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

 .ޖަލްސާ ފެށުނީ .وا�ه و�� وص��� آ�� وع�ى �

 5 

 އާދެ، މަޖިލީހުގެ މިޖަލްސާއަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. 

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މިހާރު ހިނގަމުން މިދަނީ މަޖިލީހުގެ  އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުމެއް،  ގަވާއިދު ފާސްކުރާނޭ ގޮތަކާމެދު އަޅުގަ

ވަނީ  ނިންމާލުމުގެ މަގުމަތީގައި. އިއްޔެގެ ޖަލްސާ ނިމުނުއިރުވެސް 

 10ށަހެޅި އެއިން އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާމެދު ދެތިން ގޮތެއް ހު

އެއްގޮތަކަށް ވޯޓަށް އެހި އެކަން ފާސްނުވެގެން އަނެއްކާވެސް ބަހުސަށް 

ހުށަހެޅި، ދެން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބައެއް ގޮތްގޮތް ހުށަހެޅިފައިވަނީ. 

އެހެންވީމާ، މިއަދުވެސް އެމައްސަކަތައިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން 

ނޑު ތި އެންމެ ބޭފުޅުންގެ އަރި ނޑު އަޅުގަ ހުން މިއެދެނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި   15އުންމީދުކުރަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަދު، އަޅުގަ

ގޮތެއް ނިންމާ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތައް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފެށޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މަ  ޑުޖައްސާލަން ޖެހިފައިވާ ކަންތަކުން ކުރިއަށް އަޅުގަ

ދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުން އަދި ހުށަހެޅުއްވާ 

 20ހުށަހެޅުއްވުންތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އާދެ، ކުރިއަށް 

 ގެންދެވުން އެދެން. 

 

 ]ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަވުމަށްފަހު[

ބައެއް . އާދެ، އިދާރީ މޭޒުގެ ކުޑަކުޑަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގައި ލަސްވަނީ ދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 25ބޭފުޅުން އަތްޕުޅު އުފުއްލަވާފައިވާތަން އެބަ ފެނޭ. ހަމަ ލަހެއްނުވެ 

 އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 
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ނޑު އަދި، ދެއްތޯ ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު   ދަންނަވައެއް ނުލަމޭ. އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަޅުގަ

 އަޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 30 ވާހަކަދެއްކެވުން:

 

ނޑު  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަޅުގަ

 އިއްޔެގައި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް އަދި ކުޑަ ބަދަލުތަކަކާއެކު މިއަދު  މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު 

ނޑު  ވުން:ވާހަކަދެއްކެ  ހުށަހަޅާލަންވެގެން މިއަދު ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 35ހުށަހަޅާގޮތް ދަންނަވާލުމަށް ޤަސްދުކުރަން. )ހ( ގަވާއިދުގެ ކޮމިޓީގައި 

އެކުލަވާލާފައިވާ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ މާއްދާއެއް 

ސް ކުރުމުގެ ވަގުތުގައި ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބަހުސަށް ހުޅުވާލުން. )ށ( ބަހު

ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙެއް އޮތްނަމަ ހުށަހެޅުން. )ނ( ހުށަހެޅި 

އިޞްލާޙަށް ނުވަތަ އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދު ލިބިއްޖެނަމަ އިޞްލާޙު ނުވަތަ 

 40އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން. މިގޮތުން ވޯޓަށް އަހާނީ ހުށަހެޅި 

ބުންނޭ. )ރ( އިޞްލާޙެއް އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދުލިބިފައިވާ ތަރުތީ

ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އެއިޞްލާޙެއް ފާސްކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ އިތުރުން އެމާއްދާ 

 ޑްރާފްޓުގައި އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވަކިން ވޯޓަށް އެހުން. 

 

 45އާދެ، ތިލަދުންމަތީ މެންބަރު ކުޑަ އިރުކޮޅަކަށް އިށީނދެވަޑައިގަތުމަށް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ދަންނަވާލަން.  އަޅުގަ

 

 ]ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަވުމަށްފަހު[

 

 50އާދެ، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު އަނެއްކާވެސް ފަށައިގެން  އެދެން. އާދެ، ޢިއްޒަތްތރި ރައީސް އަޅުގަ

އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. )ހ( ގަވާއިދުގެ  ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޤަސްދުކުރަނީ

ކޮމިޓީގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ މާއްދާއެއް 
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ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބަހުސަށް ހުޅުވާލުން. )ށ( ބަހުސް ކުރުމުގެ ވަގުތުގައި 

 55ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙެއް އޮތްނަމަ ހުށަހެޅުން. )ނ( ހުށަހެޅި 

ނުވަތަ އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދު ލިބިއްޖެނަމަ އިޞްލާޙަށް ނުވަތަ  އިޞްލާޙަށް

އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން. މިގޮތުން ވޯޓަށް އަހާނީ ހުށަހެޅި 

އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއީދު ލިބިފައިވާ ތަރުތީބުންނޭ. )ރ( އިޞްލާޙެއް 

 ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އެއިޞްލާޙެއް ފާސްކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ އިތުރުން އެމާއްދާ 

 60ޑްރާފްޓުގައި އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވަކިން ވޯޓަށް އެހުން. )ބ( އެއްވެސް 

އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި ނުވާނަމަ، 

ނުވަތަ ވޯޓަށް އެހުމުން އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ފާސްނުވިނަމަ ގަވާއިދު 

ށް އެމާއްދާ އޮތްގޮތަށް ކޮމިޓީން އެކުލަވާފައިވާ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައިވާ ގޮތަ

ވޯޓަށް އެހުން. )ޅ(، )ރ( އަދި )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 65ވޯޓަށް އަހައިގެން އެމާއްދާއެއް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އިތުރު ބަހުސަކަށް 

ހުށަހަޅައި މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތަކާ އެކު އެމާއްދާ އަލުން ޑްރާފްޓްކުރަން 

ން. )ކ( އެއް މާއްދާއަކަށް ތަފާތު އިޞްލާޙުތަކެއް ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވު

ހުށަހެޅި ވޯޓަށް އަހަމުންދާ ވަގުތެއްގައި ފާސްނުވެދާ އިޞްލާޙުތައް ބާޠިލުވާ 

އުސޫލަކަށް ބަލައި ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެއް އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ 

 70ވޯޓު ޙައްޤު ލިބުމުގެ އިތުރުން އަދި މިމާއްދާގެ ޑްރާފްޓްގައިވާ ގޮތަށް 

 ދިނުމުގެ ޙައްޤުވެސް މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑު ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ   ހއ. ގެ  ތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށްވެސް  ލީ ފާއިޒް މެންބަރު ޢަ

ނޑުމެންނަށް އިއްޔެގައި ފާސްނުވެދިޔަ  ވާހަކަދެއްކެވުން:  75ތާއީދުކުރި މީހާ. އަދި އެހެންމެ، އަޅުގަ

މޭލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު 

ނޑުމެން ވޯޓު ނުދެއްވާ ތިއްބެވި ބައެއް  ފާސްނުވި ސަބަބާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ޑުމެންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކާލުމުން އަޅުގަނ

އަލީގައި، ސަމީރު އަލުން ޑްރާފްޓްކުރެއްވުމުގައި އިތުރު ކުރައްވާފައި 
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ނޑުމެންވަނީ ވާހަކަދައްކާ ލެވިފައި. އެހެންކަމާއެކު   80ވުމުންވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ފުރުޞަތުގައި އަނެއްކާވެސް ސަމީރުގެ ހުށަހެޅުމަށް  އަޅުގަ

 ދެންނެވީ. ޝުކުރިއްޔާ. ތާއީދުކުރުމަށް ފުރުޞަތަކަށް

 

ނޑު  މާލޭ މެންބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތެދުތެދަށް ދަންނަވާނަމަ އަޅުގަ

 85 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އިއްޔެ، ޖަލްސާ ނިމިގެން ދިޔައީ. އަނެއްކާ މިއަދު  އަޙްމަދު އާޠިފް 

ނޑު  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޤަސްދުކުރީ ތާއީދުކުރަން މިއޮތީ ފުރުޞަތު ލިބިފައި. ފުރަތަމަ އަޅުގަ

އެންމެ ފުރަތަމަ ޚިޔާލުކުރެވުނީ މާލޭ މެންބަރު އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ކުރަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް އެ 

ނޑު  އިޞްލާޙު މިހާރު އެހެން ސިފައެއްގައި އަތުވެއްޖެ. ދެން އަޅުގަ

 90އީދުކުރަން އެހެންނަމަވެސް އޭނަވެސް ޚިޔާލުކުރީ ހއ. އަޙްމަދު ސަމީރަށް ތާ

ނޑު އޭރު ފާހަގަކޮށްލަން  މިހާރު އެހެން ގޮތަކަށް ޢިބާރާތްކުރައްވައިފި، އަޅުގަ

ބޭނުންވީ، ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އިޞްލާޙެއް 

 ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާނަމަ، އެހެން އޮންނާތީ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައި

ނެތަސް، ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓެއް އައިސްފި ކަމަށްވަންޏާ އެއާމެދު 

 95ބަހުސެއް ކޮށްލުން. ދެން އެޕޮއިންޓު ފާހަގަކޮށްލެއްވި ޢަދުނާން ޙަލީމް، 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދިލީ.  އެހެންވެގެން އެކަން ހިތަށް އަރާފައި އަޅުގަ

ނޑު އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެކަންކަން ވެގެން އެދިޔައީ.  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން މިހާރު ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ ކުޑަކުޑަ ޑީޓޭލެއް އޮތްނަމަ ނުވަތަ 

ނޑަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެއްޔާ ވަރަށް ގިނަ  ފާހަގަ ކު�ުރެއްވޭނަމަ އަޅުގަ

 100ފަހަރަށް އެބަ ދަންނަވާލަން ކުޑަކުޑަ ޑީޓޭލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޭގެ 

ނެ ތަންކޮޅެއް އޮތީވިއްޔާ. ދެން އެހެން ބޭފުޅަކަށްވެސް ރޫޙަށް ބަދަލުއަތުވެދާ

އެފަދަ ތަންކޮޅެއް ފާހަގަވެފައި ވާނަމަ، އެކަން ހުށަހަޅާލަ ދެއްވުން 

ނޑުމެން  ނޑު ވަރަށް އެދޭ ވާހަކަ މިދަންނަވާލަނީ އެސަބަބަކީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ހިތަށް އަރާ ބައެއް ފަހަރަށް އަވަސް ކޮށްލެވުނިއްޔާ ރަނގަޅުވާނެއޭ، 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ ވަރަށް އެހެ  105ންނަމަވެސް އިއްޔެވެސް އަޅުގަ
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އަވަސް ވެދާނެހެން ހީވެފައި އެހެންނަމަވެސް މާއްދާއެއް ފާސްނުވެ ދިޔަ ތަން 

ހަމަ މިކަހަލަ ކުދިކުދި ތަފްޞީލަކާ ހެދި. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ އެއްވެސް 

ޏާ އެކަން ޕޮއިންޓެއް ފާހަގަވާ ބޭފުޅަކު އިންނެވި ކަމަށްވަން

ނޑުމެންނަށް އަންގާލަ ދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު އެދެން.  އަޅުގަ

 110 އޭރުން އަވަސް ވެގެންދާނެކަމަށް ފެނޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 

ނޑު މިފުރުޞަތުގެ  މާލޭ މެންބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

ނޑު އިއްޔެގައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުން އަނބުރާ  އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް   ބޭނުންކޮށްލާނީ އަޅުގަ

ނޑު އަސާސީ ނުކުތާތައް  ވާހަކަދެއްކެވުން:   115ގެންނަން. ސަބަބަކީ އެހުށަހެޅުމުގައި ހުރި މައިގަ

ހއ.ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރުގެ ހުށަހެޅުއްވުމުގައި މިހާރު ހިމެނިފައި 

އްކާވެސް ދާދި އެއްކަހަލަ ދެ ހުށަހެޅުމެއް އޮވެގެން އެހެންވީމާ، އަނެ .އެއޮތީ

ޗަކަށްވެސް ފާސްވާ ވަރަށް ވޯޓު ނުލިބިގެން މިކަން ދެމިގެން އް�ްއެކަ 

ނޑަށް ވިސްނޭ ހއ.ގެ ތީ އެހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނެސް ހިނގައިދާނެތީ އަޅުގަ

 120ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ 

 ންނަވާލަން. ވާހަކަދަ

 

 ވަބަރަކާތުޙޫ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، هللا އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ 

ނޑުމެންގެ ޚާއްޞަ  މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް   ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ، ޝައްކެއް ނެތް އަޅުގަ

 125ވަނަ  4ދުމުގެ ގޮތުން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހެ މުޙަންމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަތިލަމުން މިގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ގަވާއިދު  ދުވަހާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ހެދުމާ ބެހޭގޮތުން އަދި އެންމެ މާއްދާއެއްވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު މިމައްސަކަތް  ފާސްކުރުމާ ހަ�ަމައަކަށް ނުދެވޭ. އަޅުގަ

ގެންދަނީ މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ކަންތައް ކުރަމުން މި

 130ކުރާނޭ ގޮތަކާމެދު ވިސްނުމަށްޓަކައި. އާދެ، ޝައްކެއް ނެތް ދިވެހި ބަހަކީ 

އިއްޔެވެސް މިތަނުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިފަދައިން ވަރަށް ފަޤީރު ބަހެކޭ 
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ނޑުމެން ކިޔަމުން މިގެ ންދަނީ އާދެ، ނުވަތަ މުއްސަނދި ބަހެކޭ، އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހި ބަހަކީ ވަރަށް މުއްސަނދި ބަހެކޭ. ދިވެހި  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ބަސް މުއްސަނދިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއުޅެވެނީ އަޅުގަ

 135މިގަވާއިދަށް ހުށަހެޅޭ ބައެއް އިޞްލާޙުތަކާމެދު ގޮތެއް ހަމަޖައްސަން 

ކަނި ބަދަލުކޮށްލަން ނުވަތަ ދަތިވެގެން. އާދެ، ބަހުގައި ހުންނަ ފިލި ހަމައެ

ޖުމްލަ ކޮށްލާއިރު ކޮމާއެއް ނެތް ނަމަވެސް އެކޮމާއެއްގެ ވާހަކަވެސް 

ނޑުމެން މިތަނު ނޑު ދަންނަވާނީ ގައި އެބަ ދައްކަމުން ގެންދެވޭ. އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ރަނގަޅު  އަޅުގަ

ނޑުމެން އިޞްލާޙެއް މެންބަރަކު ހުށަހަ  140ޅާ އެއަށް ތާއީދު ލިބިއްޖެނަމަ، އަޅުގަ

ބަލައިގަންނަންވާނީ އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އެއީ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް 

ކަމަށް. އެ އިޞްލާޙުގައި ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭ ތަންކޮޅެއް އޮތްނަމަ 

ނޑުމެންގެ  އެތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ކޮށްލުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަ

ންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެކަމެއް، އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ކޮ

ނޑުމެންނަށް މިމައްސަލަ ދިގުލައިގެން މިގެންދެވެނީ، ކޮންމެ   145އަޅުގަ

މެންބަރަކުވެސް މިބައްލަވަނީ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ޚިޔާލެއް 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ހުށަހެޅުއްވޭތޯ. އެޚިޔާލަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަށްޓަކައި. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި އަ ނޑުމެން ވިސްނަންވީ ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެކޭ އަޅުގަ ޅުގަ

ގަވާއިދެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އެއިޞްލާޙަކާމެދު ވާހަކަދެއްކުމަށްޓަކައި 

 150މެންބަރަކު މިތަނަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވައި ފިނަމަ އެ 

ގެންނަންޖެހޭ  އިޞްލާޙަކީ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއްކަމަށް ބަލައި އެއިޞްލާޙަށް

ނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުން  ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމުގެ ރޫޙުގައޭ އަޅުގަ

ނޑުގެ ވަރަ ބޮޑު އެދުމެއް  ށް�ް ގެންދަންވާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރު ންވެސް މިކަމުގެ މައްޗަށް އަޅުގަ

 155ވަމުން ގެން�ްދަވާއިރު ވަޑައިގެން މައްސަލާގައި ބަހުސްކުރައް ވިސްނާ

ނޑުވެސް މިއަދު ހއ.ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވިސްނާވަޑައިގަތުން. އަޅުގަ

އަޙްމަދު ސަމީރު އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. 
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އަދި މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިއްޔެ އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމުގެ 

ނ ޑުމެން އިއްޔެ މަސައްކަތްކުރީ އެމައްސަލަ އޭނަ ހުށަހެޅުއްވި އަލީގައި އަޅުގަ

 160ގޮތަށް ފާސްވޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް އޭނަ އެހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާސްނުވީ 

ނޑުމެންގެ  ހަމައެކަނި ތިން މެންބަރުންގެ ވޯޓު ނުލިބިގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ސް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އެނުކުތާގެ މައްޗަށްވެ

ނޑުމެންގެ މިމަޖިލީހުގެ ރޫޙާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ  ވިސްނާވަޑައިގެން އަޅުގަ

ނޑު  ނޑުމެން ޢަމަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަ ގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް  ނޑުމެންނަށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުގަ  165ހިތުން އަޅުގަ

. ވީމާ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ޖެހޭނޭ ކަމެއް ބޮޑަށް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަން 

ނޑުމެންގެ  ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އަޅުގަ ކިބައިންވެސް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ 

މިބަހުސްގައި ކަންތައް ކުރަންވާނެ ގޮތުގެ މައްޗަށް ވިސްނާ ވަޑައިގެން 

 170ކަތް ކުރެއްވުމަށް. އައްސަލާމް މިއަދުވެސް މިމައްސަލަ ނިންމޭތޯ މަސައް

 ވަބަރަކާތުޙް. ޝުކުރިއްޔާ. هللا ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 

ނޑު ޔަޤީންކުރާ ހިތްއޮތީ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ހަމަ  އަޅުގަ

 175މެ އެމެންބަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދެވި ރޫޙާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ދެން

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު  މަތިން ކަމަށް. ދެން އަޅުގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް  އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު 

ނޑަށް އޮޅެނީ. މެންބަރުންނޭ ކިޔައިފިއްޔާ އޮޅޭގޮތް މިވަނީ.  ރާހީމް ޝަރީފް އިބް   180 އަޅުގަ

ނޑުމެން މިބަހުސްކޮށް ވަގުތު  ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވާހަކަދެއްކެވުން: ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަ

ހުށަހެޅިފައިވާ ގަވާއިދު  .ހޭދަކުރަމުން މިދަނީ  ހަމަ އެންމެ މައްސަލައެއްގައި

ނޑު ކުރީ ފާސްކުރުމުގައި ވޯ ޓުލާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ. މީގެ ކުރިންވެސް އަޅުގަ
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ނޑުމެން ވޯޓު ލަމުން އައި އާދަކާދަ  ދުވަހު ދެންނެވި ފަދައިން އަޅުގަ

 185އެބައޮތް. އާދަކާދަ އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އެއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުރާޖަޢާކޮށް 

ޖަޢާ ހަދަންވާނެއޭ. ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ތެދުފުޅެއް. އެގޮތުން މުރާ

ވަރަށް ދިގުކޮށް ކުރެވިއްޖެ ވާހަކަދައްކާ ދައްކާ، މުރާޖާޢާ ކޮށްކޮށް 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން  ނިމުނުއިރުގައި މިނިމެނީ ކުރީގައިވެސް އަޅުގަ

ކަންތައްތައް ކުރެވިފައި ވޯޓު ނަގާފައި އޮތްގޮތަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު 

 190ޅު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތްކަމަށް. އެގޮތުން ތަފާތު ބޭބޭފުޅުން ތަފާތު ޚިޔާލުފު

ނޑުމެން އެންމެން މިކިޔަނީ އެކައްޗެއް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ،ކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަ

ހުށަހެޅުންތަކަށް ބަލާއިރު މީން ކޮންމެ ގޮތެއް ފާސްވި ކަމުގައިވިޔަސް ވޯޓު 

ނަގާނެ އުސޫލާ ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ފަރަޤެއް ނާދޭ. 

ނޑު މިހުރީ މި ހުރިހާ ހުށަހެޅުމުގެ ތެރޭން ކޮންމެ އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ އެއްވެސް   195ހުށަހެޅުމަކަށްވެސް ތާއީދުކުރަން ތައްޔާރަށް. އަޅުގަ

އެހެން ބޭފުޅަކުވެސް މީން އެއްވެސް ހުށަހެޅުއްވުމުކަށް ތާއީދު ނުކުރަންވީ 

އަދި އެކަން  ސަބަބެއްވެސް އެއީ ވޯޓުލުމާ، ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ނުކުންނަގޮތާ.

ތާ ދޭތެރޭގައި ޢިބާރާތް ތަފާތު ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ޙަޤީޤަތުގައި ކުރާނެގޮ

ލީ ފަރަގެއް ތަފާތެއް ނާދޭ. އުސޫކަންތައް ކުރެވޭގޮތަކަށް އެއްވެސް 

ނޑުމެންގެ ތެރެއަކު ނެތް. ތަފާތު   200މައްސަލައެއްވެސް އަޅުގަ

ހުށަހެޅުންތަކެއްވެސް ނެތް. ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ 

އްގައި އެއްރޫޙެއްގައި އެއްރާގެއްގައި. ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު އެއްމޭރުމެ

ނޑަކީވެސް  ނޑުވެސް މިކަން ލުއިފަސޭހަ ކޮށްލުމަށްޓަކައި އަޅުގަ އަޅުގަ

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި މީހެއް. ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކަށް ވޯޓަށް އަހާލެއްވިއްޔާ 

ނޑުވެސް އި  205އްޔެ ހުށަހެޅި ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެކަމަށް ވިސްނިގެން އަޅުގަ

ހުށަހެޅުންވެސް އަނބުރާ މިގެންނަނީ. އެހުށަހެޅުމާ މިހާރު ހދ. ގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅިގޮތާ މާބޮޑު ފަރަގެއްނެތް. އެއްވެސް 

ފަރަގެއްނެތޭ ދެންނެވޭނީ. ޢިބާރާތް ކުރުމުގައި ފަހަރެއްގައި ކުޑަ ފަރަގެއް 

ނޑު ދަންނަވާ އޮތަސް ނަތީޖާ އެކައްޗެއް. އެހެންވީމާ އެވާހަ  ކަވެސް އަޅުގަ
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ނޑުވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރާ   210މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަށް އަޅުގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑުމެން އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބަހުސް   ހައްދުންމަތީ މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް މިހާރު ހއ.   ދުއްރަޝީދު ޙުސައިންޢަބް  ވަރަށް ނިމުމަކާ ހަމަޔަށް މިއާދެވުނީހެން. އަޅުގަ

 215ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ސަމީރު އެހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުއްވުން ވަރަށް   ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު އެހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރަން.  ރަނގަޅުކަމަށް ފެނޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ހެންނަމަވެސް މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އާޠިފް އެ

އެޢިޝާރާތް ކުރެއްވީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް މީގައި އެބޭފުޅަކަށް ފާހަގަކުރެއްވޭ 

އެއްވެސް ކަމެއް އޮތީވިއްޔާ ފާހަގަކޮށްލުމުގެ ވާހަކަފުޅު ވިދާޅުވީމާ އެއިން 

ނޑު މިތެދުވީ ހަ ނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ހިތްވަރު ލިބިގެން އަޅުގަ  220މައެކަނި އަޅުގަ

ވާހަކައެއް ދަންނަވާލަން. ކޮންމެހެން މިއީކީ ހުށަހެޅުމެއްވެސް ނޫން. އަދި 

ފަހަރެއްގައި މިއިޞްލާޙުނުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވިއަސް އެންމެ ރަނގަޅުވެސް 

މިދެންނެވީ މިހާރު އެއޮތީ  ،ވެދާނެކަންނޭނގެ މިހާރު އޮތްގޮތަށް. އެއީ

ލިބޭ ތަރުތީބުން ވޯޓަށް އަހަމުން ގެންދާގޮތަށް އިޞްލާޙުތައް  އިޞްލާޙުތައް

 225ފަހަރެއްގައި އިޞްލާޙުތައް ހުށަ�ަހަޅުއްވަނީ ، ނިމެންދެން. އެހެންވީމާ

ޢިއްޒަތްތެރި ން ވަކި ތަރުތީބަކުންނެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އެއްމެންބަކު ނޫނީ ދެމެންބަރަކު ނޫނީ މެންބަރުންކޮޅެއް މަޝްވަރާ 

ލައްވާފައި އިޞްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވަނީ. އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅީމާ  ކޮށް

އިޞްލާޙުތައް ހުންނާނީ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން. މައްސަލަތައް އެތުރިފައި 

 230ހުންނާނީ ތަރުތީބުން ކަމަށްވަންޏާ ފަހަރުގައި ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާ ދެވަނައަށް 

ވިއްޔާ ދެން ނޫނީ ތިންވަނައަށް ނޫނީ ހުށަހެޅޭގޮތަކަށް ފާސްވެއްޖައީ 

އެއްވެސް ހުށަހެޅުމަކީ ބޭނުންނޫން ކަމަކަށްވެސް ވެދާނެ. މަޖިލީހުގެ ވަގުތު 

ގެއްލޭގޮތް ވެދާނެ. ދެން އެހެން ހުށަހެޅުމަކާ މެދު އަހަން. މިކަހަލަ 

ނޑު މިހުށަހެޅި ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން އެދެނީ  ސަބަބުތަކަށްޓަ�ަކައި އަޅުގަ

ނޑަށް މިތަންކޮޅު އެކަމަށް ކުޑަ�ަކޮށް ވިސްނުންފުޅު ބެހެއް  235ޓެވުން. އެއީ އަޅުގަ
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ވިސްނުނީ އަނެއްކާވެސް ކުރިން އޮތްގޮތަށް އެނބުރި ދާކަށްނޫން 

މިދަންނަވަނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އެއޮންނަނީ ހަމަ 

ތަރުތީބުންނޭ ގެންދާނީ. އެހެންނަމަވެސް ރިޔާސަތުން އެތަރުތީބު ބަދަލު 

ނޑަށް ކުރެވިދާނޭ ކަހަލަގޮތަކަށް މި އޮންނަނީ. އެއީ އެސަބަބަ�ަށްޓަކައޭ އަޅުގަ

ނޑު މިނުކުތާ ހަމަ މިދަންނަވާލީ   240ހީވެގެން މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި. ކޮންމެހެން އެހެން 

ނޑުވެސް ހަނދާނެއްނުވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިވީ ކުޑަ  އަޅުގަ

ރޭގައި އެގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަވައިގެން ކުރެއްވި ހަނދާނެއް. ދުވަސްކޮޅުގެ ތެ

ނޑު ހިތަށްއެރީ  އެހެންނަމަވެސް މިއީ ދިމާވެދާނެ ޙާލަތެކޭ ހިތަށްއަރާތީ އަޅުގަ

 245މިވާހަކަ ދަންނަވާލާނަމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް. އެކަމަކު 

ނޑަށް މިހާރު މިހިރީ  ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ މިހާރު މިއޮތްގޮތަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދު ކުރާނެވާހަކަ ދަންނަވަމުން  ރަނގަޅުކަމަށް ފެނޭ. އެގޮތަށް އަޅުގަ

 ނިންމާލާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް   ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު  250 އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 ވާލީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ދަންނަ  މަދު މުޙަންމަދުއަޙް 

މާއްދާތަކަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙު ތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު   ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން މިހާރު ބަހުސް ކުރަމުން ގެންދާތާ މިހާރު  ދުވަހެއް ވެއްޖެ.  2އަޅުގަ

ނޑުވެސް  ކޮންމެއަކަސް މިވަކިގޮތަކަށް ނުނިމި އަދި މިދަނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް   255އިއްޔެ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައި ވާނެ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ބަލާއިރު މިއަދު ހއ. މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ސަމީރު އަޅުގަ

މިހުރިހާ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތައް ޝާމިލްވާކަހަލަ ގޮތަކަށް 

ނޑު ގަޞްދުކުރަނީ އަލު�ުން އިޞްލާ ޙެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑު  މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަ

 260ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެނެސް އަޙުމަދު ސަމީރު ހުށަހެޅި 
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ނޑު ތާއީ ދު ކުރާވާހަކަ އިޞްލާޙު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އެހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

މެންބަރުން. އާދެ،  67މިހާރު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނ  265ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ރައީސުލްދެން އަޅުގަ

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޒާހިރަށް. 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާލީ ދެނުކުތާއެއް   ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެރައީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑުގެ ކުރިން  މަދު ޒާހިރު ބަރު އަޙްމެން  ސާފުކޮށްލުމަށް. ލ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

 270އް ދައްކަވައިފި. ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވައިގެން އެއް ވާހަކަފުޅެ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުވެސް ހިތަ�ަށްއެރީ ގަވާއިދުން ހުށަހެޅުނު ތަރުތީބުން  އަޅުގަ

ގެންދާކަމަށްވަންޏާ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެވިދާޅުވި 

މައްސަލަ ނުކުމެދާނޭ. އެހެންވީމާ އެއަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްލެއްވުން ރަނގަޅޭ. 

 ގެ ވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްދެން އަޅުގަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން

ނޑަށް ވިސްނުނު ގޮތުގައި ވިއްޔާ މަޖިލީހުން   275ހުށަހެޅުއްވުމުގައި އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތްގޮތަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތްގޮތަށް ހުށަހެޅުމެއް 

ދެފަހަރަށް ތަކުރާރު ވީހެން ހީވި. އެހެންވީމާ އެބައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ނޑަށް ސާފުކޮށް ނޑުގެ އަޅުގަ ލަ ދެއްވުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

އެދުމެއް އެބައޮތް. އެއީ މިގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތައްޔާރު 

 280ކުރައްވައިގެން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅުއްވާ އިރުގައި އޭގެ މާނައަކީ 

މިތަނަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިރުގައިވެސް ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގެން 

ނޑުމެން ޓިސް ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް ދެއްވައިނަވަނީ. އެނޯވަޑައިގަން ފިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މޭޒު މަ ތީގައި  އޮވެއްޖެއްޔާ އިށީންނަ އިރުގައި އެހުށަހެޅުން އަޅުގަ

ނޑު މެންނަށް ފަސޭހަވާނެ. އެއަށް ވިސްނާލައިގެން ގޮތެއް ނިންމަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން  285ގެ ކޮންސަންޓްރޭޝަން މިހާރު ވާގޮތަކީ ހުށަހަޅުއްވާއިރުގައި އަޅުގަ

އެއަށްދާއިރުގައި ކުރިން އެވިދާޅުވާބައި ހަނދާންބަހައްޓާނެހާ ޤާބިލްކަން 
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ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ގިނަމީހުންގެ ނުހުރޭ ކަންނޭނގެ. ނޫނީ  އަޅުގަ

ނިމޭއިރުގައި އެދެބައި އަޅާ ކިޔާލަން ތަންކޮޅެއް ދަތިވޭ. މިހެން ތައްޔާރުވެ 

ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށްވަންޏާ އޭގެ ނޯޓިސް ވަޑައިގެން މިހެން ހުށަހަޅުއްވާ 

ނޑަށް ހީވަނީ މަސައްކަތްކުރަން   290ތަންކޮޅެއް ކުރިން ލިބޭގޮތް ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަ

ދެއްވި  ،ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ވެދާނެހެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ފުރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވަން. 

 

. އާދެ، މިހާރު މިއުޅެނީ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ތިލަދުންމަތީ ޝުކުރިއްޔާ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 295އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު މެންބަރުންނަށް 

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ. މެންބަރުން އެއަށް ވިސްނާ ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނޑު އެރުވުމަށްފަހު ވޯޓަށް ދަންނަވަންޖެހުނަސް ވޯޓަށް ދަ�ަންނަވާނީ. އަ ޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  އެ�ެހެންވީމާ އެޔަޤީންކަން އަރުވަން. ދެން އަޅުގަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ އަޙުމަދު ޝަހީދު. 

 300 

ނޑު ކުރިންވެސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

 ދަންނަވާލިން މިހާރު މިހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓުދިން ތަރުތީބާމެދު  ދު ޝަހީ  މަދުއަޙްމެންބަރު 

ނޑަށް ހަމަ ވިސްނެނީ   ވާހަކަދެއްކެވުން: ނޑުގެ ޚިޔާލު ތަފާތުކަމަށް. އާދެ، އަޅުގަ އަޅުގަ

ބަހުސަކަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކީ އޭގެ ކުރިން ހުށަހެޅުނު 

ނޑު އިޞްލާޙުތަކަށްވުރެ މުއްސަދިވާނެ އިޞްލާޙެކޭ  305. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެންމެ ހެޔޮކަންބޮޑީ ވީހާވެސް 

ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ފާސްވިއްޔާއޭ. އިއްތިފާޤުވާގޮތް މެދުވެރި 

ނޑަށް  ވިއްޔާއޭ. މިދެންނެވީ ބަހުސަކަށްފަހު. ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ދެވޭކަންނޭނގެ. މިހާރު  ފާޤާ ދިމާއަށް އެބަވިސްނޭގޮތުގައި ޖަލްސާގެ އިއްތި

ނޑުގެ ޚިޔާލު ހުރިގޮތަކީ   310އޮތް ހުށަހެޅުން އެގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަންވީ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތްގޮތް  ވީއިރު އަޅުގަ

މެންގެ ޚިޔާލު އެއްގޮތް ކުރެވޭތޯއޭ. ދުމަކަށެއްނޫނޭ. ވީވަރަކަށް އެންހޯ
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ނޑު ދެންނެވީ ތަރުތީބު ފަހުން ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަށް ކުރިން އެހެންވީ މާ އަޅުގަ

ހުރީ. ޞަތު ބޮޑުވާނެތީ އެގޮތަށް ބުރަވެ ވޯޓުލުމުގައި އޭގެ ފުރު

ނޑުގެ   315އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޖަލްސާގެ ޚިޔާލު އެހެން ދިމާއަކަށް ދާތީ އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު އޮތް އިޞްލާޙަށް ތާއީދު ކުރާނެ  ޚިޔާލު އިޞްލާޙުކޮށްލާފައި އަޅުގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ އަޙުމަދު  ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް   ރިޔާޟް ރަޝީދު  320 ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ކަމެއް އޮޅުންއަރާހެން ހީވާތީވެ. ފަހަރެއްގައި އެކަރުދާސް ލިބުނީ ދެންމެ.  :ވާހަކަދެއްކެވުން

ކުރިން މިލިބިފައި އޮތްނަމަ ހީއަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ޔަޤީން ކުރެވޭނެ ކަންނޭނގެ. 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އެހުށަހެޅިއިރު މާއްދާއަކުން  ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަ

މެންބަރަކަށް ކިތައްފަހަރު  ،މާއްދާއަކުން ވޯޓު ނަގަމުން ދާނީއޭ. އެހެންވީމާ

ނޑު ހިތަށްއަރާ ސުވާލެއް. ދެން ވާހަކަ ނުދައްކާ   325ވޯޓު ދެވޭނެބާއޭ. އެއީ އަޅުގަ

އިންނަ މެންބަރަކީ އެއީ އެންމެ ދެރަމީހާކަމުގައި، އަދި ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުން ހީފުޅު ކުރެއްވި ކަމުގައި ވިޔަސް ތ. އަތޮޅު އޮޑީގައިވެސް 

ނަ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެބަތިބި ވަރަށް ކުޅަދާ

ނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެނބުރި  މަހަށްފުރާފައި މަސްބާނައިގެން އަޅުގަ

 330މިދަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް 

ނޑުމެން މިހާދިގު ވަގުތުތަކެއް މިކަމަށް ހޭދަކުރަމުން   ހުށަހެޅޭތޯ އަޅުގަ

ނޑުގެ  ނޑުގެވެސް މިހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަ މިގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ޚިޔާލަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް މިފާސްކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމެއް ނޫން. އެކަމަކު 

ނޑުމެން ކުރަން މިއުޅޭ  ފަހުން މިފަދަ މައްސަލައެއް ދިމާނުވުމަކީ އަޅުގަ

 335 ކަމެއް ލިބިގެން ހިނގައިދާނެމަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިތުރު ހަލުވި 

ކަމެއްހެން. އެއީ މިހެން ހުންނަ ކުދިކުދި ތަންތަން ކޮޅުކޮޅުގައި އެންމެ 

ބޮޑަށް  ގިނައިން މިކަންތަކާ ކުދިކުދި ތަފާތު މާނަނެގޭ ޕޮއިންޓްތަކަށް އެންމެ

ވާހަކަ ދައްކަމުން މިގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 
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ނޑަށް ވަރަށް ތާއީދުކުރެވޭ. އެފަދަ އާޠިފް. އަޅު  މާނަ ނެނގޭ އެއްޗަކުން  2ގަ

 340ދެމާނަ ނުވަތަ ތިން މާނަ ނެނގޭ ޕޮއިންޓްތައް މިފަދަ އެއްޗެހީގައި 

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކޮށް  ނުހިމެނުމަށް. ނުނެގޭގޮތަށް އޮތުން އެއީ އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް އަދި އެއާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭވަރު ކަމެއްކަމަށް އަޅު ގަ

ނޑުގެ މިފުރުޞަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކަށްވީ  ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ އަޅުގަ

އެގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ކިތައް އިޞްލާޙަށް މެންބަރަކަށް ކިތައްފަހަރަށް ވޯޓު 

ނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް ސާފުކޮށް އެގެން   345ދެވިދާނެތޯ. އެއީ އަޅުގަ

ވަނީ ވެއްޖެއްޔާ  އޮންނަންޖެހޭނެ އެއްޗެއްހެން. އެހެންނޫންކަމަށް

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މިފަދަ މާތް މިފަދަ ބޮޑު މަޖިލީހެއްގައި  އަޅުގަ

މިފަދަކަމެއް ކޮންމެ އިޞްލާޙަކަށް އެންމެންނަށް ވޯޓު ދެވޭ ކަމަށްވެއްޖެއްޔާ 

ނޑަކަށް  މާއިންސާފުވެރި މާރަނގަޅު ގޮތަކަށް އެކަންވެދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

 350ސް ޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުން އެގޮތަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެ

ނޑުވެސް އެގޮތަށް ތާއީދު ނުކުރާނަމެކޭއެއް  ނިންމައިފި ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

އަދިއެއް ނުދަންނަވާނަން. އެކަމަކު ފަހުން ފަހަރެއްގައި އެހެންވެސް 

ދަންނަވަން ޖެހިއްޖެއްޔާ ފުރުޞަތަކަށް އެދި ދަންނަވާނަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 ރައީސް.  ޢިއްޒަތްތެރި

 355 

 ` ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އައްސަލާމް    އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ

ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ هللا ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު  މެންބަރު މުޙަންމަދު  ވަބަރަކާތުހޫ. އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާ ވޯޓުގެ ވާހަކަ ދައްކާލާ  ދީ އިބްރާހީމްމަޖު   ހިތްވަނީ މިހާރު ވޯޓުގެ  ހިތުން. އަޅުގަ

ވާހަކަ ދައްކަމުންދާއިރު މިހާރު ވޯޓާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަކީ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ހިތްހަމަ ޖެހޭގޮތެއް ނޫނޭ. މިހެން މިދެންނެވީ އެއްސަބަބަށްވުރެ   360އަޅުގަ

ގިނަ ސަބަބުތަކަށް ވިސްނާ ހިންގަމުންދާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ންދާއިރު މީގެ ކުރީގައި މިމަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މާލޭގެ ބަލަމު

 ޔާލު ތަފާތުވުމެއް ހުށަހަޅާފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިކަމަށްވަނީ ޚި

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ބައެއް ކަންކަމަށް  ހާމަކޮށްފައި. ފަހަރެއްގައިވެސް އަޅުގަ
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 365ކަހަލަ  ހިންގޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވޭ ކަހަލަ ޢަމަލެއް

ނޑު އެދޭކަމެއްވެސް ނޫން.  ފުރުޞަތެއް ދީފައި އޮތުމަކީ އަޅުގަ

ރުހޭކަމެއްވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ ވޯޓު ނެގުމުގައި ގުނަމުންދާ ދިއުމުގައި ވަކި 

މީހަކަށް ވަކިބަޔަކަށް ގޮތެއް ބަދަލުކުރެވޭ ކަހަލަގޮތަކަށް ޢަމަލު 

ނޑަށް ފެންނާތީ މެންބަ ރުންގެ ސަމާލުކަމަށް މިވާހަކަ ކުރަމުންދާކަމަށް އަޅުގަ

 370ދެއްވި  ނޑު މަޑުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާހާމަކުރަމުން އަޅުގަ

 ފުރުޞަތަށްޓަކައި. 

 

ތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވޯޓު އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ން ޢިޝާރާތް ކުރެއްވީމާ ގުނުމުގައި ވަކިބައެއްގެ ގޮތެއް ފެތުރިދާނޭ އެހެ

 375ވަރަށް ސުވާލެއް އުފެދިއްޖެ. އެއީ ފަހަރެއްގައިވެސް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން 

ވޯޓު ގުނުމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ގޮތަކަށެއް އެކަމެއް ނުބަލަން. އަދި މިހާރު 

ނޑުމެންގެ  މަޖިލީހުން މިމަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންދަވަނީ އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން ވޯޓު ދިނުމުގެ މައްސަލަ ގަވާއިދުގައިވެސް ލިޔެ  ވިފައި ވާނެ އަޅުގަ

ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އިލެކްޓޯނިކް ވޯޓު ދިނުމަށްވެސް ބަދަލުވެގެން ދާނޭ 

 380އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. އެހެންވީމާ ވޯޓު ގުނުމުގައިވެސް މިހާތަނަށްވެސް 

އް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން އެއްވެސް ކަހަލަ ނުފޫޒެއް ނުވަތަ ގޮތެއް ފަތުރާފައެ 

ނުވާނޭ. އެހެންވީމާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޔަޤީންކޮށް އަރުވަން 

އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް ނުހިނގާކަމަށް. އެގޮތަށް ޚިޔާލު ކުރެއްވި 

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. އާދެ، މާލެ އަތޮޅުގެ  ކަމާމެދުވެސް އަޅުގަ

 385 ޝާކިރު. هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބުދު

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް ދަންނަވާލީ   އަތޮޅު މެންބަރުމާލެ  ޝުކުރިއްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން   ޝާކިރުهللا ދުޢަބް ހަމައެކަނި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ އަރިހުގައި އަޅުގަ

 ބޭނުން 
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ނޑުގެ އަމިއްލަ އެދުމެއް އޮތީމާ. އެއީ ހަމަ މިއަދުވެސް މި ވާހަކަދެއްކެވުން:  390ފެށުނީ ހަމަ އަޅުގަ

އަންނަ ބަހުސް އަޅުގަނޑުމެން�ް.  މީގެ ދެދުވަހެއް ކުރިންވެސް ހަމަ ފެށިގެން

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިއޮތީ އަނެއްކާ  ،ދެން އާ ހުށަހެޅުމެއް  މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި  އޮތްއިރު މިވާގޮތަކީ މިރަނގަޅު ނުރަނގަޅު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މިދައްކައިދެނީ މިނެގޭ ވޯޓަކުން.  ދެން ނޫނީ އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއަދު   395މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާ ޚިޔާލުފުޅަކުން. އަޅުގަ

ނޑަށް އަޑުއިވެމުންދާގޮތުން މިހުށަހެޅުން ކަމުނުދާކަމަށް ނޫނީ  އަޅުގަ

މިހުށަހެޅުމަށް އިޞްލާޙަށް އިޞްލާޙެއް އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިކަން މިހެން ހުށައެއް ނާ ޅުއްވާ. ހަމަ އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ދިގުލައިގެން ދިއުމާއެކު ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް ނޫނިއްޔާ 

 400ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ތެދުވެ ވަޑައިގެންފައި މީގެ 

ގައި ކުޑަ ރަނގަޅުވާހަކަ ހަމައެކަނި ވިދާޅުވަން. ނޫނިއްޔާމުން މީގެ ތަންކޮޅެއް 

މައްސަލައެއް އެބައުޅެއޭ. އެހެންނަމަވެސް އެގޮތް ރަނގަޅޭ ވިދާޅުވަން. 

އެހެންވީމާ ކޮންމެއަކަސް މީގެ ރަނގަޅު ވާހަކަ ވިދާޅުވަން ފަހަރަކު 

ޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޗާންސެއް ހޯއްދަވައިގެން ތެދުވެ ވަޑައިގެން އަނެއްކާ 

 405ޅުވެފައި އިށީދެ ވަޑައިގެންފީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް މިރަނގަޅު ވާހަކަ ވިދާ

ނޑަށް ހީވަނީ މިއަދުގެ އިންޓަވަލްގެ ވަގުތުގެކުރި ދާނީ ހަމަ  ވިއްޔާ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނާ  ،މިގޮތުގައި ހެން. އެހެންވީމާ

ވަޑައިގެން މިކަމުގެ މައްޗަށް ސަމާލުވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެން. މިއަށް 

އްޔާ އާ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަން ނޫންގޮތަކަށް އާޚިޔާލެއް ނޫނި

ނޑުމެންނަށް މީގައި މިފުރުޞަތު ނަގާނުލައި މިފާސްކުރުމަށްޓަކައި   410އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބާރު އަޅުއްވައި ދެއްވުން އަޅުގަ

 މަނިކުފާނު އަރިހުން. އެއީ މިދަންނަވާ ތަންކޮޅަށްޓަކައި. އެހެންނޫން އެދެން 

ވެފައި އޮތްނަމަ ނޫނިއްޔާ އިޞްލާޙު ކޮށްލައްވަން  މިއަށް އިޞްލާޙެއް

ނޑުމެން މިރަނގަޅު ކޮށްލާ މޮޑިފައި ކޮށްލައްވަންވީ.  މައްސަލައެއްނެތް އަޅުގަ

ނޑު އެހެންކަމަށްވަންޏާ   415އެއަކު މައްސަލައެއް ނެތް އެއްވެސް ގޮތަކަށް. އަޅުގަ



 17 

ނޑަށް އެނގިފައި ހަމަ އެއަށް މަރުޙަބާ ކިޔަން. އެކަމަކު އަދި އަ ޅުގަ

ވާގޮތުގައި މިޗާންސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ 

މިރަނގަޅު ވާހަކަޔާ މިއަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ހަމަ މުޅިން މިދަނީ. އެހެންވީމާ 

ހަމަ ރަނގަޅު ވެއްޖެއްޔާ އެއޮތީ ހަމަ ރަނގަޅު ވެފައިނޫންތޯއޭ. ދެންހަމަ 

 420ވަގުތު  ދެއްވަންވީ ވޯޓަށް އެއްސެވުމަށް، ހަމަ ބާރުއަޅާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑު މެންނަށް ނަގާނުލައި. އެއީ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް  އަޅުގަ

ރަނގަޅު ވާހަކަ ފުރިހަމަ ވާހަކަ ވިދާޅުވޭ އެބަ. އަނެއްކާ މީގައި އޮތް 

ޅޭވެސް ތަންކޮޅެއްގައި އަދި ކުޑަތަންކޮޅެއް އެހެން މިހެން ބެލިނަމަ ރަނގަ

 އެދޭވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ބުނަން

 425 

އާދެ، މާލެއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އާދެ، ކޮންމެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވާހަކައަކަށް އެއްޗެއް ދަންނަވަން ޖެހޭތީވެސް ކުޑަކޮށް ދެރަވޭ. އެއީ ހަމަ 

އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވަގުތު ގެއްލެނީ. 

އެދިވަޑައިގަންނަވާއިރު ތިމަންނަ މިހެން ވިދާޅުވާށޭ ތެދުވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ 

 430އެހެން ވިދާޅުވެފައެއް ނޫން. އަޅުނގަޑަށް އަންގަވާލަ ދެއްވާފައެއް ނޫން. 

ނޑަށް ދެންނެވޭނީ އާދެން ތިވާހަކަ ވިދާޅުވަން ތެދުވެ  އެހެންނަމަ އަޅުގަ

އިގަންނަވާނެކަމެއް ނެތޭ. ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ވަޑަ 

އެދިވަޑައިގަތީމާ އެބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން މިގެންދަނީ. ދެން ކޮންމެ 

ބޭފުޅަކުވެސް އެބޭފުޅަކު އެކަމާ ވިސްނާ ވަޑައިގެން ގެންދަވާކަމަށް ވާނަމަ 

ނޑުމެންނަށް ހަ ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ  435މަ ވަރަށް މަގު ކުރުކޮށްވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަށަން މިއުޅޭ ކަންތައް  ލެ�ެވި�ިދާނެ. އެކަމަކު ދަންނަވަންތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެން ތައްޔާރުވާން އަދި  ފެށުމުގައި މިވާ ވަގުތަކީ މިކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަމުން ހަމަ ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ބިންގަލެއްގެ މައްޗަށް�ް  އަޅުގަ

ނޑު މެންނަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް. ލަސްވެގެންވެސް ތެދުވުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލުތައް  ނޑުމެން ހާސްވާނެކަމެއް ނެތް. މިކަމާ އަޅުގަ  440އަޅުގަ

ނޑުމެން ބިރު  ބަދަލުކުރެވޭލެއް ގިނަކަމުން އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަ
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ނޑުމެން ކުރަންފަށާ  ގަންނާނެކަމެއް ނެތް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަ

ހަރުދަނާ ކަމާއެކީގައި ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ ހެއްކެއް މިކަން މިގޮތަށް  މަސައްކަތް

ނޑު ދެން ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ފާދިއްޕޮޅުގެ  ދާކަންމީ. އާދެ، އަޅުގަ

 445 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު.

 

 ލިބިފައިވާގޮތް  އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހުށަހެޅި ތާއީދު  ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު

ނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް މިހާރު އެބައޮތް ލިބިފައި. ދެން  އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު   އަޅުގަ

ނޑަށް މިރިޕީޓްވާ  ޞާލިޙު ވާހަކަދެއްކެވުން: ނޑުވެސް މިކިޔާލައިފިން. ކިޔާލިއިރުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ

 450ރުތަމަ )ރ( ތަންކޮޅެއް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ އެވާހަކަ ދަންނަވާލަންވެގެން. އެއީ ފު

ގައި މިބުނަނީ އިޞްލާޙެއް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އެއިޞްލާހެއް ފާސްކުރަން ނެގި 

ވޯޓެއްގެ އިތުރަށް އެމާއްދާ ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވަކިން 

ވޯޓަށް އެހުން. ދެންހަމަ މިބައި ހަމަ މިގޮތަށް ނޫންނަމަވެސް )ބ( ގައި 

ނޑު ކިޔާލާނަން އެމާއްދާ. އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް  އެބަބުނޭ. އެއީ އަޅުގަ

 455ނުވަތަ އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ ވޯޓަށް 

އެހުމުން އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ފާސްނުވިނަމަ. ވޯޓަށް އެހުމުން އެއްވެސް 

އިޞްލާޙެއް ފާސްނުވިނަމަ މިބައި )ރ( ގައި ކުރިން ބުނެފައި މިއޮންނަނީ. 

ދު ކޮމިޓިއެއް�ް އެކުލަވާލާފައި ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގައި ދެން މިބުނަނީ ގަވާއި

އެމާއްދާ އޮތްގޮތަށް ވޯޓަށް އެހުން. ހަމަ މިބައި )ރ( ގައި އަންނާތީ 

 460ފަހަރުގައި )ރ( އުނިކޮށްލުމުން ހަމަ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ އެވާހަކަ 

 ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑަށް  ޢިއްޒަތްތެރި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުވެސް މިބަހުސްގައި ނުވަތަ  ވީގޮތަކީ ތެދަށް ދަންނަވާނަމަ އަޅުގަ

 465މިޚިޔާލުގައި އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ހިތަށްއެރީމާ އެގޮތަށް ފެށްޓުނީ. 

ނޑު ހަމަ މަގު ކުރުކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައި ހަމަ  ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ތިޔަބޭފުޅުން ފަހަރެއްގައި މިޚިޔާލުގައި ހިއްސާކުރައްވަފާނެކަމަށް ހީކޮށް 
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ނޑަށް ހީވަނީ މި )ރ( ގައި މިއޮތް ތަންކޮޅުގައި  ދަންނަވާލަން. އަޅުގަ

ކުޑަކުޑަ މައްސަލައެއް އުޅެނީހެން. އޭގައި ލިޔުމަށް ބޭނުންފުޅުވެފައި އެއޮތީ 

 470މާއްދާއަށް ވޯޓަށް އެހުން. އިޞްލާޙެއް ފާސްވެއްޖެނަމަ އެއިޞްލާޙަކާއެކު އެ

ނޑަށް ހީވަނީ އެބައިގައި )ރ( އޮންނަން ޖެހޭ. އިޞްލާޙެއް  އެއީހެން އަޅުގަ

ފާސްވެއްޖެނަމަ ހަދާނެގޮތެއް މިހާރު މިހުށަހެޅުމުގައި ނެތް. އެހެންވީމާ އެބައި 

އެގޮތަށް ގެންނެވެނިކޮށް އިޞްލާޙާއެކު މާއްދާ ވޯޓަށް އެހުން. އޭރުން )ރ( 

ހީމާ )ބ( ގައި އެބުނާގޮތަށް ވޯޓަށް އެހީމާވެސް ގައި ވޯޓަށް އެ

 475ފާސްނުވެއްޖެއްޔާވެސް ވޯޓަށް އެހީމާ ދެންވާނެގޮތް އެއޮތީ. ދެން )ކ( ގައި 

ވިދާޅުވާއިރު މިވިދާޅުވަނީ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެއްއިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ 

އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބުމުގެ އިތުރުން އަދި އެމާއްދާގެ 

ރާފްޓްގައި ވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓުދިނުން. އެހެން އޮވެއްޖީވިއްޔާ ޑް

ޑްރާފްޓަށް އިޞްލާހެއް ގެނެސްގެން އެމާއްދާ ފާސްކުރަން އަހައިފީވިއްޔާ 

 480އެމާއްދާއަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤެއްވެސް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ އެކަހަލަ 

ނޑަށް ހީވަނީ މި އޮތްގޮތް ވަރަށް ތަންތަން ރަނގަޅު ކޮށްލެއްވީމާ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ  ނޑު ހަމަ މިކަން މަގު ކުރުކޮށްލުމަށް އަޅުގަ ރަނގަޅުހެން. އަޅުގަ

ނޑު�ު ތިޔަބޭފުޅުންނަށް  މި ވާހަކަ މިދަންނަ�ަވާލީ. ފަހަރެއްގައިވެސް�ް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލައިފައި ދެން  ގޮތެއް ހުށަހެޅީކީ އެއްނޫން. މިހެން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނީ   485ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުގަ

 ޑރ. ފާޠިން ޙަމީދަށް.

 

ނޑުވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  ޝުކުރިއްޔާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 ގެ ތާރީޚުގައި  2005ފެބްރުއަރީ  23އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި  ފާޠިން ޙަމީދު މެންބަރު 

 490ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މިލިޔުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން. ދެން  ން:ވާހަކަދެއްކެވު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އުޅުނު އެއްނުކުތާ ފާދިއްޕޮޅުގެ އެއް ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ

މެންބަރު ފާހަގަކުރައްވައިފި. އަދި ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްވެސް 

ޅުވެ ދެއްވައިފި. މީގެ އިތުރުން އެކަމުގައި އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުއްވި ގޮތް ވިދާ
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ނޑުމެން  ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއްނުކުތާއަކީ އަޅުގަ އަޅުގަ

 495ފެބްރުއަރީ ގައި ފާސްކުރެވުނު   20މިމަޖަލީހުގައި ބަހުސްކުރެވިފައި އޮތް 

ލިޔުމެއް އެބައޮވޭ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގެ ޖަލްސާ. 

ބަލާނެގޮތާއި އަދި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ�ު  އެޖަލްސާގައި އަޣުލަބިއްޔަތު

މާއްދާއާއި ގަވާއިދުގެ މާއްދާއަށް ގެންނަ އިޞްލާޙެއް ފާސްކުރަން ބެލިއިރު 

ފާސްވިކަމަށް ބެލެވޭނެ ގޮތުގެ ކޯރަމްގެ ވާހަކައާއި ވޯޓިންގގެ ވާހަކަ. 

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ މިދެލިޔުން މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ގުޅުން ހުރި   500އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، ޢި�ިބާރާތްކުރުމުގައި އެބަހުރޭ ތަފާތު ތަކެއް. ލިޔުމެއް. 

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަނީ ކުރީދުވަހު ފާސްކުރެއްވުނު  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ލިޔުމަށްވެސް ބައްލަވާލައްވާފައި މިމާއްދާގެ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުމުގައި 

މުގެ )ހ(، )ށ(، އަދި )ކ( މިފަދަ މާއްދާތަ�ައް ލިޔުމުގެ ޢިބާރާތްކުރު

ނޑު�ު   505އެއްގޮތްކޮށްލެއްވުމަށް�ް އިނގޭތޯ. ދެން،  މީގެ އިތުރުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މައްޗަށް ތަފާތު އެއް  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވި ތަންކޮޅަކީ އަޅުގަ

ހުށަހެޅުމެއްގެ ތަފާތު ވަރޝަންތަކެއް އެބައާދޭ އިނގޭތޯ. މިހެން އަންނައިރު 

ނޑު�ުމެންނަށް ކުރިން އެއް މެންބަރު ފާސް ކުރެއްވި ގޮތަށް ވަރަށް އަޅުގަ

ދަތިވޭ އެ ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ފާހަގަކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންނަށް ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙު   510އަޅުގަ

ކުރައްވާ  ތަންތަންކޮޅު ފާހަގަކުރެއްވޭ ގޮތަށް ޓްރެކް ޗޭންޖަރސް ގޮތަށް 

ރަށް ފަސޭހަވާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ހައްދަވާ ލައްވައިފިއްޔާ ވަ

ނޑުމެންނަށް އަންނަގޮތަކަށް ހައްދަވާ  ގޮތަކަށް މިލިޔުންތައް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިމައްސައްކަތުގައި ފަސޭހަވެސް ވާނެ  ދެއްވައިފިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނޭ. ތިންވަނަ ކަމަކަށް   515އަދި އަވަ�ަސް ވާނެކަމަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑު ފާހަ ގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިއްޔެގައި ވާހަކަދެއްކެވި ވަރަށް ގިނަ އަޅުގަ

މެންބަރުންވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެކިއެކި ޖަލްސާތަކުގައި 

ނޑު  މަސައްކަތް ކުރަނީ މިވެނި ގޮތަކަށޭ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން އަޅުގަ

ން ދިމާވާ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ދެކަމެއް އެބައޮވޭ. އެއްކަމަކީ މިހެ
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 520މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ރިސެސް ދެއްވުމުގެ�ެ ވާހަކަ ވ. އަތޮޅުގެ 

ނޑުވެސް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކައިން ފާހަގަކުރެވޭ އެކަމާއި އަޅުގަ

މިނެޓް ވާހަކައަށް ރިސެސް އެއް  10މިނެޓް  5ތާއީދުކުރެވޭ�ޭ. މިގޮތަށް 

ޔުންތައް ފާސްކުރެވޭނެކަމަށް ދެއްވާނަމަ ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް މިކަހަލަ ލި�ި

ނޑަށް ފެނޭ. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަ ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

 525، އާދޭ�ެހިނގަމުންދާ ޖަލްސާތަކުގައި އެބަ ސްޕީކަރސް ޑްރާފްޑްސް އެބަ 

މިކަހަލަ ޚިދުމަތެއް ސެކެޓްރޭޓުން ، ކޮންސެސްގެ ރޮނގުން. އެހެންވީމާއެއީ 

ނޑުމެންނަށް ކަންތަ ނޑަށް ފެނޭ.  އެއީ އަޅުގަ އް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު މީގައި ޑްރާފްޓިންގައި މިދިމާވާ ކަމަކީ 

ނޑުމެންނަކަށް ލީގަލް  ނޑުމެންނަކީ ޑްރާފްޓްސް މަނުނެއް ނޫން. އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ގިނަ މެންބަރުންނަކަށް�ް މީގެ   530ގިނަ މީހުންނަކަށް އަޅުގަ

ހާ ރަނގަޅަކަށް ނޭނގޭ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ލީގަލިޓީސްއެއް އެ

ޚިދުމަތްތަކެއް ދެއްވާނަމަ ލިޔެކިޔުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި�ި ލީގަލީ 

ނޑަށް ހީވަނީ ހައްލު ކުރެވިދާނެ ކަންނޭނގެ.  މިދިމާވާ މައްސަލަތައް އަޅުގަ

ންނާތީ އެހެންވީމާ، އެއަށް ވިސްނާވަޑައިގަތުން ވަރަށް މުހިންމުކަމަށް ފެ

 535 އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ ވަރަށް ބޮޑަށް�ް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ވަރަށް ބޮޑަށް�ް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ފާޠިން ޙަމީދު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެދެއްކެވި ޚިޔާލުފުޅަށް ރިޢާޔަތްކުރަމުން ގެންދާނަށް. ދެން މިހާރުވެސް 

ނޑުމެން މި ގެންދަނީ ހަމަ ވީވަރަކުން ސެކެޓްރިއޭޓުންގެ އެހީ ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އަދި ޖަލްސާގެ ރިސެސް   540އަރުވަމުން�ް. ދެން، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް  އެގޮތަށް ދޭގޮތަށް ނޯންނާތީ އެކަންތައް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކަމާއި ދޭތެރޭގައި  ކުރެވުމަކުންނެއް ނުދޭ. އެކަމަކު އަޅުގަ

އަށް އޮތްތާންގައި އިރާސަދުކެއްވިއްޔާ އެކަހަލަ ވިސްނާފައި ކުރި

ނޑު މިފުރުޞަތު  ނޑުމެންނަށް އެރުވޭނެ. ދެން އަޅުގަ ފުރުޞަތުވެސް އަޅުގަ
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 545އަރުވަނީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު 

 ޙަސަނަށް. 

 

ނޑަށް ފުރުޞަތު އައްސަލާމް އަލައިކުމް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަ ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު   ޅުގަ

 ދެއްވިކަމަށްޓަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ، ކުރީ ދުވަހު ވާހަކަ  ރަޝީދު ޙަސަން ޙުސައިން 

ނޑުގެ އަޚު އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް  ވާހަކަދެއްކެވުން:  550ދެއްކިއިރު އަޅުގަ

ހޯމްވަރކް ރިކުއެސްޓް ކުރެއްވި މަޖިލީހަށް ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވާއިރުގައި 

ނޑު އިއްޔެ މެންދުރު  ހަދައިގެން ވަޑައިގެންނެވުމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅު�ުގަ

ފަހުގައި އާއި ރޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވަގުތު ހޭދަކުރިން މި ވޯޓުދޭ 

ނޑަކީ މެތަމެޓިކަލް މޮޑެލިން  ނިޒާމު މޮޑެ�ެލް ކުރަން. ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަ

ނޑު   555މަސައްކަތްކުރިން މިކަން މިމޮޑެލް މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ވީމާ އަޅުގަ

ކުރަން ކިހިނެއްތޯވާނީ. މަލްޓިޕްލް ވޯޓިންގއަށް ދިޔައީމާ ނުކުންނާނެ 

ނަތީޖާއަކީ  ކޮބައިތޯ.  އެހެންވީމާ، އިނގި ވަޑައިގަންނަވާނެ އިއްޔެގައި 

ނޑު ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިން އިންސާފުވެރި ގޮތަށް ވު�ުމަށްޓަ�ަކައި  އަޅުގަ

ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ ހުށަހެޅުންތަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ  ކޮންމެ މެންބަރަކަށް

 560ފުރުޞަތު އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމަށް. އާދެ، އިންސާފުގެ 

ނަޒަރުން ބަލަންޏާ އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ 

ނޑުގެ ތަފާސްހިސާބު ދައްކާ ގޮތުން އެއީ އެގޮތަށް އެކަން ކުރިއަސް  އަޅުގަ

ނޑު އިއްޔެ ނުކުރިއަ ސް ނުކުންނަ ނަތީޖާ މާބޮޑު ތަފާތެއް ނާދޭ. އަޅުގަ

މިމަޖިލީހުގެ މީހުން ވޯޓުދޭނެ ގޮތް މިދެންނެވީ ރެންޑަމް ނޫނިއްޔާ 

 565ޕްރޮބަބިލިޓީ މޮޑެލް އެއް ބޭނުންކޮށްގެން މީތި މޮޑެލް ކުރިއިރުގައި އަދި 

އެޓެންޑެންސް މިހާތަނަށް ދައްކާގޮތްވެސް�ް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

ލައިގެން މޮޑްލް ކުރިއިރުގައި މީގެން ދައްކަނީ މަލްޓިޕްލް ވޯޓުލައިފިއްޔާ ބަލާ

މިދެންހަމަ މޮޑެލްއެއްގެ ނަތީޖާ އިނގޭތޯ، މިކޮންމެހެން ސައްޚަވާކަށް 

ނުވެސްޖެހޭ. މޮޑްލްއެއްގެ ނަތީޖާ ބިނާވެގެންވަނީ އެމޮޑްލް ރަނގަޅީ 

 570ޒެންޓް ކުރަނީ، ކިހާވަރަކަށްތޯ ނޫނީ ކި�ިހާވަރަކަށްތޯ އޭތި ރިއަލިޓީ ރިޕްރެ
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ޙަޤީޤަތް ރެޕްރެޒެންޓް ކުރަނީ ތަމްސީލުކުރަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ އެކަމުގެ 

ނޑުގެ މޮޑްލް�ް ދަ�ައްކާގޮތުން މަލްޓިޕްލް ވޯޓު  މައްޗަށް. ނަމަވެސް އަޅުގަ

އެއްވޯޓަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓު މެންބަރުން ލާގޮތަށް އޮވެއްޖެނަމަ އިނގޭތޯ، 

ލާގޮތަށް އޮވެއްޖެނަމަ ހުށަހަޅާ  އެއްވޯޓަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓު މެންބަރުން

 575 11% - 7%ވޯޓު ލިބިގެން ފާސްވުމަށް އޮތީ  55ހުށަހެޅުއްވުމެއް 

ނޑު އެބަޖެހިލުންވޭ ޙަޤީޤަތުގައި  ދެމެދުގެ ޗާންސެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ވޯޓަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓު މެންބަރުންދޭ ގޮތަށް  1ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކަށް 

. އެއްގޮ�ަތަކަށްވެސް އިންސާފުވެރިނުވުމަކަށް މިދެންނެވީ އޮތުމާއި ދޭތެރޭގައި 

ނޑުމެންނަށް އަވަހަށް ކަންތައްތައް ފާސްވެ  ނުވުން. ހަމައެކަނި އެއީ އަޅުގަ

ނޑަކީ އެއްވެސް   580މިކަން ހަލުވިކޮށް ގެންދިއުމުގެ ބޭނުމުގައި. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑު ކުރިން ދައްކާ ވާހަކަ ބަދަލުކުރުމަށް ޖެހިލުންވާނެ�ެ  އިރެއްގައި އަޅުގަ

މީހެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނިއްޔާ ހަލުވިކޮށް މިކަން 

ނޑަށް ހީވަނީ  ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ފަހުންނަމަވެސް ފެނިއްޖިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނޭ  މީހުންގެ ގޮތަކަށް ވާންޖެހޭނީ އެގޮތް ރަނގަޅުކޮށް  އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަ  585ން އަދިވެސް އިޞްލާޙުކުރުންހެން. ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަ

އިނގޭތޯ އިންސާފުވެރި ގޮތުން ބަލަންޏާ ހުރިހާ ހުށަހެޅުމަކަށްވެސް އީކުއަލް. 

ޗާންސް އޮވެގެން އޭނާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމެއް ލިބެނީ ކިތައް ވޯޓުތޯ 

ނޑު ބަދަލެއް  ބެލުން އެއީ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް އިނގޭތޯ. އެކަން އަޅުގަ

ނޑު މި ދެންނެވީ ތަފާސްހިސާބުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ނުކުރަން. އެކަމަކު އަޅުގަ

 590އެގޮތަށް އަމަލުކުރުމާއި ނުކުރުމާއި ހަމަކުޑަވެސް ތަފާތެއް ނުނިކުންނާނޭ. 

ނޑުމެން ވޯޓުދޭ ދިނުން ބިނާވެގެންވަނީ އޭނަ އެދުވަހު  ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ހާޒިރުވުމާއި އޭނަ ހާޒިރުވި ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަދަދާއި 

ނަ ވޯޓުދޭނެ ގޮތުގެ މައްޗަށް. އެއީ ޕްރޮބަބިލިޓީ ނޫނީ ޗާންސްކަމަށް އަދި އޭ

ނޑު ބެލީ ކޮންމެ  ނޑު މޮޑެލް ކުރިއިރު އަޅުގަ ބަލަމާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 595ހުށަހެޅުމަކީވެސް ވާދަވެރި ހުށަހެޅުމަކަށް. އޭގެ މާނައަކީ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކީ  

އޮތްގޮތުން�ްނާއި އަދި  އެހުށަހެޅޭ ގޮތުންނާއި އޭތި ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި
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އެހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާދިނުމުގެ ގޮތުން ހަމަ އެއްވަރުގެ ބުރަދަން ހުންނަ 

ހުށަހެޅުންތައް ކަމުގައި އިނގޭތޯ. ކުޑަކުޑަ ތަފާތެއް ހުށަހެޅުމެއްގައި އޮންނަ 

މިދެންނެވީ އެކަހަލަ ހުށަހެޅުއްވުމެއް ނޫން. އީކުއަލް ވެއިޓް ހުރި 

ނޑު މޮޑެލްގައި ބުނީ ކޮންމެ ހުށަހެޅުންކަމުގައި. ހަމަ   600އެގޮތަށް އަޅުގަ

ހުށަހެޅުއްވުމަކަށް ތާއީދުކުރުމުގައިވެސް އީކުއަލް ޗާންސް އެބައޮތޭ. 

ނޑު މޮޑެލް ކުރިއިރުގައި  އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ބަލައިގެން އަޅުގަ

ނޑު ބެލީ  ނޑަށް ދައްކަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށް. ދެން އަޅުގަ އަޅުގަ

ޔާ ކިހިނެއްތޯވަނީ. ބެލިއިރުގައިވެސް މާބޮޑު އަށް ހަދައިފިއް 100ހާޒިރީ %

 605ވޯޓު  55ހަދައިފިއްޔާ  100ތަފާތެއް ނުނިކުމެ އިނގޭތޯ. އެކަމަކު %

ލިބިގެން ފާސްވާ ފާސްވުން ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވެގެންދޭ. ނަމަވެސް އެއަންނަ 

ނޑު  ޗޭންޖް ނޫނިއްޔާ ރެސްޕޮންސިވްނަސް ވަރަށް ކުޑަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު ހޯމްވަރކް ހަދައިފީމޭ. މިއީއޭ ޢިއްޒަތްތެރި މަ ޖިލީހަށް ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

ނޑުވެސް ގަބޫލުކުރަން މަލްޓިޕްލް  އަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮތަކީ. އަޅުގަ

 610ވޯޓިންގ އަށް�ް ދިއުން އިންސާފުވެރިކަ�ަމަށްވާނެ. އެކަމަކު އަމަލީ ގޮތުން 

ރި މިކަން ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކާ ފަހަރުގައި މިވަގުތު�ު އެންމެ ބޭނުންތެ 

ނޑު  ނޑު ދަންނަވާ ހިތްވޭ އަޅުގަ ގޮތްކަމަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެ. ދެން އަޅުގަ

މިމޮޑެލްއާމެދު ފާޑުވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި ދަންނަވާލާ ހިތްވޭ މިއީ 

އެއްވެސް އެބްޒޮލިއުޓް މޮޑްލްއެއްނޫން. މީގެ ނަތީޖާއަކީ އެންމެ ރަނގަޅު 

ނޑު ނަތީޖާކަމަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެ. މޮޑެލް ބި  615ނާވެގެންވަނީ އަޅުގަ

މޮޑެލް�ާކުރި ކަމެއްގެ މައްޗަށް އިނގޭތޯ. އަދި އޭގެ ބޭނުންކުރި�ި 

ވޭރިއަބަލްތަކާއި ކޮންސްޓްރަން�ްޓްތަކުގެ މައްޗަށް. އެހެންވީމާ، އަދި އިތުރު 

މައުލޫމާތު  ހިއުމަން ބިހޭވިއަރ އާއި ބެހޭ ގޮތުން މިމަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން 

ގޮތުގެ މައްޗަށް ނޫނީ ދޭނެ ގޮތުގެ މައްޗަށް މުސްތަޤްބަލުގައި ވޯޓު�ުދޭ ގޮތް 

ނޑު   620ބަލާފައި މިމޮޑްލް ފަހުން ރިފައިން ކުރެވިދާނެ އިނގޭތޯ. އެކަމަކު އަޅުގަ

އީކުއަލް ޗާންސަސް ދީގެން އީކުއަލް ވެއިޓްދީގެން މިގޮތަށް ހެދީމާ ނުކުތް 

ނޑަށް ހީވޭ މިމަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅޭ  ނަތީޖާ މިއީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
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ޅުންތައް މަދުވާނެ �ެގަ�ޮތަކަށް މިކަންތައ އިންތިޒާމް ކުރުމަކީ ވަރަށް ހުށަހެ

މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އައްސަލާމް   625އަޅުގަ

 އަލައިކުމް.

 

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ  އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 ހއ.ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރުގެ ހުށަހެޅުމަށް  މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 630ޖުމްލަގޮތެއްގައި ތާއިދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ  ޢަފީފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މިހުށަހެޅުއްވުމުގައި ދެމާއްދާއެއް  މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން

ނޑަށް  ތަކުރާރުވާހެން ހީވާތީ އެދެމާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށްލަން އަޅުގަ

ފެންނަކަމަށް ދަންނަވަން. އޭގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމުގައި )ބ( 

އެމާއްދާގައި އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ އިޞްލާހުތަކެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު 

 635ނަމަ ނުވަތަ ވޯޓަށް އެހުމުން އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައިވާ ނުވާ

ފާ�ާސްނުވިނަމަ އެޢިބާރާތް ހަމަ އޮތްގޮތަށް އުނިކޮށްލާފައި )ބ( އާއި )ޅ( 

ނޑަށް )ބ( އޮންނަން މިހާރު ފެންނަގޮތަކީ  އެއް ނަންބަރަކަށް ލާފައި އަޅުގަ

 ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އެކުލަވާލައިފައިވާ ދެލިކޮޕީގައި އެމާއްދާ އޮތްގޮތަށް

ވޯޓަށް އެހުމުންވެސް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ އެމާއްދާއާމެދު މަޖިލީހުގައި އަލުން 

 640ބަހުސްކޮށް މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތަކާއިއެކު އެމާއްދާ އަލުން ޑްރާފްޓްކުރުމަށް 

ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ދިއުން. ދެން، ހަމައެއާއެކު )ކ( ވެސް މިހާރު 

ނޑަށް ފެނޭ. ބުނަން މިއުޅޭނީ  އޮތްގޮތަށް �ްވުރެ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އެއްވާހަކައެއް. އެހެންވީމާ، )ކ( ގައި ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ އިޞްލާޙަކަށާއި  

ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އެމާއްދާ ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ގޮތަށްވެސް މެންބަރުންނަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ   645ވޯޓު ދެވޭގަ�ޮ�ަތަށް އޮތުން. މިހެން ބަދަލުކޮށްލުމުން އަޅުގަ

ސާފުވެފައި އަދި ކުރު ޢިބާރާތަކުން ބުނެވޭނެހެން.  މިބުނަން އުޅޭ އެއްޗެއް

 ޝުކުރިއްޔާ.
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މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނޑުމެން   ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

ނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި   ނަޞީރު هللا ޢަބްދު  650ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ފެންނާތީ ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ. އާދެ،  ކެވުން: ވާހަކަދެއް

)ޅ( ގައި މިއޮތް )ރ( އަދި )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ވޯޓަށް އަހައިގެން އެމާއްދާއެއް ފާސްވެއްޖެނަމަ އިތުރު ބަހުސަށް ހުށަހަޅާ 

ޑްރާފްޓްކުރަން ގަވާއިދު  މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތަކާއެކު އެމާއްދާ އަލުން

ނޑަށް ކުޑަ ތަންކޮޅެއް   655ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނީއޭ މިހެން އޮތްތަން އަޅުގަ

ނޑަށް  އުނިކަމަށް ހީވެގެން މިއުޅޭނީ. އިތުރު ބަހުސަކަށް ހުށަހަޅާ އަޅުގަ

ފެންނަގޮތުގައި އެތާ އޮންނަންވާނީ ދެން ތަންކޮޅެއް އިތުރުކޮށްފައި އެއީ 

ފާސްނުވިނަމަ އެތަންކޮޅު. ބަހުސް ނިމުމުން  ބަހުސް ނިމުމުން ވޯޓަށް އަހާ

ވޯޓަށް އަހާ ފާސްނުވިނަމަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތަކާއެކު އެމާއްދާ އަލުން 

 660ޑްރާފްޓްކުރަން ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނީއޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި 

 .ރައީސް

 

ނޑު މިއަދުވެސް މިތެދުވީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަ  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ   ޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދައްކާފައިވާ  މީގެ ން ޙަމީދު�ު ޝާހީމެންބަރު  ކުރީ ދެޖަލްސާގައިވެސް އަޅު�ުގަ

ނޑު   665 މައިގަ

ނޑަށް އަދިވެސް އެއުސޫލުގެ މަތިން އެގޮތް ޤަ�ަބޫލުކުރެވޭތީ.  ވާހަކަދެއްކެވުން: އުސޫލު އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ވެއްޖިއްޔާ މަ ލްޓިޕްލް ވޯޓް ނުވަތަ ގިނަ އެއީ އަޅުގަ

އިޞްލާޙުތަކަކަށް ވޯޓުލާ ގޮ�ަތަކަށް އޮތުމަކީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން 

ނޑަށް އަދިވެސް  ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ހުށަހެޅޭ  ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫން. އަޅުގަ

 670އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އިޞްލާޙަށް ވޯޓުލެވި އެއިން އެއްވެސް 

އިދު ކޮމިޓީން ޑްރާފްޓް ކުރި ގޮ�ަތަށް އިޞްލާޙެއް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ގަވާ 

ހުށަހެޅި ދެން އެއަށް މެންބަރުންނަށް ވޯޓުދެވޭ ގޮތަށް އޮތުން. މީގައި 

ނޑު މިގޮތަށް އަދިވެސް  ނޑު ގޮތެއްގައި އަޅުގަ ނޑު މައިގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަޅަނީ  މިއުސޫލުގެ މަތިން ވާހަކަ ދައްކަން ގަސްދުކުރީ އަޅުގަ
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ނޑުމެން އަނެއްކާވެސް ބިންގަލެއް ނު  675ވަތަ ބިން�ްގަލެއްގެ ބައެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެން  މިފާސްކުރަންވެގެން މިއުޅޭނީ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އަޅުގަ

އަ�ަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތައް. މިއީ ހަމައެކަނި ގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގައި 

އަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތްކަމަށް ވެގެންނުވެދާނެ، މިހާރު މިގޮތަށް ފާސްވެގެން 

ނޑުމެން ބަހުސްކޮށް ދިއުމުން. ދެން ޤާ ނޫނުއަސާސީއާމެދު އަޅުގަ

ނޑުމެން އުސޫލު ދަމަހައްޓަން އުޅޭކަމަށް�ްވަންޏާ   680ވޯޓުލާއިރުވެސް އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީއާމެދު މެންބަރުން ވޯޓުލެއްވުމުގައި ވިސްނަވަންޖެހޭ 

މިންވަރަށް ފަހަރެއްގައި ނުވިސްނިދާނެތީ. އެހެން މިދަންނަވަނީ ކޮންމެއ 

ދި ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް ވެސް އިޞްލާޙުތަކެއް އިޞްލާހެއްވެސް އަ

ހުށަހެޅިގެން ވޯޓު ލައްވާއިރު ވޯޓު ލައްވަންވާނީ ހަމަ ހުރިހާ އިޞްލާޙަކަށް 

ނޑު ބަލަނީ.   685ވިސްނަވާފައި އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްކަމަށް އަޅުގަ

ން އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވޯޓު�ު ލެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ހުށަހެޅޭ ގޮތެއްގެ މަތި

ނޑުމެން  އެކި އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓުލެވޭކަމަށްވުން ފަހަރެއްގައި އަޅުގަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ނިންމަމުންދާއިރު  ރަނގަޅު ނޫންގޮތަކަށްވެސް ނުވަތަ 

ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ގޮ�ަތަށްވެސް ނިމިގެން ހިނގައިދާނެ. އެގޮތަށް އަދިވެސް 

ނޑުގެ ވިސްނުން ހުރީމާ ނުވަތަ ކުރިއަށް އެގޮތަށް ވިސް  690ނާއިރު އަޅުގަ

ނޑަށް އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ

ނޑު ކުރީ ދުވަހު ވޯޓުނުލީ  މެންބަރުންނަށްވެސް ދަންނަވާލުމަށްޓަކާ، އަޅުގަ

ސަބަބު އިތުރަށް ކިޔާ ދިނުމަށްޓަކާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ތަ�ަކަށް ނުވަތަ މިއާ މެންބަރުން ގޮތެއް ފާސްކުރުމުގައި މިހުރިހާ ކަންތައް

ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ.   695ގުޅޭ އެހެން ކަންތަކަށް ވިސްނަވާފައި އަޅުގަ

ނޑު ކޮންމެހެން މިހެން މިދެންނެވީކީ ގިނަ މެންބަރުން  ދެން، އަޅުގަ

ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ގިނަ މެންބަރުން ވެގެން އަދި 

ނޑުމެން އަމަލު އަޣުލިބިއްޔަތު ލިބިގެން ފާސްވުމުން އެގޮ ތަކަށް އަޅުގަ

ނުކުރާނެ ކަމަކަށް ނޫން. މިހާރުވެސް އެގޮތަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން 

 700އަދި�ުވެސް ތިއްބަވާނަމަ އަދި އޭގެ އިތުރަށްވެސް މެންބަރު ޤަބޫލުފުޅު 
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ކުރައްވާނަމަ އިތުރަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅައިގެން އެކަންކުރިއަށް 

ނޑަށް އެގޮތް�ް ޤަބޫލުކުރެއްވޭތީ  ގެންދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 ދަންނަވާލީ، ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑަށް ހީވަނީ   މެންބަރު އިލްޔާސް  މާލޭ  705 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މިދާ އާދެ، ތިންވަނަ ދުވަހަކާ ހަމައަށް  އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ

ނޑުމެން ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށް ތަރުތީބުކޮށްގެން  މިއައި މައްސަލަ އަޅުގަ

އަދި ހުރިހާކަމެއް ކަވަރ ވާގޮތަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުނު 

ކަމެއްކަމުގައިވިޔަސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް މެންބަރުންގެ 

 710ޚިޔާލުފުޅާ އެއްކޮށް ބަހުސްކުރަމުންދާ މީގައި އޮތް އުސޫލީ ބޮޑު މައްސަލަ، 

ދެވޭނެތޯ ނުވަތަ ޙަށްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓު އެއް އިޞްލާއާދެ އެއީ  

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެކަން އެގޮތަށް އޮންނަން  ނޫންތޯ އަޅުގަ

ފެނިވަޑައި�ިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިއްބެވިކަން ބައެއް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން އެބަދެހަވޭ. އެހެންކަމުން 

ނޑުމެން އަ  715ގެ މިޖަލްސާ މިއަދު ހިނގަމުން މިދާއިރު ތިއްބެވި ޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރީގެ ޖަލްސާއަކުން  މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު އަޅުގަ

ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ފާސްކުރުމުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ހުރެ ދަންނަވާނަމަ 

މިއަދު މިހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަ�ަކަށް އަދި އިޞްލާޙުތަކެއް އައިސްގެން 

ޓަށް އެއްސެވި ނަމަވެސް މިދެންނެވި އުސޫލީ މައްސަލައާ ހުރެ ވޯޓު ވޯ

ނޑުމެން މިހުރިހާ އިރު   720ނުދެއްވާ ބޭފުޅުންކޮޅެއް ތިބިއްޔާ އަޅުގަ

ދައްކާމުންމިދާ ވާހަކަތައް އަނެއްކާވެސް ބޭކާރުވެގެން ހިނގައިދާނެހެން 

ނޑަކަށް ރިޔާސަތަކަށް ލަފައެއް ނޭރުވޭނެ  އެބަހީވޭ. ދެން، އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަގުތު ސަލާމަށްކުރުމުގެ އެހެ ނޑަށް ހީވޭ އަޅުގަ ންނަމަވެސް އަޅުގަ

ގޮތުން މިނުކުތާއާ ބެހޭ ގޮތުން އެބަ ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭހެން. 

ނޑުވެސް މިއީ އެއް އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙަށް   725އާދެ، އަޅުގަ

އިޞްލާޙު  ގޮތަށް ބުރަވެވޭ މީހެއް. ސަބަބަކީ އެސާފުނުވިދެ�ެ ވޯޓުދިނުމުގައި 
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އެއީ ބާޠިލް އިޞްލާޙެއްކަމަށް ބަލާފައި އެއުސޫލުން މިހެން ހެދީމާ 

ރަނގަޅުގޮތެއް ދެންހުރި ވެސް ޑްރާފްޓްގައި އޮތްގޮތް ނޫން ދެން

ނަ ޗޮއިސް އިޞްލާޙުތަކެއްގައި ހުރިކަމަށް ވަންޏާ އޭނަގެ އެއްވަ

 730ޗޮއިސަށްވެސް ދެވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތީމާ. ދޫކޮށްލާފައި ދެވަނަ 

ނުއަސާސީގެ މާއްދާއެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫން، ގަވާއިދުގައި ޤާނޫ

ނޑުމެން ގަވާއިދު ފާސްކުރަމުންދާއިރު ކަންތައްތަކެއް ނިންމާގޮތަށް  އަޅުގަ

އާދެ، ކުރީ ދުވަހުވެސް ރިޔާސަތުން އިޝާރާތް ކުރައްވާފައިވަނީވެސް. 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަސްލަހަތު ބޮޑަށް  އެހެންވީމާ އެގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑު އެގޮތަށް ބުރަވީ. ހިފެ ނޑަށް ހީވާތީ އަޅުގަ  735ހެއްޓޭކަމަށް އަޅުގަ

ކޮންމެއަކަސް މިދެންނެވި ކަހަލަ މިއަދު މެންބަރުންގެ އާދެ ގަވާއިދުން 

އަންނަ، ރަނގަޅަށް ދަންނަވާކަމަށްވަންޏާ ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ 

ނޑު ބައިވެސް މިއަދު ހާޒިރުވެވަޑައެއް ނުގަންނަވާ. އެއީ އަޅުގަ  3/2

ވެގެން�ް އެއަދަދުވެސް ހަމަވަނީ.  73ތިބެގެން.  72ބަލާގޮތުން 

 740. އެހެންވީމާ، 67އެހެންވީމާ، މިއަދު ތި�ިބިކަމަށް ތިވިދާޅުވަނީ 

ނޑުމެން ވިސްނާފައި  ނޑަށް ހީވަނީ މިމައްސަލަ�ައާދޭތެރޭ އަޅުގަ އަލުގަ

 ރިޔާސަތުން ގޮތެއް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުން ނުވަތަ ރިޔާސަތުން ވަރަށް ގިނަ

ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމާފައި  ކަންތައްތަކެއް ދޫކޮށްލައްވާ އުސޫލުން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑަށް ހީވޭ އަޅުގަ މަނިކުފާނަށް ރިޔާސަތަށް ހުށަހެޅުން. އަޅުގަ

ނޑުވެސް   745ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންތެރިހެން. އަޅުގަ

ސައްކަތަށް އެއާއެއްކޮށް ހއ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ މަ

ހަމަ ތަޢުރީފްކުރަމުން އެހެންނަމަވެސް އޭގައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަކަށް 

ނޑުވެސް ނިކަން އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ  ވިސްނާލާފައި އަޅުގަ

އެއިޞްލާޙަށް އިޞްލާޙެއްކޮށްލައިގެން މިހިރީ. އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި 

 750އްޔާ ރަނގަޅު. އާދެ، މެންބަރުން މިކަމާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްނާވަޑައިގެންފި

ނޑު ދެކޭގޮތް ދަންނަ ވާލާނަން. ކުޑަކޮށް ވަގުތު ދިގުވާތީ އެހެންވެ އަޅުގަ

ނޑު މަޢާފަށްވެސް�ް އެދެން. އެހެންނަމަވެސް މާލޭގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ
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ނޑަށް  ނޑީގައި އަޅުގަނޑަށް އިނދެވޭނެ އެންމެ ފަހުދުވަސްކަމަށް އަޅުގަ ގޮ

ނޑަށް މަޢާފްއެދެމުން އެއްކޮށް މިވަގު ލަފާކުރެވުމާ ތުކޮޅަށް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު މިހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   755ބޭނުންކޮށްލާނަން. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑު ބަލާލާއިރު މިހާރު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުގެ  އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

)ށ(  އެބައި އެއީކީ އޮންނާކަށް ޖެހޭ އެއްޗެ�ެއްނޫން. އެއީ މަޖިލީހުގެ 

 ހިނގަމުންދާ ގޮތް ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރސް. އެހެންވީމާ ކަންތައްތައް

ނޑު ހުށަހަޅަން )ހ(  އެ )ށ( އޮތުމުގެ ބޭނުމެއްނެއް އެހެންކަމުން އަޅުގަ

 760ވަނަ ދެލިކޮޕީގައި ވާގޮތަށް  2ގައި ގަވާއިދު ކޮމެޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ�ާ 

އީ ކޮންމެ މާއްދާއިން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބަހުސުން ހުޅުވާލުން ދެން )ނ( އެ

)ށ( ވެފައި ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް ނުވަތަ އި�ިޞްލާޙުތަކަށް ތާއިދު 

ލިބިއްޖެނަމަ  އިޞްލާޙަށް ނުވަތަ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން މިގޮތުން 

ވޯޓަށް އަހާނީ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކަށް ތާއިދު ލިބިފައިވާ ތަރުތީބުންނޭއި  

 765އިޞަލާޙެއް  ދެން )ރ( އެވަނީ )ނ(އަށް ކުރިއަށް އަންނަނީ އެއްވެސް

ވާސްނުވެއްޖެނަމަ އެ އިޞްލާޙެއް ފާސް ކުރުމަށް ނެގި ވޯޓްގެ އިތުރުން 

އެމާއްދާ ޑްރާފްޓުގައި އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވަކިން ވޯޓަށް  އެހުން 

ދެން އެތަން އިތުރުކޮއްލަނީ ހަމަ މި އުޞޫލުން އިޞްލާޙެއް  ހުށަހެޅި 

ށަހެޅިފައިވާ ވާގޮތަށް ވޯޓަށް ތާއިދު ލިބިފައި ނުވާނަމަވެސް އެމާއްދާއިން ހު

 770އެހުން ދެން މިހާރު އޮތް )ބ( އެއޮތްމަޤާމަށް އެބައިގައި މިހާރު ލިޔެފައި 

އޮތް ބައި ވާހަކަތަށް އުވާލައްވާފައި އެ މަޤާމަށް މި ގެންނަނީ  ހުށަހެޅި 

ތާއިދު ލިބިފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން އިޞްލާޙަކަށް�ް ވޯޓަށް އަހައި އެ 

ޖެނަމަ އެހިސާބުން އެ މާއްދާއެއް އިޞްލާޙާއެކު އިޞްލާޙެއް ފާސްވެއް

ފާސްވީ ކަމަށް ބަލައި އިތުރަށް އެމާއްދާގެ ވޯޓުގެ ކަންތަށް ކުރިއަށް 

 775ތަފާތުވެދާނެ ތަންކޮޅެއް  ދިއުން އާދެ މީފަހަރެއްގައި ޚިޔާލުނުގެން

ނޑަށް ހީވަނީ  ކަންނޭނގެ އެހެންމަވެސް އެހެން ނަހަދައިފިނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަ  މި ނިންމޭ ހިސާބެއް އައުން ވަރަށް ދުރަށް ހިނގަ�ައި އަޅުގަ

ނޑު ވިސްނާފައި  ދާނެހެން އެހެންވީމައި އެމައްސަލައާއި ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ



 31 

ނޑު ހުށަހަޅަން ބޭފުޅެއްގެ ތާއިދު  ނޑަށް މިކަން ފެންނާތީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު   780ލިބިވަޑާއިފިއްޔާއި މީ ރަންގަޅު ވާހަކަޔަކަށްވެސް ވެދާނެ އާދެ އަޅުގަ

ދެންނެވީ މިހާރު އޮތް)ބ( އުވާލައްވާފައި އަނެއްބައި ލިއުއްވަން އެ  މި

ހުށަހެޅި ތާއިދު ލިބިފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓަށް 

އަހާއި އެ އިޞްލާޙެއް ފާސްވެއްޖެނަމަ އެހިސާބުން އެމާއްދާއެއް 

ންތަށް އިޞަލާޙާއެކު ފާސްވިކަމަށް ބަލައި އިތުރަށް އެ މާއްދާގެ ވޯޓުގެ ކަ

 785ކުރިއަށް ނުގެންދިއުން އެއީ ކުރިން އަތުވެއްޖު އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ފާސް 

ނުވެއްޖެނަމަ އަޞްލު އޮތްގޮތަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުން ދެން އިޞްލާޙަށް 

ވޯޓު އަހަމުން ދާއިރު ފާސްވެއްޖެނަމަ އޭގެ ފަހަތުބަޔަށް ވޯޓަށް ނޭހުން 

ނޑު މީގައި ވަނައަށް ދިމާވާނެގޮތްވެސް  3އެހެންވީމައި ދެން  އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނާތީ   ފާހަގަކުރީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅުގަ

 790ދެން އޭގެ ފަހަތު އަކުރަށް އާދެ )ނ( އަދި )ރ( ގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ 

ގޮތުގެ މަތިން ވޯޓަށް އަހައިގެން އެމާއްދާއެއް ފާސް ނުވެއްޖެނަމަ އިތުރު 

ގެ ޚިޔާލުތަކާއި އެކު އެމާދާ އަލުން އާދެ ބަހުސަކަށް ހުށަހަޅައި މެންބަރުން

ޑްރާފްޓުކުރަން ގަވާއިދު ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވުން ދެން އަނެއް އަކުރަކަށް އާދެ 

އެ�ެއް މާއްދާއަކަށް ތަފާތު އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅި ވޯޓަށް އަހަމުންދާ 

 795ވަގުތެއްގައި ފާސްނުވެ ދާ އިޞްލާޙުތަށް ބާޠިލުވާ އުސޫލަކަށް ބަލައި 

އިޞް�ްލާޙައްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓު  1ބަރަކަށްވެސް ކޮންމެ މެން

ދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ ގޮތަށް އެ މާއްދާ ޑްރާފްޓުގައި ވާގޮތަށް ވޯޓު 

ދިނުމުގެ ޙައްގުވެސް މެންބަރުނަން ލިބިގެންވެއި ކުރީގައި އެއް ޣިބާރާތުން 

ޗާންސު  ވަނަ ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމުގެ 3އެ އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ލުމުގެ އިތުރަށް 

ނޑަށް މާނަ ނެގޭއި ދިނުމުގެ އިތުރުން އަދި  އެހެން   800އޮތްގޮތަށްވެސް އަޅުގަ

ނޑާލާފައި ލިބިފައިވާ ގޮތަށް  ނޑު ކަ އޮތީމައި އަދި އޮތްތަން އަޅުގަ

އެމާއްދާގެ އާދެ މިތަންކޮޅު މިގެނައީ ކުރީގެ  ލ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އްކާލުމުގެ އާދެ އެއްމެ އިޝާރާތް ކުރެއްވިހެން ބަހުގެ ގޮތުން  ވާހަކަ ދަ

ނޑު ޚިޔާލު ދަތުރުކުރީ ކަމަށްވެސް ނުވެވެސް  ރަނގަޅުގޮތަށް އަޅުގަ
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ނޑުގެ  ނޑު ބޮޑަށް ހިއްހަމަ ޖެހެނީ މިހެން އަޅުގަ  805ހިގައިދާނެ އަޅުގަ

މިހުށަހެޅުމަށް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ތާއިދު ކުރައްވާއިފި ކަމަށް ވަންޏާއި 

ނޑު މި ސެކްރެޓުރޭޓަށް ފޮނުވާނަން  އާދެ ކުރިންވެސް ދެއްނެވިހެން އަޅުގަ

ވޯޓަށްވުރެ  1މި މައްސަލައިގެ އެއްމެ ބޮޑު ކަމަކަށް އޮތީ އިޞްލާޙުތަކަށް 

ނޑުމެންތެރޭއި ގޮތަކަށް ނުނިމި ކިތަންމެ  ގިނަ ވޯޓު ދެވޭނެތޯ އެކަންއަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ   810ރަ�ަނގަޅަށް މި މާއްދާ ޑްރާފްޓުކުރެވިގެން ވިއަސް އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑު އެހެންވީމައި މިކަމާއި މެދުގައި  ފާސް ނުވުމުގެ ފުރުޞަތު

ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ވިސްނާ ވަޑާއިންނަވާނެކަމަށް އަޅުގަ

ޔަގީންކުރަން މިދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަދި ނެގުނު  ގިނަ 

 ވަގުތަށް މަޢާފަށްވެސް އެދެން.
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ރުން ވާހަކަ ދައްކަވަން އަދަދެއްގެ މެންބަ މިހާރުވެސް ވަރަށް ގިނަ  :ވާހަކަދެއްކެވުން ސަތުންރިޔާ

ތެރެއިން ކުރިން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި  އެދިވަޑައިގެންފައި އެބަވޭ. އޭގެ

ކޮށް�ްލާފައި ބޭފުޅުންވެސް ތިއްބެވުމާއިއެކު އެބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތަށް ލަސް

. ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން މިގެންދަނީ  އަލަށް އެދިވައިގަންނަވާ

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ  ވީމާ،އެހެން  820ދެން އަޅުގަ

  .މޫދު ޝައުޤީޙުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޑޮކްޓަރ މަ

 

ނޑު މި ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ  ވަޒީރިންގެ މަޖިލީހުގެ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

މް ވިދާޅުވި ހީ�ީންބަރު އިލިޔާސް އިބްރާ ދެންމެ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ މެންބަރު މަޙްމޫދު ޝައުޤީ 

 825 ފަދައިން 

ގިނަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ދެވޭގޮތަށް ވުރެ ލާޙަށް ޞްއެއް އެއްއިމާއްދަ 1   ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން ފާސް ޚި�ިއޮތުމުގެ މައްސަލައިގައި 

ގޮތުން އެކަމާ ގުޅޭ  ކަމުގައި ކަންބޮޑުވެގެން ހުރީމާނުވެދާނެކަމަށް ހިވާތީ އެ

ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ރަޝީދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  .އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އިޚްތިރާމްކުރަން  830 .އެ ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް އަޅުގަ
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ނޑަ�ަށް އެހެންނަމަވެސް ހީވަނީ  ވަރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތްފުޅެއް އަޅުގަ

އަމަލުކުރައްވާނެ ގޮތެއްކަމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާއިރުގައި 

ނޑަށް ހީވާގޮތަށް އެ ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުންތަކަކާއި އަދި ޑްރާފްޓު  އަޅުގަ

ކުރެވިފައި އޮތް ގޮތާއި މި ހުރިހާ ގޮތަކަށް ބައްލަވާފައި ކޮންމެ 

 835ގޮތަށް  މެންބަރަކަށް  އެއްމެ ބޮޑަށް ތާއީދު ކުރެވޭމެންބަރަކުވެސް އެ 

 ކުރަށްވާނިހެން އެހެންވީމައި އެ އިޞްލާޙަކަށްފުރަތަމަ ވޯޓު ދެއްވަން މަޑު

ދު ންމެ ބޮޑަށް ތާއީއިޞްލާޙަކަށް އެދުމުން އެ އެއްމެ ފުރަތަމަ ތާއީދު ކުރެވޭ

ކުރެވޭ އިޞްލާޙަކުން ހުށަހެޅުމުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން އެ އިޞްލާޙަކަށް 

ވަނައަށް  2އެގޮތުން ފާސް ނުވެއްޖެނަމަ ދެން . ވޯޓު ދެއްވާނީހެން

 840މެ ބޮޑަށް ތާއިދު ކުރެވޭ އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓު ން�ްރަކަށް އެއެމެންބަ

ނޑަށް ހީވަނީ ދެއްވާނީހެން އެގޮތަށް އަ�ަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ނަމަ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ  .ބޮޑުވެގެންހެން ދާނީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުހެން ވާނީ�ީފާސް

ތަފާތު އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުންމުން އެއްވެސް 

ނުވަތަ އެމާއްދާގެ ޑްރާފްޓުގައި އޮތް ގޮތަށް ފާސްވުމުގެ  އިޞްލާޙެއް

ނޑަކަށް ނުފެނޭ ދެން  845މެ މާލޭގެ ދެން، ފުރުޞަތު ހަނިވާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑަށްވެސް ފެނޭ މި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުގަ

އި ވަނީނަމަ )ބ( ކަމުގަ  ޅުއްވި ފަރާތުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާހުށަހެޅުން ހުށަހެ

.�ް އެއީ އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލައްވަންށް�ްމިދަންނަވާ ގޮތަށް ބަދަލުކޮ

ދާއެއް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅި ތާއިދު ލިބިފައި ނުވާނަމަވެސް އެމާއް ނުވަތަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އެ އޮތްގޮތަށް ވޯޓަށް އެހުން.   850އެހެން އޮތުންމުން އަޅުގަ

 .އޮތް މައްސަލައަށް ހައްލެއް އަންނާނެހެންފުށުއަރާ ކަމަށް ބެލެވިފައި މި

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

ނޑު  ،ޢިއްޒަ�ައްތެރި ރައިސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އާދެ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ   އިއްޔެ އަ�ަޅުގަ

 ލިން ނުވަތަ ދަންނަވާލިން އި ފާޅުކުރިން ނުވަތަ ޚިޔާލުކޮށްމިތަނުގަ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު 

 855އެހެންވެ އެކަމުގެ  .ކީއްވެގެނެތޯ ބައެއް މެބަރުން ވޯޓު ނެދެއްވާ ތިއްބެވީ  ވާހަކަދެއްކެވެން:

ނޑަށް މިއަދުވެސް  ށް މިހާރު އެބައާދެ އެހެންވީމާޖަވާބުތަ އަޅުގަ
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އަދި ވަކި ގޮތެއް  ހާރު މިދާ ގޮތުންވެސް ހިއެއްނުވޭލަފާކުރެވޭގޮތުގައި މި

ނޑު އް އެބައުޅޭ އެހެންވީމާ ތަކެ އެއީ އުޞޫލީ މައްސަލަ .ނިމޭނެހެނެއް އަޅުގަ

އިސްސަކަށް ވޯޓަށް ލް ޗޮމައިނުން ވޯޓަކަށް ދާން މަލްޓިޕްހުށަހަޅަން ފުރަތަ

 860އަދި ހަމަ އް�ް ބޭފުޅުންތޯ ތިއްބެވީ. ކިތައި އިގަތުމުގެ އެ ޚިޔާލުފުޅުގަ ވަޑަ 

ދެން ޑްރާފްޓުގައި އޮތްގޮތަށް ވޯޓު ދެއްވަން  .ސީދާ އެއްމެ ގޮތަކަށް

އެހެން ގިނަބޭފުޅުން  އް�ް ބޭފުޅުންތޯ ތިއްބެވީ. އެހެވީމާ،ކިތަ ބޭނުންފުޅުވާ

ނޑަށް ހީވަނީ  ށް�ްލީމާވިސްނާ ގޮތަކަށް ދެން ޑްރާފްޓު ކޮ އަޅުގަ

އެހެންނޫނިއްޔާ ހަމަ މިއަދުވެސް ކުރިން ވިސްނެވިގޮތަށް  .ރަނގަޅުވާނެހެން

 865 މިއަދު  އިއްޔެއަށްވުރެ .ވިސްނަވައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވޯޓެއް ނުދެއްވާނެ

ޅުންގެ އަދަދު މަދު އެހެންވީމާ، އިންނެވި ބޭފުޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވަޑަ

 ވެސް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ ޑްރާފްޓު އޮތްގޮތަށް ބަދަލުކޮށް އަނެއްކާ 

ވޯޓަށް އަހާއިރު އުޞޫލީ  ށް�ްފައިކޮރަނގަޅު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތެއް

 .ގޮތަށް ތިއްބަވާނީ އިނގޭތޯމައްސަލައިގައި  ހަމަ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ހަމަ އެ

 870މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން ދާނެ )ރ( އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެއީ ފަހަރެއްގައި ވެ

މިއުޅެނީ އެކަމުގައި އެހެންވީމާ އެކަމަށް ކޮންމެސް އެހަމަ ތަފާތު ދެހިޔާލެއް 

ނޑުމެން އެޑްރާފްޓު  ތް.ޝަނެއްނެކަހަލަ ޑިސި މިހާރު ނެގިއްޖިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ. ޑްރާފްޓު ކޮއްލައިގެން ފާ ކުރާ ގޮތަކަށް ސްވެދާނެހެން އަޅުގަ

ނޑު  އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވޯޓަށް އައްސަވާތޯ އަޅުގަ

 875އް ލިބިއްޖިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެއް މި ހުށަހަޅަނީ މިއަ�ަށް ތާއީދެހުށަހެޅު

 އްސަވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ރަ�ައީސް ވޯޓަށް އަ

             

 

އާދެ މެންބަރުން ގިނަ މެންބަރުން އެގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާ ތާއިދު ކުރައްވާ  :ވާހަކަދެއްކެވުން ސަތުންރިޔާ

 880އަދި އެގޮތަށް ފެނިވަޑާއިންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ އެގޮތަށްވެސް ވޯޓަކަށް 

ދެންނެވިދާނެ އެ�ެކަމަކު ހަމަ އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ފާސްނުވާނެ ކަމުގެ ބިރު 

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އޭރުންވެސް ހަމަ އޮންނާނެހެން އޭރުން ދެން ހަމަ  އަޅުގަ
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އަނެއްކަ�ައި ވާނެގޮތެއްވެސް ދަނަންވާކަށް ނޭންގެ އެހެންވިމައި 

އަޅުގަނޑުމެން އަދި ހަމަ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ އަދި މެންބަރުން 

 885ހަމަ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިގެން ޙައްލަކަށް ވަޑާންނެވޭތޯ މަސައްކަތް 

  .ން އެދޭވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވަންކުރެއްވު

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައިސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އާދެ މިކަން ފަސޭހަ  މުލަކަތޮޅު މެންބަރު 

 ގޮތަކަށް ނިމިގެން ދޭތޯ އަނގައިން ނުބުނެ އިއްޔެއިންސުރެ މިއިނީ  އަޙްމަދު ޝަފީޤް 

 890ހިޔާލުތައް ކުރެވުނީމާ  އެހެންނަމަވެސް  ގިނަ ވާހަކަ ދެކެވި ގިނަ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ދަންނަވަން  ކަނަކަމުގައި ހުންނަ އައިބުތައް ފެންނަ އުޞޫލުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޙިޔާލު ބަދަލުކުރަމުން މިދާ އުޞޫލަށް  މިއުޅެނީ  މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ބުރަވެ މިކަން ނިންމައިފި ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ މިއުޞޫލުގެ  އަޅުގަ

ނޑު ނިންމާ ކަންތަ އްތަށް ތަންކޮޅެއް ފެންވަރު ދައްވެގެން މަތިން އަޅުގަ

 895 2ހިނގައިދާނެ އެއީ�ި އެއްމެ ރަގަޅުކަންތަށް ފާސް ނުވީމައި 

ވަނަ ކަންތަކަށް ގޮސް  3ވަނަ�ަކަ�ަށްތައް އެކަންތަށް ފާސްނުވީމައި ދެން 

ފާސްކުރާއިރުވަގައި ޙަޤީޤަތުގައި މި މަޖިލީހުން ނިންމެވި ކަންތައްތަކުގެ 

ނޑަކަށް ފެންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަ އްވެގެން ހިގައިދާނެ އެހެންވީމައި އަޅުގަ

މި އުޞޫލަކަށް ތާއިދެއް ނުކުރެވޭއި އެހެންވީމައި އެވާހަކަ ދަންނަވާލަން 

 900 ޝުކުރިއްޔާ.

 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިއަދު  ފެލިދެއަތޮޅު މެންބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 ގައި އެއްމެ  ހާއްސަގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮއްލެވެނީ ދެކެވެމުންދާ ވާހަކާއި  ޝާހިދު هللا ޢަބްދު

އިޞަލާޙައް ތާއިދު ކުރުމުގައި މި މާއްދާއަށް ތާއިދު ކުރުމުގައި   ވާހަކަދެއްކެވުން:

 905އެއްއިޞްލާޙައްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ދެވިދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ 

ނޑު މިހާތަ ނަން  މިގޮތުން ކުރެވެއި  ބަހުސް މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

އެއްޗެއް ދަންނަވާފައެއް ނުވާނެ އެއީ އަދި ދަންނަވާއި ނުލާއި މި 

މަޑުކުރަމުން ގެންދިއަ�ަ�ައީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއްއިޞްލާޙައްވުރެ ގިނަ 
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ނޑަށް ޤަބޫލު  އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ދިނުން އެއީ ރަންގަޅު ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަ

 910ނު ވޯޓުގައިވެސް ކުރެވިގެން އިނދެވުނީމައި އަދި ކުރީދުވަހު މިތަނުގައި ނެގު

ނޑު ވާނީ   އެއަކުރު ހިމެނިފައި ވަނިކޮން އެ އި�ޮޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ތާއިދު  ބިނާކޮއްފައި ވާނީ މަޖިލީހުގައި  ތާއިދުވެސް ކޮއްފައި އަޅުގަ

ހުށަހެޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދިއުމުގައި ގިނަ ބައެއްގެ އެއްބަސްވުން 

އީ މާއްދާއަ�ަކަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫހުގައި އެ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެ އިޞްލާޙުތަށް ހުށަހެޅިފައި އެހުންނަނީ   915ހުށަހެޅި އަޅުގަ

ނޑު އެއްމެ ގަބޫލްކުރާގޮތް  މާއްދާ ފުރިހަމަ ކުރުމަ�ަށްޓަކައި އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލް ކުރެވޭއި ގޮތަކަށް  ނޫންނަމަވެސް ދެވަނައަށް އަޅުގަ

ންނަ އިޞްލާޙައް ތާއިދު ކުރުމަކީވެސް ނުވަތަ އެމާއްދާއެ�ެއް ހުށަހެޅިފައި އޮ 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަ�ަކަށް އޮތުމަކީވެސް  އެފުރުޞަތު އަޅުގަ

 920އެމާއްދާއެއް އެއްމެން އެއްބަސް ވެވެއިގޮތެއްގެ މަތިން ނިންމުމަށް  ފަހި 

ނޑަށް ޤަބޫލް ކުރެވޭތީ ފުންކޮން މިކަމާއި  ކުރެވޭ ގޮތެއްކަމުގައި އަޅުގަ

ސްނާއިރު ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު ދޭތެރެއި ވި

ޝާހީން ޙަމީދު ހުށަހަޅުއްވާ ނުވަތަ ފާޅުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 

ނޑަށް  ހިޔާލުފުޅުގައިވެސް ހިޔާ�ާލުފުޅުގެ ރޫހަކީވެސް ހަމަ އެއީކަމަށް އަޅުގަ

 925ށް ޤަބޫލްކުރެވެއި އެއީ އެއްދިމާލަކަށް ގެންގޮސް ވިސްނުންތައް އެއްދިމާލަކަ

ގެންގޮސް އެއްބައްޓަމަކަށް ގެންގޮސްގެން ފުރިހަމަ ޑްރާފްޓެއް މަޖިލީހުން 

ނޑުމެންނަށް މިކަމުގައި ބުހުސް މިހާރު  ފާސްކުރެވޭތޯ ބެލުން އަޅުގަ

ހުޅުވިފަ�ި އޮތްގޮތުން މީ ޙަޤީޤަތުގައި  މުޅިން ދިމާ ދެކޮޅުގައި އޮތް 

ނެއްނޫން މިވަނީކީ  ދެކަމެކޭ ހީވެދާނެ އެކަމަކު ފުންކޮންވިސްނާލާއިރު އެހެން

ނޑުމެން ފުރުޞަތު މިލިބެނީ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި   930އެއްގޮތެއްގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ތިބެގެން ހުށަހެޅިފައި ހުރި ޑްރާފްޓު ތަކެއްގެ މައްޗަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ވިސްނުން ދޫކޮއްލާއިގެން ތިބެ އައްއުފުލާލައިގެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ތާއި ދު ކުރާ ގޮތެ�ެއް ހާމަ ކުރުމުގެ ޕޮޝިޝަން  ނުވަތަ އަޅުގަ

ފުރުޞަތު މިލިބެނީ އަލްއުސްތާޛް ޝާހީން ޙަމީދު ރ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 
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 935މެންބަރުގެ ހިޔާލުފުޅުގައި އެ ހިޔާލުފުޅާއި ދޭތެރޭއި ވިސްނާއިރު 

ނޑަށް މިވިސްނެނީ އެގޮތަށް އެ  އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވާކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީ ހުގެ މި ފްލޯގައި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ފުރުޞަތު  އަ�ަޅުގަ

އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅާއިގެން  އެއްއިޞްލާޙުން އަނެއް އިޞްލާޙަށް 

ނޑުމެންގެ ޕޮލިޝަން ނުވަތަ ތާއިދު ކުރާގޮތް ބަދަލުކުރަމުން  އަޅުގަ

 940ގެންދާކަމަށް ވަންޏާއި ނިމޭއިރު ޙަޤީޤަތުގައި އެ ފާސްކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ 

ހިގައިދާނެ އަދި ހަމަ އެއާއެކު ލިބޭ ފުރުޞތެއް  އޮއްޓަރު މާރަނގަޅު ނުވެ

ނޑުމެން އެކަކު  ނޑުމެން އެބަ ނަގާލަމުއޭ. އެފުރުޞަތަކީ އަޅުގަ އަޅުގަ

އަނެކަކަށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެއްމެންނަށް އެއްބަސްވެވޭއި ނުވަތަ ގިނަ 

ނޑުމެން  ބަޔަކަށް އެއްބަސްވެވޭ ޑްރާފްޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ނޑު މިދޫކޮ ނޑުމެންނަށް އެބައެގެއި މިސާލަކަށް އަޅުގަ  945އްލަނީ އެއީ އަޅުގަ

ނޑުގެ އަޙު އަރިއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ހުށަހަޅާއި އަ�ަޅުގަ

ނޑުމެން ދެމިހުން  ވާހަކަ  އިލިޔާސް ހުސައިން ތާއިދު ކުރެއްވި އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ދެމީހުން ތިބޭނީ  އަޅުގަ�ަ ދައްކާލައިގެން  އަޅުގަ

މީހުން މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް ތީގެ ތެރެއިން ކޮންބޭފުޅުންނެއްތޯ ތާއިދު ދެ

ނޑުމެން ދެމީހުން ބޭނުމެއްނުވެއި ގޮސް އެހެން   950ކުރައްވަނީ ބަލަން  އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނާއި ވާހަކަދައްކައިގެން އެހެން ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި 

ނޑުމެގެ ވާހަކަތަށް ލާއިގެން  ކަން އެކަން އެ އއި�ިޞްލާޙުގެ ތެރެއަށް އަޅުގަ

އްކަތް ކުރާކަށް އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަގީންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން މަސަ

އެބައޮތް ފާސްކޮއްފިއްޔާ މިތާ އެތެރޭގައި ވޯޓެއް ނަގަ�ައިގެން ދެން 

ނޑުމެންނަށް ނުލިބުނީ މާގިނަ ވޯޓެއް  އެހެންނަމަވެސް   955މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެން ދެމީހުން އަޅުގަ ގޮތް އެ އެހިސާބުން ދޫކޮއްލާފައި އަޅުގަ

ދެން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކޮންމެސް އެހެން އިޞްލާޙަކަށް  ފިރުކާލާނީއޭ. 

އަލްއުސްތާޛު ޝާހީން ޙަމީދު  ރ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު މި ވިދާޅުވަނީ 

ނޑުގެ އަޙު  ނޑުމެން ދެމީހުން އަޅުގަ އެހެން ނަހަ�ަދަމާހެއްޔެއި އަޅުގަ

ނޑާއި  960ދެމީހުން ވީނުންހެއްޔޭ ގޮސް އިޞްލާޙު  އިލިޔާސް ޙުސައިނާ އަޅުގަ
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ހުށަހެޅުއްވި އަނެއް ބޭފުޅުންނާއި އެހެން މެންބަރުންނާ ވާހަކަދައްކާލަން 

ނޑުމެންނަށް  ދައްކާލާއިގެން ކޮންސާރޓު ކޮއްގެން މަޝްވަރާ ކޮއްގެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެފަރާތުން ވާހަކަ  އެއްބަސް ވެވޭ އެ އިޞްލާޙެއް އަޅުގަ

ސްވެވޭ އިޞްލާޙެއް ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އިޞްލާޙެއް ދައްކައިގެން އެއްބަ

 965ޤާނޫނީގޮތުން އޭގައި ފެންހިފައި އޮއްޓަރު ހުރި އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަމާތޯއޭ. 

އަޣްލަބިއްޔަތު މިސާލަކަށް ލިބިދާނޭ  ހުށަހަޅާއިފިއްޔާއި މަޖިލީހުގެ

މިދެގޮތްވެސް މީ ހަމަ ކަން ކުރެވިދާނެ ދެގޮތް މިދެގޮތުންކުރެ 

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ދާން ބޭނުންވަނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ އޮއްޓަރު ހުރި  އަޅުގަ

ރަންގަޅު ޑްރާފްޓެއް ފާސްކުރަން މަސެއްކަށް ކުރާނީތޯ ނުވަތަ 

ނޑުމެން ފުލޯގައި މިހެންތިބެ މަސެއްކަތް ކޮއްލައިގެން އެމީހަކު   970އަޅުގަ

 އެއިންހިސާބަކުއިނދެ އެންމެ ފަހުވަގުތު އާ ތިމަންނަގެ ތިމަންމެން ހުށަހެޅި 

ނޑަށް  އިޞަލާޙަށް ވޯޓެއް ނުލިބުނޭ އެހެން ބުނެ ފިރު�ިކާލާނީތޯ މި އަޅުގަ

ހީވަނީ  މިހާރު އުފެދިގެން އުޅޭ ޙަޤީޤީމައްސަލައަކީ މާދިގުކޮން ކަންނޭނގެ 

ނޑަށް މިވާހަކަތަށް މިދެންނެވުނީ ދިގުކޮން ދެއްކިވަރަކަށް  އަޅުގަ

 975މިދެންނެވި  ންނަވާނީ މިހާރުގައި ބޭފުޅުންނަށް އޮޅުން އަރާއި ވަޑަތިޔަ

ނޑުގެ  ގަންފިއްޔާ އި ސް ކޮންމެސް އެއްޗެއް ސާފުވެވަޑަމިންވަރުންވެ އަޅުގަ

ނީ ކަންނޭނގެ ކޮންމެސް މިންވަރެއް ކުރެވެ ނުފުދުންތެރި ކަމާއިއެކު 

ނޑަށް ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅަށް  ނޑު އުއްމީދު ކުރަން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނުގެނެވުނިއްޔާ ވަރަށް މާފު  ސްވަރެއްގެ އަލިކަމެއް ގެނެވުނުކަމަށްވެކޮންމެ

ނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކަޔަކީ މިކަމުގައިވެސް   980ކުރައްވާތި އަޅުގަ

ނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ދިމާވެގެން މިއުޅޭ މައްސަލައިގައިވެސް އަޅުގަ

ހިންގަވާށޭ ވާހަކަދައްކާލަން މިހެންތިބެގެން ތެދުވެ ރަސްމީ ސިފައިގައި 

އިތުރަށް ކޮންމެސް ހަކަލަ ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި  މިވާހަކަތަ�ަށް ދެއްކުމުގެ

ނޑުމެން އެއްމެން ވާހަކަދައްކާލަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަގުތުކޮޅެއް  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހީވަނީ  މިހާރު މި ޚިޔާލުތަށް   985ދެއްވާށެއި ދެއްވައިފިއްޔާ އަޅުގަ

އެއްގޮތް ކޮއްލައިގެން ކޮންމެސް ކަހަލަ ޓާގެޓެއް މިގޮތަށް 
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ނޑުމެން ގެން�ް ދުވަސް މިވަނީ މިކަމުގައި މިހެން  3ދެވިދާނެހެން. އަޅުގަ

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭއި  ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދާތާ އެހެންވީމައި�ި އަޅުގަ

މިހާރު މިޙިޔާލުތަށް ޙަޤީޤަތުގައި އެއް ޙިޔާލެއް ދެކަފިވެގެން ގޮސްފައި 

ނޑުމެންގެ ސިކުޑިން ޤައޮތްކަ  990އްޔަކައި ދެން ބޫލްކުރެވިފައި ތިބިމަށް އަޅުގަ

ނޑަކަށް  ވޯޓު ނަގައިގެން ނޫނިއްޔަކައި މިކަން ހައްލުކުރުމުގައި އަޅުގަ

ނުފެނޭއެއްގޮތަކައްވެސް މިކަމުގައި ވޯޓަކައި ހަމައަށް ވަޑާއިގެން ނަވާކަށް�ް 

އަދިއެއް ހަމަ އެކަނި މައްސަލައިގެ ވޯޓަކަށް ނަންގަވައި އެ ވޯޓު ކާމިއާބު 

އި މައްސަލަ މިއޮތީ ޙައްލުވެފައި  އެކަމު ކޮންމެސް އެއްކޮޅަކަށް ވެއްޖިއްޔާ

 995އެއެއްނޫންކަންނޭގެ މިކަން ގެންދަވަންވީ އުޞޫލަކީ ރިއާސަތުން ވިދާޅުވާ 

ނޑުގެ  ނޑަށް މިދެންނެވުނީ މާފުކުރައްވާތި އަޅުގަ ވާހަކައެއްކަންނޭގެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ގެނެވިދާނެކަމަށް  އުއްމީދަކީ މިކަމުގައިވެސް ޙައްލެއް އަޅުގަ

މައެކަނި  މި ފުރުޞަތު ލިބުނުފަ�ަހަރު ދަންނަވާލާނަން ދެން ހަ

ނޑުމެން މިހާރު  މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަށް  އަނެއްކާވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިމައްތަކަށް ބަލާ  1000ޗަށް މުޅިން އަންނަމުން މިދަނީ އިރު އަޅުގަ

ދާއަކަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިއްޖިއްޔާ ހަދަންވީގޮތް މާއް

ނޑަށް ފެންނަނީ  އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިއްޖިއްޔާ ހަދަންވީގޮތް އަޅުގަ

އަ�ަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މިކަމުގައި މުޅިންގޮތެއް ނިންމާލާއިރު 

ޙަޤީޤަތުގައި ވިސްނަންވީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާއަކަށް އިޞްލާޙެއް 

ނޑުމެން   1005ނިންމަންވީ މަޖީލީހުގެ ހުށަނޭޅިއްޖިއްޔާ ހަދަންވީ ގޮތެއްނޫނޭ އަޅުގަ

ގަވާއިދުގެ މާއްދާއެއް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވީގޮތް އެހެންވީމައި 

ފުރަތަމަ އޮންނަންވީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާއެއް ރިއާސަތުން 

ހުށަހަޅުއްވާނެ ހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު ބަހުސް ކުރަން ފުރުޞަތު ދެއްވާނޭ 

ށަހެޅިފައި ނުވާނަމަ މާއްދާއޮތްގޮތައް ބަހުސް ކުރުމަށްފަހު އިޞްލާޙެއް ހު

 1010ވޯޓަށް އައްސަވާނެ ވޯޓަށް އައްސަވައިގެން ފާސްވެއްޖެނަމަ ފާސްފިއްޔެއި 

ނޑު  ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ދެންއެއާއި ބެހޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރާނެގޮތެއް އަޅުގަ

ފަހުން ބުނާނީ ދެން ދެވަނަ ގޮތަކަށް އޮންނާނީ މަޖިލީހުގައި ބަހުސް 
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ލާޙު ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ދެން ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ކުރުމަށްފަހު އިޞް

ނޑުމެން މިއަދު ފާސްކުރާއިރު ހުރިހާ މަރްޙަލާތަކެއް ރީއްޗަށްލިޔެ�ެ  އަޅުގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން މިއަދުގެ  ނޑަށް ފެނޭއި އަޅުގަ  1015ފާސްކޮއްކުން އަޅުގަ

ސާ�ާއިގަ ޑިއަށްފަހު އަޅުގަންޑު މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ފު�ުރުޞަތު  

ނޑަށް އޮތްކަމަށް ވަންޏާއި ދެއްވާއިފިއްޔާ  އި އަދި ބޭފުޅުންގެ ތާއިދު އަޅުގަ

އިޞްލާޙެއް މިހުރިހާއި ކަމެއް ހިމެނިގެން ދާގޮތަށް ހުށަހެޅުމަށް 

އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި ވޯޓުލުމުގެ�ެ ކަންތަކާއި ބެހޭގޮތުން 

 1020ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޙިޔާލުފުޅުތަށް ލިބި އެއްގޮތް ކުރެވިގެން ނޫނިއްޔާއި 

ނޑަކަށް ނުފެނޭއި  މިމައްސަލަ މުޅިން ޙައްލު ވެގެން ދާނެކަމަކަށް އަ�ަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށްބޮޑަށް   :ވާހަކަދެއްކެވުން ސަތުންރިޔާ

 1025އިޙްތިރާމްކުރަން  ދެން މިހާރު މައްސަލައިގައި އަދި އެއްގޮތަކަށްވެސް 

ކަފުޅު ދައްކަވަފަނެއް  އިތުރު ތިންބޭފުޅަކު މިހާރު އެދިވަޑާއިންފައި ވާހަ

ނޑު ގަސްދުކުރަނީ ތިންބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު  އެބަވޭއި އެހެންވީމައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އާދައިގެ ގޮތުން ނިންމާލާ ގަޑި  އެރުވުމަށްފަހު ދެން އަދި އަޅުގަ

ވިގޮތަށް ޙިޔާލު ބާރަގަޑި ބާއި ނުވިނަމަވެސް ތިޔަބޭފުޅުން ތިޔަވިދާޅު 

 1030ބަދަލުކޮށްލާ ހެއްދެވުމަށް ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އެރުވުމުގެ ގޮތުން އެހިސާބުން 

ނޑުމެންގެ  ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަރުވަން އަދި އޭރު ގަޑި ހުރިގޮތަކުން އަޅުގަ

ނޑު ޙިޔާލުކުރަން  އިންޓަވަލު ގަޑިވެސް ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮށްލަންވެސް އަޅުގަ

ހަކަ ދަންނަވާފައި މިހާރު އެ ތިންމެންބަރުންނަށް އެހެންވީމައި އެގޮތަށް އެވާ

އަޅުގަންޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ތިލަދުންމަތީގެ އުތުރުބުރީގެ މެންބަރު 

ނޑު މިތެދުވީ މިވަގުތުން ފެށިގެން   1035އަލްއުސްތާޛް އަޙުމަދު މުޢްޒު އަޅުގަ

 ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އެރުވުމަށް ދަންނަވަން ވެގެން ހަމަ އެއްވެސް މެންބަރަކު 

މަ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޢްތިރާޒު ނުކުރައްވާނަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ހަ

 އެރުވުމަށް ހުށަހަޅަން. 



 41 

 

 1040 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް. އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް�ް  މުލަކަތޮޅު މެންބަރު 

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަهللا ވަރަޙްމަތު އަޙްމަދު ސުލައިމާން   ދަންނަވާނީ  ވަބަރަކާތުހޫ. އާދެ، އަޅުގަ

އިއްޔެ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި މަޖިލީހުގައި ވޯޓު�ު  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވަރަށް އިޙްތިރާމުކުރަމޭ އެހެންނަމަވެސް އެކަން  ނެގުނުކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުވެސް އެއީ އެންމެ  ނޑު ސަބަބަކަށްވާނެ އަޅުގަ އެގޮތަށް ފާސްނުވި މައިގަ

ނޑުވެސް ތިން ވޯޓު މަ  1045ދުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ހިމެނޭ. މިމަޖިލީހުގައި ތަފާތު މެންބަރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވުމުގައި 

ނޑު ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ.  ނޑުމެން ވޯޓު ނުދިން މައިގަ ހުށަހަޅުއްވައިފި އަޅުގަ

ރަކު ތެދުފުޅެއްމެ ވޯޓު ދިން ނުވަތަ ނުދޭ އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ނޑު ސަބަބު ކޮންމެހެން ވިދާޅުވާކަށް  އެދެއްވި ނުވަތަ ނުދެއްވާ މައިގަ

 1050ނުވެސް ޖެހޭނެ އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑު އެބަ ޤަސްދުކުރަން، 

ނޑު ސަބަބު ދަންވަލާން. އެހެން  ނޑު އިއްޔެ ވޯޓު ނުދިން މައިގަ އަޅުގަ

ން ދަންނަވާލައިފި މިޤަސްދުކުރީ އެމެންބަރުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މިދަންނަވާލު

ކަމުގައި ވާނަމަ މިހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް  ފާސްވުމަށްޓަކައި އިތުރު ބާރަކަށް ވެދާނެ. އަޅުގަ

ނޑު ވޯޓު ނުދިން ސަބަބު ދަންނަވައިގެން   1055މަޢާފާއެކު އިނގޭތޯ އަޅުގަ

ލިބޭގޮތަކަށް ނެތް ސަބަބަކީ  އިތުރަކަށް މިކަމަކަށް ކުރިއެރުމެއް އަދިއެއް 

ނޑު މިކަމަށް ވޯޓު ނުދިނީ މިއުޞޫލީ ކަމެއްގެ ގޮތުން މިކަން  އަޅުގަ

ނޑަށް ނުފެންނާތީ. ދެންމެ ޝާހީން ޙަމީދު  މިގޮތަށް ފާސްކުރަން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން ހުރި ބައެއް ނުކުތާތައް، މީގެ  ވިދާޅުވެ ދެއްވައިފި. އަޅުގަ

ނޑު ދަން   1060ނަވަން ހުރި ބައެއް ނުކުތާތައް ދަންވާލާނަން. އިތުރަށް ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ވިސްނޭގޮތުގައި މިގޮތަށް މިކަން  ނޑު އަނެއް ސަބަބަކީ އަޅުގަ މައިގަ

ނޑުމެންނަށް އެބައުޅެވޭ ފާޑަކަށް  ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަ

ގަދަކަމުން ކަމެއް ފާސްކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފުކުރައްވާތި. މިއީ 

ނޑުގެ  ވިސްނުން އިނގޭތޯ. ދެން، އަނެއްކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިގޮތަށް އަޅުގަ
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ނޑަށް ވިސްނޭގޮތުގައި އޭރުން އެ   1065ފާސްވެގެން ވޯޓު ނަގާކަމުގައިވާނަ އަޅުގަ

ވޯޓު ނެގެނީ މިސާލަކަށް ދޫންޏެއް ބޭނުން ވެގެންތޯ. އެކަމަކު ވޯޓު 

ނަގައިފިނަމަ ނިމެނީ ކާޅެއް ބޭނުން ވެގެންތޯ. އެހެންވީމާ މިތަފާތު 

ނޑަށް ވިސްނޭތީވެ. ވަރަށް ބޮޑަށް މަޢާފު އިނގޭތޯ. މިކަމުގައި  އަޅުގަ

ނޑުގެ ވިސްނުން ތަފާތުކޮށް އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭތޯ ހޯމެއް  އަޅުގަ

ނޑު   1070ނޫން ހޯމުން ބޭރުގައިވެސް ވޯކު ހަދައިފިން، އަޅުގަ

ނޑުގެ ވިސްނުން  މުސްތަޝާރުންނާވެސް ވާހަކަދައިކައިފިން އަދިވެސް އަޅުގަ

ތުރު ގޮތަކަށް ބަދަލެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، މިވާހަކަވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އި

 މަޢާފާއެކީގައި ދަންނަވާލަން ވެގެން. ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް.

 

 1075 އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ 

 ވަލްގެ ވަގުތު ވަރަށް ކައިރިވެއްޖެ އެހެންނަމަވެސް މަނިކުފާނު އެހެން އިންޓަ ޤާސިމް އިބްރާހީމް މެންބަރު 

ދުވަސް ދުވަހުވެސް ދެއްވާފަދައިން ބަލާއިރު. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް   ވާހަކަދެއްކެވުން:

ފޯރިގަދަކޮށް ބަހުސްކުރެވެމުން މިދާ މައްސަލާގައި ކޮންމެސް އެއްޗެއް 

ދިވެސް އެއް ފަހަރު ވަރަށް ދަންނަވާލުމަށް ފުރުޞަތެއް ދެއްވީތީ އަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ   1080އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން.އަޅުގަ

ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް هللا ވ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެއްގޮތަށް ވުރެ ގިނަ ގޮތަށް 

ރުޞަތުލިބިގެން ދިޔުމަކީ މިދެންނެވިގޮތަށް އެކަން ތައްތައް ވޯޓު ދިނުމުގެ ފު

ފާސްކުރުމަށް ލިބޭ އިތުރު ބާރަކަށް ވެގެންދާނެ ހަމަ އެހެންމެ ގިނަ 

 1085މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅުތައް މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އެބަ 

ލިބިގެންދޭ. ވީމާ މާ ދިގުކޮށް ވާހަކަދައްކާކަށް ނޫން ހަމަ އެވާހަކަ 

ންނަވާލާފައި އެއަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަދި އިތުރު ދަ

ނޑުމެން  ފުރުޞަތުވެސް މިވަގުތު ދެއްވައިގެން އިތުރަށް އަޅުގަ

ވާހަކަދައްކާލައިގެން މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވި އަދި ހއ. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 1090މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޢިއްޒުވެސް ދެންނެވި އަދި ރިޔާސަތުންވެސް 
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އިޝާރާތްކުރައްވާފައި މިވަނީ މިހާރު�ު ވަގުތުކޮޅެއް ދެއްވާނެކަމަށް. 

ނޑުމެންނަށް  ނޑަށް ހީވަނީ އެގޮތަށް އެކަން ކުރެވިއްޖެއްޔާ އަޅުގަ އަޅުގަ

ވަރަށް ފަސޭހައިން މިއަދު މި މައްސަލަ ނިމުމަކާ ހަމައަށް ގެނެވިދާނެ 

 ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 1095 

ނޑު ގަސްދުކުރަނީ  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ  އާދެ، ކުރިންވެސް ދެންނެވިފަދައިން މިހާރު އަޅުގަ

މިހިސާބުން ފެށިގެން ހުސް ވަގުތުކޮޅެއް ތިބޭފުޅުންނަށް އެރުވުމަށް. އާދެ، 

 11މިނެޓާ އަދި  7މިނެޓު އެބަހުރި. ދެން އެ  7ވާން އަދި  10.30މިހާރު 

އާ ހަމައަށް އޮންނަ ވަގުތުކޮޅަކީ  11.15އިން ފެށިގެން.  11ޖެހީމާ 

 1100ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ކަމުގައި ތިބޭފުޅުންނަށް އެރުވުނު ވަގުތުކޮޅެއް ކަމުގައި 

އަށް އެއީ ކުރިންވެސް  11.00އިން  10.30ދެކެވަޑައިގެން، ދެން 

ނޑުމެން ކުރާ އިންޓަވަލްގެ ވަގުތުކޮޅުކަމަށް ބޭނުންކުރައްވާފައި. އާދެ،  އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެން މިތާނގައި ބައްދަލުވުން ގެންދާގޮތަށް ގައި އަ 11.15 ޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް މިހާ ހިސާބުން 

 1105  ހުސްވަގުތުކޮޅަކާއެކު ތިބޭފުޅުންނަށް އިންޓަވަލް އަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ]ށް 11.00ން  10.30އިންޓަވަލް [

  

ގެ މިނެޓުކޮޅަކާއެކު އިންޓަވަލް ވަގުތަށް. އާދެ، އެވަގުތުކޮޅު ހުސްވަގުތުކޮޅު   ރިޔާސަތުން ވާހާކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފާޅުކުރަމުންދާ ޚިޔާލުތައް   1110އެއީ މިހާރު އަޅުގަ

އިޞްލާޙުތައް، އިޞްލާޙަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން. މިކަންތައްތަކުގައި ގިނަ 

ކަށް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިގެން ވީހާވެސް އެއްގޮތް ޚިޔާލުފުޅަ

ނޑަށް ފެންނަމުން އެބަދޭ  ވަޑައިގެންނެވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް. މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންކޮޅެއް އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާތަން. 

ނޑުމެންގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށާފައި   1115އެހެންކަމާއެކުވެސް އަޅުގަ

ނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ވާހަކަ ދައްކަން އެދި ވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުން
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ނޑާލިއިރު ވާހަކަ  ނޑުމެން ޖަލްސާ މެދުކަ ގެންދާނަން. އާދެ އަޅުގަ

ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ 

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަ

 1120 މެންބަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޝަހީދު. 

 

 ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީ 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު  މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަހީދު   ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ންނަވާލަން. އެއީ )ކ( ގައި މިއޮތް އުސޫލީ މައްސަލައާބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަ  ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1125މިމައްސަލައިގައި އެއް އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ދެވޭގޮތަށް 

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ހުރިހާ  5އޮވެއްޖެނަމަ ފަހަރެއްގައި މިސާލަކަށް 

އިޞްލާޙެއްގެ ތެރޭގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް 

ވަނަ  4ޞްލާޙަކީ މިސާލަކަށް ބައެއް ހުރެ އެކަމަކު އެންމެ ރަނގަޅު އި

ނޑުމެންގެ ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އިޞްލާޙުކަމުގައި އަޅުގަ

 1130ފެނިވަޑައިގެން. އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެނަމަ ދެން 

މެދުވެރިވެދާނެ ގޮތަކާމެދުގައި ސުވާލެއް ދަންނަވަން. އެހެންވެއްޖިއްޔާ ދެން 

ނޑުމެން ކަންތައް  ނޑު އެދޭގޮތަކީ އަޅުގަ ކުރާނީ ކިހިނެތްތޯއޭ. އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތަކަށް 

އެއިޞްލާޙުތައް ކޮށްލައްވައިގެން އެއް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތެއް 

 1135މެދުވެރިވުން. އެގޮތަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާ ރީސީސްއެއް ދެއްވައިގެން ގާތް 

ކޮށްލެއްވޭނެ ގޮތެއް މެދުވެރި ކޮށްދެއްވުން. ޝުކުރިއްޔާ ޚިޔާލުފުޅުތައް އެއް 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑު މިއަދު އެއްޗެއް  ކޮޅުމަޑުލު މެންބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

 1140 ނުދަންނަވަންކަމަށް ހުރީ އެހެންނަމަވެސް މިތާނގައި ވާހަކަ ދެކެވެމުންމިދާ  ޙަސަން ޢަފީފް 

މަޢުޟޫޢުއާބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާނަމޭ މިހާރު ހިތަށްއެރީ.   ން:ވާހަކަދެއްކެވު

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މިގެންދަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު އަޅުގަ
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ނޑުމެން މިގަވާއިދު ފާސްކުރުމުގައި ވޯޓުދޭނޭގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރއެއް  އަޅުގަ

ނޑައެޅުމަށް. އާދެ، ނޑު  ނުވަތަ އުސޫލުތަކެއް ކަ ކުރީދުވަހުވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އަޅުގަ  1145ދެންނެވި ފަދައިން އަޅުގަ

ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ 

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއް އެންމެ  ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ނޑުމެން ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ.  އާދެ، އެހެންވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަ

ފުރަތަމަ ވޯޓުދޭނީ އެގޮތަކަށް. ދެން މީގައި މިއޮންނަގޮތުން އެގޮތް 

 1150ފާސްނުވެގެން ދެވަނަ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެވޭ ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް 

ނޑު  ނޑަށް ދެވޭނެ ވޯޓެއް މިދެނީކީ. އަޅުގަ ނޑުގެ ނަޒަރުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ

ތެއް ނޫން. އެހެންވެއްޖެކަމަށް ވަންޏާ އޭގެ ފޭރާން އެންމެ ބޭނުންވާގޮ

ނޑަށް  ތަންކޮޅެއް ދެރަވާނެ. އާދެ ދެން މިގޮތަށް އޮންނަކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ހީވަނީ މިއުސޫލު އޮންނަންވީ ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް ލިޔެވިގެން 

 1155 މޭޒުމައްޗަށް އަންނަންވީ. އައިމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރިފަރެންސް ދޭންވީ

ން އެއްވެސް އަދަދެއް  1ބަލާއިރުގައި  1. އެހެންގޮސް ފުރަތަމަ 1،2،3

ން ހުރި  2ފާސްނުވާ އަދަދަކަށް ނުލިބިކަމަށްވަންޏާ ދެން ބަލާނީ 

ގައި  3އަދަދުތައް. އެގޮތަށް ބަލައިގެން އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖިއްޔާ ދެން 

ނޑުމެން ހުރި އަދަދުތައް. އާދެ، އެގޮތަށް ގެންގޮސްގެން އޭރުން އަޅު ގަ

ނޑުމެން ޕްރިފަރެންސް ދޭނީ   1160ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް ކިޔާފައި އަޅުގަ

އެގޮތަށް. އެއީ ކަންނޭނގެ ދެން މިގޮތަށް ގެންދަންވެއްޖިއްޔާ ހެދޭނެ ގޮތަކީ. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް އެގޮތަކީ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ނޑުމެންނަށް ވޯޓު  ގޮތެއް ނޫން. އަޅުގަ އަޅުގަ

ދެވެންޖެހޭނީ އެންމެ ގޮތަކަށް. އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިއްޖިއްޔާ އެންމެ 

ނޑުމެން ވޯޓުދެނީ ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ   1165އިޞްލާޙަކަށް، އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެއިޞްލާޙަކާއެކު އެމާއްދާ  ޑްރާފްޓަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބަދަލުކޮށްފިއްޔާ އެމާއްދާ އެއަ ށްވުރެ ރަނގަޅުވެދާނަކަމަށް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ. އާދެ، އިޞްލާޙަށް ވޯޓުދީފައި ޑްރާފްޓަށް 
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ވޯޓުދެވޭކަމަށްވަންޏާ އަނެއްކާ ދެވަނަ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެވެނީ. އެހެންވީމާ 

ނޑަށް   1170ތިންވަނަ ގޮތަކަށްވެސް ވޯޓު ލެވެންޖެހޭނެ. އާދެ، މީ އަޅުގަ

ނަމަވެސް މިތަނުން ގޮތެއް ނިންމައިފިއްޔާ ފެންނަގޮތް. ދެން އެހެން

ނޑަށް  ނޑު އެގޮތެއް ޤަބޫލުކުރާނަން. އަޅުގަ ހަމަޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެން މިތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ އަޅުގަ ހީވާގޮތުގައި އަޅުގަ

މަސައްކަތް ވީހާވެސް ރަނގަޅަކަށް އެކަމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު 

ނޑުމެންގެ ލިޔާގަ  1175ތާ ގާބިލިއްޔަތު ތަންދޭ މިންވަރަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ހެދޭތޯ އެގަވާއިދެއްވިޔަސް  އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ޤާނޫނުގެ މާއްދާއެއްވިޔަސް. އެހެންކަމަށްވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަ

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތައް ފާސްކޮށްގެން ދެވަނަ  1،2،3ޕްރިފަރެންސް 

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ރަނގަޅު އުސޫލެއް ހެން. ގޮތަކަށް ދިއުން އެއީކީ  އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން   1180ފާސްނުވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ ދެން  1އަޅުގަ

ނޑުމެން އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތް  ނޑަށް ވިސްނޭގޮތުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ

ކުރަންވީ އެއްވެސް ގޮތެއް ފާސްނުވެއްޖިއްޔާ މަސައްކަތް ކުރަންވީ 

ނޑުމެންގެ ޚި ޔާލުތައް އެއްކޮށްގެން އަޣުލަބިއްޔަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ އަޅުގަ

ނޑު  ރަނގަޅު ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލެވޭތޯ. އާދެ، މިހެންކަމުން އަޅުގަ

 1185އަނެއްކާވެސް މިފުރުޞަތަކަށް އެދި މިދެންނެވީ މިތަނަށް ބައެއް ބޭފުޅުން 

ޞްލާހު ޚިޔާލުދެއްވާފައި އެބައޮތް އާދެ، އެއް އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ދެވޭގޮތަށް އި

ފާސްނުވެއްޖިއްޔާ ޑްރާފްޓަށްވެސް ވޯޓު ދެވޭގޮތަށް. އާދެ، އޭގެ ބަދަލުގައި 

ނޑަށް މިފެންނަނީ ހަމަ އެންމެ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެވޭގޮތަކަށް އޮތުން. އެއީ  އަޅުގަ

އިޞްލާޙަށް ވޯޓުދެވޭ ކަމަށްވަންޏާ ޑްރާފްޓަށްވެސް ވޯޓު ނުދެވޭގޮތަށް 

ނޑުމެން އޮތުން. ދެން އެއްވެސް ގޮތެއް ފާސްނުވެއް  1190ޖިއްޔާ އަނެއްކާ އަޅުގަ

މަޖިލީހުގައި ޚިޔާލުފާޅުކޮށް އެޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ނޑުމެންނަށް ގިނަ ބައިތައް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތަކަށް އަނެއްކާވެސް  އަޅުގަ

ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރު ކުރެވޭގޮތެއް އޮތްތޯ ބެލުން. ނުވަތަ އެގޮތަކަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރު ކުރުން. 
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އާދެ، މިހާރު އެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ނޫން އެއްފަހަރު މިބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅު 

ގެ ދައްކުވާފައި ތިބި ބޭފުޅުން. އާދެ، އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު މާލޭ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.   ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފަށް އަޅުގަ

 1200 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ  މާލޭ މެންބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑު ދެޚިޔާލެއް ނުވަތަ އޮޕޯޒަން ދެޚިޔާލެއް މީގެ  އަޙްމަދު އާޠިފް   ފުރަތަމަ ވާހަކައަކީ މައިގަ

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާލާއިރު. އެހެންވީމާ   ދެއްކެވުން:ވާހަކަ ތެރެއަށް އެބަވަދޭ އަޅުގަ

އެދެޚިޔާލަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާލާފައި އެދެޚިޔާލުގެ ތެރެއިން ކޮންގޮތަކަށްތޯ ގިނަ 

 1205މެންބަރުން ބުރަވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ. އެގޮތް ބަލާލެވޭނެ ގޮތެއް 

ނޑުމެންނަށް ހެދި ދާނެތޯ. ދެން އެކަ ހަލަ ގޮތެއް ދ. އަތޮޅުގެ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބު ވެސް ކުރިން ހުށަހަޅުއްވައިފި. 

ނޑަށްވެސް ފެނޭ�ޭ އެހެން ހަދާލުމަށްފަހު ދެން އޮޕޯޒިން ދެފަޅިން  އަޅުގަ

ނޑުމެން  އަންނަ އިޞްލާޙުތައް، އިޞްލާޙަށް އިޞްލާޙޭ ދެން އަޅުގަ

 1210އި ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް މިކިޔަނީ. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގަ

ނޑު  އެލިބެމުންދަނީ އެއިޞްލާޙަކަށް ދޭންހުރި އިމްޕްރޫވްމަންޓްކަމަށް އަޅުގަ

ބޮޑަށް ދެކޭހިތްވަނީ. އެހެންވީމާ އެގޮތަށް ގޮސްފައި އިމްޕްރޫވްމަންޓް 

ގެންނަމުންގޮސް އެއްފަޅި ހުސްކޮށްލެވޭއިރު އަނެއްފަޅިންވެސް ހަމަ 

ންނަ އިޞްލާޙުތަކަކުންވެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެފަދައިން އަނެއް ޚިޔާލަށް ގެ 

ނޑުމެންނަށް   1215ގެނެސް ހުސްކޮށްލެވިއްޖިއްޔާ އޭރުން އެއޮތީ އަޅުގަ

ދެވައްތަރުގެ ދެޚިޔާލަކަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި. ކޮންމެ 

ބޭފުޅަކަށް އެއް ވޯޓު ދެއްވުނަކަސް އޭރުން މައްސަލައެއް ނެތް. 

ނޑަށް އަދިވެސް އެހެންނަމަވެސް މިހެން ނުހެދޭ ނެކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ބުރެވެވެނީ ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި އޮންނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް 

 1220ހުށަހެޅެމުންދާ ތަރުތީބުން ނަމަވެސް. ކޮންމެ ގޮތެއްގައިވިޔަސް 
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އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤެއްވެސް އޮތުން. 

ގޮތަށްވުރެ ރަނގަޅު ދެއިޞްލާޙަށްވެސް  އެސަބަބަކީ އެޑްރާފްޓްވެފައި އޮންނަ

ނޑަށް ފެންނަނީ.  އަދި ތިން އިޞްލާޙަށްވެސް ހަމަ އޮވެދާނެކަމަށް އަޅުގަ

އަދި ގިނަ ފަހަރަށްވުން ގާތީވެސް އެގޮތަށް. އެއީ ޑްރާފްޓިންގ ފެނުނީމާ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އިޞްލާޙުތަކެއް މިގެންނަނީ.   1225އަޅުގަ

އެޑްރާފްޓްވެފައި އޮންނަ އެއްޗެއްވެސް ޑިފައިން ވަމުންގޮސްފައި އެހެންވީމާ 

ނޑަށް ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެނީ ފަހުން އެހުށަހެޅި  އޮންނާނެކަމަށް އަޅުގަ

އިޞްލާޙުގެ ތެރޭގައި. ދެން މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ޕްރޮސެސްއާމެދުވެސް 

ނޑުގެ ހިތަށް ވަންނަ އެއްޗެއްވެސް ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަނ ޑުގެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ސްކްރީނެއް ކަހަލަ   1230ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަ

އެއްޗަކުން ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅެމުންދާ ވަގުތު އެފެންނާނެގޮތެއްވާނަމަ 

ނޑު އެބަ  ހާދަހާ ރަނގަޅޭ. އެހެންނޫނީ މިވާގޮތަކީ އަޑުއަހާލާއިރު އަޅުގަ

ރަނގަޅު ގޮތެކޭ.  ހިތަށްއަރާ މިހާރު މިހުށަހެޅުމުން މިދަނީ ވަރަށް

އެހެންނަމަވެސް އިރުކޮޅެއްވާއިރަށް އެ ޢިބާރާތްތައް މާ ރީއްޗަކަށް 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ލިޔުމުން ލިބެންވާއިރަށް   1235ހަނދާނެއް ނުހުރޭ. ދެން އަޅުގަ

ތަންކޮޅެއް ލަސްވެފައި މިއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ 

ނެ ކަމެއްކަމަށްވަންޏާ ސްކްރީނަކުން އެއްޗަކުން ދެން މީ ކުރެވިދާ

ފެންނާނެގޮތެއް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅޭ ވަގުތު އެއޮތީ ކިހިނެއްތޯ. އޭރުން 

ނޑުމެން ތާއީދު ކޮށްލަންވެސް ފަސޭހަވާނެ. އެކަހަލަ ގޮތެއް ވެއްޖިއްޔާ  އަޅުގަ

ނޑު ހުރިހާ  ނޑު ހިތަށްއަރާ. ދެން އަޅުގަ  1240ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ އަޅުގަ

ނޑު ކުރިންވެސް ވާހަކައެއްވެސް ދެއްކުމުގެ މަ  ނޑު އެއްބޭނުމަކީ އަޅުގަ އިގަ

ނޑުމެންގެ ހިތުގައި އޮންނައެއްޗެއްތޯ ބުނެވިފައި  ދަންނަވާލިހެން އަޅުގަ

ނޑަށް  މިއޮންނަނީ. އެކުއެރިސީއަށް ވަރަށް ބަލަންބޭނުންވޭ. ދެން އަޅުގަ

ކަންނޭނގެ އެކަން ބޮޑަށް މިކުރެވެނީ، އެކަމާ ވާހަކަ ދެއްކެނީ. މާނައަކީ 

ނޑު  1245މެން ހިތުލީ އަދަދެއް ގޮތަށް މިޖާދޫގަރުން ހަދާހެން އެގޮތަކަށް އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ  ނޑު ބޭނުންވަނީ މީތި އޮންނަން. އަޅުގަ ނޫން އަޅުގަ
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ބަހުސް ހުޅުވާލުން�ް. ބުނާކަމަށްވަންޏާ އެބުނެވޭއެއްޗަކީ ބަހުސް 

ނޑާލުމެއްތޯ   ހުޅުވާލުންކަމަށްވާން. ނުވަތަ ކުރީދުވަހު ދެންނެވިހެން މެދުކަ

ނޑުމެންގެ ހިތުގައޮތީ ކޯންޗެއްތޯ.  ހުއްޓާލުމެއްތޯ ދޭތީގެތެރެއިން އަޅުގަ

 1250އެހިތުގަ އޮތް އެއްޗެއް ލިޔެފައޮތުން. އެކަހަލަ އެކުރެސީއެއް 

ނޑު މިދަންނަވާލަނީ. ދެން ވަރަށް ގިނަ  އޮންނަންބޭނުންވާވާހަކަ އަޅުގަ

ނުނިމިގެން  ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަދައްކަވާފަ މިތަނުގަ ވަގުތުގެއްލޭތީ ކަމެއް

ނޑުވެސް  ނޑުމެން ކޮންމެމީހަކުވެސް އަޅުގަ ގޮތްތަކެއްވަމުންދާތީ. އަޅުގަ

ރަނގަޅުކޮށްލާނަމޭހިތާ ވާހަކައެއް މިދައްކަނީ މިތާ. ދައްކާވާހަކައިންވެސް 

 1255ވަގުތުތަކެއް ހަމަ ހޭދަވެގެން މިދަނީ. އަދި ވަގުތު ގެއްލޭތީ އެދައްކަވާ 

މާވެސް ވަގުތުތައް ގެލެމުން އެދަނީ. ވާހަކަތައް ދައްކަވާއިރުވެސް ހަމަ އެކަ

ނޑަށް ކޮންކަމަށްވުރެ  އެއްކަހަލަގޮތަކަށް މިކަން�ް ހިނގަމުންމިދަނީ. އަޅުގަ

ޔަޤީންކުރެވޭ ކޮންމެބޭފުޅަކުވެސް ރަނގަޅު ކޮށްލާނަމޭ އެބޭނުމުގައި 

ނޑު މިވަގުތު ފާހަގަކޮށްލަން  އެހެންހިތްތަވާކަން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ އެ  1260އްގޮތެއްގަވިއްޔާ ސުވާލެއްމީ މިހާރު އަޅުގަ

ހުށަހެޅިފަ އަޙްމަދު ސަމީރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުމުގައި މިއޮންނަ )ށ( 

ގެ ބަހުސްކުރުމުގެ ވަގުތުގާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙެއް އޮތްނަމަ 

ނޑުމެން�ް ޚިޔާލު އެބަދޭ މިހާރު.  ހުށަހެޅުން. އެތަންކޮޅަށް އަޅުގަ

އެހެންއޮތްކަމަށްވަންޏާ އޭގެމާނައަކީ އެވަގުތު ނޫނިއްޔާ އިޞްލާޙެއް 

ނޑުމެން އެކަމަކު ޖަލްސާގައި ދެކެވިފައެބަހުރި ލިޔުމުން   1265ހުށަނޭޅޭނޭ އަޅުގަ

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން އުޅުނުތަންވެސް އެހެންވީމާ އެކަން 

ނޑުމެން ވިސްނާލަން ޖެހޭނެކަ މެއް ބަންދުވެގެންދަނީތޯ ނުވަތަނޫންތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެމަގު  ކަންނޭނގެ މިގޮތަށް މީތި ޑްރާފްޓުވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެތެރޭގައި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރު  ބަންދުވެގެންދާނެ. އަޅުގަ

 1270ނުވެވިގެންވެސް ބަޔަކު އުޅުނުއިރެއް ހިނގައްޖެ. ދެން އެކަހަލަކަމެއް 

ދުވަހެއް ފަހަރުގައި ވެދާނެކަންނޭނގެ އަދިވެސް. އެހެންވީމާ އެ�ެކަހަލަ

ނޑު ބޭނުންވޭ  އައިއްސިއްޔާ ވެސް ހަމަޔަގީނުންވެސް އަޅުގަ
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ނޑަށް ފެންނަ އެއްޗެއް ހުށަހަޅާލަން މިތަނަށް.  ލިޔުމަކުންނަމަވެސް އަޅުގަ

އެއެއްޗަކީ މިތަނަށް އެޑްމިޓްކުރެވޭނެ އެއްޗަކަށްވުން އެހެންކަމަށްވާތީ 

ނޑު އެޕޮއިންޓް ފާހަގަކޮށްލަން. ގިނަބޭފުޅުން ބޭނު  1275ންފުޅުވަނީ މިގޮތަށް އަޅުގަ

ބޭނުންކަމަށްވަންޏާ އެވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއްކަމަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ 

ނޑަށްފެނޭ ލިޔުމުންވެސް އެމީހަކަށް އާދެވެން ނެތްކަމަށްވަންޏާ  އަޅުގަ

އިޞްލާޙެއް ހުށެހެޅޭނެ މަގެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 1280 

ޝުކުރިއްޔާ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑުމެން މިހާރު ހަމަ މިއުޅެނީ ގަވާއިދު  ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގަވާއިދަކަށް  އަޅުގަ

ނޑުމެން  ގަވާއިދުގެ މާއްދާތައް ފާސްކުރަމުން ގެންދާނެގޮތަކަށް އަޅުގަ

 1285ނިންމަމުން މިގެންދަނީ. ދެން ވިދާޅުވިކަހަލަ ކަމެއްދިމާވެގެން މެންބަރަކަށް 

ވަޑައިނުގެންނެވޭ ކަހަލަގޮތަކަށް އާދެ، ހަމަ ކޮންމެހެން ވަޑައިނުގެން 

އަމިއްލަފުޅަށްވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަތިއްބަވާ ދެން އެހެންވީމާ 

ނޑުމެން މިތަނުން ނިންމަވައިފިއް  ޔާ ހަމަ ލިޔުމުންވެސް އެފުރުޞަތު އަޅުގަ

މިހާރު އެސްޓޭޖު ގޮސްފައި އޭގެފަހުގެ ސްޓޭޖަކަށްއައިއްސަ މިހާރު 

ނޑުމެން ދެންގެންދަން އުޅޭގޮތެއް ނިންމަންއުޅޭނީކަމަށް ހީކުރެވެނީ   1290އަޅުގަ

އެކަމު ދެން ހިތަށްއަރާ އެއްޗެއް ބުނުން. އެކަކު ހިތަށްއަރާ އެ�ެއްޗެއް އޭނަ 

އޮއްވާ އެހެންމީހަކު އެހަމަ އެހެންގޮތަކަށް  ބުނާގޮތަށް ލިޔެފައި

ހިތަށްއަރުވައިގެން ދެއްކިދާނެ. އެހެންވީމާ އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫކަމަކަށްވާނެ. 

ނޑަށްހީވަނީ އެއީ�ީ ދިވެހިބަސް ފަގީރުވެގެންނެއް ނުވަތަ ދިވެހިބަސް  އަޅުގަ

 1295މުއްސަނދި ވެގެންނެއްނޫން ހަމަ އެހެން ބަސްބަހުގައިވެސް އެމައްސަލަ 

ޅޭނެ. އެއީ އިންސާނުންގެ ހިތަކީ އެގޮތަށް ތަފާތުވެފައި ހުންނަ އެއްޗެއް. އެ

ދެން ގިނަ މީހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތެއް އެއީ ޤަބޫލުނުކުރަން 

ތިބޭމީހުންވެސް ޤަބޫލުކޮށްގެން އުޅޭގޮތަކަށް އުޅެން ދަސްކޮށްފީވިއްޔާ ދެން 
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ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ދާން ފަސޭ ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަ ހަވާނެހެން. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ މި މަސައްކަތްކުރަނީ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު   1300އާދެ، އަޅުގަ

އަރުވަން ގިނަ ބޭފުޅުން ޚިޔާލުފުޅު ލައިގެން އެޚިޔާލުފުޅުތައް އެއްގޮތް 

ކޮށްގެން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މަގަކުން ހިނގައިގަނެވޭތޯ ބަލަން. 

މަސީޙް هللا ޢަބްދު ފުވައްމުލަކުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.    މުޙަންމަދަށް ދެން އަޅުގަ

 1305 

 ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ކަމެއް ނިންމުމުގައި މަޖިލީހުން  ފުވައްމުލަކު މެންބަރު 

 ކަމެއް ނިންމަވާ ނިންމުމުގައި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބުމުގެ ޙައްޤު  މަސީޙް މުޙަންމަދު هللا ޢަބްދު

ނޑު އެހެންގޮތަކަށް މި ޢިބާރާތްކޮށްލީ. އަނެއް ޢިބާރާތަކީ   ވާހަކަދެއްކެ�ެވުން: އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކާ ދެއްކުމުގައި އެއް އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ  އަޅުގަ

 1310އިޞްލާޙަށް ވޯޓުދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން. ދެން ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރު 

ވޯޓިން ނޫނީ ސިންގަލް ވޯޓިން�ް. އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކާ މަލްޓިޕަލް 

ނޑަށް ހީވަނީ މިކަންތައް ތަކުގައި ފަހަރެއްގައި  މީގައިވެސް އަޅުގަ

މިކޮންސެޕްޓުގެ މާނަ އެކި ބޭފުޅުން ނަންގަވާގޮތް ތަފާތުވެދާނެހެން. އާދެ، 

ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާދި ދެންމެއަކު ވިދާޅުވި ފަދައިން 

ނޑިވަޅު ފަހަރެއްގައި އޭގެ އެއްމާ  1315ނައަކީ ޙަޤީގަތުގައި އެވޯޓުދޭއިރު އެދަ

އެމީހެއްގެ ވޯޓުދޭ ތަރުތީބު އަތުރާލުން ތިންކަމެއް ހުށަހެޅިފައި އޮވެއްޖިއްޔާ 

އެމީހެއްގެ ޗޮއިސްއަކީ ކޮބައިކަން އަންގާދިނުން. އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ 

ނޑު މިދަންނަވަނީ  މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިގެން އެ އަޅުގަ

ނޑުމެން މައް ސަލައެކޭ އެއީ އަދި އިޞްލާޙެއް ވިޔަސް މިސާލަކަށް އަޅުގަ

 1320މިއަދު މިވާހަކަ ދައްކަނީ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ ގަވާއިދުގެ 

މާއްދާއެއް އިޞްލާޙު ކުރުމާބެހޭގޮތުން ކަމަށްވިޔަސް ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރު 

ން ހުށަހަޅުއްވަނީ އެއީ މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމެވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު

މަޖިލީހަށް. މިމައްސަލަ ނިންމަވާ ދެއްވާށޭ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ 

ނޑުމެން ފުރަތަމަ�ަ އެހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ފާސްނުވި  އަޅުގަ
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 1325ކަމަށްވާނަމަ އަދި އެއޮތީ މައްސަލައާމެދު ވަކިގޮތެއް ނުނިމި. ނޫނީ 

ނޑުމެން މިބަލާލަނީ އެއިޝޫއާމެދު ވަކިގޮތެއް ނުނިމި މިއޮތީ. ދެން އަޅުގަ 

މޭޒުމަތީގައި އަދި އެބައޮތްތޯ އެހެން ހުށަހެޅުއްވުމެއް ހަމަ 

އެއިޝޫއާބެހޭގޮތުން�ް. ދެތިން ހުށަހެޅުން އެބައޮތް. ކުރިން ފޮނުއްވި 

ނޑުމެން ކިޔަން މިއުޅެނީ ކުރިން ހުށަހެޅި  ގޮތްވެސް އެބައޮތް. ދެން އަޅުގަ

 1330ބުނާ މާނައަކީ މަޖިލީހުން ކަމެއް ހުށަހެޅުމެއް ފާހެއް ނުވިއޭ. ފާހެއްނުވިއޭ މި

ނޑައަޅާފައި އޮންނަ  ނޑުމެން ބޭނުންކުރަން ކަ ނިންމެވުމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުން ހާމަކުރުން.  އުސޫލަކީ އެއީ ވޯޓު ދީގެން އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގައި އެނިންމަނީ، އެނިންމާ ނިންމުން ހޯދާނެގޮތެއް މިވޯޓުގެ 

ނޑުމެން މިހޯ ނޑުމެން މިވޯޓުދެނީ. ޒަރީއާއިން އަޅުގަ ދަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 1335އެހެންވީމާ ފުރަތަމަ އެހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އެއީ އަދި އިޞްލާޙެއް 

ނޑު އެއަށް ކިޔާނީ ހުށަހެޅުމޭ.  ކަމަށްވިޔަސް އަދި ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް އަޅުގަ

އެހުށަހެޅުން ފާސްނުވީ. އެހެންވީމާ އެއިޝޫ އަދި މިއޮތީ އޮތް ތާނގައި. 

އްކާވެސް ހަމަ އެއިޝޫއާބެހޭގޮތުން ދެވަނަ ހުށަހެޅުއްވުން. ދެން ދެން އަނެ

ނޑަށް އަދި މުޅިން ކޮންވީންސް ނުވެގެން މިއުޅެނީ އެދެވަނައަށް  އަޅުގަ

 1340އެއިޝޫއާބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުމުގައި 

ށަހެޅުމާ އަޅުގަނޑަށް ޙައްޤު ނޫނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެ ހު

ނޑު  ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމާބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެވޯޓޭ  ދެކޭގޮތުގައި އަސްލުމީގެ ކޯ އިޝޫއަކީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ކިޔައިގެން އެގޮތަށް ނިންމާފައި އެހެންކަމަށްވަންޏާ ވާނެގޮތަކީ އެއް 

 1345ގޮތަށް އޮތްކަމަށްވަންޏާ އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ނުދެވޭ

ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ފާސްނުވީމާ ދެން ދެވަނަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުން. އެއީ 

އޭގައި ޢިބާރާތް ކޮށްލެވިދާނެ އެއް ގޮތް. އަނެއްގޮތަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑު މި ތަކުރާރު ކުރަންޖެހޭތީ  މަޢާފްކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަ ދު ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ދެކެވިއްޖެ. އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މާ މީގެ ޑީޓެއިލްސަށް ގޮސްގެން އަސްލު ކޯއިޝޫގައި   1350އަޅުގަ
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އަތްނުލެވި. އެހެންވީމާ ދެވަނަ އިޝޫގައިވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅު ވެދާނެހެން އެޙައްޤު އޭގައި 

މާނައަކީ އެ ދެވަނަ ހުށަހެޅުން އެމެންބަރަކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ. އޭގެ 

ތާއީދުކުރައްވާ ޤަބޫލުކުރައްވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައި ނުވަނީނަމަ އެމެންބަރަކު 

 1355އެހުށަހެޅުއްވުމުގައި ވަކި އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއް ނުވާނެ. މާނައަކީ ވޯޓު ނުދެއްވާ 

މަށް ހުރެދާނެ. ކޮންމެހެން ލާޒިމްކުރަނީކީނޫން ޗޮއިސްދިނީމާ އެހުށަހެޅު

ނޑު ހަމަ  ތާއީދުކުރަންޖެހޭނެއެކޭ. އެހުށަހެޅުންވެސް ފާސްނުވީ. އަޅުގަ

ޤަސްދުގައި މިހާރު ހުށަހެޅުމޭ މިދަންނަވަނީ އިޞްލާޙެއް ނޫން ހުށަހެޅުމޭ 

މިދަންނަވަނީ. އަދިވެސް އެހެންވީމާ އެއްކަލަ އިޝޫއާބެހޭގޮތުން ވަކިގޮތެއް 

 1360. ތިންވަނަ ހުށަހެޅުމަށްވެސް ނުނިމި މިއޮތީ. ދެން އޮތީ ތިންވަނަ ހުށަހެޅުން

އެގޮތަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެން ފާސްނުވީ. ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްވެސް 

ނޑުމެން މިދަނީ މިސާލަކަށް ގަވާއިދު  ފުރުޞަތު އޮވެގެން. ދެން އަޅުގަ

ކޮމިޓީން ފޮނުއްވި ހުށަހެޅުން. ހުށަހެޅުއްވުން މިސާލަކަށް ފާސްވީ. 

ނޑުމެ ން ވަކި ހިސާބަކުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެހެންވީމާ އެކަމަކު އަޅުގަ

 1365އެ މަޙުރޫމް ކުރުމުގެ ގޮތެއް ނިންމިއްޖެކަމަށްވަނީނަމަ ދެން ދިމާވެދާނެ 

ނޑު ކޮންމެހެން  ނޑަކަށް ނޭނގޭ. އެނަންބާރސްތަކަކަށް އަޅުގަ ގޮތެއް އަޅުގަ

ދާކަށް ނެތިން. ދެން އަނެއް ޕޮއިންޓަކީ މިސިންގަލް ވޯޓިންއަށް ދާދިއުމުގައި 

ނޑުމެން މިގަވާއިދު ކޮމިޓީން އޭގެ  ވެސް މާނަ. މިހާރު މަޖިލީހުގެ އަޅުގަ

ފޮނުއްވާ ފޮނުއްވުމާ މަޖިލީހަށް ތިން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުނުއިރު ފުރަތަމަ 

 1370އިޞްލާޙަށް ލިބުނު ވޯޓާ މިހުރިހާ އެއްޗަކަށް އަޅާބަލާއިރު އެކަމަކު 

ނޑުމެން މިދަންނަވަނީ އި ނޑުމެން މިހުށަހެޅުމުގައި އަޅުގަ ޞްލާޙެއް އަޅުގަ

ވެއްޖިއްޔާ ޢިބާރާތުގެ ތަފާތެއް މިއަންނަނީ. އިޞްލާޙެއް ވެއްޖިއްޔާ އެ 

އިޞްލާޙަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް އެއް އިޞްލާޙަށޭ ވޯޓުދިނުމުގެ 

މިފަހަރު މިއިޞްލާޙު ޢިބާރާތުގައި. ދެންއެއަށްފަހު ފުރުޞަތު އޮންނާނީ. 

 1375ޙައްޤު އޮންނާނޭ. އެކަމަކު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފޮނުއްވިގޮތަށް ވޯޓުދިނުމުގެ 

ނޑުމެން މިތަފާތުމިކުރަނީ ދެން އަނެއްކާ ނިކުންނަ  އެޢިބާރާތުން އަޅުގަ
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ނޑުމެން މިދައްކަނީ ވަގުތުގެ ވާހަކަ މިއަދު  މައްސަލައަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިސާލަކަށް މިމައްސަލައާ ބެހޭގޮތުން. މީގައި މިއޮންނަނީ  އަޅުގަ

ވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ދެގޮތް. އެއްގޮތަކީ އެއް އިޞްލާޙަށް

 1380ޙައްޤު އެކަމެއް ފާސްނުވާހާ ހިނދަކު އޮންނާނެތޯ، ނުވަތަ ނޯންނާނެތޯ 

އެހެންވީމާ މީގައި މިއުޅެނީ ދެގޮތެއް. މިދެގޮތް އޮންނައިރު މިހާރު މިއަދު 

މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ ގައި އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް މިވޯޓުދީފިކަމަށްވަންޏާ ދެން 

ނޑުމެންނަކަށް ވޯޓުނުދެވޭނެ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ދެން  އަންނަގޮތަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  އެކަމަކު އަނެއްކާވެސް ކޮމިޓީއަށްގޮސްފައި އަޔަކަސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވޯޓުދިންގޮތް   1385އެއްކަލަ މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑުގައި އަޅުގަ

އެނގޭކަމަށްވަންޏާ އަދި ދެދުވަސްފަހުން ބޭއްވިޔަސް އެގޮތަށް ވޯޓުދެވިދާނެތޯ 

ގެ ޒާތުގައި. މިއަކަށް މާބޮޑު އިޞްލާޙުތަކެއް ޙަޤީޤަތަށް ބަލާއިރު އޭ

ނޑުމެންނަކަށް�ް ހިޔެއްނުވޭ މިޑްރާފްޓިންގ އަކަށް  އަޅުގަ

ގެނެވިދާނެހެންނެއް. އެހެންވީމާ މިކަހަލަ�ަ އުނދަގޫ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. 

 1390އަޅުގަނޑު މިހިރީ ހަމަ މިކަންތައްތަކުގައި ހަމަ އަޑުއަހާފައި ހަމަ 

ނޑު ވަކިގޮތަކަށް ވިސްނަނީކީނޫން  ރަނގަޅުގޮތަކަށް ތަބާވާން. އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް މިދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކާ އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ކުރިންވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ފަދައިން ވިދާޅުވި ކަންތައްތަކުގައި 

ނޑުމެން މިއަސާސީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމުގައިވެސް މިހާރު އަޅު  ގަ

 1395މިކަމާމެދު ނިންމާ ނިންމުމަކުން އޭގެ ބެޔަރިނެއް އަންނާނެތީއާ 

ނޑަށްވެސް ތާއީދުކުރެވޭ ދ.  މިހުރިހާކަމަކަށް އެކަންތައްތައްވާތީ އަޅުގަ

އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝިހާބު ހުށަހެޅުއްވި 

ނޑުމެން މި އެ ހެން އެއަށް ގުޅާލާފައި ފަދައިން އަސްލު މި ކޯ އިޝޫ އަޅުގަ

މިހުންނަށް އެކި އެކި ކަންތައްތައް އިހަށް ބާއްވާފައި މިކަންތައްތަކާ 

 1400ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމޭނެގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ވެގެންދިއުން. ޝުކުރިއްޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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މެންބަރުން މިހާރު  69. މެންބަރުން 69މިހާރު ޖަލްސާގައި ތިއްބެވީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޖަލްސާގައި ތިއްބެވީ. މިހާރު މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވަމުންގެންދަވާ 

ނޑުމެން   1405ޚިޔާލުފުޅުގައި އެބަ ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވަމުން އެބަގެންދަވާ އަޅުގަ

ވޯޓުދިނުމުގައި އެއްގޮތަށްވުރެ ގިނަގޮތަށް ވޯޓުދެވޭނެތޯ ނުވަތަ ދެވޭނީ ހަމަ 

ދޭތެރޭ ގޮތެއްނިންމުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ގޮތަކަށްތޯ މިކަމާ

ކަމަށްވެސް. ދެން އޭގައިވެސް އެބަ އެހެންވީމާ ގިނަ ބޭފުޅުން އެގޮތަށް 

ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވާނަމަ އެގޮތަށްވެސް ވޯޓަށް ދެންނެވިދާނެ. 

ނޑު ހަމަ ހީކޮށްމިހިރީ މިހާރު   1410އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އެރުވިފައިވާތީ އަޅުގަ

ހެޅިފަވާ ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަބޭފުޅުން އެއްބަސްވެވަޑައިންނަވާ ހުށަ

ނުވަތަ ގިނަބޭފުޅުން ޚިޔާލު އެއްގޮތް ކޮށްލެވިގެން ޚިޔާލެއް 

ހުށަހަޅުއްވަންވެސް މިހާރު ތައްޔާރުވެފައި އޮންނާނެކަމަށް. އެހެންވީމާ އަދި 

ދެން ކުރިން  ކުޑަވަގުތުކޮޅެއް ބަލާލާފައި ކުރިއަށްގެންދަން ޚިޔާލުކުރަނީ.

 1415ވާހަކަދައްކަވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ފުރުޞަތު...  މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލަށް އަޅުގަ

 

ނޑުމެން  މާލޭ މެންބަރު   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވޯޓުދިނުމުގައި އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށް ވަތްއެއްޗެއް ޢަމަލުކުރާ އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް   ނެ ގޮތަކާމެދު ޚިޔާލުކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަނދާނުގައި   ވާހަކަދެއްކެވުން:  1420ދަންނަވާލުމުގެ ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރާނަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މީގެކުރީގައި  ބަހައްޓާލަންވާ އެއްކަމެއް އެބައޮތް. އެއީ އަޅުގަ

ވީކަމަށް ބެލެވޭނީ މަޖިލީހުގެ ފާސްކޮށްފީމު އެއްވެސް މާއްދާއެއް ފާސް 

އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެންނޭ. އެނިންމުމުން ދެން ނުކުންނަ ކަންތައްތަކަކާ 

ނޑުމެން އެބަވިސްނަންޖެހޭ މިހާރު މިވާހަކަދެއްކޭ މަޢުޟޫގައި.  އަޅުގަ

 1425މިދަންނަވަންއުޅޭ އެއްޗަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މާއްދާއެއް ފާސްވާނެކަމަށް 

ނޑައަޅާފައި ނޑުމެން ކަ މިއޮތްގޮތަކީ މިހާރު މިވޯޓުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ  އަޅުގަ

ނޑުމެން މިނަގަނީ.  މާނައިގައިބަލާ ގޮތުންވެއްޖިއްޔާ ރެފަރެންޑަމެއް އަޅުގަ

މިވެނިގޮތެއް ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނުފެނޭތޯ. އެއީ އޭރުން އަޣްލަބިއްޔަތު މަޖިލީހުގެ 
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ގޮތަށް އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވާކަމަށް މިބަލާބެލުން މާނަކުރެވޭ އެކަންކުރާ 

 1430ފުރޮޅިގެން އަންނައިރުގައި އަސްލުގައި މިބެލެނީ އެހެން. އެހެންވީމާ 

މިވާގޮތަކީ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއް ހުށަހެޅުނީމާ ފުރަތަމަ މާއްދާއެއް 

ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީމާ ދެން އެއާމެދު ބަހުސްކޮށްފައި 

ދެވައްތަރެއްގެ އިޞްލާޙު،  މިހުށަހަޅަނީ އިޞްލާޙު. ދެން މީގައި އާދޭ

ނޑުމެންނަށް ބަހާލެވިދާނެ އިޞްލާޙެއް. އެއީ  ނޑު ދެބަޔަކަށް އަޅުގަ މައިގަ

 1435ޑްރާފްޓިންގ ހުށަހެޅިފައިއޮތް ޑްރާފްޓާ އެއްގޮތްވާ އިޞްލާޙު އެހެންނަމަވެސް 

ނޑު އުސޫލުގައި  ކުޑަ ތަފާތެއްހުރި އިތުރު ރިފައިންޑްމަންޓެއްހުރި މައިގަ

ނޑު އުސޫލުގައި ވަރަށްބޮޑު ޚިލާފެއް ނެތް. ދެވަ ނަ ވައްތަރަކީ މައިގަ

ނޑު ދެބައެއް ނުވަތަ ދެން އަދި ތިންވަނަ  ޚިލާފުހުރި. އެހެންވެ މައިގަ

ގޮތެއްވެސް އަތުވެދާނެ ހަމަމުޅިން ތަފާތު. އޭގެ އަސާސީ ރޫޙުގައި 

 1440ޚިލާފުހުރި. މިހެންއޮއްވާ ދެން އަނެއްކާ މިވާގޮތަކީ ބަހުސްކުރިއަށްދަމުން 

ކަ ދެކެވެމުން އެއްކަލަ މިހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތަކަށް އިޞްލާޙު އިތުރު ވާހަ

އަންނަން މިފަށަނީ. މިއަންނަ އިޞްލާޙުތަކުގައި މިއޮންނަނީ ކުރީގައި 

ނޑު ދެބައިގެތެރެއަށް އިތުރު ކުދިކުދި ގޮފި މިފަޅަނީ.  މިދެންނެވުނު މައިގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އަސާސީ ޚިޔާލުގައި އެއްވެސް  އެކަމަކު އޭގައި އަޅުގަ

 1445ތަފާތެއް. އެހެންނަމަވެސް ޢިބާރާތްކުރެވިފައި އޮންނަގޮތެއް ށަވިޔަނި 

ސުކުނެއްގައި އޮންނަތަން އަލިފު ސުކުނަކާ ޓަވިޔަންޏަކަށް ފުރޮޅާލާނީތޯ. 

ނޑު ޚިޔާލުއެއްގޮތް.  މިހެންގޮސް މިކަހަލަ ކުދިކުދި އެހެންނަމަވެސް މައިގަ

ނޑު މިދެންނެވި ނުކުތާ އެއީ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން  ކުރީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިންމާފައިއޮތް ނިންމުމާ  އެއްޗެއް ފާސްވާނެކަމަށް އަޅުގަ

 1450މިދެންނެވި އިޞްލާޙަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބަޔާ ގުޅުވާލީމާ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަ މިކުރެވެނީ އެއްގޮތަށްވުރެ ގިނަގޮތަށް ވޯޓުނުދީ  އަޅުގަ

ނުވުން ގާތްގޮތެއްކަމަށް.  އެއްޗެއް ފާސްކުރުން އެއީ ވުމަށްވުރެ

ނޑުމެން އުސޫލެއް ރާވާއިރުގައި  ނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ އަޅުގަ އަޅުގަ

ރާވަންވާނީ ކަން ނުވާގޮތަކަށްނޫން. ކަންކުރެވޭނެ ރަނގަޅު އުސޫލެއް 
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ނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ މިދެބައި އެއްވީމާ   1455އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ދެވެން މިއުޅެ ނީ ހައްތަހާވެސް އެއްޗެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ފާސްނުވުން ގާތްގޮތަކަށް. ކޮންމެ މަގަކުން އަޅުގަ

ނޑަކަށް  ބެލިކަމުގައިވިޔަސް. މީ ރަނގަޅު އުސޫލެއްކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެއްކަލަ އިޞްލާޙަށް ހުށަހެޅޭ  ނުވިސްނޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

 1460މެވެސް ގޮތަކުން އޮންނަން އިޞްލާޙުތައް އެއްގޮތްކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތެއް ކޮން

ނޑަށް ހީވަނީ މިހާތަފްޞީލުކޮށް  ނޑަށް އެބަފެނޭ. އޭގެ މާނައަކީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޫންނަމަވެސް އިއްޔެގައި އަދި ހަނދާންވާގޮތުން މިއަދުނަމަވެސް 

ހައްދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން 

ނޑުމެން އެންމެނަށްވެސް އެބަ ވެސް އެއިޝާރާތް ކުރެއްވި އަ ޅުގަ

 1465އުނދަގޫކަމެއް ނަފްސަށް އިޙުސާސުކުރެވޭ ތަފާތު ދެގޮތަކަށް ވޯޓުދެވިގެން 

ދިނުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫންކަމަށް. އެބަ އިޙުސާސްކުރެވޭ. 

އެހެންނަމަވެސް މިވަނީ ކީއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދިވެސް ސާފުކޮށްލަން 

ނޑު ވިސްނާލިއިރުގައި  އުނދަގޫވެގެން ކަންނޭނގެ މިއުޅެނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑަށް ވިސްނުނު އެއްޗަކީ މީ. މިއުނދަގޫ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމިފައިއޮތް   1470މިވަގުތު މިކުރިމަތިވަނީ ކުރީގައި އަޅުގަ

ނިންމުމަކާ މިބައި ގުޅުވަންޖެހޭތީއޭ. އެހެންވީމާ ކޮންމެވެސް އެއްހިސާބަކުން 

ނެތް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅޭ ބަހުސް ނިންމުމަށްފަހު ވޯޓެއްނަގާފައި  މައްސަލައެއް

އަލުން ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީއަކަށް ގޮސްގެން އެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަންވީ 

ކަމުގައިވިޔަސް. ނުވަތަ މިއަދު މަޖިލީހުގެ ރިއާސަތުން ތިޢަމަލު ކުރެއްވި 

 1475ފަދައިން ބަހުސް ވަކި ހިސާބަކަށް ގެންގޮސްފައި ދެން ކުޑަ 

ނޑާލުމަކާއެކުގައި އެއްގޮތް ކޮށްލުން ކަމުގައިވިއަސް. ފައިނަލް ވޯޓަށް މެ ދުކަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި އޮންނަންވީ  ނޑުމެން ދާއިރު އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން  އަސާސީގޮތުން ތަފާތުތަކެއްހުރި ހުށަހެޅުންތަކެއް ވޯޓުނަގަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ބަލަންވީ. އެނޫންގޮތަކަށް ވޯޓުލުން އޮންނަކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑު   1480ވޯޓު ތަކުރާރުނުކޮށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތެއް ހޯދުމަކީ އަޅުގަ
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ދަންނަވާނީ ހަމަ ވަރަށް ދަތިކަމަކަށޭ ވާނީ، ޚާއްޞަކޮށް މުހިންމު 

މައްސަލަތަކުގައި. އެހެންވީމާ މިކަމާމެދު މެންބަރުން ޚިޔާލު ބެހެއްޓެވުން 

ނޑު އެދެން މިއާމެދު ގޮތެއްނިންމާ ނޑު އަޅުގަ އިރު. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މޭޒުމަތީގައި ކަރުދާސް ގިނަކުރަން އަދި  އަނެއްކާވެސް އަޅުގަ

ނޑީގައި އެނބުރޭ ޢިބާރާތްތައް ގިނަކުރަން އިތުރު  ނޑުމެންގެ ސިކު  1485އަޅުގަ

ހުށަހެޅުމެއް ކޮންމެހެން ހުށަހަޅާކަށްނެތިން. އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި 

ންމެ މެންބަރުން ވިސްނާވަޑައިގަތުން ކަން މިހެން ހިނގުން ގާތްކަން އެ

ނޑުމެންނަށް  ނޑު ވަރަށް އެދޭކަމެއް. އެހެންނޫނީވިއްޔާ އަޅުގަ އަޅުގަ

އާދެވިދާނެ ޙާލަތެއް ހަމަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށްފައި ޑްރާފްޓިންގ 

 1490ކޮމިޓީއަށް، އަނެއްކާވެސް މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށްފައި ޑްރާފްޓިންގ 

ނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން ގިނަ  ކޮމިޓީއަށް އެކަމަށް ގޮތެއް ނުނިންމި. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއުޅެނީ.  ޚިޔާލުފާޅުކޮށްގެން ރަނގަޅުގޮތް ހޯދަން އަޅުގަ

ނޑުމެން އޮންނަންވާނެ އެންމެންނަށް އެއްބަސްނުވެވޭ  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމިފައި  ޙާލަތުގައި ދެން ހަދާނެ ގޮތެއްވެސް އަޅުގަ

 1495ހެންވީމާ ކޮންމެވެސް އެއް ހިސާބަކުން އެންމެ އާދައިގެ އޮންނަންޖެހޭނެ. އެ

ނޑާ ވައްޓާލެވޭނެ ގޮތެއްވެސް  ބަހުރުވައިން ދަންނަވާކަމުގަވަންޏާ ކަ

ނޑައަޅާފައި ބާއްވަން. އަދި އެއީ އެންމެ ފަހުން  އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ އެބަ ކަ

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ   ދާގޮތް ކަމުގައިވިޔަސް. އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ އަޅުގަ

މެންބަރުން އެއްގޮތަށް ވޯޓުދީގެން އެންމެންނަށް އެއްގޮތަށް އައިސްގެން  109

 1500އިއްތިފާޤުން އެ�ެއަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެދޭގޮތް. އެހެންނަމަވެސް އެހެން 

ނޑުމެން  ގިނަފަހަރަށް ނުވާނޭތީ ވޯޓެއް ނަގައިގެން ކަމެއް ނިންމަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވޯޓު ނަ ގާނެ އުސޫލު މިޖެހެނީ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑައަޅާއިރުގައި ވޯޓެއް ނަގައިގެން އެކަން ނިންމޭނެ ގޮތެއް ވާނެ  ކަ

ނޑައަޅާފައި ބާއްވަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ނޑުމެން ކަ  އަޅުގަ

 1505 

ނޑު  އައްޑުއަތޮޅު މެންބަރު   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ
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 ސަލައިގައި އެއްޗެއް ނުދަންނަވާވޭތޯ. ޤަސްދުކޮށްގެން ހުރީ ހަމަ މިމައް އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

އެހެންނަމަވެސް ދެން ދަންނަވަންޖެހުނީމާ ދަންނަވާނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ   ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ދެންނެވިން ވަރަށް ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެން  ދުވަހުވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން އައީ ޕާރލިމެންޓްރީ ވޯޓުނެގުމުގެ   1510އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބައޮތޭ. މެންބަރުން އެކަމާ އުސޫލު އަ ޅުގަ

ވިސްނާވަޑައިގަތުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމެކޭ. ވަރަށް ގިނަ ޒަމާންތަކެއް 

ވަންދެން ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޕާރލިމެންޓްތަކުގައިވެސް ވޯޓުނަގަމުން 

 52އަންނަ އުސޫލު އެއުސޫލަކީ. ހަމައެއާއެކު މިހާރު ހުށަހެޅި އިހަށްދުވަހު 

 1515ޓުން ފާސްނުވެ އެދިޔަ ގޮތަކީވެސް ހަމަ މިހާރު މިޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލާ ވޯ

ދާދި އެއް އުސޫލެއް. ޙަޤީޤަތުގައި މަލްޓި ވޯޓިންގ ކިޔަސް އަދި އެނޫން 

ނޑަކަށް ހިޔެއްނުވޭ އެއްވެސް  ވޯޓޭކިޔަސް މިހެދެނީ ހަމަ އެކައްޗެއް. އަޅުގަ

އް. ހަމައެކަނި ވިދާޅުވަނީ ބޭފުޅަކު މާބޮޑު ތަފާތު ޚިޔާލެއް ގެންގުޅުއްވާހެނެ

މިހާރުވެސް މިއޮތް ގޮތަށް އެކި ކަންކަމަށް ވޯޓުދިން ކަމުގައިވިޔަސް 

 1520އެއްވެސް ގޮތެއް ފާސްނުވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ އެއީ ތެދުފުޅެއް. 

ވަރަށްބޮޑު ތެދުފުޅެއް. މަލްޓި ޗޮއިސް ދެއްވިކަމުގައިވިޔަސް ޢިއްޒަތްތެރި 

މަލު ކުރައްވާނީ ހަމަ އެބޭފުޅަކު އެންމެ މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުމުގައި ޢަ

ބޮޑަށް ޚިޔާލުކުރެއްވޭ ގޮތަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވޭ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުން. 

އެނޫން ގޮތްގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާނެކަން މިހާރު ތަޖުރިބާއިން 

ނޑުމެން މިއޮތީ ސާބިތުވެފައި. ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ޚިޔާލުގެ ތަފާތެއް   1525އަޅުގަ

އިސްފަސްވެފައި ހުރެގެން ޢިބާރާތްކުރެވިފައި އޮންނަގޮތަށް  ހުރެގެން ޢިބާރާތް

މާބޮޑަށް ތާއީދުނުކުރެއްވޭތީ އެއް ޙިޔާލެއް�ް އެއް އޫސޫލެއް 

ނޑުމެންނަށް ކަމެއްގައި ވޯޓު ނުލެވިގެން  އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އަޅުގަ

މިމައްސަލަ ގޮތަކަށް ނުނިމި މިދަނީ. އެހެންވީމާ ކަން ވާނެގޮތް 

ނޑުމެންނަށް   1530މިދެދުވަހު ފާއިތުވި ދެތިންދުވަހު ތަޖުރިބާ ކުރެވިއްޖެ. އަޅުގަ

އިދިކޮޅު ދެގޮތަށް ވޯޓުނުދެއްވޭ ގޮތަށް�ް އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އަދި 

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމުގެ 
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ފުރުޞަތު އޮތްކަމުގައިވިޔަސް ކަން ހިނގާނީ ހަމަ އެއްގޮތަކަށްކަން 

ނޑުމެންނަށް ސާބިތުކުރެވިއްޖެ. އެހެންވެގެން އިދިކޮޅު ދެގޮތަށް ވޯޓު އަޅު ގަ

 1535ނުދެވޭގޮތަށް އޮވެފައި ޑްރާފްޓަށް ވޯޓު ދެވޭގޮތަށް�ް އޮތްކަމުގައިވިޔަސް، 

އަދި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް ދެވޭގޮތަކަށް އޮތްކަމުގައިވިޔަސް 

ނޑު މިހުރީ ތާއީދުކުރަން. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ  ކަން ކުރުމުގައި އަޅުގަ

އެއްވެސް ފަރެގެއް ނިމިގެންދާއިރަކު ނޯންނާނެކަމަށްޓަކައި. ޢިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް އިޞްލާޙެއް މިހުށަހެޅެނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ މައްޗަށް. 

 1540ނޫނިއްޔާ ލިޔެފައި އޮންނަ މާއްދާއެއްގެ މައްޗަށް. އެއިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅެނީ 

ސް ތަންކޮޅެއް ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ އެމާއްދާގައި އޮންނަ ކޮންމެވެ 

ނޑު އުސޫލެއް ކަމަށްވަނީވިއްޔާ  ޢިބާރާތެއް ބަދަލުކޮށްލުމަށްޓަކާ. އޭގެ މައިގަ

އެއޮތްގޮތަށް ވޯޓުދެއްވާފައި ދިމާ އިދިކޮޅަކަށް ވޯޓެއް ނުދެއްވޭނެ، 

ދެއްވައިގެން ނުވެސްވާނެ. އެހެން މިދެންނެވީ ދިމާ އިދިކޮޅު ދެގޮތަށް 

 1545ން އެއީ އިޞްލާޙަކަށް ނުވާނެ. އެއުފެދެނީ އުސޫލީ ވަރަށްބޮޑު ވޯޓުދިނުމަކު

ތަފާތެއް. އެހެންނަމަވެސް ޏ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެފާހަގަ 

ކުރެއްވިހެން މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިމިގެންދިޔަކަމަށް ބެލެވޭނީ އެކަމެއް 

އެއާދޭތެރޭ  ފާސްވުމުން. ކުރީގައި ހުށަހެޅުނުކަން ފާސްނުވުމުން އެމަޖިލީހުން

ގޮތެއް ނުނިންމުނީ. އެ�ެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. ދެން އެހުށަހެޅުނުގޮތަށް   1550ބައިންޑުވާނެކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ނުކުތާއެއް  ވޯޓު�ުދެއްވުމުގައި. މީ އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އެހެންވީމާ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ރައްޔިތުންގެ 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުންވެސް މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްވަންދެން. ދެން ކުރިން 

ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތްތަކަށް ވޯޓުދެއްވުމުގައި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން މަލްޓިޕަލްޗޮއިސްތޯ   1555މެންބަރުން ބައިންޑެއްނުވާނެ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެއީ މަލްޓިޕަލްޗޮއިސްނޫން ތޯ ވޯޓުލާން ޖެހޭނެކަމަކަށް އަޅުގަ

މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިމުނުކަމަށްވާނީ އެކަމަށް ވޯޓުލަމުންލަމުން ގޮސް 

އެންމެފަހުން އެފާސް އެކަމެއް އެގޮތަކަށް ފާސްވީމާ. އެހެންވީމާ ދިމާ 
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އިދިކޮޅު ދެގޮތަށް ވޯޓުލުމުގެ މާނާގައި އޭރު ހުށަހެޅިފައި އިޞްލާޙުގެ 

 1560އިން އެއް އިޞްލާޙު ފާސްނުވީމާ ދެން އޮތް އިޞްލާޙަށް ވޯޓުލުން ތެރެ

ނޑު ދަންނަވަން. މިއީވެސް ވަރަށްބޮޑު އުސޫލީ  ނުހިމެނޭނެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  މައްސަލައެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވާގޮތަކީ އަޅުގަ

ވާނުވާގޮތް ނޭނގި މިއުޅެނީހެން. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ކުރެއްވީ ގޮތެއް ފާސްނުވީމާ ދެން މާއްދާ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ފާހަގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ލެވޭނޭ.   1565ނުވަތަ މާއްދާއަކަށްވެސް ވޯޓެއް ނުލެވޭނޭ. އަޅުގަ

ސަބަބަކީ އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅެނީވެސް އެމާއްދާއަށް. ނުވަތަ މައްސަލައަކަށް 

އިވާ މައްސަލައަށް އެހެންކަމަށްވާއިރު އަސްލު ބަހުސްކުރެވެނީ ހުށަހެޅިފަ

ނުވަތަ އިޞްލާޙުގެ މައްޗަށްކަމަށްވާއިރު އެއަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކާއެކު 

ހަމަ އެމާއްދާ ފާސްވަނީ. ފަހަރެއްގައި މުޅި މާއްދާ އެއްކޮށް ރީޑްރާފްޓް 

 1570ކުރިކަމުގައިވިޔަސް އުސޫލެއްގެގޮތުން ބެލެވޭނީ އެއީ ހަމަ އެމާއްދާއެއް 

ގައި ފާސްވަނީކަމަށް. އެހެންވީމާ ހުށަހެޅިގެން އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތު 

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ މަލްޓިޕަލްޗޮއިސަށް ވޯޓުލާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ  އަޅުގަ

އެއީ އުފެދޭ ސުވާލެއްހެންނެއް. އެއީ ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާލާއިރު ކަމެއް 

ފާސްވުމުގެކުރިން އެކަމެއް އެއޮންނަނީ�ީ ނުނިމި. އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ އެއްވެސް  މެންބަރުންނަށް  1575ވޯޓުލެއްވޭނޭ އަޅުގަ

މެންބަރަކު އެއްވެސްކަހަލަ އިޞްލާޙެއް މިހާރުވެސް ހުށަހަޅަމުން ނުދާތީ 

ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތުގެމައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައި 

ނޑަށް ފެ ނޑު އެބަ ގޮތެއް ހުށަހަޅާލަން. މިހާރު އަޅުގަ ންނަގޮތަކީ މީ. އަޅުގަ

)ހ( ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ ދެލިކޮޕީގައި ވާގޮތަށް ކޮންމެ 

 1580މާއްދާއެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބަހުސަށް ފޮނުވުން، ހުޅުވާލުން. )ށ( ބަހުސް 

ނިމުމުން ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ހުށަހެޅުނު ތަރުތީބުން 

ވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެހުމުން ވޯޓަށް އެހުން. )ނ( ހުށަހެޅިފައި

އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ފާސްވެއްޖެނަމަ އެއިޞްލާޙާއެކު މާއްދާ 

ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުން. )ރ( އެންމެފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފަވާ 
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 1585އިޞްލާޙު ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ދެން އޮތް އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އަހާނީއެވެ. 

މަ ދެންހުރި އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެގޮތްވެސް ފާސްނުވެއްޖެނަ

އަހަމުންގޮސް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން 

ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް ވޯޓަށް އަހާނީއެވެ. )ބ( ފާސްނުވާ އިޞްލާޙުތައް 

ބާޠިލުވާ އުސޫލަށް ބަލައި ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް އެވަގުތު ނަގާ 

 1590އެވެ. )ޅ( އެއްވެސްގޮތެއް ފާސްނުވެއްޖެނަމަ ވޯޓެއްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ 

އަލުން ބަހުސްކުރުމަށްފަހު އެމާއްދާ އަލުން ޑްރާފްޓްކުރުމަށް ގަވާއިދު 

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނީއެވެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

ނޑު ހިތަށްއެރީ މިފުރުޞަތު  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ   އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑަށް މިއަށްވުރެން ކުރިން ލިބުނުނަމައޭ. އެހެންނަމަވެސް ދެން  މަދު ސަމީރު މެންބަރު އަޙް  1595 އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގޭ މަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވާ   ވާހަކަދެއްކެވުން: މިހެން ދަންނަވާއިރުވެސް އަޅުގަ

ޙިކުމަތްތެރި އުސޫލު އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތެއްކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑު ހިތަށްއެރީ  ނޑު ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމު ގެކުރިން އަޅުގަ އަޅުގަ

އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މެންބަރަކު އެއިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ދެން 

 1600އެއާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވޭއިރު އެބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުން 

އިސްކުރެއްވިއްޔާ ކިހިނެއްވާނެތޯ. މިދެންހަމަ ރިއާސަތަށް ދޫކޮށްލާނަން 

ނޑު ނެތިން ހަމަ ފާޑުކިޔާކަށް އެއަކަށް. އެހެންނަމަވެސް އެއީ އަޅުގަ 

ނޑު ހިތަށް މިއެރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުގަ

ނޑަށް ތާއީދުކުރިން އެވަގުތު.  އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލު އަޅުގަ

ނޑު ބޭނުންވީ އެބަދަލުގެންނަން. ދެން  1605އެއާއެކުގައި  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ލ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސެއިން ހުށަހެޅުއްވި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ އެކަހަލަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް  ޚިޔާލުވެސް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  ނޑު ހިތަށްއެރީ އަޅުގަ ހުރުމާއެކުގައި އެއަޅުގަ

ރެވިއްޖިއްޔާމުން ރަނގަޅުވެގެން އަދި އިތުރު އިޞްލާޙުތަކެއް ކު

 1610ހިނގައިދާނޭ. އެހެންނަމަވެސް ވަގުތު ތަންކޮޅެއް ލަސްވުމާއެކުގައި. ދެން 
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ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން މިވަގުތު  ނޑު ޤަސްދުކުރަނީ އަޅުގަ މިހާރު އަޅުގަ

މި މަޖިލީހުގެ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް އެކަން ކުރިއަށް 

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށްވުރެން މާރަނގަޅު ގެންދަވާތީއާ އަދި އަޅު  ގަ

ހުށަހެޅުމެއްވެސް އަތުވެދާނެކަމަށް އުންމީދުކޮށް އެކަމަށް އިޙްތިރާމުކޮށް 

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންނަން. ޝުކުރިއްޔާ   1615އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

ނޑަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ހީވަނީ ލަސްވުމުން ރަނގަޅުހެންމިވީ.  އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަ

އާދެ، މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ 

 1620 ފާއިޒު. 

 

ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދި  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ   ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ އަޅުގަ

ނޑުގެ ތާއީދު ދެންނެވީ އެއްކަމަކަށް އަޅުގަ މެންބަރު ޢަލީ ފާއިޒު   ނޑު ފުރަތަމަ ޤަސްދުކުރީ އަޅުގަ

އަނބުރާ ގެނައުން. އެއީ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަމީރު ވިދާޅުވިގޮތަށް   ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1625އޮޅުން ބޮޅުންވެސް މި އިޞްލާޙަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ތެރޭގައި 

ލާޙުތައް ބޮޑުވަމުން ދިއުމާއި، އަދި އެއިޞްލާޙުގެ ތެރެއަށް އައި އިޞް

ނޑު ތާއީދު  ނޑުމެން ހުށަހެޅިގޮތަށްވުރެ ނޫނީ އަޅުގަ އަޑުއަހާލިއިރު އަޅުގަ

ކުރިގޮތަށްވުރެ ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަކެއް މިހާރު އަންނަ ކަމަށް ފެންނާތީ 

ނޑު ފާހަގަކޮށް  އޭތި އަނބުރާ ގެނައުމަށް. އާދެ، އަނެއްކަމަ�ަކަށް އަޅުގަ

ނ  1630ޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިއޮތް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ، އަޅުގަ

އަސްލު މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި އެމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެއަށްވުރެން�ެ 

ދަތި އުނދަގޫތަކެއް ނިކުންނަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުން އިތުރު މައްސަލައެއް 

ނޑަށް ފެނޭ. އާދެ، އެއީ ހުށަހެޅޭ  މިހާރު ތިލަވަމުން އަންނަނީ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އިޞްލާޙަށް ވޯޓު  ދޭނެގޮތެއް ނުނިންމިގެން. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަ

 1635ބުރަވާނީ މިހިސާބުން އިޞްލާޙާ މިމައްސަލަތަކާއި އިހަށް ބާއްވާފައި 

ނޑުމެން އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓު ދޭނެގޮތެއް ނިންމައިގެން ކުރިއަށް  އަޅުގަ
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 ދަމާތޯއޭ. އާދެ، މިވާހަކަ ކުރިންވެސް ދެއްކިއްޖެ. އަދި ރިޔާސަތުން ގޮތެއް

ޢިޝާރާތްވެސް ކުރައްވައިފި. ހަމަ އެހެންމެ ދ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު އެކަމަށް 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ހުށަހެޅުއްވުމެއްވެސް ހުށަހަޅުއްވައިފި. އަޅުގަ

ނޑުވެސް އެންމެ އެދޭގޮތަކީ ވޯޓަކަށް ނާއްސަވައި އެކަން   1640އަޅުގަ

ނީނަމަ ނިންމޭނެގޮތަކަށް ދިއުމޭ. އެކަމަކު އެކަން އެހެން ނުވެދާނެކަމަށް ވަ

މަގު ކުރުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ދ. އަތޮޅު މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިހާބު 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އާދެ، އެކަމާމެދު ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމަށްވެސް 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކޮށްފިން. ޝުކުރިއްޔާ.
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ނޑު މިފުރުޞަތުގެއައްސަލާމް ޢަ�ަލައިކުމް، އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު  ކޮޅުމަޑުލުގެ މެންބަރު   ގަ

 ބޭނުންކުރާނީ ދ. އަތޮޅުގެ އިޢްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިހާބު  ޙު�ުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ކުރަން. އަދި އެހުށަހެޅުމަށް ވޯޓެއެއް  ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެއްފަ�ަހަރު ނެގުމަށްވެސް ދަންނަވަން. އާދެ، އެއްދަނުގައި ދެބުޅި ބަ

 1650ޖަހާންއެބަޖެހޭ. އެއީ ފުރުޞަތު މިލިބުން ކުޑަކޮށް ދަތިކޮށްއުޅޭތީ، 

ނޑު މިހާރު ޤަބޫލކު�ުރާގޮތުގައި  ނޑު ދަންނަވަން އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށްވާނީ އެއްގޮތަކަށް އެއްހުށަހެޅުމަކަށް 

ނޑު މިކަން މި ގޮތަކަށް ކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ވޯޓުލާގޮތަށް އޮތުން. އަޅުގަ

ކުރިންވާނީ ދަންނަވާފަ. މިކަން މިގޮތަކަށް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ 

ނޑު ދަންނަވާލާ ހިތް�ްވޭ. އާދެ، މެންބަރަކަށް އެއްފަހަރު   1655ކަމެއްވެސް އަޅުގަ

ވޯޓުލެވޭގޮތަށް އޮތުން، އެއްވޯޓުލެވޭގޮތަށް އޮތުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމާމެދު 

ނޑު ކުރިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި، ތ. އަތޮޅުގެ މެންބަރު ޙަސަން  އަޅުގަ

هللا އަފީފުވެސް. އަދި ވ. އަތޮޅުގެ އިޢްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ޝާހިދު�ުވެސް އަދި މިމަޖީލިހުގެ ނާއިބު�ު ރައީސް ޝާހީން ޙަމީދުވެސް. 

ނޑު މިއަދު ވާހަކަދައްކާކަށް ނެތިން.   1660އެހެންވީމަ އެކަމުގެ މެރިޓާމެދު އަޅުގަ

ސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޙިޔާލު އެއްގޮތްކުރުމަށްޓަކައި ނަމަވެ

ކުރެވިދާނެ، ނޫނިއްޔާ އިސްޓެބްލިޝް ކުރެވިދާނެ މެކޭނިޒަމްއަކާބެހޭގޮތުން 
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ނޑު ދެކޭގޮތުގައި  ނޑު ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަ ކުޑަ ވާހަކައެއް އަޅުގަ

ބިގެން ވޯޓުލި 55މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމާއިރުގައި ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ 

 1665މު އެގޮތަށް ތާއީދު ރުމެއްނޫން. މީގައި ވަރަށް މުހިންއެކަން ފާސްކު

ނުކޮށްތިބި މީހުންވެސް ރަޢުޔުބަލާ އެމީހުންނަށް ތާއީދު ނުކުރެވުނީ 

ކީއްވެގެންކަންވެސް އެނގިތިބިގެން، އެންމެނަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ 

އެހެންވީމާ ހުށަހެޅުމަކަށް އެހުށަހެޅުން ހަދަން މަސައްކަތްކުރުން. 

ނޑު ދެކެން މީހުންގެ ޙިޔާލުތައް  މަޖިލީހުގައި އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު   1670އެއްގޮތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ މެކޭނިޒަމެއް އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

މިހެން މިދަންނަވަނީ ލިބަރަލް ޑިމޮކްރަސީއަކީ ހަމައެކަނި މެޖޯރިޓީ މީހުން 

އީ މައިނޯރިޓީ މީހުންގެ ޙިޔާލުތަކާއި ބޭނުންވާގޮތަށް ކަން ކުރުމެއްނޫން. އެ

އެމީހުންގެ ޝުޢޫރުތަކާއި އެމީހުންގެ އިންޓަރަސްޓަޑް ޕްރޮޓެކްޓް ކުރުމާއެކު 

އެމީހުންގެ އިންޓަރަސްޓަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމާއެއްކޮށް މެޖޯރިޓީ މީހުން 

 1675 ނިންމާގޮތަކަށް�ް ކަންކޮށް އެކަން ޤަބޫލުކުރުންވެސްމެ. އެހެންވީމާ 

ނޑު ދެކޭގޮ ތުގާ މިމަޖީލީހަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް، އަޅުގަ

ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހި�ިންމު ކަމެއް 

އިންޓަރަސްޓަޑް ޕާޓީޒްގެ ބައްދަލުވުމެ�ެއް އޮންނަގޮތަށް 

ހަމަޖައްސައިދިނުން. މީގެ މާނައަކީ، މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާމެދު 

 1680އްސަލައެއް ނަމަވެސް އަދި އެހެންކަމެއް ނަމަވެސް މިދެލިކޮޕީގަ އޮތް މަ

ނޑަށްހީވޭ  މައްސަލައަކާމެދު ތަފާތު ޚިޔާލުތައް އަތުވެއްޖެނަމަ އަޅުގަ

ފުރަތަމަ މެކޭނިޒަމަކަށްވުން އެންމެ�ެ ރަނގަޅުވާނީ މިދެންނެވި 

އިންޓްރެސްޓަޑް ޕާޓީޒް�ް ބައްދަލުވެ އެކަމާމެދު ވާހަކަދެކެވޭނެގޮތެއް 

އިމީ ކޮމިޓީއެއްނޫން ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީ އޮންނަހެން ހެދުންހެން. މީކީ ދާ

 1685އޮންނާނެ މީއެކަމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނާ އެކަން ހުށަހެޅިމީހުންނާ އަދި 

އެކަމާމެދު ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ 

މީޓިންގ އެއް. މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުން މިސާލަކަށް މަޖިލީހުގެ 

ން ޢާންމަށް ނޫނިއްޔާ އިދާރާއަށް އެންގިދާނެ މިވެނި އިޝޫއަކާމެދު އަމީ
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ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާން ތިމަންނަ ބޭނުމޭ. އެހެންވީމާ އޭނައަށް 

 1690އެމީޓީންގ އަށް އާދެވޭނެ އަދި އޭނަގެ ޚިޔާލު ހުރިގޮތްވެސް ފާހަގަކުރެވޭނެ. 

ނޑު އެހެންވީމާ އެތަނުގަ ދެއްކިފައޮތްވާހަކައިގެ މައް ޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރާގޮތުގާ ތަފާތު ޚިޔާލަށް ޑައިވާޖަންޓް�ް އައިޑިއާސްތައް އެއްގޮތް 

ކުރެވޭނެ. އަދި މަޖިލީހަށް އަންނައިރު އެބޭފުޅުން ތިބޭނީ މަޖިލީހުގެ 

ފްލޯރގައި މިހާރު މިދެކެވޭ ވަރަށް ގިނަ ބަހުސްތަކަށްނުގޮސް އެއްބަސްވެވޭ 

ނޑަ  ނޑުމެންގެ މިހުށަހެޅޭ ކަހަލަގޮތަކަށް. އަޅުގަ  1695ކަށް ހިއެ�ެއްނުވޭ އަޅުގަ

 މާއްދާތަކަށް ނުވަތަ މައްސަލަތަކާމެދު މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ ގަ ވާހަކަ

ދައްކައިގެންކަން އެހާފަސޭހަވާނެހެން. އޭގެ ހެކި މިދަނީ ފެންނަމުން. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގާ މަޖިލީހުގެ މެކޭނިޒަމެއް  އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ތަށްދިމާވާ މައްސަލަތައް އެއްގޮތްކުރުމަށްޓަކާ އެބައޮންނަންޖެހޭ މިގޮ

 1700ސްޓެބްލިޝްކުރުން. ދެން އެގޮތަށް މިދެންނެވިކަހަލަ މެކޭނިޒަމެއް އެ

ދެއްކުމަށްފަހު އެމީޓިނގުން ނިންމާގޮތެއް މިތަނަށް  މީޓިންގ ގައި ވާހަކަ

އަނބުރާ ގެނެވިދާނެ. އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިގެން 

ނޑު އަޅުގަ  ނޑަށް ހީވަނީ ޤަބޫލުކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެހެން. އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގާ މާރަނގަޅުވާނެ ކޮންމެ  މިދަންނަވާގޮތް އަޅުގަ

 1705އިޝޫއަކާމެދު މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގަ ބަހުސްކޮށް ބަހުސްދިގުލާގޮތަށް 

ނޑު އިތުރު ވާހަކަދެން ނުދައްކާ މިހިނދަށް  އޮތުމަށްވުރެ. އާދެ، އަޅުގަ

މަޑުކޮށްލާނަން. އެހެންބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެގޮތުން. 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 1710އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު ވަރަށްގިނަ މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން މިހާރު މި ވޯޓުދިނުމުގެ  ފާޅުކުރައްވައިފި. މިމައްސަލައިގައި އަޅުގަ

ކަންތައް ގެންދާނެގޮތް ނިންމުމުގެ ކުރިން ވޯޓުދިނުމުގައި އެއްގޮތަށްވުރެ 

ގިނަގޮތަށް ނުވަތަ އެއް އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ އިޞްލާޙަށް ވޯޓުދެވޭނެތޯ 

ނުވަތަ ނޫންތޯ އެކަން ފާސްކުރަން. ދެން އެގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވިނަމަވެސް 
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 1715ބޭފުޅަކު ވަކިގޮތެއް ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ ކިހިނެއްކަން. އެގޮތަށް އެއްވެސް 

 އިވިދާޅުވެފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑަށް�ް ކުޑަކޮށް އެކަން ދަތިވެފަ

ނޑުތޯ ދަންނަވަންވީ ތިބޭފުޅުން  މިއިންނަނީ އެއީ ކިހިނެއްތޯ، އަޅުގަ

އަރިހުގައި، ތިބޭފުޅުން ނިންމީ އެގޮތަށްވުރެ ގިނަގޮތަށް ވޯޓުދެއްވަން 

ނޑު އަހާނީ ކުރިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އެހެން ވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑަށް   1720ކޮންގޮތެއްތޯ މިކަހަލަވެސް މައްސަލަ އެބައުޅޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ހަމަހީވަނީ މިހާރު މިދާގޮތަށް އަދި ކުރިއަށް ގެންދިއުން އަދި ހަމަ 

ރަނގަޅުހެން. އިތުރު މައްސަލައަކަށް އެބައި ނުހައްދަވާ. އެހެންނަމަވެސް 

ގިނަ ބޭފުޅުން އަދި ހަތަރު ފަސް މެންބަރަކު  އެއް ބޭ�ޭފުޅަކަށްވުރެ

ނޑު އިޙުތިރާމުކުރަން.  އެވާހަކަ ހާމަކުރައްވައިފި އެހެންވީމާ އެކަމަށް އަޅުގަ

 1725އެކަމަކު މިދަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ އެކަން ވޯޓަށް ދަންނަވާނީ އެއީ 

ނޑު ހަމަ ކުޑަކޮށް އުނދަގޫވެގެން އަދި މިއުޅެނީ ދެން އަދިވެސް  އަޅުގަ

ނޑު ބައެއް މެ ންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފަވާތީ އަޅުގަ

ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް. 

 1730 

ނޑު  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަ

 ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ދެތިންކަމެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެއީ  ދު މަޖުދީ މުޙަންމަ މެންބަރު 

ނޑު ފާޅުކުރި ޚިޔާލާ ރިއާސަތުން  އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އިންޓަރވަލްގެކުރިން އަޅުގަ

ނޑަށް ކުޑާމީސްބަހެއް ބުނެވުނީކަމަށް  ހިތާމަކުރެއްވީތީ. އަޅުގަ

ނޑުވެސް ހިތާ  1735މަކުރައްވާ ކަމުގާ ދަންނަވަން. ޤަބޫލުކުރައްވަނީނަމަ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކުރާ ސުވާލަށް ޖަވާބުފުޅެއް ލިބުން އެދޭކަމުގައި 

ނޑު ހާމަކުރަން. ވޯޓުނެގުމުގައި ދެފަރާތުގެ އެހީތެރިން ގެންދަވާ  އަޅުގަ

އަދަދު ބަދަލުކޮށް ރިޔާ�ާސަތަ�ަށް އަދަދެއް އެރުވުމުގެ ފުރުޞަތު އެއްވެސް 

ނޑުވެސް ދ. މެންބަރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ފަރުދަކަށް އެބައޮތް ތޯ. އަޅުގަ

 1740 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ހުށަހަޅަމުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. 
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ސުވާލުކުރެއްވިގޮތުން ޖަވާބުދޭންދަތި. އެހެންނަމަވެސް ސާފުކޮށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދަންނަވާނީ. އާދެ މީހަކު ގޯސްކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އެއީ 

ނޑުމެންގެ  މީހުންކުރާ ކަމެއްކަމަށް ވަނީވިއްޔާ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

 1745ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޔަޤީންކަމަކާ އިތުބާރެއްގެ މައްޗަށް. 

އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ އިދާރާގަ މިތާނގައި ތިއްބެވި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު 

މަޖިލީހުގައި މިނަގާ ވޯޓު ގުނުއްވުމުގާވެސް އަދި އެ 

ބުކުރެއްވުމުގާވެސް އަދި އެ ރިޔާސަތަށް އިޢުލާންކުރަން މިތަނަށް ހިސާ

ގެނައުމުގައިވެސް އެކަހަލަކަމެއް ނުކުރުއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީނާ�ާ އިތުބާރު 

ނޑު  ނޑަށް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ މެންބަރުންނަށްވެސް އަޅުގަ  1750އަޅުގަ

ގައި އަދި ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެގޮތަށް ޔަޤީންކުރުއްވާށޭ ވޯޓު ގުނުއްވުމު 

ވޯޓު ހިސާބުކޮށް އެއްކުރުވުމުގައި އަދި ވޯޓު އެހިސާބު ހައްދަވާފަ ރައީސާ 

ހަމައަށް ގެނައުމުގައި އަދި ރައީސަކަށް އިންނަ މީހަކު އެކަން މަޖިލީހަށް 

އިޢުލާންކުރުމުގައި އެއްވެސްކަހަލަ އޮޅުވާލުމެއް މަކަރެއް ނުހަދާނެ އެކަމަށް 

ނޑު މިފުރުޞަތު އަރުވަނީ  އިތުބާރުކުރައްވާށޭ. އާދެ މިހާރު  1755އަޅުގަ

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިހާބަށް. 

ނޑު ކުރިން ދަންނަވާލި  ނޑު ހަނދާންއެބަހުރި މީ އަޅުގަ އާދެ، އަޅުގަ

މައްސަލާގާ އެކަމަށް ވޯޓަށްނެގުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް 

ތަމަ އެ މެންބަރު އެހެންވީމާ މިހާރު އެއިޝާރާތްކުރެއްވީވެސް އެންމެ ފުރަ

 1760މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރު އެކަމާވެސް ވިސްނާވަޑައިން ގޮތެއް 

ނޑު ހީކުރަން ޝުކުރިއްޔާ.   ވިދާޅުވާނެކަމަށް އަޅުގަ

 

ނޑު ކުރިން  ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އާދެ އަޅުގަ

 ފާޅުކޮށްލި ޚިޔާލަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ތާއީދުކުރައްވައިފި.  މުޙަންމަދު ޝިހާބު  މެންބަރު

ނޑު މިހުށަހަޅާ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކަށް. އާދެ، އަޅުގަ  1765ނުވަތަ އަޅުގަ

ހުށަހެޅުމަކީ ހަމަ ޔެސް. އޯ. ނޯ. ވޯޓެއް ނުވަތަ ފެނޭތޯ ނުވަތަ ނުފެނޭތޯ 
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ނޑަށްހީވަނީ. ވޯޓެއް  އެގޮތަށް ސުވާލުކުރެއްވިމާ ރަނގަޅުވާނެހެން އަޅުގަ

އެއީ ވޯޓުދެވޭނީ ހަމަ އެންމެގޮތަކަށްތޯ ނުވަތަ ތަފާތު އިޞްލާޙުތައް 

އައިއްސަ އޮވެއްޖިއްޔާ ތަފާތު އިޞްލާޙުތަކަށްވެސް ވޯޓަށް ދެވޭނެތޯ. 

 1770ފިއްޔާ އެހެންވެ މިދެގޮތުން ކުރެ ކޮންމެސް އެއްގޮތެއް މަޖިލީހުން ނިންމަވައި

ނޑުމެންނަށް ޑްރާފްޓްކުރަން ފަސޭހަވާނެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު  އަޅުގަ

ނޑު މިހާރުމި އެއްވެސް މެންބަރު އައްޑުއަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވައިފި އިޞްލާޙެއް އެހެން މެންބަރަކު ހުށައެއް ނާޅުއްވާ. 

ނޑަށްހީވަނީ މިހާރުވެސް އަދިވެސް އެޑްރާފްޓު ކުރާ ނުވަތަ ގަވާއިދު އަޅުގަ

ނޑަށްހީވަނީ   1775ކޮމިޓީއޮތުމާއެކު އެޚިޔާލާ�ާއެއްކޮން ކޮމިޓީއަށް ދިޔައީމާ އަޅުގަ

އެތަނުގަ އަދި ޑރ. ޙުސެއިން ރަޝީދު  ހުށަހެޅުއްވިހެން އިންޓްރެސްޓަޑް 

ޕާރޓީޒް ވެސް އެއަށް ޖޮއިންކުރެއްވޭގޮތަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭގޮތަށް 

ގެން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އައިއްސިއްޔާ އޮވެގެން އިޞްލާޙުކުރެވި 

ނޑުމެންނަށް ފާސްކުރަން ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލްއެއް އަތުވެދާނޭ. އާދެ،  އަޅުގަ

 1780ވަގުތުވެސް ވަރަށް ކުޑަތަންވެއްޖެ. ދައުރުވެސް އެއްގޮތަކުން 

ނޑުމެންގެ ދައުރުވެސް ނިމެނީ. އެހެންވީމާ  ދަންނަވަންޏާ�ާ އަޅުގަ

ނޑުވެސް ދ.  މިފުރުޞަތުގާ މަޢުޟޫއުން ބޭރުވިކަމުގާވިޔަސް�ް އަޅުގަ

 20އަތޮޅުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރެއް ދަންނަވާލަންޖެހޭ 

ނޑު ބޭންދެވީތީ ޝުކުރިއްޔާ.  ނޑީގާ އަޅުގަ  އަހަރުދުވަސް ވަންދެން މިގޮ

 1785 

ނޑުހަ  ވާހަކަދެއްކެވުން: ސަތުންރިޔާ މަ އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިވަޑައިގަތުމަށް އަޅުގަ

ފުރިހަމައަށް އިޖާބަދޭނަން އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން 

ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގެންފަހުރީމާ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. 

އާދެ، މުޅިން ފުރަތަމަފަހަރަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާބޭފުޅަށްކަމަށްވާތީ. ދެން 

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނީ ފާދިއްޕޮޅުގެ   1790ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

 އަލްއުސްތާޛް ޙުސެއިން އިބްރާހީމް. 
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ނޑު ފުރުޞަތަކަށްއެދި   ފާދިއްޕޮޅު މެންބަރު  އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު ބަހުސްކުރަމުންމިދާ މައްސަލައާމެދު.  ޙުސައިން އިބްރާހީމް   މިދަންނަވާލީ އަޅުގަ

 1795އްޔެވެސް އަދި މިއަދުވެސް ވަކިގޮތެއް ނިމިފައިނުވާތީ އެގޮތެއްގެމައްޗަށް އި  ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު އިއްޔެވެސް ވާހަކަދެއްކި އުސޫލުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ  އަޅުގަ

ނޑު  ނޑުގެވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލުމަށްޓަކާ. އާދެ، އަޅުގަ އަޅުގަ

ވާއިދާމެދު މިދަންވާލަނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ގަވާއިދު މަޖިލީހުން ގަ

މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމުގާ މާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކާމެދު 

ނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލު   1800ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މިބަހުސްގާ އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން. އާދެ، ވަރަށްބޮޑަށް ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  އަޅުގަ

ނޑު މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވެސް ވަރަށްބޮ ޑަށް މަޢާފާއެކު އަޅުގަ

ނޑު ހުށަނާޅަން.  ނޑުހުރީ މި ހުށަހެޅުން އަޅުގަ މިދަންނަވަނީ އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ  ނޑުގެ ޒަމީރު އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް ދެން ހަމަ އަޅުގަ

 1805މަޖުބޫރުކުރީ މީވެސް ހުށަހަޅާލާށޭ. އޭރަށް ފަހަރުގާ އެހެންބޭފުޅުންގެ 

ކަށީގެންވާކަމެކޭ. އާދެ، ޚިޔާލުފުޅެއްވެސް މިއާ އެއްގޮތްވުމަކީ އެ

ނޑުގެ ހުށަހެޅުންވެސް ހުށަހަޅާލަން ޤަޞްދުކުރީ. އާދެ،  އެހެންވެގެން އަޅުގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމުގާ 

މާއްދާއަކަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި 

 1810އިދު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާންވެގެންވާގޮތުގެމަތިންނޭ. )ހ( ގަވާ 

ހުށަހެޅުމަކަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިވާނަމަ އެއިޞްލާޙަކާމެދު 

މަޖިލީހުގާ ބަހުސްކުރާނީއޭ. )ށ( ހުށަހަޅަން އޞްލާޙުތަކަށް�ް ތާއީދުލިބި 

ބަހުސްގެވަގުތު ނިމުމުން ހުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައިވާ ތަރުތީބުން 

ހާނީއޭ. މިގޮތުން އެއް އިޞްލާޙަކަށްފަހު އަނެއް އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އަ

ނޑައެޅިފައިވާ   1815އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓަށް އަހާ މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްވުމަށް ކަ

އަޣްލަބިއްޔަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެންމެގިނަވޯޓު ލިބުނު އިޞްލާޙެއް އެއީ 

ނޑައަޅާނީއޭ.  )ނ( ޢަމަލުކުރުމުގާ މަޖިލީހުން ޚިޔާރުކުރާ އިޞްލާޙުކަމުގާ ކަ

ނޑައެޅިފަވާ އަޣްލަބިއްޔަތު  މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ކަ
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ނުލިބުމުނުނަމަ އެއިޞްލާޙު ނުވަތަ އިޞްލާޙުތައް ފާސްނުވީކަމުގާ 

 1820ކަނޑައަޅާ އެއިޞްލާޙުތަކާމެދު އަލުން މިމަޖިލީހުގާ ބަހުސްކޮށް ކުރެވުނު 

ބަހުސްގެ އަލީގާ އަލުން އެހުށަހެޅުމެއް ޑްރާފްޓުކުރުމަށް 

ކުރާކޮމެޓީއަށް ފޮނުވާނީއޭ. )ރ( ށ. ގައި ޑްރާފްޓު

ބަޔާންވެގެންވާގޮތުގެމަތިން ވޯޓުނެގުމުގާ އެއް އިޞްލާޙަށްވުރެ ގިނަ 

އިޞްލާޙަށް ވޯޓުލިބި އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ވަކިގޮތެއް ޚިޔާރު ނުކުރެވުނީކަމުގާ 

 1825ބަލާ މަޖިލީހުގާ އަލުން އެއާމެދު ބަހުސްކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށާ 

ލީހުގާ ކުރެވުނު ބަހުސްތަކުގެމައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އަލުން މަޖި

އެހުށަހެޅުމެއް ޑްރާފްޓްކުރުމަށް ގަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާނީއޭ. )ބ( 

ވޯޓުދިނުމުގާ އެމެންބަރަކު ޤަބޫލުކުރާ އެއްގޮތަށްވުރެ ގިނަގޮތަށް ގިނަގޮތް 

އާދެ، މިދަންނަވާލީ ހުށަހެޅިފަވާނަމަ އެއިން ކޮންމެގޮތަކަށްމެ ވޯޓުދެވިދާނޭ. 

ނޑުގެ ހުށަހެޅުން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.   1830 އަޅުގަ

 

ނޑު އެއްޗެއްދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރުމި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑަށް ފެން މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު   ނަގޮތް ކުރިމަތިވެފައިވާ�ާ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

ސާފުކޮސް ދަންނަވާލަން. އެހެންމިދެންނެވީ މީގެކުރިން ވޯޓަށް އެހުނުއިރުގަ   ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1835އަދި ބައެއް އިޢްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއިރުގަ 

ނޑުމެންނަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނާ ވޯޓުދެއްވިގޮތާ އެއްބައިނުވެވިގެން  އަޅުގަ

ސާފުކޮށް ސީދާ ބަޔާންކުރުމަށްޓަކާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަގޮތް

އިޢްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ވިދާޅުވެފަވާތީ އެއްޗެއް 

ދަންނަވާލަން މަޖުބޫރުވަނީ. ތ. އަތޮޅުގެ�ެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

ނޑަށް  ނޑު ބައިތަކަށް އަޅުގަ  1840ޢަފީފު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ގެ މައިގަ

ވޭ އެއްޕޮއިންޓަކަށް ނޫނިއްޔާ. އިޢްޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރެ 

ނޑަށް  ނޑު ކުރިން މި ޚިޔާލު ނުދައްނަވާ އިނީ އަޅުގަ ނޑުމެން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު މިއުޅެނީ ވަރަށް އަޣްލަބިއްޔަތުކުޑަ ހަނި  ހީކުރެވިފައޮތީ އަޅުގަ

 ބައެއްގެތެރޭގައޭ. އެހެންވުމާއެކީގަ ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތާ އެކީގާ ދާންކަމަށް
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ނޑު  ނޑު އެއްޗެއް ނުދަންނަވާ އިންނެވީ އިނީ. އަޅުގަ  1845ހީކޮށްގެން އަޅުގަ

ނޑު ނުދިނަސް�ް ފާސްވެގެންދާނޭ. އެހެންނަމަވެސް  ހީކުރީ އަޅުގަ

ނޑުގެ  ނޑަށް މަޖުބޫރުވެއްޖެ އަޅުގަ ކަންދިމާކުރިގޮތުން އެހެންނުވެ އަޅުގަ

ބަރުގެ ޕޮޒިޝަން ސާފުކޮށް ދަންނަވަން. އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ނޑުމެން މަޖިލިހުގާ  ވާހަކަފުޅުގާ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވާފަދައިން އަޅުގަ

 1850ޢާންމުގޮތެއްގާ ވޯޓުދީ�ީއުޅޭގޮތާ ބެހޭގޮތުން މިހާރުވެސް މިއިޞްލާޙުތައް 

ނޑުމެންގެ އާދަކާދައަކާ އެއްގޮތްވެފަ  ހުށަހެޅިގެން މިއުޅެނީ. އެއީ�ީ އަޅުގަ

ނޑަކަށް ތާއީދެއްނުކުރެވޭ އެއްކަމަކާ  މިއޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

ބެހޭގޮތުން ތަފާތުގޮތްގޮތަށް ވޯޓުދެއްވާގޮތަށް ފުރުޞަތު އޮންނާކަށެއް. 

އަޅުގަނޑު ސަބަބު ދަންނަވަފާނަން. ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 1855ވާހަކަފުޅު ވިދާޅުވިފަދައިން އެންމެފުރަތަމަ އެންމެމޮޅުގޮތް ދެން އެއަށްފަހު 

ނައަށް މޮޅުގޮތް. ތިންވަނަގޮތް ހަތަރުވަނަގޮތް އެހެންގޮސް ދެން އެއަށްވުރެ އޭ

އޭނައަށް އެންމެ ނުފެންނަގޮތަށް ވޯޓު�ުދެއްވާގޮތަށް މިނިމެނީ. އެއީ 

ކޮންމެފަހަރަކުވެސް ވޯޓުގަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަނޭ. އެގޮތް ފާސްވެސްވެދާނެ 

ނޑު ނުދެކެން ރަނގަޅުގޮތެއްކަމަކަށް�ް. ވީމާ ޢިއްޒަތެރި  އެއީ އަޅުގަ

 1860ންބަރުން އެއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކި ދެއްކި ވާހަކަފުޅުތަކަށް މެ

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  އަޅުގަ

ނޑަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ޕޮއިންޓަކީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް  އަޅުގަ

އޮންނަންއެބަޖެހޭ  ފާސްނުވެއްޖިއްޔާ ދެން އެމެންބަރަށް ފުރުޞަތު

ޑްރާފްޓްކުރި ކޮމިޓީން ހުށަހެޅިގޮތަށް މެދުގަ ގޮތެއް ނިންމަވަން. އެއީ އެއާ 

ނޑު އަމިއްލަ   1865އެއްކޮޅަށް ވޯޓުދެއްވާ ނޫނީ އެއާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުދެއްވުން. އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަފާނަން ވޭތުވެދިޔަ  ހަކަށް  25ތަޖުރިބާއިން އަޅުގަ

ސައްކަތް ކޮށްފަ އޮތްގޮތެއްގެ ވާހަކަ.  އަހަރުތަކުގެތެރޭގަ އަޅުގަނޑު މަ

ނޑު ސަރުކާރުގެ ފަހަތު ބެންޗުގައިންޒަމާނުގާ މިހެން ދެންނެވީމާ  އަޅުގަ

އެނގިވަޑާއިގަންނަވާނެ ކަންނޭނގެ އިނގިރޭސި ދެނެވަޑައިންނަވާނެ 

 1870އިނގިރޭސި ދެނެވަޑައިންނަވާނެ ކަންނޭނގެ އިނގިރޭސި ގަވަރމަންޓް 
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ރޒް�ްގެ ގޮތުގާ އިންޒަ ނޑުމެން ބައެއްފަހަރާ ހުށަހެޅޭ ބެކްވިންޗާ މާނުގާ އަޅުގަ

އެކިއެކި ބިލްތަކަށް އިޞްލާޙުތަށް ހުށަހަޅަން މަޖިލީހަށް. ހުށަހަޅައިގެން ލިބޭ 

ނޑު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ލިބޭ  ނޑުގެ އަޅުގަ ކާމިޔަބީއަކީ އަޅުގަ

ނޑުގެ ވޯޓާ ތާއިދުކުރެއް  2ވޯޓަށް އަ�ަހާއިރުގާ ލިބެނީ  ވި ވޯޓު. އެއީ އަޅުގަ

ނޑުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ތާއީދު ނުލިބިވެސް   1875ބޭފުޅާގެ ވޯޓު. ބައެއްފަހަރަށް އަޅުގަ

ނޑު މަޖިލީހުގެ ޑިބޭޓުގާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  އެބަދޭ. އެކަމަކު އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ޚިޔާލު ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުންގެންދަން.  ބައިވެރިވަން. އަޅުގަ

ނޑު އިޞްލާޙު ގެންނަން ފެންނަ ސަބަބަކީ ނޑު ގޮތަށް ބިލަށް  އަޅުގަ މައިގަ

ނޑާ އެބިލާ  ނޑު ބޭނުންވޭ. އަޅުގަ ބަލާލާއިރުގަ އެބިލް ފާސްކުރަން އަޅުގަ

 1880އިދިކޮޅެއްނޫން ސަރުކާރުން އެހުށަހަޅުއްވާފަ ފޮނުވާފަ އޮންނަ ބިލަކާ 

ނޑުދެކޭގޮތުގަ އެބިލް ފުރިހަމަވާނެ  އިދިކޮޅެއްނޫން. ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ނޑު އިޞްލާޙާއެކީ ފާސްވެއް ޖިއްޔާ. އެހެންނަމަވެސް ވޯޓަށް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅާގޮތް ފާސްނުވެގެން މުޅި ބިލް ފާސްކުރަން�ް ވޯޓަށް  އަޅުގަ

ނޑު  ނޑު އަބަދުވެސް ބިލް ފާސްކުރަން ވޯޓުދެން. އަޅުގަ އައްސަވާއިރު އަޅުގަ

ނޑު މިގެންގުޅޭ އުސޫލާއެއްގޮތަށް   1885މިހާރުވެސް ހަނދާއެބަހަރި އަޅުގަ

އޭނަ ނަންފުޅު މި މަޖިލީހުގަ ދަންނަވާކަށް މަސައްކަތްކުރި އެއްބޭފުޅެއް 

މިހާރު ބޭނުމެއްނޫން އެއީ މިހާރު ވަރަށްބޮޑު ޢިއްޒަތްތެރިއެއް އެއީ. 

ވަރަށްބޮޑު ޢިއްޒަތްތެރިއެއް. މިހާރު ޕޮލިޓިކްސްއިން ދުރުގައި އުޅުއްވާ 

ބޭފުޅެއް އެއީ. އެހެންވުމާއެކީގައި ނަންދަންނަވާކަށް ބޭނުންފުޅެއްނޫން. 

 1890ތޮޅުގެ މެންބަރުކަން އޭރު ކުރެއްވި. އޭނާވެސް ވޯޓު ދެއްވަމުން ދެކުނުގެ އަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ވިއްޔާ އެފުރުޞަތު  ގެންދެވީ މިދެންނެވިގޮތަށް. ވީމާ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިގޮތަށް  އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އަދިވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމާއިރުގައިވެސް އެޑްރާފްޓަށް ވޯޓު ދިނުމު  ގެ އަޅުގަ

ފުރުޞަތު އޮންނަން އެބަޖެހެއޭ. ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކޮށްގެން މިގެންނަނީ 

 1895ކޮމިޓީއަކުން. އެކޮމިޓީގެ ބައެއް ބޭފުޅުން މިހާރު ހަމަ ނަންބަރު އެވަ 

ވިދާޅުވޭ. ނަންބަރެއް ނޫން ކަންނޭނގެ މުހިންމީ. މަޖިލީހުން މަސައްކަތެއް 



 74 

ކޮމިޓީއެއް. ދެން  ކުރުމަށް ވަކިބަޔަކާ ޙަވާލުކުރައްވާފައި ވަނީ. އެއީ

 25އެކޮމިޓީން މަސައްކަތް ނިންމަވައިގެން އަންނައިރުގައި މިއަންނަނީ 

ބޭފުޅުން ހިމެނި ވަޑައިގަތަސް. އެއީ  10ބޭފުޅުން ހިމެނި ވަޑައިގަތަސް. 

 1900ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތެއް. މަޖިލީހުން މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރެއްވި ކޮމިޓީން�ް  

މާ ޢަދަދު އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން ނިންމި މަސައްކަތް ހުށަހެޅޭނީ. ވީ

ކަންނޭނގެ. ބައެއް ފަހަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި އެބަ 

ބޭފުޅުންނޭ.  10ބޭފުޅުންނޭ.  25ޢަދަދަށް ބާރު ލައްވާފައި އެބަ ވިދާޅުވޭ 

އެއެއްނޫންކަންނޭނގެ މީގެ އިޝޫއަކަށް ވާންޖެހޭނީ. މިމަސައްކަތް 

 1905ނިންމާނީ އެބައެއް ހުށައެޅުން. ވީމާ އެއާ ބެހޭގޮތުން  ވާންޖެހޭނީ ކޮމިޓީން

ނޑަށް ފެންނަނީ.  ވޯޓު ދެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް�ް އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ބަލަމާތޯ މުޅިއަކުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭރު 

ކަށް ޤައުމުތަކުގެ ޕާލަމެންޓް އޮންނަގޮތަށް މިކަންތައް އަދި ރާއްޖެއަކު ކުރެވޭ

ނެތް. ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގައި އަދި ނެތް ޕާޓީ އުޞޫލެއް. އެހެންވުމާ އެކީގައި 

 1910ކޮމިޓީއަކަށް ދިއަޔަސް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ގެންގުޅުއްވަނީ ހަމަ އެބޭފުޅުންގެ 

އަމިއްލަ ޚިޔާލުފުޅުތައް. ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައި ހުންނަ 

ބިނާކުރައްވާފައި ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ޢިލްމަކާ ތަޖުރިބާއެއްގެ މައްޗަށް 

ރަނގަޅު ގޮތެއް ހުށަހަޅުއްވަނީ. ދެން ކޮށާ މަށާ ގޮތްގޮތް ހަދައިގެން 

ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން�ް މިތަނަށް އަންނަނީ. އެހެންވުމާ އެކީގައި 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ ކޮމޓީ�ިގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާގޮ�ަ�ަތަށް   1915އަޅުގަ

ން މިދެންނެވީ ވަކި އެއްގޮތަކަށް ވޯޓުދެވޭ އިރުގައިވެސް ނިންމަވާކަށް�ް. އެހެ

ނޑަށް ފެންނަނީ  ނޑު ބަލާލަން ނިންމަވަން އަޅުގަ އެއްގޮތެއްކަމަށް އަޅުގަ

ހަމައެކަނި އިޞްލާޙުތައް. ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައި އޮތްގޮތަކީ އެއި ވަކި 

ނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން  ގޮތެއްކަމަށް ބައްލަވާފައި ގެންދަވަން އަޅުގަ

 1920ޒަތްތެރި ރައީސް. ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޢިއް

އަވަސްކުރަން އެހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާލުފުޅަށް ތާއީދުކުރެވޭ. ދ. އަތޮޅުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްވި ޚިޔާޅުފުޅަކީ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުއްވުމެއް 
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ނޑަށް ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މިވަގުތު މިދާގޮ ތުން އަޅުގަ

ހީވަނީ ކޮންމެހެން އެހުށަހެޅުމާ އެކީގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއަސް 

ނޑުމެންނަށް އެއަށްވުރެ ރަނގަޅު މަގެއް ފެނިދާނެ ކަންނޭނގެ.   1925އަޅުގަ

އެކަމަކު ޙަޤީޤަތުގައި މިމައްސަލައަށް ނިމުމެއް އަންނާނީ އެވިދާޅުވިގޮތަށް 

އް ނިންމެވީމާ. ޢިއްޒަތްތެރި އެމައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުން ގޮތެ

ނޑުމެންވެސް ބޭނުންވޭ މިވޯޓުދޭއިރުގައި ގިނަ ބޭފުޅުން ވޯޓު  ރައީސް. އަޅުގަ

ދެއްވަނީ މިވެނި ގޮތަކަށްކަން އެނގޭ ކަމަށްވަނީ ވިއްޔާ އެގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން 

 1930ބޭނުންވޭ. އަވަހަށް ނިންމަވާ ލައްވަން. ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

އި އެބަ ވިދާޅުވޭ ގިނަބޭފުޅުން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަފުޅުގަ

ގޮތަކައިގެން ކުރިއަށްދާން. އެކަމަކު އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް 

ކުރިއަށްދާން ކިހިނެތްތޯ އެނގޭނީ. އެއީ ވޯޓުން އެކަނި މިއެނގެނީ. 

ރު ގިނަބޭފުޅުން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންނެވީ ކިހިނެތްތޯ. އަދި ދެތިން ހަތަ

 1935ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއަސް�ް ނޭނގެ ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ތާއީދުއޮތީ 

އެގޮތަށްކަމަކަށް، ވީމާ އެހެން ދިއުމަކީ އަދި ދަތިކަމަކަށް ވެދާނެ 

ނޑުމެންނަށް  ކަންނޭނގެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮމިޓީއަކަށް އަލުން އަޅުގަ

. ބޭބޭފުޅުންގެ މައްސަލަ މިފޮނުވެނީ ޚިޔާލު އެއްގޮތް ކުރެވޭތޯ ބަލަން

ވާހަކަފުޅުން އަޅުނގަޑަށް ހީވާގޮތުގައި ވިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

 1940މިހާރުވެސް ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް މަސައްކަތްޕުޅު އެބަކުރައްވާ 

ނުރަސްމީގޮތުންވެސް ޚިޔާލު އެއްގޮތް ކުރެއްވަން ވެގެން ބޭބޭފުޅުންނާ 

އްކަތްޕުޅު ރައީސްގެ ފަރާތްޕުޅުން ދައުވަތު ދެއްވައިގެންވެސް މަސ

ނޑު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ މަސައްކަތްޕުޅު ގެންދަވާ  އެބަގެންދަވާ. އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރާ މިހާރު ޑްރާފްޓުން ކޮމިޓީއަށް  ގޮތާމެދު. ދެން އަޅުގަ

 1945މައްސަލަތަކެއް ފޮނުވިދާނެ ބާއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް 

ނޑު ކޮއްޓާ ލަން ނުޖެހޭ އުޞޫލީ މަޢާފަށް ދަންނަވަންޖެހޭ. މިއީ އަޅުގަ

މައްސަލައެއް ކަންނޭނގެ. އެއީ ކޮމިޓީއެއް ހޮއްވަވާފައި ކޮމިޓީއާ ޙަވާލު 

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް  ކުރެއްވީ ވަކި މަސައްކަތެއް. އަޅުގަ
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މިތަނަށް ގެނެވިއްޖެ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީހުގައި އޮންނަ ޑްރާފްޓިން 

 1950ސައްކަތަކާ ކޮމިޓީއާ ޙަވާލު ކުރެވި ކޮމިޓީއަށްވެސް ނޫން. ހަމަވަކި މަ

އެމަސައްކަތް ނިންމަވައިގެން ކޮމިޓީން ގެންނަވައިފި. މަޖިލީހުން ބަލައިވެސް 

ނޑަށް ހީވަނީ. ދެން ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހި ވަޑައިނުގަންނަވާނެ  ގެންފިހެން އަޅުގަ

ބައެއް އިޞްލާހުތައް ގެންނަވަންޏާ، އެއިޞްލާޙުތައް އެހެން ގޮތަކަށް 

ނޑު ހިތަށްއަރާ މަޖިލީހުން ވަކިގޮތެއް ކަންނޭނގެ  ގެންނަވަން ޖެހޭނީ. އަޅުގަ

 1955ނުނިންމަވާ ކަމަށްވަންޏާ ދެން ޑްރާފްޓިން ކޮމިޓީއަށޭ ވިދާޅުވެފައި ދެން 

ނޑު ދަންނަވަން  އެމައްސަލަތަކަށް ފޮނުއްވިދާނެ ބާއޭ. ދެން އަޅުގަ

އިތުރު ބޭނުންވަނީ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއްގެ ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެ�ެރި ރައީސް. 

ހުށަހެޅުމެކޭ މިދަންނަވަންޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް މިތަނަށް މިހުށަހެޅޭ 

އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވަން ވަރަށް އުދަނގޫވޭ. ސަބަބަކީ 

 1960ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ދެންމެވެސް ކަރުދާސްކޮޅެއްގެ އިޞްލާޙެއް 

އިޞްލާޙު ކުރައްވަން ވިދާޅުވެއްޖެ. ލިޔުމެއް ބައްލަވައިގެން. އެބޭފުޅަކު 

ނޑަށް ހީވަނީ.  ހުށަހަޅާފައި ހުރި މާއްދާތައް ޕޮއިންޓްތައް ރަނގަޅުހެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަތުގައި ލިޔުމެއް ނެތްކަމުގައި ވަންޏާ  އެހެންނަމަވެސް އަޅު�ުގަ

އެވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށްވޭ. އެއިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަން. ކުރީގެ 

ނޑު ދަންނަވާފައި އޮންނާނެ އިޞްލާޙެއް  ޖަލްސާއެއްގައިވެސް  1965އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު ނޯޓިސް ދީގެން އިޞްލާޙެއް މިހުށަހެޅޭނީ. 

ޑްރާފްޓް އޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅަށް ގޮސްފައި. 

އެހެންވެއްޖެއްޔާ ދެން އެހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނީ ކުރިން 

ނޑަށް  ނޯޓިސް ދެއްވައިގެންނޭ. ލިޔުމަކުންނޭ ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭނީ. އަޅުގަ

ނޑިމެން އެއްބަސްވެފައި އޮތީ އެއަށްވުރެ ކުދިކުދި   1970ހީވާގޮތުގައި ވިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް�ް ހުށަހެޅޭނީ.  އިޞްލާޙުތަކޭ މަޖިލީހުގައި މިތާ ތިބެފައި އަޅުގަ

ނޑު އެދެން އިޞްލާޙުގެ ވާހަކަ މިހާރު މިޑްރާފްޓް ކުރައްވާ  ވީމާ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވާގޮތުގައި  ބައިގަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާނެގޮތް ކަމަށްވަންޏާ. އަޅުގަ

ވިއްޔާ ޅ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުމުގައި 
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 1975އިޞްލާޙު ހުށަހާޅުއްވާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ އެބައޮތް ލިޔުއްވާފައި. އެވާހަކަ 

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން ކުރިން ހުށަހަލޫއްވައި ގެންނަވާކަމަށްވަން ޏާ އަޅުގަ

އިޞްލާހެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުން. ދަންނަވަން މިއުޅޭ އެއްޗަކީ މަޖިލީހަށް 

މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިގެން ޑްރާފްޓެއް ހުށަހެޅިގެން ޑްރާފްޓެއް 

ހުށަހަޅުއްވާކަމަށް ވަންޏާ އެއިޞްލާޙަކީ މެންބަރުންނަށް ނޯޓިސް 

 1980ގަންނަވައިގެން ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙެއް ކަހަ�ަލަގޮތަކަށް އޮތުން ލިބިވަޑައި 

ނޫނިއްޔާ އެން�ްމެ ކުޑަވެގެންވެސް ލިޔުމަކުން މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅު 

މައްޗަށް އެ އިޞްލާޙެއް ލިބޭކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން 

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދެން. އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ  އަޅުގަ

ކުރިން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ނިންމާ ހިސާބަށް 

ނޑަ�ަށް ފުރުޞަތު އެބަލިބޭ. ވަރަށްބޮޑަށް މަޢާފަށް   1985ދިޔައީމާ އަޅުގަ

ދަންނަވަންޖެހޭ. ގިނަވަގުތު ތަކެއް ހޭދަކުރީތީވެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވަން. 

 

 މެންބަރުންގެ  55ރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމެއް ފާސްކުރުމަށް ޝުކު މިދަލުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ 

 1990 އަޣުލަބިއްޔަތެއް ލިބުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް. އަދި އަމުދުން މިކަން  ޔާމީން هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ މިހާ ހާޒިރީ ދަށްކޮށް އުޅޭ  ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޅުގަ

ނޑަށް ބޮޑަށް ތާއީދު ކުރެވެނީ ކަމެއް ޖަލްސާތަކު ގައި. އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިގެން  ފާސްކުރެވޭތޯ ބާރުލެވޭގޮތަށް އަޅުގަ

ކުރިއަށް ގެންދަން. އެއީ ކަންނޭނގެ މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމުމުގައި�ް ހަމަ 

 1995ބޮޑު އުޞޫލަކަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނައިގެން ކަމެއް ނިންމުމުގައިވެސް އެންމެ

ވާންވާނީ ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ފާސްކުރުމަށް ގޮތްތަކެއް ނެރެވެވޭތޯ 

މަސައްކަތް ކުރުން ކަންނޭނގެ. މިމޭރުމުން މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑަށް  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އަޅުގަ

ންގެ އަޣުލަބިއްޔަތެއް ހޯދާއިރު މެންބަރު 55ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދު ކުރެވޭ. 

ނޑަށް މިހާރު މިއުޅޭ މައްސަލައިގާ ހަމަ ވަރަށްބޮޑު ދެމައްސަލައެއް�ް   2000އަޅުގަ
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މިދިމާވަނީ. އެއްމައްސަލައަކީ މައްސަލައަކަށް ޚިޔާލުތައް އަންނައިރު 

މިމާއްދާއަކަށް ޚިޔާލުތައް އަންނައިރު ހަމަ ޚިޔާލުތަކުގެ މަޙުފޫމުގައި ތަފާތު 

ކޮޅު ނޫނިއްޔާ އަރާރުންވާ މަޙުފޫ�ޫމް ހުންނަ މައްސަލަތަކުގައި ނޫނިއްޔާ އިދި 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އެއްމައްސަލައަކަށް އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު  އަޅުގަ

 2005ވޯޓުދިން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އުޞޫލު ގެންގުޅުއްވާ މެންބަރުންކަމުގައި 

ންޏާ ވޯޓެއް ގައި ތަފާ�ާތު އުޅޭކަމަށް ވަންޏާ ތަފާތު ދެގޮތަކަށް މަޙުފޫމްވަ

ނޑުމެން ކުރީގައި މިދެއްކުނު ވާހަކަ  ނުދެއްވާނޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ފޫމް އެކައްޗެކޭ. އެހެންނަމަ�ަވެސް އޭގެ ގައި މިދެއްކުނު ވާހަކައަކީ މަޙްތަކު

އި އުޅޭ މައްސަލަތައް އު�ުޅޭދާނޭ. ޢިބާރާތް ކުރުމުގައި ޑްރާފްޓިންގަ

 2010ބާރާތް ރަނގަޅު ޢި ރުން އެއެހެންކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ތަފާތު މެންބަ

އެއްޗެއް ސާފުކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ ތަފާތު  ކުރައްވަން�ް ބުނާ

ނޑު ހިތަ އަރަނީ  ށް�ްއިޞްލާޙުތައް އަތުވެދާނޭ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަމެއް ފާސްކުރަން ބޭނުންކަމަށް ވަންޏާ އެއް ޚިޔާލަށްވުރެ  އަޅު�ުގަ

ރުޞަތު އޮވެއްޖެކަމަށްވަނީ ވިއްޔާ މަޖިލީހުގައި ގިނަ ޚިޔާލަށް ވޯޓު ދެވޭނެ ފު

 2015މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ހަމަ މުއްސަދިކަން އިތުރޭ އެވަނީ. އެއިޚްތިޔާރު 

ނޑު ހަމަ ޤަބޫލެއް ނުކުރާނަން އުޞޫލު  އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަޅުގަ

 ކަކަށް ވޯޓުދީފައި ފޫމްތަމަށްވަނީ ވިއްޔާ އަރާރުންވާ މަޙްހިފަހައްޓަން ބޭނުންކަ

ނޑު އިދިކޮޅު މަޙް ފޫމް ތަކަ�ަކަށް ހަމަ އެމެންބަރު ވޯޓު ދެއްވަފާނެއެކޭ. އަޅުގަ

ހިތެއް ނުބުނޭ އެމެންބަރެއްގެ ކޮންޝަންސް އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރާނެކަމަކަށް. 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިހާބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ކަމެއް   2020އެހެންވީމާ އަޅުގަ

ނޑަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވެނީ ފާސްކުރަން އެއޮންނަ ޙާލަތްތަކުގައި އަޅުގަ

ބާރާތުން އިޞްލާޙު ސް ބުނެވިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް ޢިއުޞޫލަށް ބަދަލު ނައި

ކުރުމަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުތައް ގެންނައިރު ހަމަ އިޞްލާޙެއް ގެންނަކަމަށް 

ވަންޏާ ކުރިން ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކަށް އިޚްތިޔާރު އޮތްކަމަށްވަނީ ވިއްޔާ 

ނޑުމެން ކަމެ   2025އް ފާސްކުރަން ފަސޭހަވާނޭ. މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަ

ނޑު މިއަދު މިއުޅޭ މައްސަލާގައި ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި  އަޅުގަ
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އެއްއިޞްލާޙަށް އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ވޯޓު ދެއްވޭނެތޯ. ނުވަތަ ހަމަ 

ރީ މިހާ މިއަދުގެ ހާޒި .އެންމެ ވޯޓެއްތޯ ދެއްވޭނީ މިކުރާ ސުވާލުގައި

ނޑު ހަ�ަމަށް�ްދަ ހިތަކަށް ނުފެނޭ މިހާ ޑައިވާސް ދެޚިޔާލު އޮއްވާ  ވީމާ އަޅުގަ

 2030މެންބަރުން އަދި މިހާރުގެ  69މިކަންގޮތަކަށް ނިންމެވިދާނެ ކަމަކަށް. އެއީ 

އިތުރެއް ނުވެސްވޭ  އްލެވިއަސް އަދި މާބޮޑު ޢަދަދެއްޖަލްސާގައި ހާޒިރީ ބެ

ތަކަށް ނުނިމޭ ކަމަށްވަންޏާ އަނެއްކާ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ މިމައްސަލަ ގޮ

ތިޔާރު ކުރަނީ އިޚްތިޔާރު ކުރާއިރުގައި މިއިޚް  މަލްޓިޕްލް ވޯޓިންގައި

ފޫމް ނޑުމެންނަށް ކޮންސެޕްޗުއަލީ މަޙްކިހިނެއްތޯ. އެކަންވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފަހުން ކުރެވިގެން އަންޑަ  2035ސްޓޭންޑް ވެގެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިދެކެވޭ ވާހަކަ ހަމަ އަޅުގަނޫނިއްޔާ ހިއެއްނުވޭ އަ ނޑުމެން ޅުގަ

 3ވޯޓު ލިބުނީ  52ނެތް. އިއްޔެގައި ވޯޓުގައި  ހެންވޯޓުލާއިރުގައި އެނގޭނެ�ެ

ނޑަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް އިއްޔެގެ  މެންބަރުން ވޯޓު ނުދެއްވަނީ. އަޅުގަ

ނޑަކަށް ނުފެނުނު މިބުނާ މަޙް މައްސަ�ަލާގައި އަ  ފޫމް އަރާރުމެއް ޅުގަ

 2040ތުވެދާނެ ކަމަކަށް. ހަމަ ޢިބާރާތް ކުރުމުގައި ޑްރާފްޓް ކުރުމުގައި އުޅުނު އަ

ވޯޓު ނުލިބިގެން ދިޔައީ. އެހެންނޫންނަމަ އިއްޔެގެ  3މައްސަލައެއްގެ ތެރޭގައި 

ޚިޔާލަށް  ހާޒިރީ އެހާ ދަށްއިރުވެސް މަލްޓިޕްލް ވޯޓިންއަށް ނޫނިއްޔާ އެއް

ހަ�ަމަ ފާސްވެގެން ދިޔައީސް.  އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ދެއްވާ ވޯޓަށް

ޢިބާރާތް ކުރެއްވުން ރަނގަޅުނަމަ ހަމަ އެކަން ވެގެން ދިޔައީސް. މިސާލަކަށް 

 2045ކަމަށްވަންޏާ ދެން އަލުން ޑްރާފްޓް  އެއްވެސްގޮތަކަށް ފާސްނުވެއްޖެ

ކުރައްވާނިއްޔޭ. ބަހުސް ކުރުމަށްފަހު ޑްރާފްޓް ކުރާނީއޭ. ބުނީމާ 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ހަމަ ބައެއް މެންބަރުން ހަމަ އެމެންބަރުން ޤަބޫލު  އަޅުގަ

އެކީ މެންބަރުންނަށް ސާފުވެ ވެޑާއިނުގަންނަވާތީ ތިވިދާޅުވީ ތީއާ ކުރައްވާ

އެ ޑްރާފްޓުކުރާނީ  .އެހެންވެއްޖިއްޔާ ޑްރާފްޓްކުރާނީ ކޮންބައެއްހެއްޔޭ

 2050 ކޮންބައެއްކަމަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް އޭގައި ލިޔުއްވާލެއްވިފައި 

ނޫނީ ގަވާއިދު  ރު�ި އޮތްކަމަށް އެއީ މި ގަވާއިދު އިޞްލާޙު ކުރުމަށް ނެގޭއި

ނޑު ހަމަ ޔަޤީ�ީން ށް�ް ނެގޭ ކޮމެޓީއެކޭ ލިޔު�ުއްވުނުއެކުލަވާލުމަ ނަމަ އަޅުގަ
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އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ނޭނގެ. އިއްޔެ އެ ވޯޓު ފާސްވީސް ކަން

ނޑަށް ހަމަ އުޞޫލީ ބޮޑެ ތި މައްސަލަތަކުގައި މިއުޅޭ ވާހަކައަކީ އަޅުގަ

 2055އެއްޙިޔާލަށް ވުރެ  ޓިޕްލް ވޯޓުން ތާއިދު ކުރެވެއޭ.ކަމަ�ަށްވަންޏާ ހަމަ މަލް

ކުރުމަށް އޭގައި އޮންނަ އިބާރާތް ޙްފޫމެއް�ް އިޞްލާޙުގިނަ ޙިޔާލު އޮންނަ މަ

ވޯޓު ދީފައި އަދި އޭގެފަހުން އެ އިޞްލާޙު  1ކަމަށް އަންނަ އިޞްލާޙަކަށް 

ނޑަށް ހަމަ ތާއީއި ވޯޓު ދިފާސްނުވެއްޖެކަމަށް ވަންޏާ ދު ނުން ހަމަ އަ�ަޅުގަ

ބިއްޔަތުން ގެ ބޮޑު އަޣުލަ 55ނގެ ހަމަ އެކަމަށް. އޭރުން ކަންނޭ ކުރެވޭ އިރު

ނޑުމެންނަން ކަންތައްތަށް ނިންމަން ފަސޭހަވާނީ  2060 .ކަމެއް ނިންމާއިރު އަޅުގަ

ޅޭތީ ދެން މިހާރު މިއުޅޭ މައްސަލައިގައިވެސް ހަމަ ހާޒިރީ މައްސަލަ މިހެން އު

ނޑުމެންނަކަށް ހައްލެ އް ނުގެނެވޭނެއޭ. މިހާރު ހިތައްއަރަނީ މިއަކަށް އަޅުގަ

މާ އެކީ އެހެންވީއާ�ާމަދުވީމަ އެހާތަކުން މެންބަރުންގެ އަދަދު މިއޮތްގޮ

ނޑަށް ތާއީދު ކުރެވެއޭ ދ. އަތޮޅު މެންބަރު މުޙަން�ް ބު ހާ�ާމަދު ޝިއަޅުގަ

ނޑުމެ  2065ންނަށް މިހާ ތަފާތު ޑައިވަސް އެހުށަ�ަހެޅުއްވި  ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަ

ވުރެ ގިނަ ވޯޓު ށް ޙިޔާލަށް އެއްވޯޓަ އުޞޫލު އުޅޭތީ އެއީ. އެއް  ދެވި

ވޯޓުތޯ ދެވޭނީ މިއުޞޫލަށް ހަމަ ގޮތެއް  1ނޫންތޯ ނޫނިއްޔާ ހަމަ  ،ދެވޭނެތޯ

މިސާލަކަށް އިއްޔެގައި  ،ލް ވޯޓިންންމެވިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ މަލްޓިޕްނި

ނޑަކަށް ވިސްނުން ހުރި ނޑުމެންގެ މެންބަރުން މިއަދު އަޅުގަ ގޮތާއި އަޅުގަ

 2070ވުރެ ގިނައިން ށް�ްވޯޓަ 53ހުރެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ ހިތުން ހަމަ 

ވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ދެން ވާންވީ ގޮތަކީ ހަމަ ލިބޭނެވެސް ކަންނޭނގެ. އެހެން

ނޑު އެއްގޮތަކަށްވެސް  ޑްރާފްޓިންގައި�ް މިއުޅޭ މައްސަލައާއި އަޅުގަ

ގެންދަވަންވީ ގޮތަކަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާކަށް  އް�ްންތަރިޔާ�ާސަތުން މިކަ

ނޫން މިއުޅެނީކީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރަނީ އެހެން 

 2075ކަމަށްވަންޏާ ހަމަ ދެން ލިޔެވިފައި އޮތީ ކޮންމެ މެންބަރަކު ލިޔެވިފައި އޮތް 

ގެ ލިސްޓަކާ ހަމަ ވިފައި ޢަމަލުކުރަންވީ ޕްރޮސީޖަރއިޞްލާޙު ދެން ލިޔެ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަފަ ށް�ް ހަރަކު ކަމެއް ނިންމިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާއި އަޅުގަ
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ގެ މުޅިއެބައި ނިންމާފައި ހަމަ ވޯޓު ސާފުކުރަން. ދެއްވި ފަސޭހަވާނެ ކަންނޭނ

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 2080 

          އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މިހާރުވެސް ވާހަކަދައްކަވަން  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދެން  .އެބައޮތް ރު ފަސްބޭފުޅަކު އެދިވަޑައިގެންފައި އެދިވަޑައިގެންފައި ހަތަ

ނޑަށް ވެސް މިހާރު ގަޑިޖެހެން ވަރަށް ކައިއެހެންނަމަ ރިވެފައި ވާތީ އަޅުގަ

އާދެ،  .�ެހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވޭނެއޭ�ޭ ދަންނަވާކަށް ނުކެރޭނެ

ނޑު އަޅު  .ފައި އޮތީށް�ްޙިޔާލުކޮ ގައި ނިންމާލަން މިއަދުވެސް 12.30  2085ގަ

އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ފެލިދެ 

ނޑުމެންގެ ގަޑި މިހާރު ވަރަށް ކައިރިވެފައި ދެން އަޅުގަ .ޝާހިދަށްهللا ބްދުޢަ

  .ހީކުރަންކަމަށް  ވާތީ އެކަމަށް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާނެ

 

ނޑު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިއައީ  .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއްޔާ ޝުކުރި ފެލިދެއަތޮޅު މެންބަރު   2090 އަޅުގަ

ކަހަލަ ކޮމްޕްރޮމައިސް ޓެކްސްޓެއް  މަޖިލީހުގައި ޤަ�ަބޫލް ކުރެވިދާނެ ޝާހިދު هللا ބްދުޢަ

 ހުށަހެޅޭތޯ. 

 އެހުށަހެޅުމާއި ހަމައަށް ދިއުމަކީ އެކަށީގެން ހުރީމާވަގުތު މިހާރު ގާތްވެފައި  ވާހަކަދެއްކެވުން�ް:

ނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ދެން މިއޮތް ވަގުތުކޮޅު  ނޫން ކަންނޭނގެ. ވާކަމެއް އަޅުގަ

ނޑަށް އެބޭފުޅުންނާއި ދައްކާލެވުނު   2095ދަންނަވަލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ތެރޭގައި ފާހަގަ ކުރެވުނީ ހުރިހާ  ގެއި ލިބުނު ފުރުޞަތުއާ�ާ ވާހަކަ

މެންނަ�ަށް ން�ްބޭފުޅުންވެސް މިތިއްބެވީ ޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކަދައްކައިގެން އެ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަހަލަ ޓެކްސްޓަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ވަރަށް އެދިވަޑާއިންނަވައޭ 

އަދި މިކަމަށްޓަކައި އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކޮއްދެއްވައިގެން 

ނޑަށް އެކަހަލަ ޓެކްސްޓަކަށް އާދެވިފައި މިހާރު މިއޮތީ. ދ. އަތޮޅު   2100އަޅުގަ

ވުރެ ގިނަވޯޓު ށް�ްބު އެއް ވޯޓަ ހާ�ާޝި މަދުން�ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

ލެ�ެވޭނެތޯ ފުރަތަމަ ސުވާލުކުރެއްވި އެއްބޭފުޅެއް އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު 

ނޑު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން  .ބުހާ�ާޝި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކީ އަޅުގަ
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ކު�ުރައްވައިފި. ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގައި އެއްވޯޓަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓަށް ޤަބޫލު

 2105ތަކުގައި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކުގައި ވޯޓު ނުދެވޭގޮތުގައި އެގޮތަށް އިޞްލާޙު

އެހެންނަމަވެސް ފުރުޞަ�ަތު ތަކެއް ހޯދޭގޮތަށް މަނިކުފާނުވެސް  

އަދި އޭގެ އިތުރުން މިކަމުގައި ބައިވެރި ވަޑައިންނަވާނެ  .ޤަ�ަބޫލުކުރައްވައިފި

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ބޭފުޅުން ހއ. ،ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުންތަށް ހުށަހެޅުއްވި 

މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު މިހެންގޮސް ތ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 2110ޑޮކްޓަރ ރަޝީދު އައްޑުއަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޝަރީފު 

މް އިސްމާޢީ�ީލް އަދި އެހެންގޮސް ހީ�ީމާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ

ބޭފުޅުންނެއް މި ލިއުމުގައި  ސް އެތަ�ަށްއަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީ�ީލް މިހެންގޮ

ވެރިވެ ވަޑައިގެން އެބޭފުޅުން މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށް�ްދެއްވާފައި މިއޮތީ ބައި

ނޑަށް ނެރެވިފައި މިއޮތީތްއެބޭފުޅުންގެ ހި  .ވަރުފުޅާއިއެކީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޤާބޫލުކުރެވިދާނެ ކަހަލަ ލިއުމެއް އިތުރު ޚިޔާލުތަކަކާ   2115އަ�ަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިއަދު ކަންމިދިމާވި ގޮތުން މި  އެކީގައި އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

 . މި ޚިޔާލު މިއަދު ހުށަނާޅާހެންތް�ްޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ މާބޮޑު ފުރުޞަތެއް ނެ

އިގެން ފަހަރެއްގައި ކުރިއަށް އެހެން ޖަލްސާއެއްގައި ހުށަހަޅަ ދެން

ނޑު ޤަ�ަ .ނުދިއުންވެސް އެކަށީގެންވޭ  ސްދުކުރަނީ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑަށް ތަ  2120އޭރުން  .ހަވާލުކުރަން އްޔާރު ކުރެވުނު ލިޔުން ރިޔާ�ާސަތަށްއަޅުގަ

ދެން ރިޔާސަތުން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވައިގެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދެން 

ނޑު  މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށް އަޅުގަ

 އީސް.ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ .އުންމީދުކުރަން

 

ނ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:  2125ޑުމެންނަށް މިއަދު ވަގުތު ނިމޭތީ ވަރަށް އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ އަ�ަޅުގަ

ބޭނުންތެރި ހުށަހެޅުމެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ނައިސް ނިމެންދިމާވީތީ 

އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ފެލިދެއެކަމާ ހިތާ

އެ ހުށަހެޅުއްވުން ކުރެއްވި ފަދައިން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އިޝާރާތް 

ނޑުމެން މެންބަރުންގެ އަރިހަށްވެސް ހުށަހަޅުއްވައި ފިނަމަ އަ�ަޅުގަ
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 2130މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާލަން އަދި ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ 

ފުރުޞަތު ހުޞައިން ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާނެ 

އާދެ އެކަމަށްވެސް މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިގެންދަނީ  .ހޯއްދެވުމަށް

ގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ނވީވަރަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާ

ޑައިގަންނަވާނެ ގޮތަށް މިހާރަށްވުރެ ގިނައިން އެ ފުރުޞަތު ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަ

 2135މިއަދުގެ ، ކަތް ކުރަމުން ގެންދަވާނީ. އާދެއިދާރާއިން މަސައް މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެންނަށް  .ޖަލްސާ މިނިންމާލަނީ ނިންމާލާއިރު ކަންދިމާވިގޮތުން އަޅުގަ

މާދަމާ ޖަލްސާއެއް  ،އެހެންވީމާ ތް.މާދަމާވެސް ޖަލްސާއެއް ބޭއްވޭކަށްނެ

ނޯންނާނެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ މި ޖަލްސާއަކީ ވަކި ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ 

ދަދެއްގެ ޢަ�ަނޑުމެންގެ ޖަލްސާގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް ގިނަ އަޅުގަ 

 2140މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ފަހުގެ ޖަލްސާއަށް ވެގެންދާނެ. 

މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ، އާދެ

ސަބަބުން އެބޭފުޅުން  މުރު ހުސްވުމުގެޢު�ުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެންނަށް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  ވަނަ ދުވަހު ވަކިވެ  27އަޅުގަ

އަލު�ުން އާ މެންބަރުން އަނެއްކާވެސް މަޖިލީހުގެ  .ވަޑައިގަންނަވާނެ

 2145ޖަލްސާގައި  ހެއްދެވުމުން މަޖިލީހުގެގެ ގޮތުގައި ހުވާކުރައްވާ މެންބަރުން

މަޖިލީހުގެ  ،ކުރިން. އާދެ ން އެހެންވީމާ އަލު .ންނެވޭނީބައިވެރިވެ ވަޑައިގެ

ނޑު މިތާނގައި އިންނަމުން އެގޮތުން .ޓާ މީހެއްއް�ްރިޔާސަތު ބަލަހަ ދާތީ އަޅުގަ

މި ޖަލްސާތަކުގައި އާދެ މަޖިލީހުގެ މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގައި 

އެމެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިން ދެއްވި ފުރިހަމަކަމަށްޓަކައި ހިތުގެ އަޑިން 

 2150ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް  ކުރާޝުކުރު އަދާ

ނޑައެޅިފައިވަނީ މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  ވާ ހޯމަދުވަހު. އާދެ  28ބޭއްވުމަށް ކަ

އެދުވަހު މަޖިލީހަށް އަލަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އަލަށް 

އެދުވަހު  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ހުވާކުރުންވެސް އޮންނާނެ އަދި

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނެ. އާދެ އެ ޖަލްސާގައި އޮންނާނެ ކަމަކީ 

 2155މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު އަލުން ހޮވުމުގެ މައްސަލަ. އާދެ މިހާރު މެންބަރުންނަށް 
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ނޑު ހިމެނިފައިވަނީ  ދަންނަވާލެވިފައި ވާނެފަދައިން މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ

ތުންކަމަ�ަށް ވާތީ ރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮ

ކަމުގެ  މުރު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުޢު�ުމަޖިލީހުގެ 

ނޑި ހުސްވޭ.ދައުރު ނިމޭތީ ޚާއްޞަ މަޖިލީ   ،އެހެންވީމާ  ހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ގޮ

ނޑުވެސް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ   2160ދުވަހު ޚާއްޞަ ވަނަ  27އެއުސޫލުން އަޅުގަ

ނޑި ހުސްވާނެ. އަލުން އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުގެ ގޮ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވެގެން އަލުން މަޖިލީހަށް އާދެވުމުގެ ނަސީބު 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަ�ަ�ަޅުގަނޑަށްވެސް ލިބޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ 

ޖިލީހުގެ އެދުވަހު އޮންނާނީ މަ ،ރިޔާސަތުވާނީ ހުސްވެފައި. އެހެންވީމާ

 2165ބު ކުރުން. އާދެ، ރިޔާސަތު ހުސްވެފައި އޮންނާނެކަމަށް ޚާ�ާރައީސަކު އިންތި

ވަނަ  100މިދެންނެވުނީ މުޅިން ރަނގަޅަކަށް ނޫން. އާދެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޒުރުވެރި ޢު�ުހިނދެއްގައި އަދި ތް މާއްދާ ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ރައީސަކު ނެ�ެ�ެ

މުން ގެންދަވާނީ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ވެއްޖިއްޔާ މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ހިންގަވަ

ރައިސަކު އެބަހުންނެވި  އަޅުގަންޑުމެން މަޖިލީހުގެ ނާއިބު. އެހެންވީމާ، ރައީސް

 2170 ވަނަ ދުވަހުން 27މިމަހުގެ  ،އަލްއުސްތާޛު ޝާހީން ޙަމީދު. އެހެންވީމާ

މާ ހަވާލުވަންދެ�ެން މަޖިލީހުގެ ޤާ�ާސް މަފެށިގެން އާރައީސެ�ެއް ހޮވި ރައީ

ވަނަ  100ޤާނުނުއަސާސީގެ ގަމުން ގެންދަވާނީ ވެސް ނިކަންތައް ހި

ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޝާހީން  މާއްދާގައިވާ

މީދު. އާދެ މިވާހަކަތައް ދަންނަވާލުމާ އެކީގައި މިއަދުގެ ޖަލްސާ ޙަ�ަ

 2175 ނިންމާލާނަން. 
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