. ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތެއް�ް ދެއްވާ 30ޖޫން  2004ކަ

އެހެންކަމަށްވަންޏާ އެއިޞްލާޙުތައް މިތަނަށް ފޮނުއްވާ ދެއްވީމާ އެއަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް އާދެ މިތާނގައި ކުރެވޭ ޤާނޫނީ މާއްދާތަކާ ބެހޭގޮތުން ބަހުސް 

ކުރެވޭއިރު އެއިޞްލާޙުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ވަރަށް ސާފުކޮށް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ލިޔެވިފައި އެބައޮތް�ް. އާދެ، އައްޑުއަތޮޅުގެ

ނޑަށް ހީވަނީ އިތުރަށް މަޖިލީހުގައި   1615ވިދާޅުވިފަދައިން އަޅުގަ

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް ބާރު ލިބިގެން ވަނީހެން ރައްޔިތުންގެ 

ޚިޔާލްތައް ހޯއްދެވުމާއި އެބޭފުޅުން މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން 

ނޭޅޭ އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ކުރައްވަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމަކުން ހުރަހެއް

ގޮތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމަކަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭ. 

 1620އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާން ކުރައްވައިގެން 

އެމަގުން އާދެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ތެރެއިން 

ކެއް ހޯއްދަވާފައިވާތީ އެކަމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތަ

ނޑައަޅުއްވާފައި އޮތުމުގެ ބޭނުމަކީ އަނެއްކާ އެކަން އިތުރަށް  ތާރީޚެއް ކަ

ނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ މިހާރު  ހުޅުވެގެންދިޔަ ނުދިނުންހެން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަ  1625މިމާއްދާ އެކުލެވިގެން އޮތްގޮތަކީ އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނާތީ މި  މަޖިލީހަށް ހަމަ އެންމެ  ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް އަޅުގަ

މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވާހަކަދައްކަވާ ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑަށް އެންމެ އެތެރެފުށުން  ނޑުވެސް ތާއިދުކުރަން. އާދެ، އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު�ު ބޮޑަށް  ޙަޤީޤަތަށް  ވިސްނާލާއިރު އަޅުގަ

 1630އޮތްގޮތަށް އޮތުން. އެހެންނޫނީ އަނެއްކާވެސް މީގައި މި ޙާޞިލްވާނީ�ީ

އާންމު ރައްޔިތުން އެހެންމަގަކުން ލައިގެން މަޖިލީހަށް މައްސަލަ 

ނޑުމެންނަށް އެކަން  ފޮނުވުމުގެ ގޮތެއް ހުޅުވިއްޖެކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ
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ނޑުމެން ރައްޔިތުން އެކަމަށް  ގެންނަން އުނދަގޫވާނެ. އެކަމަކު އަޅުގަ

ގެ ތެރެއިން އައުމަކަށް އެއްވެސް ހުރަހެއްނޭޅޭ. އަދި ހޮވާފައި ތިބި މީހުން

ނޑުމެން އެކަމާ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަންޏާ   1635އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާތަކަށް ގޮސްގެން ޚިޔާލު ހޯދަ އިގެންވެސް މިތަނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް. އެއްވެސް ލެއްގައި ޙާ�ާ ގެނައުމަކީ އަޅުގަ

އްޔިތެއްގެ ހުށަހެޅުންތަކަކަށް ހުށަހަޅާކަށް މިއަށް ހުރަހެއްނާޅާ އެއްވެސް ރަ 

ނޑައެޅި މަޖިލީހުގެ  އެކަމަކު ގަވާއިދު އެކުލަވާއިރު މި މަޖިލިސް ކަ

 1640ކަންތައްތަކެއް އެޖެންޑާގައި ކުރެވިގެން�ް އަންނައިރު ބޭނުންކުރައްވާފައިވާ 

އީ ޢިބާރާތެއް އެ ލިމިޓެޑް ތާރީޚަކާ ހަމައަށް އެބައި އޮތުން އެ

ނޑަށް  ނޑުވެސް ދެކޭގޮތުގައި ބޭނުންތެރިކަމެއް. އެހެންވީމާ އަޅުގަ އަޅުގަ

ބުރަވެވެނީ މިހާރު ގަވާއިދުގައި މިއޮތްގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް. އެހެންވީމާ 

ނޑު ތާއީދުކުރަނީ އެގޮތަށް. ޝުކުރިއްޔާ.   އަޅުގަ�ަ

 1645 

ނޑު    ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ފުރުޞަތަކަށް އެދި ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައިސް. އަޅުގަ

 ބެހޭގޮތުން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާ 2މިބަހުސްކުރެވޭ ދަންނަވާލީ މިހާރު  މެންބަރު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު 

ނޑަށްވެސް ވިސްނޭ  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނޑު އަޅުގަ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން�ް. މައިގަ

ގޮ�ަތެއްގައި ތާއީދުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް 

ނޑަށް ހީ�ީތާޛް ޝާއަލްއުސް  1650ން ޙަމީދު އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް. އަޅުގަ

ހީވާގޮތަކީ ރައްޔިތުން އެބައިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައް ވަކިގޮތަކަށް 

ތިޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހަޅަން ފެންނަކަމަ�ަށް ޚް�ްއި

ނޑުމެން މިތަނުގައި މަރުޙަބާކިޔު މަކީ ހުށަހެޅި ޚިޔާލްތަކަށް އަޅުގަ

ބޭނުންކަމެއްހެން�ް. އެގޮތުން މިތަނުގައި މިމާއްދާގައި މިވާހަކަ 

 1655ނަންގަނެވިފައި އޮތުމަކީ އިތުރު ވެއިޓެއް ދިނުމަށްވުރެ އެޚިޔާލްތަކަށް 

ނޑުމެންގެ  ނޑު މާނަކުރަނީ.  ރިކޮގްނިޝަނެއްއަޅުގަ ދިނުންކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެމާއްދާ އެތަނުގައި އެއް ޢިބާރާތު ން ލިޔެފަ�ައި އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން  އޮތުމަކީ ރައްޔިތުން އެހުށަހަޅާފައި ހުރި ޚިޔާލްތައް އަޅުގަ
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ކުރާކަމަށާއި، އަދި ފަހަރެއްގައިވެސް މިޚިޔާލްތައް އަލު�ު�ުން  ރިކޮގްނައިޒް

 1660ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން މެދުވެރިކޮށް ހުށަނޭޅި ރައްޔިތުންނަށްވެސް 

ނޑުމެން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކު ރެވޭކަމެއް ހަމަ މުހިންމު އެފުރުޞަތު އަޅުގަ

ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީވެ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން�ް. އަދި ހަމަ މިހެން 

އޮތުމަކުންނެއް ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ހުށަހަޅަން 

ބޭނުންވާ ޚިޔާލުތައް�ް ހުށަހެޅުމަށް ހުރަހެއް ނުފެންނާތީ މިކަން މިގޮތަށް 

 1665ގޮތަކަށް ވާނެކަމަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ  ލޫޒިވް އިންކްލިޔެފައި އޮތުމަކީ 

 ދަންނަވާލީ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު އެއްޔެއް ދަންނަވާލަން   މާލޭ މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް. އަޅުގަ

 މިހާރު މިބަހުސްކުރެވޭ މާއްދާގެ މަޖިލީހަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ މިބޭނުންވީ   އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް

ނޑު މިދައްކަނީ. މިދެއްކުމާ ބައެއް ނުވަތަ  ކެވުން:ވާހަކަދެއް  1670ގޮތްތަކެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

އެ ވިދާޅުވި  އާޠިފް އަޙްމަދު ގުޅިގެން މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނުކުތާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއަކާ ހަވާލާ ދެއްވައި ވަކި ހަމަޔަކަށް 

ދެއްވުމުގައި ތަފްޞީލަކަށް ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަވާބެއް 

ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅު ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަކީ 

ނޑު ހިތުން މި މަޖިލީހުގެ މިބާވަތުގެ އެކިހިސާބަށް ބަޔާންކުރެވޭ   1675އަޅުގަ

ސަބަ�ަބަކީ ވަކި ހަމަޔަކުން އުނިކަމެއް ލިބޭކަމެއް.  ށް�ްމިހިރަ ކަރާމާތަ

އްދާއަކަށް ހަވާލާދެއްވައި ދައްކަވާ ވާހަކަޔަކަށް ޤާ�ާނޫނުއަސާސީގެ ވަކި މާ

އް ދެއްވަން ޖަސްޓިފިކޭޝަނެ ރައްދެއް ދެއްވާކަމުގައިވަންޏާ އޭގެ 

ވާނެކަމަށް ބުއްދި ޤަބޫލުކުރޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް 

ނޑައަޅާފައި.  ކޮމްޕޮޒިޝަންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި   1680އެބައޮތް ކަ

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާ މި ދާއިރާތަކުން އިންތިޚާ�ާބު ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ

ކުރާ މީހުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަމްސީލްކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑައަޅާ  މީހުނާ. ދެން ވަކި ގޮތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  8ކަ

މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކަންތައް ބަޔާންކުރެވިފައިނެތީސް 
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ނޑައަޅާ ނޑު ގެ ބުއްދި ޤަބޫލެއް  ކަ  1685އެހެން ވިދާޅުވެވޭނެކަމަކަށް އަޅުގަ

މެންބަރުން ފޮނުއްވާފައި  8ނުކުރޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިތަނަށް 

އެތިއްބަވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޔާލު މިތާނގައި ފާޅުކުރެއްވުމަށް. 

ނޑުމެން  ގެ އެއުސޫލުން ބަލާކަމަށްވަ�ަންޏާ މާލޭގެ ދެމެންބަރުން އަޅުގަ

ބަދަލުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންވެސް މިތަނަށް އަންނަންވީނޫންތޯ. އެހެންވީމާ 

ނޑިބަހަށްޓަންވާނެ   1690މާލޭގެ ތިރީސްހާސް  ރައްޔިތުންނަށް ގޮ

ނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ނުކުތާއަކީ  ނޑުމެން. އެ�ެހެންވީމާ އަޅުގަ އަޅުގަ

ގެ މީގެ ކުރީގައިވެސް ވާހަކަދެއްކެވިއިރު ދެންނެވި ފަދައިން މަޖިލީހު

މެންބަރުން ދެނެވަޑައިގެން އިޙްތިރާމް ކުރައްވާށޭ މިމަޖިލީހަކީ 

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހޭ. މިތާނގައި ރައްޔިތުންގެ ވާހަކައޭ 

ނޑުމެން  ނޑުމެން ދައްކަން  މިއުޅެނީ. އެކަން އަޅުގަ  1695އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް  ހަނދާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިއްޔާ  އަޅުގަ

 ށްބޮޑު ލުއިކަމާ ފަހިކަން ލިބޭނެ ޝުކުރިއްޔާ.ވަރަ

 

 ]ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަވުމަށްފަހު[

 1700 

ނޑުވެސް   ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   2ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަކުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޤަބޫލުކުރަން  މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު

ނޑު އަނެއްކާވެސް  ރައްޔިތުންގެ  ކަން�ްމަނާނުކުރާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ޚިޔާލްހޯދާކަށެއް. އަޅުގަ

ހަމަ ދަންނަވާލެވޭތޯ މިބަލަނީ މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް 

 1705ރައްޔިތުން ފޮނުވި ޚިޔާލްތައްވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައޭ އަދި މަޖިލީހުގެ 

ޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބެއްލެވުމަށްޓަކައި އިދާރާއިން ވަނީ އެޚިޔާލްތައް މަ

ރަސްމީގަޑީގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެކަންވެސް އިޢުލާން ކުރައްވާފައޭ. 

ނޑު ކަންބޮޑުވާކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަ

ޢި�ިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދާއިރާތަކަށް ގޮސް ރައްޔިތުންނާ 

 1710ގޮތަށް މޭޒުމަތީ ބެހެއްޓުމުގެ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހޯދާ ޚިޔާލުތައް އެ 
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ފުރުޞަތު އޮންނާނެބާވައޭ، އެފުރުޞަތު އޮންނަން ޖެހޭނޭ. އެއީ 

ގެ  2004ޖޫން  30އެހެންނޫނިއްޔާ މާބޮޑަށް ބުރަދަން ދެވެނިއްޔޭ 

ނިޔަލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނުވި ޚިޔާލުތަކަށް. އެހެންވީމާ 

ޖޫން ރިޢާޔަތް ކުރައްވަން  30 އެޚިޔާލުތަކަށްވެސް އިޚްތިރާމް ކުރަންޖެހޭނެ

 1715ޖޫން އެއާއެކީގައި ހަމަ މިހާރުންސުރެ އަދި ކުރިންވެސް  30ޖެހޭނެ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުން ފޮނުވާފައި ހުރި ޚިޔާލުތަކަށްވެސް 

ރިޢާޔަށް ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ ރިޢާޔަތް ކުރާއިރުގައި އެޚިޔާލުތައް 

ސިފައިގައި ބައިންޑު ކުރެވިފައި ބެހެއްޓިފައި މިހުންނަނީ ފޮތްތަކުގެ ސިފަ

އެއަށް ބަ�ަލައިލެވޭ، އެއަށް ރިފަރ ކުރެވޭ. އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ 

 1720މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދާއިރާތަކަށް ގޮސް ތަންކޮޅެއް އެއަށްވުރެން 

ރޑްރަގަޅަށްވެސް އެޚިޔާލް ހޯދިދާނެ  ގޮތެއްގައިވެސް. އެއަށް  ސްޓްރަކްޗަ

ގެ )ށ( އަކު  2ކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް މި ރިޢާޔަތް ކުރާކަމަ

ނޑުގެ މަޤްޞަދަކީ އެގޮތުން ހޯ ދާ ނުބުނޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

އޮފް އެޓޯލްސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ޚިޔާލްތަކަށްވެސް މިނިސްޓްރީ 

 1725އަދި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރީން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ގޮސްކަމަށް ތަންކޮޅެއް 

ތަކެއް ބާއްވާއިގެން ޚިޔާލްތަކަށް ނަމަވެސް ން�ުވުރަނގަޅަށް ބައްދަލު

އެވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މަޖިލީހެއްގެ ހަމަ ރައީސްއަށް ރައްޔިތުން 

ފޮނުވި ޚިޔާލުތައް ބެހެއްޓި މޭޒުމަތީގައި އެޚިޔާލުތައްވެސް ބެހެއްޓި 

އެއަށްވެސް ރިޢާޔަތް ކުރެއްވިގެންނޭ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނޑު އިޞްލާޙުކުރެވެންވާނީ. އެހެންވީ ނޑު ކުރީގައި އަޅުގަ  1730މާ އަޅުގަ

ނޑު އެގޮތަކަށް ނޫން.  މިހުށަހެޅީ )ށ( ގެ ދޭއް އުނިކުރަން. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު މިހުށަހަޅަނީ.  2)ށ( ގެ  ގެ ދެވަނަ ޖުމްލަ އިޞްލާޙުކުރަން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ  އެ ހުށަހަޅާގޮތްވެސް އަޅުގަ

ގެ  30ޖޫން  2004ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން  އިޞްލާޙުކުރުމުގައި ޚިޔާލު

 1735ނިޔަލަށް އާންމު ފަރުދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ 

ޚިޔާލުތަކާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އާންމު 



 68 

ފަރުދުން ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާ ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތް 

ނޑު މިއިތުރުކޮށްލާ ޢިބާރާތަކީ އަދި ކުރަންވާނޭ. އެހެންވީމާ އަ ޅުގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އާންމު ފަރުދުން ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާއި 

ނޑު   1740ހުށަހެޅުންތަކަށް މިޢިބާރާތް. މިޢިބާރާތް އިތުރުކުރަން އަޅުގަ

ހަވަނަ ފޮޅުވަތް ނިމޭތަނަށް  1،2،3،4،5،6މިހުށަހަޅަނީ. މިހާރު )ށ( ގެ 

އެޢިބާރާތަކީ އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  މިޢިބާރާތް އިތުރުކުރަން.

އާންމު ފަރުދުން ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކާ ހުށަހެޅުންތަކަށް މިއިބާރާތް 

ނޑު މިދަންނަވަނީ  ގެ  2004ޖޫން  30އިތުރުކުރަން. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 1745ނިޔަލަށް ރައީސް އަރިހަށް ފޮނުވި އާންމު ރައްޔިތުން ފޮނުވި 

ކުރަންވާނޭ. އަދި އޭގެ ފަހުން މެންބަރުންނަށް ޚިޔާލުތަކަށްވެސް އިޙްތިރާމް 

ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކަށްވެސް މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތް ކުރައްވަންވާނޭ. އެހެންވީމާ 

މިދެބައިވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިޞްލާޙުކުރަން 

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.   އަޅުގަ

 1750 

ނޑަށް ދެން މިވާނުވާއެއް ނޭނގޭތީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު   އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.  މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ރިޔާސަތުން އެއްޗެއް އޮޅުންފިލުވާލަން އަޅުގަ

މިހާހިސާބަށް އައި އިރުގައިވެސް އެއްވެސް އެހެން މިދެންނެވީ   ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޢުލާނެއް ނުކުރައްވާ އެކި ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި އައިސް ރިޔާސަތަށް އި

 1755ބޭބޭފުޅުންގެ ހުށަހެޅުންތަކާ އެއްޗެހި ހުށަހަޅާހެންވެސް ހީވޭ. އެހެންވީމާ 

ހަމަ އެކަނި މިމާއްދާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަކުން ގޮސް ނިމުމެއް ނާންނާނެ. 

ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވައިގެން 

ނޑުމެން ގެންދެވުމަކީ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ފުޅުވާނެކަމަކަށް ވާތީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިވާހަކަ ދެއްކީ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް  މިހުށަހެޅުން ހުށަނާޅާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާތީ އެހެންވެގެން. އެހެންނަމެވެސް   1760އޮތުން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ޚިޔާލުއެކަނި ފާޅުކޮށް މިގޮތަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ  އަޅުގަ

ލުފާޅުކުރެއްވުމުގެ އިތުރަށް ހުށަހެޅުންވެސް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ބޭފުޅުން ޚިޔާ
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މިކަން ނިމޭނެގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އެއީ މިކަން ކުރަން ވަރަށް 

ފަސޭހަ ގޮތަކަށްވާނެހެން. އެއީ ޚިޔާލެއްގެ ގޮތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ 

 1765ހުށަހެޅުމެއް  ބޭފުޅުން މިއަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވާ ތަފާތު 

އޮވެއްޖިއްޔާ އެއަށްވެސް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއެކީގައި ހުށަހެޅުމެއްގެ 

ނޑު  ގޮތުގައިވެސް ހުށަހެޅުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވާތީ އަޅުގަ

މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ. މިހާރު މުޢިއްޒު އެއްފަހަރު ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލު 

ހުށަހަޅުއްވައިފިހެން އަނބުރާ ގެންނަވާ މިހާރު ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުން 

ނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ އޭރުން ކަންނޭނގެ މިކަން ނިމުމަކަށް   1770އަޅުގަ

އަންނާނީ. އެޚިޔާލުތަކަށް ވޯޓަށް އެހިގެން. އެހެންވީމާ އެވާހަކަ 

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. 

 

ށް ހު�ުށަހެޅި ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، މިހާރު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1775ތާއީދު ލިބިފައިވާ އިޞްލާޙު އެއަށް އެބައޮތް. އެއީ މިހާރު މެންބަރުންގެ 

މޭޒުކޮޅު މައްޗަށް ބަހާލެވިދާނެ. އާދެ، އެއީ މާލޭ މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

ފް ހުށަހަޅުއްވާ މާލޭ މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ތާއީދު ޠިއަޙްމަދު އާ

ގެ ފަހުން ތިލަދުންމަތީ މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙެއް. ދެން އޭ

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢިއްޒުވެސް އިޞްލާޙެއްވެސް ހުށަހެޅުއްވައިފި 

ނޑު   1780އަދި ތާއީދެއްގެ އަޑެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނީވޭ. ދެން އަޅުގަ

 މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ މުލަކަތޮޅުގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤަށް. 

 

 ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްވި ޝު  މުލަކަތޮޅު މެންބަރު

ނޑު ތާއީދު ކުރަން. އަދި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އިޞްލާހަށް   އަޙްމަދު ޝަފީޤް  އަޅުގަ

 1785ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނެފައި ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކީ މީ   ވާހަކަދެއްކެވުން:

ހެއް މީ. ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ އޮންނަގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ތައް ނިންމާ ތަނެއްމީ. ދެން މަޖިލީހެއް. ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ކަންތައް

ލިސް އެކުލަވާލުމުގެބާރު ޤާނޫނުއަސާސީން މިމަޖި�ި
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ނޑު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަ

 1790ޅާ ނުވަތަ އެއްޗެތި ހުށަހަޅާ ހިތަށް މިއަރަނީ މިމަޖިލީހަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަ

ހެދުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބެނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށޭ. އެހެންވީމާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސް އެއިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރުން މެދުވެރިކުރައްވައޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ 

މިތަނަށް އައިސް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިދާނެ  ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް 

ނޑަކަށް ޔާރުކޮށްގެން އައިސް. އެހެންވީމާ އެއީ އަފޮތްތަކެއް ތައް   1795ދި އަޅުގަ

ހިއެއްނުވޭ ކޮން އުސޫލަކުންބާއޭ އެއްޗެހި މިތަނަށް އެހުށަހެޅެނީ އިނގޭތޯ. 

 އެޚިޔާލުފާޅުކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ހާރު ދެވަނަ އިޞްލާޙަކަށްވެސް އެ ތާއީދު ލިބުނީ. އެވެސް އާދެ، މި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ�ެވުން:

 1800ތިބޭފުޅުންގެ މޭޒުކޮޅުތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް އެދެވަނަ އިޞްލާޙުވެސް 

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ދާނެ. ދެން އަޅުގަ

 . ނަށް�ްމެންބަރު ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަ

 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ގެ ޢިންމަތީ އުތުރުބުރީތިލަދު  ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު

ނޑު  ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން   1805 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހަނދާންކޮށް އަރުވާ ހިތްވޭ މިހާރު   ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުރީގައި މުޢިއްޒު އަޅުގަ

ނަންގަވަން. އެޖުމްލަ ނެގީމާ އޭގެ ބޭނުމަކަށްވަނީ  ހުށަހެޅުއްވިއޭ ޖުމްލަ

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ހުށަހެޅުންތަކެއްވެސް  އަޅުގަ

ޖޫން  30މިހާރު ބައެއް ބޭފުޅުން ދައްކަވަނީ  މިތަނަށް ގެނެވޭނެކަމަށް

 1810ހަމައަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތައްވެސް ދެން ހިމަނާފައި އޮތުމަކީ  2004

ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ މުޢިއްޒު ފަހުން ވަރަށް 

ނޑު ވަރަށް  އެގެންނެވި އިޞްލާޙު ހަމަ އެޖުމްލައަށް ގެނައުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު  ތާއީދު ކުރާކަމެއް. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަޅުގަ

 ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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ނޑުވެސް ހއ.ގެ ޝުކު  މާލޭ މެންބަރު  ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަހުން އެހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކަށް އެގެންނަވާ  ރާހީމް އިލްޔާސް އިބް

ޚިޔާލުތައްވެސް ހިމަނާ ބައި އެއަކަށް އެއްވެސް  ގެ ރައްޔިތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެއީ އެކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ހާލެއްގައި އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރަން. 

ނޑު މިހިތަށް  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ  1820ގޮތްކަމަށް އަޅުގަ

އެރީ ގަވާއިދު މިހާރު އެކުލެވިގެން މިހާރު މިމާއްދާ އޮތްގޮތުން އެކަމަށް 

ނޑުމެން ހިތަށް ވަދެގެން މިއުޅެނީ ކިހިނެ އޭހުރަސްއެޅެ  އް�ް އަޅުގަ

ނޑަށް އެތަން ކޮޅު ނުވިސްނޭތީ. މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ވެގެންބާއޭ އަޅުގަ

ފާސްކުރެއްވުމުގައި އެއިޞްލާޙުގައި އެހިމެނުއްވި ބައި 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ނިންމިފައި މިއޮތީ   1825ބޭނުންފުޅުކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

އިނގޭތޯ. އޭގައި އެބައޮތް އަދި ހަމަ އެއާއެކު މަޖިލީހަށް ފެންނަ ފަންނީ 

މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާ ޚިޔާލާ  ލަފަޔާ ފަންނީ އެހިތެރިކަން ހޯދުމާ

ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަކީވެސް މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މަޖިލީހަށް ބާރު ލިބިގެންވާ 

ނޑުމެން ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދައިގެން   1830ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ފެންނަ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމުގެ ބާރުވެސް މިތާނގައި ހަމަ އޭގެ ބައިބަޔަށް 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބިދޭ. އާދެ، އެއްވެސް ހާލެއްގައި ރައްޔިތުންގެ  އަޅުގަ

ނޑުގެ  ޚިޔާލު މަޖިލީހަށް އައުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ މަޤްޞަދެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމަން  ނޑުވެސް ބޭނުންވަނީ މިފަހަރު އަޅުގަ ނެތް. އަޅުގަ

 1835ކީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއެކު އެހެން މިއުޅޭ ޤާނޫނުއަސާސީ އަ

ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒުނެތި ރައްޔިތުން ނިންމާ ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް ވާން. 

ނޑު މިދެންނެވީ މިހާރު މިމާއްދާ އޮތްގޮތުން  އާދެ، އެހެންވާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ބެހޭ  އަޅުގަ

ޞްލާޙެއް ގެންނަން ނޫނިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީ ކަންތަކަށް އެހެން އި

ނޑުމެން އެކުލަވާލުމަށް އެކުލަވާލައްވާ މަޖިލީހެ  1840އް. އަޅުގަ
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ކޮންމެހެން،މީގައި ތަކީކޮބާތޯއޭ. ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަމެންބަރުންގެ

ނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޤާނޫނު ހެދުމަށް  ލިޔަންޖެހޭތޯއޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދުމަށް ރައްޔިތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން  މަސްއޫލިއްޔަތު، އެމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

 1845 ޏާ�ާ މެންބަރުންޖެހޭ އެމީހުން ހޯދައިގެން އެމީހުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަންޖެހެން

ނޑުމެންނަށް ލިޔުމުން ފޮނުވި  އެމީހުން ހޯދަންވެސް، އެމީހުން އަޅުގަ

އެބަލައިގަންނަންވެސް. އެހުރިހާ ކަމެއް  ޏާ�ާއެއްޗެއްކަމަށްވަން

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު  ނޑުމެން އެބަކުރަންޖެހޭ އަޅުގަ އަޅުގަ

ދޭހަކޮށްދޭ ގޮތުން. ދެން މިމާއްދާއަށް ކީކޭ ކިޔާފައި ލިޔަންވެގެންތޯއޭ 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ނޑުމެންގެ މިހިތަށް މިއަރަނީ. އާދެ، އަޅުގަ  1850އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ވަކި ޑޭޓަކާ މިމާއްދާ އޮތްގޮތް ވަރަ ށް ފުރިހަމައޭ. އަޅުގަ

ހަމައަށް ވަކި ދުވަހަކާ ހަމައަށް މަގު ބަންދު މިކުރީ އެހެން ދާއިރާއެއްގެ 

ނޑުމެން  ތެރެއިން މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު އަޔަނުދޭން. އަޅުގަ

ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެބައި އައުމަށްޓަކައި. 

ނޑުމެންނަށް މިހުށަހެޅިގެން އެހެންވީ ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަ  1855މާ، އަޅުގަ

ނޑަށް  އުޅޭ އިޞްލާޙަށްވުރެ، މާއްދާ އޮތްގޮތް ފުރިހަމައޭ. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑަކީ އެއްވެސް  ނޑު މިދެންނެވީ. އާދެ، އަޅުގަ ފެންނަގޮތް އަޅުގަ

ޙާލެއްގައި މިއަށް މާބޮޑަކަށް ވަކާލާތު ކުރެވޭނެ މީހެއް ނޫން. އެކަމަކު 

ނޑަށް ފެނިފައި އޮތްގޮތް އަދި މިޚިޔާލުކުރެވުނު ޚިޔާލުތަކުން އަ ޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ބޮޑަށް ބާރު   1860ބަދަލެއް ނުވެއޭ. އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން  ލިބިދެނީ މީގައި މިއޮތްގޮތޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑީގައި އިނދެގެން  ބޭނުންވަނީ. އަދި ހަމައެއާ އެއްކޮށް މިމާލޭގެ ގޮ

ނޑު  މާގިނަ ވާހަކަދައްކާނެ ފުރުޞަތުތަކެއްވެސް ނެތް އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑަށް މި ކޮމިޓީގައިވެސް އިނދެވުމާއި ކޮމިޓީގައިވެސް  ހިތަށްއެރީ އަޅުގަ

 1865ބަޙުޡްކުރެވިފައި ހުރި ގޮތްތަކާ މިހުރިހާ ކަމަކަށް ވިސްނާއިރު މިމާއްދާ 

ނޑުމެންނަށް ފުރިހަމައީ. އާދެ ނޑު ، މިހާރު އޮތްގޮތޭ އަޅުގަ އަޅުގަ
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އަދިވެސް ދަންނަވަން މީގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުތަށް އައުމަށް ޢިބާރާތް 

ނޑު ހުރަހެއް  ކުރެވިގެން ވަކިން ލިޔުއްވޭކަމަށްވަންޏާ އެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް  އަޅާކަށް ނެތީމޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

 1870ކަން ކުރުމަށްޓަކައޭ. ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި މިތިބީ މި

ނޑުމެން މީގައި ލިޔާކަށް ނުޖެހެއޭ. އެހެން  އެމަސްއޫލިއްޔަތު އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައި  ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވީ. އަޅުގަ އަޅުގަ

ޖޫންއާ ހަމައަށް  30ޚިޔާލެއް މަޖިލީހަށް ނުގެނެސް ވާނެގޮތެއް ނެތް. 

ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވި ޚިޔާލު

ނޑުމެންގެ ޚިޔާލުތަށްވެސް ހަމަ ފޮތްފޮތުގައި ލިޔެފައި ބަހަށްޓަވަން   1875އަޅުގަ

ބޭނުންފުޅިއްޔާ ބަހަށްޓަވަންވީ. އެކަން ހުއްދަކުރޭ މިމާއްދާ އެއީ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވި ވާހަކައަކީ ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުގަ

 

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިބަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ޙުޡްގެ ތެރެއަށް ނުވަދެވޭތޯ ބަލަން އަޅުގަ

 1880 ވަރަށް ހިތްވަރު ކުރިން، އެހެންނަމަވެސް މިދާގޮތުން އެއް ނުކުތާއެއް  މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު 

ނޑު މިފުރުޞަތު   ވާހަކަދެއްކެވުން: ފާހަގަކޮށްލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ފެންނާތީ އަޅުގަ

ނޑު ގޮތެއްގައި ޢިއް ޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާ ހޯދީ. މައިގަ

ނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ. އޭގެ ތެރޭގައި ތިލަދުންމަތީ  ޚިޔާލުފުޅަށް އަޅުގަ

ނޑު  އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މައިގަ

ނޑަށް ހަމަ ތާއީދުކުރެވޭ. އަދި   1885ގޮތެއްގައި ނެންގެވި ޚިޔާލުފުޅަށް އަޅުގަ

ރި ދެ މެންބަރު އަދި ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅުތަކެއްވެސް އެބަ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެ

ނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި  ގެންގުޅުއްވާ، އެޚިޔާލުފުޅުތަކަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް މާއްދާ އެކުލަވާލާފައި އޮތްގޮތަށް ވިސްނާލާއިރު  ރައީސް އަޅުގަ

ނޑަކަށްވެސް ނުފެނޭ މީން ފުރުޞަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ތަނެއް . ނުވަތަ އަޅުގަ

ނޑަކަށެއް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް މީގައި   1890ދޮރެއް ބަންދުވާ ތަނެއް އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ތަފާތެއް އައިސްގެން މިއުޅެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަޅުގަ

އޮފީހުން ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށްޓަކާ ޤާނޫނުއަސާސީ 



 74 

ށްޓަކާ ފުރުޞަތެއްދެއްވީ، އިޢުލާނެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަ

ކުރެއްވީ. އެފުރުޞަތުގެ ތެރޭގައި ޚިޔާލުފުޅުތަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވޭ. 

 1895އޭގެ އިތުރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް 

އިޞްލާޙުތަކެއްވެސް، ޚިޔާލުފުޅުތަކެއްވެސް މިއަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަންނޭނގެ. 

އް ގެންނަންވެގެން މަސައްކަތް�ްކޮށްފައި މިވަނީ މަޖިލީހަށް�ް ވީމާ ތަފާތެ

ޚިޔާލުފުޅުތަށް ފޮނުވާއިރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެ އިޞްލާޙުތަކެއް 

އެގެންނަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކާއެކީގައި ރައްޔިތުން 

ނޑުގެ ޟަމީރު   1900ފޮނުވާފައިހުރި ޚިޔާލުތަށްވެސް ފޮނުވަނީއޭ. އަޅުގަ

ނޑަކަށް ނުވެސް ވިސްނޭ ރައްޔިތުން،  ޤަބޫލެއްވެސް ނުކުރޭ އަދި އަޅުގަ

ރައްޔިތުން ހޮވާފަވާ މަންދުބުން މެދުވެރިވެގެން ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅުއްވަން 

ބޭނުންފުޅުވިއްޔާ އެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނާދެއޭ. 

އް ނާދެ. ދެން ހަމަގައިމުވެސް މިޢިބާރާތްކޮށްފަ އޮތް ޢިބާރާތަކަށް ހުރަހެ

 1905ފޮތެއްގެ ވާހަކަމިދައްކަނީ. ފޮތެއް ޗާޕުކޮށްގެނެއް ނުގެންނެވޭނެ. މިތަނަކަށް 

ފޮތަކުން އިޞްލާޙެއް ހުށައެއް ނޭޅުއްވޭނެ. މިއީ މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ 

މިވެނި އަތޮޅެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލޭ ވިދާޅުވެފައި ފޮތެއް ޗާޕުކުރައްވާފައި، 

ލު އަންނަންޖެހޭނީ އެބޭފުޅުން ހޮއްވަވާފައިވާ އެނުބެއްސެވޭނެ. އެޚިޔާ

މެންބަރުން މެދުވެރިވެގެން. މިސާލަކަށް އެވެދާނެ އޭގެ ޚިޔާލަށްވެސް ބީގެ 

 1910ޚިޔާލަށްވެސް ސީގެ ޚިޔާލަށްވެސް. އަޅުގަނޑު ހިތުން މިޒާމަނަކީ މިއީ 

އިހުޒަމާނުގެ ގޮތަށް ކުދިކުދި ރާއްޖެތަކުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު 

ގެން ވާހަކަދެއްކޭ ކަހަލަ ޒަމާނެއް ނޫން. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ ހޯދައި

މުޅި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލެއް މަންދޫބަކަށް ހުށައެއް ނޭޅޭނެ. ރައްޔިތުންގެ 

ތެރެއިން ޚިޔާލު ގެންނަ މަންދޫބެއްގެ ޚިޔާލު ކަންނޭނގެ މަންދޫބަށް 

ނޑު ދެކޭގޮތުގަވިއްޔާ ވެބްސައިޓް  1915ހުޅުވައިގެން  ހުށަހެޅުއްވޭނީ. ވީމާ އަޅުގަ

ނަމަވެސް އަދި ކުދިކުދި ޖަލްސާތަށް ބާއްވައިގެން ނަމަވެސް ކޮމިޓީތައް 

ބާއްވައިގެން ނަމަވެސް ވަކި ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ޚިޔާލުފުޅު ހޯއްދަވައިގެން ވަޑައިގެން އެޚިޔާލުފުޅަށް ހުށަހަޅުއްވާނީ 
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ޚިޔާލުފުޅު ހުށަހަޅުއްވާނީ އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެމެންބަރު އެ

 1920ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިސާލަކަށް ތިމަންނަ 

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުން އެއީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅެވޭ 

މިވެނިކަމަކާ ވާހަކަދައްކަން އެޚިޔާލުފުޅޭ ތިމަންނަ�ަ ހުށަހަޅުއްވާ�ާނީ. 

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެދޮ ތު ބަންދުވާ ހެނެއް. މިއީ ހަމައެކަނި އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅާފައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިކަންތައް ކުރާ މިހާރު އަޅުގަ

 1925އޮތްގޮތެއްނޫން. އެއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނގަވެސް މިކަންތައް ކުރާގޮތް. 

ނޑުމެން ބަލައިލާފިއްޔާ އެނގޭނެ، ވިސްނާލައިފިއްޔާ އެހެން  އަޅުގަ

ނޑުމެން  ތަންތާނގައި ކަންތައްތައް  ހިނގާ ގޮތް، މިހާރު އަޅުގަ

އެންމެނަ�ަށްވެސް ފެނޭ، އެއީ ވަކި މީހަކަށް ލިމިޓްވެފައި އޮތްކަމެއް ނޫން 

ނޑުމެން  ކަންނޭނގެ މިވެނި ތަނެއްގައި ހިނގާ ގޮތް ހޯދުމަކީ. އެއީ އަޅުގަ

 1930އެންމެނަށްވެސް އެނގޭ ގޮތެއް. އެހެން ކަންނޭނގެ މިކަންތައްއޮތީ. ވީމާ 

ތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ހުށަހަޅުއްވާ އަޅުގަނޑު ޢިއްޒަ

ނޑު ހަމަ  ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ވަރަށް�ް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން. އެއީ، މައިގަ

އުސޫލަކީ އެއީ އޮންނަންވާ އުސޫލެއް. ދޮރެއް ބަންދުވެގެން ނުވާނެ. 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިފައި ހުންނަންވާނީ. ރައްޔިތުންގެ 

 1935ބުންނަށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅެންވެސްވާނެ. އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުގެ މަންދޫ

އަލީގައި މައްސަލަތަށް ހުށަހެޅެންވެސްވާނެ. އެކަމަކު އެ އޮންނަންޖެހޭނީ 

ނޑުގެ ތެރޭގައި  ނޑުމެން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަ ގަވާއިދާ އެ ގިއުގަ އަޅުގަ

އީ ނިމުމެއް ކަންނޭނގެ އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނީ. އެހެން ނޫނިއްޔާ މި

ނޑުމެން މިމަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމަންވީ.  އޮތްކަމެއްނޫން. އަޅުގަ

 1940ނިންމީމަވެސް އެކަމުގެ ފައިދާވެސް އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް. ލަސްކޮށްފިއްޔާ 

އެކަމުގެ ދަތިތަކާ އުނދަގޫތަށްވެސް ކުރިމަތިވާނީ ރައްޔިތުންނަށް. ވީމާ، 

. މިހެންވުމާއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން އަވަސް މަގެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ

ނޑަށް ވިސްނޭ ގޮތުގައިވިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ގިނަ  އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވި ފަދައިން މިހާރު 
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 1945ގަވާއިދުގެ މިބައި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްގޮތަށް އޮތަސް މިއަކުން 

މިކަހަލަ މަޖިލީހެއްގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް އަންނަ ހުރަހެއް ނެތް. ދެން 

އަބަދުވެސް ޚިޔާލުގެ ތަފާތުތަށް ހުންނާނެ. އެކަމަކު އެތަފާތުތަކަށް 

ނޑުމެންނަށް ހައްލެއް ގެނެވޭނީ ކޮންމެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ  އަޅުގަ

ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވި ފަދައިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިޞްލާޙެއް 

ނޑަކަށް ހިއެއް ނުވޭ ހުށަހަޅައިގެން އަތް ނަގައިގެން އެ  1950ނޫނިއްޔާ އަޅުގަ

މިއަކަށް ހައްލެއް އޮންނާނެ ހެނެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެއްވި 

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

ޝުކުރިއްޔާ. ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތަށް އަޑު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށް ނޑު މަސައްކަތްކުރާނީ  އިވުމަށްފަހު އަޅުގަ  1955ހަމަ ދެންނެވޭނީ އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާ މިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާ، އެގޮތަށް ހަމަ ކުރިއަށް 

ގެންދާށޭ. ދެން އަނެއްކާވެސް އެދިވަޑައި ގަންނަވާފައިވާ ތިއްބެވި 

ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ މެންބަރު 

 ޤާސިމް އިބްރާހީމް. އަލްފާޟިލް

 1960 

ނޑު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑަށް ވަރަށް ކަމުދޭ މި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްގޮތް. ކޮމިޓީގެ   ޤާސިމް އިބްރާހީމް  އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ބޭފުޅުން�ް ކުރައްވާފައި އޮތް މަސައްކަތްޕުޅަށް   ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ

ތަޢުރީފުކުރަން. ސ.އަތޮޅު މެންބަރުން ފުރަތަމަ ފަށްޓަވަމުންވެސް 

 1965ވިދާޅުވެފައިވޭ އެބޭފުޅާ މިކުރައްވާފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކާ ރައްޔިތުންގެ 

ބޭފުޅެއް ކުރެއްވި މިންނެތް  25ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ހޮއްވެވި 

ނޑުމެން މިތާ ނގައި މިތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި މަސައްކަތް. އަދި ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ސަރުކާރު ހިންގަވާ މަތީ ދަރަޖައިގެ ބޭފުޅުންނާ، އަދި އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި މިތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަކީވެސް ނުވަތަ 

 1970ލޮބުވެތި ބޭފުޅުންނަކީވެސް ވަރަށް�ް މުހިންމު ވަގުތުތަކެއް އެބޭފުޅުންގެ 
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ނޑުގައި އެޅިފައިވާ  ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅުން. ކޮ

ނޑުމެންގެ  ބޭފުޅުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅަށް  25ހަމައެއާ އެކުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް އެބޭފުޅުން އެކުރެއްވި މަސައްކަތަށް އަޅުގަ

އްވެސް ދެވެނީ ކުރީގައިވެސް ރެކޮގްނިޝަނެކޮންމެވެސް ކަހަލަ 

ނޑުވެ  1975ސް ދެންނެވި ފަދައިން މިހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކޮންމެ މާއްދާއަކުން އަޅުގަ

މާއްދާއަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ދެއްވުމާއެކު ރިޔާސަތުން އެއޮތްގޮތަށް 

ފާސްކުރައްވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ ވޯޓަކަށް އައްސަވާފައި ފާސްނުވެއްޖެ 

އް އެއޮތީ މާއްދާއަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަން. ފާސްވެއްޖެ މާއްދާއެ

ނޑަށް ހީވަނީ  ނިމިފައި އެހިސާބުން. އެހެންނޫނިއްޔާ މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތާ ހަމައަށް ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން   1980އަޅުގަ

ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ފަދައިން، އަސްލު މަސައްކަތާ ހަމައަށް ރުޖޫޢަވުމުގައި 

ސް އެޅެމުން ދޭހެން. ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކެއްވެ ލަސްތަކެއްވެ ހުރަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަމެއްވެސްނޫން.  އެހެންކަމަށްވަންޏާ އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ  އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން ފުރުޞަތުހޯދީ ވަރަށް   1985ގޮތެއްވެސްނޫން. ވީމާ އެވާހަކަ އަޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑަށް  އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނިލަންދެ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، އަޅުގަ

 ހީވާގޮތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުން މިދައްކަވަނީ ހަމަ އެއްވާހަކައެއް.   މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު

 1990ޢިއްޒަތްތެރި  އާދެ، ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ބޭނުންފުޅުވާ ޚިޔާލު މި ވާހަކަދެއްކެވުން:

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުވެސް އެބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނެ 

ގޮތަކަށް އޮތުން މީގައި ބޭނުންވަނީ. އާދެ، މިހެންވާއިރު އާދެ، މާލޭގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން މާލޭގެ މެންބަރުކަމަކު މާގިނަ ދުވަހު އެ 

ދެ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެވާޖިބު އަދާކުރަން މެންބަރަކު ނުހުންނަވާނެ. އާ

ނޑަށް. އެހެން ވިސްނާލާއިރު ރާއްޖޭގެ އަތޮޅެއް   1995މިޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ގޮތުން  ތަމްޞީލުކުރުމާ މާލެއާ ވަރަށް ތަފާތު. އަޅުގަ
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ހޮޅުވަށްޓެއްގައި ނުވަތަ އަތިރިމަތީގައި ރައްޔިތުންނާ ވާހަކަ ދައްކާލެވިދާނެ. 

އީ ރަށްރަށުގައި މީހުން މަދުކަމުން. މާލެއަކު އެގޮތަކަށް އެ

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެހެން މައިދާނެއްގައި 

ނޑުމެން  ނޑުމެން މަޑުކޮށްފިއްޔަކާ މާކަމަކުނުދާނެ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ  2000އަޅުގަ

މިއެއްވާންޖެހެނީ ކޮންމެވެސް ސްކޫލަކަށް ކޮންމެވެސްތަނެއް 

އިގެން. އެހެންވެ އެކަހަލަ ގޮތްތައްވެސް ކުރެވޭކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ކުއްޔަށްހިފަ

ނޑު އެގޮތަށް މާނަކުރަން އެހެންވެ  މާއްދާ އެކުލެވިގެންވަނީ. އަޅުގަ

ނޑު  ނޑު މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ދަންނަވާލާ ހިތްވަނީ އަޅުގަ އަޅުގަ

 2005ނޑުމެން މާނަކުރާގޮތުގައި މިއިން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ގެނައިކަމުގަވިޔަސް އަޅުގަ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދަން ބޭނުންވެއްޖިއްޔާ 

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ހިނދެއްގައި ރައްޔިތުންނާ  އަޅުގަ

ނޑަށް މާނަކުރަމޭ ހަމަ އެގޮތަށް  ބައްދަލުކުރެވޭނެގޮތަށް މި މާއްދާ އަޅުގަ

ނޑު މި ވޯޓުދެނީ. ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކަށް ދާއިރަށް ތިގޮ ތަކަށް އަޅުގަ

ނޑު އެގޮތަށް   2010ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލެއް ނުކުރެވޭނޭ ބުނެފިއްޔާ އަޅުގަ

އެވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ 

 ދަންނަވާލަން ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑު ހަމަ އަނެއްކާވެސް  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ    ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

 2015 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ މިފަހަރު ހއ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު 

އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހެޅުއްވި ފަހުން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އަށް އެއީ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށް ވެސް ތާއީދުކުރެވޭ ގޮތެއްކަމުގައިވެސް ދަންނަވަން. އެހެން  އަޅުގަ

ނޑަށް ނަމަވެސް މިއާ ގު ޅިގެން ކުޑަ ޓެކްނިކަލް ކަމެއް އެބައުޅޭ އަޅުގަ

ސާފުނުވާކަމެއް ކަންނޭނގެ. އެއީ މާލޭގެ މެންބަރުވެސް އެބައޮވޭ އިޞްލާޙެއް 

 2020ހުށަހަޅުއްވާފައި. އޭގެތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ 

މުގެ ބަސް ޚިޔާލުތަކާ ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނޭ ނުވަތަ އެބަސް ރިޢާޔަތްކުރު

ނޑު ވަރަށް ޤަބޫލުކުރާގޮތެއް. މިދެގޮތަށް  ގެންނަވާފައި އޮތްގޮތް އެއީ އަޅުގަ
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ވޯޓުލެވޭނެބާއޭ. ދެގޮތަށް ތާއީދުކުރެވޭނެ ބާއޭ. އެއީ މިހެން މިދެންނެވީ މާލޭ 

މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ހަމައެކަނި އެބައި އޮންނައިރު 

 2025ންބަރު އަޙްމަދު މުޢިއްޒު ހުށަހަޅުއްވާ އެބަޔަށް ވޯޓު ލައިފިއްޔާ ހއ. މެ

ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ތާއީދުކުރެވޭކަށް ނުވަތަ އެއަށް ވޯޓުލެވޭކަށް 

ނޑަށް މިވިސްނެނީ. އެހެންވީމާ ދެބައި  ނެތްކަހަލަގޮތަކަށް އަޅުގަ

އެއްކޮށްލުމުގެ ބައި އެބަ ބޭނުންވޭ. އެހެންވެގެން މީގެކުރީގައި އެހެން 

ރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މެންބަރަކު ވިދާޅުވިހެން ޑް

 2030ކުރާކަމަށްވަންޏާ ވަރަށް އުނދާގޫކަމެއް، ވަރަށް ދަތިކަންތަކަކާ ދިމާވާނޭ 

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުވެދާނޭ. އެހެންވީމާ އެކަމާ 

 އްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވިސްނަވާދެއްވާށޭ ވަރަށްބޮޑަށް�ް ޝުކުރި

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ބައެއް   މެންބަރު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު  2035މިދެންނެވީ އަޅުގަ

 އިޞްލާޙު 

ފައިވާ ޢިބާރާތްކުރެވިފައި އޮތް މި މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށް މީގައި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެދާނެކަމަށް ފެންނާތީ. ދެން  ގޮތުން އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ ޢިބާރާތްކުރެވިފައި މިހާރު މިއޮތީ މާއްދާގެ 

 2040)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައި މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުގައި 

ހުށަހަޅާފައިވާ. ދެން އޭގެ މާނައަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެއްނޭޅުއްވޭނޭ ކަމަށްވަންޏާ 

ވަނަ މާއްދާ އާއި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ތަޢާރަޒްވުމެއް  2ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑަށް ލަފާކުރެވޭތީ މީ އަދި ރަނގަޅު  އުޅެފާނެކަމަށް އަޅުގަ

 2045ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ  102ސާސީގެ ލަފައަކަށްނުވެދާނެ. ޤާނޫނުއަ 

މިގޮތުން ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ފޮނުވާ ކަންތައްތައް އެކަމެއް 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  90ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބޭތާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤް ކުރަންވާނޭ ނުވަތަ އެކަމާމެދު އަލުން 
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ހޫރިއްޔާ ގެންނަން ފެންނަ ވިސްނުމަށް ނުވަތަ އެކަމަށް ރައީސުލްޖުމް

ނޑުމެންނަށް   2050އިޞްލާޙަކާ މެދު ވިސްނުމަށް. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑައެޅިގެން އެބަ އެނގޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފަހުން ވެސް  ކަ

ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ހުށަހެޅުއްވިދާނެކަމަށް. 

މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް މިވާހަކަ އެހެންވީމާ މިއާދޭތެރޭގައި ޢިއްޒަތްތެރި 

ދަންނަވާލުމަށް ހަމަ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ 

 2055 ވަރަށްބޮޑަށް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖިލީހުގައި މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރާނެ   ފެލިދެއަތޮޅު މެންބަރު

 މަސައްކަތްކުރެއްވި، ކުރެއްވުމަށްފަހު މި ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޓީން  ޝާހިދު هللا ޢަބްދު

މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްޗެއް ބުނަން ފުރުޞަތު ލިބުމާއެކު   ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު އެންމެ އިސް ވާޖިބަކަށް ކަމުގަ ދެކެނީ ކޮމިޓީންކުރައްވާފައި  2060އޮތް  އަޅުގަ

 25އިވާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގެންފަ ފުރިހަމަ މަސައްކަތަށްޓަކާ،

މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދެންނެވުން. ޝައްކެއް 

ނެތް ގޮތުގައި މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު ދެކެވެމުންދާ ހުރިހާ ވާހަކައެއްގެ 

ރޫޙަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ފަހިކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ 

 2065މި މަސައްކަތް  މަސައްކަތެއް. އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތުން

ޓަކައިވެސް ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް ތިކުރައްވަމުން

ނޑު މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރާ  ނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަން. އާދެ، އަޅުގަ އަޅުގަ

ވަނަ އަށް އޮތީ ދާދި ދެންމެއަކު އަރިއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  2ހިތް 

މަކަށް ތާއީދުކުރުމަށް. އެއީ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވު

 2070ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަށްވެސް ނިންމަމުން ގެންދިއުން އެމާއްދާތަކަށް ވޯޓަށް 

ނޑުމެން  ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ އައްސަވަމުން ގެންދެވުން. އޭރުން އަޅުގަ

މި  ކުރިމަތީގައިވާ މަސައްކަތް ނިމެމުންދާނެހެން. އެހެން ނޫނިއްޔާ ވާނެގޮތަކީ

ނޑަށް އިޙްސާސްކުރެވެނީ.  މަސައްކަތް ނިމެމަކުން ނުދާކަމަށް އަޅުގަ

ކޮންމެސްވަރަކަށް މިދިގުދެމިގެން ދިއުމަށް ނުވަތަ އޮޅުން އަރަމުންދިޔުމެއް 



 81 

ނޑަށް   2075އެބައާދެ. އެއަށްވުރެ ސާފުކޮށްބޮޑުކޮށް ނިމެމުންދާނެކަމަށް އަޅުގަ

އްދާތަކަކީ ލަފާކުރެވެނީ. މި މައްސަލަތަކަކީ މިގަވާއިދުގެ މާ

ނޑުމެން އެމާއްދާތަކަށް ޚިޔާލު  ނޑުމެންއަތަށް ފޮނުއްވާ އަޅުގަ އަޅުގަ

ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާ އެދެއްވި ފުރުޞަތުގައި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން މެންބަރުންތަކެއް ލިޔުމުން އެއިޞްލާޙުތައް  އަޅުގަ

ނޑު ދެމިހުންނާނީ ފޮނުއްވާފައިވާ މާއްދާތަކެއް. އެހެންކަމުން އަ  2080ޅުގަ

ރިއާ�ާސަތުން މިކަން ނިންމެވި ކޮންމެގޮތެއްގައިވެސް ތާއީދުކުރުން މަތީގާ. 

ނޑު އެދެނީ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު އެދެނީ މަސައްކަތް  އަޅުގަ

ހަލުވިވާނެ ކޮންމެސް ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުން. މިހާރު 

ނޑުމެން މިއަދު ޖަލްސާގަ ތި ބޭތާ ގަޑިންވީވަރެއް އެހެރީ ވެފަ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއުޅެނީ   2085ވަނަ މާއްދާގައި އަދި ހަމަ ގޮތެއް  2އަޅުގަ

ނޑުގެ  ނުނިންމިގެން. އެހެންކަމުން ތިބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުމައްޗަށް އަޅުގަ

 ބަސްކޮޅު ދޫކޮށްލަން ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ޅުކުރައްވާ ޚިޔާލާ ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު   2090ދަންނަވާލަންޖެހޭ. އެއީ ކޮންމެ މާއްދާއެއް ވަކިން ފާސްކުރަން އަޅުގަ

ހުށަހަޅާ އެފާސްކުރުވަން ނުނިންމާ މިކުރިއަށް ގެންދާގޮތަކީ އިޞްލާޙެއް 

ފަހަތުގައި މާއްދާއެއް އަންނަގޮތަކަށް ކުރީގަ މާއްދާއެއް ބަދަލުކުރަންވެސް 

އެހެންވީމާ މިކަހަލަ މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތަކެއް އަންނަ އިރެއްގައި  ޖެހިދާނެ.

ނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ  މާއްދާއަކުން މާއްދާއަކުން ފާސްކޮށްފާވިއްޔާ އަޅުގަ

 2095ތަނަކަށް އަނެއްކާ ވަދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ އެއަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނީ 

ނޑުމެންނަށް މިވާހަކަ ދެކެވެނީ މިކުރިއަށް ގެންދިޔައިއްޔާ. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު  ނޑުމެންގެ ސުވާލަށް އަޅުގަ ވަރަށް އާދައިގެ ކަމަކަށް. މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ނޑަށް މިކަން ފާހަގަކުރެވިފައި�ަ އޮތް ގޮތް ދަންނަވާލަން.  ހަމައެކަނި އަޅުގަ

ވަކި ތާރީޚަކަށް ފޮނުވިފަހުރި ސިޓީތަކަށް މިތަނަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް އޮވެފަ 

 2100ޅޭގޮތަކަށް ހަދާކަށްނޫން މި މާއްދަ މިގޮތަށް ދެން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހުށަނޭ
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ލިޔެފަ މިއޮތީ. ސުވާލަކީ ދެން ރައްޔިތުން ފޮނުވާ ސިޓީވެސް ހަމަ މިގޮތަށް 

ނޑުމެން މޭޒުތަކަށް އަންނާނީތޯ ނުވަތަ އެ  ސިޓީގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

މެންބަރަކު ހޮވިފައިވާ ދާއިރާއެއްގެ އެމެންބަރެއްގެ އަރިހަށް އެމައްސަލަ 

ބަރެއްގެ ޚިޔާލެއްގެ ގޮތުގައި�ަ މިތަނަށް އަންނާނީތޯ. އައިސް މެން

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަން މިއުޅެނީ. ޢާންމު   2105މިދެގޮތުންކުރެ އަޅުގަ

ވިސްނަން އެ ދަޢުރު އެބައޮތްތޯ. މީހުން ފޮނުވާ ސިޓީއަކަށް މަޖިލީހުން 

ކުރައްވާ ސިޓީތަކަކީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުކުރެވި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުވާމި

މަޖިލިސް އެއްކުރެވި ހިނގައިގަތުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް 

ނޑުމެން މިގަވާއިދު  ހުށަހެޅިފަހުރި ހުށަހެޅުންތަކެއް. އެހުށަހެޅުންތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާކަ�ަންވެސް   2110ވަކިގޮތަކަށް�ް ނުބުނާކަމަށްވަންޏާ އެއަށް އަޅުގަ

ނޑުމެ  ން ޚިޔާލުކުރާކަންވެސް އެނގޭކަށް ނޯންނާނެ. ނުވަތަ އެއާދޭތެރޭ އަޅުގަ

ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ޚިޔާލު ކޮންމެ ޚިޔާލެއް އަންނާނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ 

އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައިތޯ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން މިހާރު  މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ޚިޔާލެއްގެ ގޮތުގައިތޯ އެ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު މި ގަވާއިދު މިގެނައި ނިން  2115މަން މިއުޅެނީ. އަޅުގަ

އިޞްލާޙަކުން މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާ ކޮންމެއިރަކު މަޖިލީހަށް ސިޓީފޮނުވާ 

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން ބަޙުޘް�ްކުރަންޖެހޭގޮތަށް އަޅުގަ އެސިޓީއާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ހިރީ މީ ފާސްކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަންތައް މި

ނޑުމެން ވިސްނާލައިގެން މިތާނގައި ޑްރާފްޓްކުރަން  ކުއްލިއަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފަހަރެއްގައި ގޯހެއްވެސް ހެދިދާނެ. އެހެންވީމާ   2120ހަދައިގެން އަޅުގަ

ނޑު  ރަނގަޅަށް ވިސްނާވަޑައިގެންފަ ކަންތަކަށް ކުރިއަށްވަޑައިގަތުން އަޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން. އާދެ، މިހާރު އަ ޅުގަ

 ފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޙަންމަދަށް.

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް  ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު   2125 އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަ އަޙްމަދު މުޙަންމަދު   ހެޅިގެން މި ދަންނަވާލީ މިހާރު އަޅުގަ
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ޙުޘް�ްކުރެވޭ ގަވާއިދުގެ މައްޗަށް. ކޮންމެއަކަސް މިގަވާއިދު ބަ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ފުރަތަމަ  މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް  25އެކުލަވާލެއްވުމަށްޓަކާ އަޅުގަ

މިމަޖިލީހުން އެކުލަވާލެއްވި. އެކޮމިޓީން ވަރަށް ބުރަ 

 2130ދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދުގެ މަސައްކަތްކުރައްވައިގެން ވަރަށް ކުރު މުއް

ދެލިކޮޕީއެއް މިތަނަށް ހުށަހެޅުއްވީ. އެދެލިކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުމާ ގުޅިގެން އެއަށް 

ނޑުމެންނާ  ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުރިތޯ މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ސުވާލުކުރެއްވި. ދެން އެއާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެއްވެސް 

ހަރަށް މިހާރު މިގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ އެއް މިއޮތީ ހުށަހެޅި ދެވަނަ ފަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިއްސަ. މިހާރު   2135އިޞްލާޙުކުރެވިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް އެދެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ވީހާވެސް  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އަވަހަކަށް އިޞްލާޙުކޮށް އަދި އަޅުގަ

މި މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަސް ކުރެއްވުމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސް

ނޑުމެން އަދި މިއުޅެނީ މީގެ ގަވާއިދު،  އެބަވިދާޅުވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

 2140ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައިވެސް މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ވުރެ ބޮޑު 

ގަވާއިދެއް މިހާރުމިއޮތީ އެކުލަވާލެވިފައި. އެގަވާއިދުގެ އަދި މިއުޅެނީ 

މާއްދާ އަދި  2ގަޑިއިރު ފާއިތުވެގެން ދާއިރުގައި  3ގެ މި މިއަދު

ނޑަށް  ނޑުމެންނަށް ފާސްކޮށްނުލެވިގެން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅާ ޚިޔާލަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އަދިވެސް މި  މިއަޅުގަ

 2145ގަންނަވާ. ގަވާއިދުގެ މައްޗަށް އިތުރު އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަން އެދިވަޑައި

ނޑަށް ފެންނަނީ މި ގަވާއިދު އަނެއްކާވެސް ކޮމިޓީއަށްދާން.  އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ދެން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަންވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަދި އެކޮމިޓީގައި އެކުލެވޭ 

ބޭފުޅުން ނޫނަސްވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައްވާ�ާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެ 

ވަޑައިގެން މިއިޞްލާޙުގެނެސް ގަވާއިދު އިޞްލާޙުތަކާ އެއްކޮށް ކޮމިޓީއަށް 

 2150ނިންމާލުން. އަދި އެއާއެކު އެގޮތަށް ގަވާއިދު ނިންމައިގެން އަންނައިރުގައި 

ދެން އަ�ަލަކުން އެއާދޭތެރޭ ދައްކަވާނެ�ެ ގިނަވާހަކަތަކެއް އޮވެގެން ނުވާނޭ. 

އެ އިޞްލާޙު ގެންނަންވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެތަނަށް ވަޑައިގަންނަވަންވީ 
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އެހިސާބުން ދެން  އިއިގެން. ދެން އިޞްލާޙު ގެނެސް ނިންމަވާފައިޞްލާޙަ

ނޑަށް ހީވަނީ ހުރިހާ  މިތަނަށް ގަވާއިދު ހުށަހަޅާއިރުގައި އޮންނާނީ އަޅުގަ

 2155އެހިސާބުން  ހަމަޖެހި ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙުތަކެއް މުޅިން

ނޑަށްހީވަނީ.  މިގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައް ނިމިދާނެހެން އަޅުގަ

މިދާގޮތަށް ދަނީވިއްޔާ އަދިވެސް އެތައް މަހެއް ނަގާފާނެ ކަންނޭނގެ މި 

ނޑު  ގަވާއިދު ފާސްކުރުމަށްޓަކާ. އެހެންވެ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަންވެގެން އަޅުގަ

 މި ފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލީ. 

 2160 

 ންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ދ. އަތޮޅުގެ މެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

ނޑަށްވެސް  އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  މެންބަރު  މުޙަންމަދު ޝިހާބު ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަ

ފެނޭ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނު ކަމުގައި ވިޔަސް  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ފުރުޞަތު އެކި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ރައްޔިތުންނާ ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމުގެ 

 2165އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް. އެހެންވެ މުޙަންމަދު ޝިހާބު އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ  ވަރަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަ

މެންބަރުންވަނީ ކެއްމަދުވެފަހެން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ނުވެގެން. 

ޅުއްވީވެސް އެކަމަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޞްލާޙުކުރަން ހުށަހެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެބާރު ލިބިވަޑައިގެންވި 

 2170ކަމުގައިވިޔަސް އެއްވެސް މެންބަރަކު ހުށައެއްވެސް ނާޅުއްވާ. އެކަމު މިހާރު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުއްވީމާ އެއިޞްލާޙުނުވެގެން އެބައުޅުއްވާ. ދެން 

ނޑު އެކަން އެބަފާހަގަކުރަން. ދެ ން ހަމަ ގަވާއިދުވެސް އަދި މީ އަޅުގަ

މިއަދު ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ވާހަކަދެކެވޭ ދުވަހަކީ. އެކަމު ލަސްވެގެން 

މިއުޅެނީ މިހާރު. ގަޑިން ބާރަގަޑިބައިވާތީ ވެސް ކަންބޮޑުވޭ ބައެއް ބޭފުޅުން. 

ނޑުމެން މިކަމާއިގެން އުޅެމާ ހިނގާށޭ، ބަޙުޘް�ްކުރަމާ   2175އެހެންވެ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ގެ ހުރި ޙައްޤުތައް ވަނީ ހިނގާށޭ، މިހާރު  އަޅުގަ

ލި�ިބިފަހޭ�ޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެގޮތަށް ކަންތައް ދޭހޭ. އާ ޤާނޫނުއަސާސީ 

 ލިބިނުގަނެވިގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެގެންބާވައޭ. އެހެންވެ�ެ ޝުކުރިއްޔާ.  
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ނޑުވެސް ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު   2180 ބޭނުންވޭ އަނެއްކާވެސް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

އިތުރު ހުށަހެޅުމެއްވެސް ހުށަހަޅަން އިނގޭތޯ. އެއީ މިކަން ދިގުލާދާކަމަށް  ރިޔާޒް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު. ދެން މީތި ކުރުކޮށްލަން  2ވަންޏާ ހުށަހަޅާނަން  ހުށަހެޅުމެއް އަޅުގަ

މިހާރު އެހެން މެންބަރުންވެސް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ 

ނޑު ތާއީދު ކުރިފަދައިން  މިއޮތްގޮތަށް މީތި ފާސްކުރަން ކުރިންވެސް އަޅުގަ

 2185އިޞްލާޙެއް  2އިޞްލާޙެއްގެ ވާހަކަ  2މިހާރުވެސް ތާއީދުކުރަން. އެހެންވެ 

ނޑަކަށް ހިއެ�ެއްނުވޭ  ހުށަހަވެސް އަޅައިފި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ހެނެއް. އެހެންވީމާ މިއަށްވުރެ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށްވުރެ އެގޮތް ރަނގަޅު

ނޑު އެދޭގޮތަކީ ދެންމެ ދެބޭފުޅަކުވެސް ގަޑީގެ ވާހަކަވެސް  އަޅުގަ

ވިދާޅުވެއްޖެ. އެއީ ހަމަ ރަނގަޅުވާހަކައެއް. މިއަދު އަދި މިއުޅެނީ އެންމެ 

ނޑުމެންނަށް ފާސްކުރެވުނީ. އެހެންވީމާ މީތި މިހާ ގިނަ   2190މާއްދާއެއް އަޅުގަ

ޑަށް ފެންނަނީ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށް ވަގުތުތަކެއް ބޭކާރުކޮށްނުލާ އަޅުގަނ

ނޑު ތާއީދުކުރަމޭ.  ކުރިންވެސް ތާއިދުކުރި ފަދައިން އަނެއްކާވެސް އަޅުގަ

މިގޮތަށް މިކަން ނިންމަވަން އިނގޭތޯ ވޯޓަކަށް އައްސަވަން ވަރަށްބޮޑަށް 

ނޑަށް  ފެނެއޭ. އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ދެއްވާކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުގެ ދެ ފުރުޞަތެއް ދެއްވާތި   2195ފަހުން ރައީސް އިނގޭތޯ އެބަހުރި އަޅުގަ

 ހުށަހެޅުމެއް އެހެންވެ އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 

ޝުކުރިއްޔާ، އަވަސްކުރަންވެސް ބޭނުން. އެކަމަކު ހުރިހާބޭފުޅުންގެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޚިޔާލުވެސް މީގައި ހިމަނަން ބޭނުން. އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

 2200ނަވާ ގޮތަކަށް މި ފާސްކުރަން ވެސް ބޭނުން. ދެން މި ފެނިވަޑައިގަން

ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތާ ދޭތެރޭގައި ޚިޔާލުފާޅު ނުކުރެއްވުން އެދެން. މިހާރު 

ނޑުމެން މިއޮތީ ވަކިގޮތަކަށް ކުރިއަށްދާން ފައްޓާފަ. އެހެންވެ މިގޮތަށް  އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ދެން އަނެއްކާވެސް ފުރުޞަ ތު އަޅުގަ
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މިއަރުވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު 

 2205 މުޢިއްޒު އަށް. 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ބައެއް މެންބަރު ދެންމެ  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

 ޅެނީ ކީއްވެހޭ. ގަވާއިދަކީ ވާހަކަދައްކަވައިފި ގަވާއިދަކައިގެން މިހާބޮޑަށް އު  އަޙްމަދު މުޢިއްޒު  މެންބަރު

ވަރަށް މުޙިންމު އެއްޗެއް. ކުރީގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހެއް�ް  ވާހަކަދެއްކެވުން:

އޮވެއްޖެ. ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ދައްކަވައިފި އަހަރުތަކެއް ވީވާހަކަ 

 2210ޖަލްސާއެއް ނުބޭއްވިވެސް. އެއީވެސް ހަމަ ގަވާއިދުގައި އޮންނަންވީ ގޮތެއް. 

ހެންވެ ގަވާއިދަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް މުޙިންމުކަން ކުޑަ ސަމާލުކަންނުދީ އެ

ނޑު ދަންނަވަން.   ދޫކޮށްލާވަރު ނޫންކަމަށް އަޅުގަ

 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މީ މަޖިލީހުގައި ބަޙުޘް�ް  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ 

 2215 ވެސް ހާލެއްގައި ބޭކާރު ބަޙުޘެއް ކަމުގައި ކުރެވެމުންދަ ބަޙުޘަކީ އެއް  އިބްރާހީމް ޢަފީފް މެންބަރު

ނޑު ނުދެކެން. އެއީ މީ  ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރުން ކޮމިޓީގައިވެސް ވަރަށް ހަމަ  25އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގޭ ހަމަ މި  ފުޅާކޮށް ބަޙުޘް�ްކުރެވުނު. އޭރުވެސް އަޅުގަ

 މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަތައް ދިއުމާއެއްކޮށް އެއަށްވުރެ ފުޅާކޮށްވެސް 

ބަޙުޘް�ްކުރެވޭނެކަން އެހެންވީމަ މިތާނގަ ފާޅުކުރެވޭ ޚިޔާލުތަކަކީ އެއްވެސް 

 2220ޙާލެއްގައި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އަދި ބޭކާރު ޚިޔާލުތަކެއް ކަމުގައި ދެކިގެން 

ނުވާނެ. ދެން މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު ދެވަނަ މާއްދާގައި )ށ( އާއި 

ނޑަށް�ް ފެންނަ ބެހޭގޮތުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުތަކާ ގުޅިގެންދެން  އަޅުގަ

އެއްޗެއްވެސް ހުށަހަޅާލަން ޤަސްދުކުރަން. އެހެންކަމުން ދެވަނަ މާއްދާގެ 

ނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ( އަޅުގަ

 2225މަސައްކަތް މަޖިލީހުންކުރުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ 

މު ފަރުދުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ޚިޔާލުތަކާ ޢާން

ޚިޔާލުތަކަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއޭ އަދި ހަމަ 

އެއާއެކު މަޖިލީހަށް ފެންނަ ފަންނީ ލަފަޔާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ 

މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ލަފައާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަކީވެސް 
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 2230ޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމުގައި މަޖިލީހަށް ބާރު މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ

ލިބިގެންވާ ކަމެކޭ މިގޮތަށް�ް އޮންނަން. މިގޮތަށް މި ހުށަހެޅުމުން 

މިވާހަކައަކީ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެއްވެސް ޙާލެއްގައި 

ބަންދުވެގެނެއް ނުދާނެ. އަދި ވަކި ތާރީޚަކަށް�ް ހުށަހަޅާފަ އޮތް ޚިޔާލުތައް 

އަޅުގަނޑުމެން ބަޙްޘްކު�ުރާކަށް ވެސް ނުޖެހޭނެ. އެހެންވެ ދެން  އެކަނި

 2235ހުރިހާކަމެއް އެއްކޮށްލައިގެން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިހުރިހާ ވަގުތެއްގައި 

ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާވެސް ހޯދޭނެ 

ނޑަށް ފެންނާ ތީ މިގޮތަށް ކަހަލަގޮތަކަށް މިމާއްދާގެ އަކުރު އޮންނަން އަޅުގަ

 މި ހުށަހެޅީ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 2240 އްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު ޢަލައިކުމް. ޢި` އައްސަލާމް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރު 

ނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކަމުންދާ އެއީ  އަޙްމަދު ޝަރީފް   ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް 2އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މާއްދާ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކިޔަމުން ދާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބަލާއިރު އަޅުގަ

ހުށަހަޅައި ހުށަހެޅުންތަކާއި މަޖިލީހުގެ މަންބަރުން ހުށަހަޅާ�ި ހުށަހެޅުންތައް 

ހިމަނަންވާނެއެ. ހިމަނަންވަނީ މިމަޖިލީހުންކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި 

 2245އެބޭފުޅުންގެ ޙިޔާލުތައް ހިމަނާގޮތައް. މީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 

 3ން އަދި އެމާއްދާގެ ފަހަތުބައިގައި މިހިމެނޭ މަޖިލިސް. އެ މެންބަރު

އެއީ ހަމަ އަބަދުވެސް ދާއިމީގޮތުން  ކޮންޓިނުއަސްލީބައިވެސް ހިމެނޭގޮތަށް 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  ހުށަހަޅައި ހުށަހެޅުންތަކާއް ހިމެނެންވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ސާސީ ވަނަ ޖުމްލާގައިމިވާ އަދި ޤާނޫނުއަ 2ދެން އެ މާއްދާގެ 

ނޑުމެން ކިޔަމުންދާއިރު   2250އިޞް�ްލާޙު�ްކުރުމުގައި މިޖުމްލައިގައި އަޅުގަ

ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން އެހިސާބަށް ވިދާޅުވެފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ނޑު�ުމެންގެ  ފޮނުއްވާފައިވާ ޙިޔާލުތައް މިހެން އައުމަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ހުށަހަޅުއްވައި  ޙިޔާލުތައް  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނުކުރޭ، މަނަލެއްވެސް ނުކުރޭ.  ޕްރިވެންޓެއްމިމަޖިލީހަށް ގެނައުން 

ނޑުގެ ނަޒަރުގައި  30މިހިސާބަށް   2255ޖޫންގެ ނިޔަލަށް އައިއްސަ މިޔޮތީ އަޅުގަ
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ވީ ހޯމަ ދުވަސް. ޖުލައި  19)ހ( ގަ މިއޮތް  1މިމާއްދާ މީގެ މިގަވާއިދުގެ 

އަކީ ރައްޔިތުންގެ ވީ ހޯމަ ދުވަހަށްވެސް ބެލިގެން މީގެ މާނަ 19

ފަރާތްޕުޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ދުވަހުގެ ނުވަތަ އެތާރީޚުގެ 

ކުރިންވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޙިޔާލުފުޅުތަކެއް ހޯއްދަވާފައި އެބަހުއްޓޭ. 

 2260ނުވަތަ ރިޢާޔަތް ކުރުމެއް  ރިކޮގްނިޝަނެއްއެހިޔާލުފުޅުތަކަށްވެސް 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ދެވެނީއޭ. އެ ހެންވީމާ މިހާރު މިއޮތްގޮތް އަޅުގަ

ނޑު ދެކެން. އެހެންވީމަ މިވާހަކަ ދަންނަވާލަން . އަދި ފުރިހަމަކަމުގައި އަޅުގަ

އިދު އެކުލަވާލެއްވި ބޭފުޅުންނަށްވެސް ޝުކުރު މިގޮތަށް މިޤާ�ާނޫނު މިގަވާ 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 2265 

  

ނޑު މިތެދުވީ މިފަހަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢި�ި �ީ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރ  އްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑު ދެއްކިވާހަކައާއި ގުޅުވާލާފައި އިޞް�ްލާޙެއް  މެންބަރު ޝާހީން ޙަމީދު   ކުރީގައިވެސް އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވުމަށްޓަކައި. އެއީ ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް މިމާއްދާއާބެހޭ ބައި  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށް އެގޮތަށް ފެންނާތީ. އެހެންވީމާ، ނިންމާލެވިދާނެ ކަމަށް އަޅު   2270ގަ

ނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ މީގެ ކުރީގައި މާލެ އަތޮޅު ޢި�ިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ

މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަކަށްވެސް އަދި ހއ.އަތޮޅުގެ 

ޢި�ިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމާކާ އެއްކޮށްލާފައި 

ނޑު ހުށަހަޅާގޮތުގައި އޮންނާނީ  2ހުށަހަޅާގޮތް.  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަޅުގަ

 2275މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް މަޖިލީހުން ކުރުމުގައި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅައި ހުށަހެޅުންތަކާއި ހިޔާލުތަކަށާއި މަޖިލީހުގެ 

ޔަތް މެންބަރުން ހުށަހަޅައި ހުށަހެޅުންތަކާއި ހިޔާލުތަކާއި ރިޢާ

ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞް�ްލާޙުކުރުމުގައި ޙިޔާލު 

ގެ ނިޔަލަށް ޢާންމު ފަރުދުން  30ޖޫން  2004ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ގޮތުން 

 2280ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ޙިޔާލުތަކާއި ހުށަހަޅުއްވި�ި 

ރުދުން ހުށަހެޅުންތަކަށް އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޢާންމު ފަ
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ފޮނުއްވާފައިވާ ޙިޔާލުތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކަށް މަޖިލީހުން ރިޢާ�ާޔަތް 

ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު މަޖިލީހަށް ފެންނަ ފަންނީ ލަފައާއި، 

ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާއި ޙިޔާލާއި 

 2285( ގައި ބަޔާން ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަކީވެސް މިމާއްދާގެ )ހ

ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މަޖިލީހަށް ބާރުލިބިގެންވާ ކަމެކެވެ. 

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  މިގޮތަށް އަޅުގަ

 

ނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން މިއަދު މިޖަލްސާ ކުރިއަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ގެންދަން ޤަޞްދުކުރެވިފައިވާ ވަގު  2290ތު މިހާރު ޖެހިއްޖެ. އަޅު�ުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ  2ކުރިމަތީގައި މިބަޙުޘް ކުރެވެމުންދާ ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕގެ 

)ށ( އަށް ދެ އިޞް�ްލާޙެއް ހުށަހެޅި އެއަށް ތާއީދު ލިބިފައިވޭ، އަނެއްކާ 

ދެންމެ ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް އިތުރު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި މިވަނީ. 

ނޑުމެންގެ މިމައްސަކަތައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ، އެހެންވީމާ މި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތާނގައި ބައްދަލުވާނަން.  9:00މާދަމާ   2295އަނެއްކާވެސް އަޅުގަ

ޖަހައިރު ޚާއްޞަ�ަ  9:00އާދެ، އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ މާދަމާގެ 

ނޑުމެން  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މިތާނގައި ބާއްވާނަން. މިއަދު އަޅުގަ

ވަނަ ޖަލްސާ  6ހާރު ހިނގަމުން މިދާ ޚާއްޞަ�ަ މަޖިލީހުގެ މި

 ނިންމާލާނަން. އާދެ، 

 2300 

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