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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

ް2-ްް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ވަނ25ްްަރައްޔިތުންގެ

ރާފްޓްކުރާްމައްދާގެް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑް

ްމިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްއެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކޮމިޓީން

ްއިޞްލާޙުތަކަށްް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމެންބަރުން ބާބަށް

ްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ް ްބައްދަލުވުންތަކުގައި  10ނުރަސްމީ

ްގަވާއިދުގެް ގައިވ1ްްާވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްގ25ްްެމަޖިލީހުގެ

ްންދަވާްގޮތެއްްނިންމެވުން.ގެްކުރިއަށްްގޮތުގެމަތިންް
ް

ް ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާްއޞަ ްަރއްޔިތުންެގ ްޖަލްސާއަްށ240ްްއާދެ، ަވނަ

ްމަރުޙަބާ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްނމެހާ ްެދއްވި  15ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން

ް ްމިއަދުެގ61ްްމިހާތަނަށް ްާއދެ، ްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި. މެންބަރުން

ަވަނ25ްްަގއިްމިއޮތީ،ްރައްޔިުތންގެްޚާއްޞަްމަޖިލީހުގެްގަވާިއދުގެްއެޖެންޑާ

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްގޮުތެގމަތިން ްަގިއވާ ް)ހ( މާއްދާގެ

ްމިބާބަށް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މެންބަރުންްްއެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ

ްއިޞްލާުޙތަކަށް ްބައްދަލުވުންތަކުަގިއްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  20ނުރަސްމީ

ްޚި ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ް)ބ(25ްްޔާލުފާޅުކުރެްއވުމަށްފަހު، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއާދެ،1ްް ްނިންމެވުން. ްގޮތެއް ްގެންދަވާ ްކުިރއަށް ްގޮތުގެމަތިން ަގއިވާ

ްއިޞްލާޙުތަކަްށް ްހުށަހެޅުއްވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު މިގޮތުން

ް ްމިވަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަހަމުންގޮސް ްމާއ18ްްވޯޓަށް ްހަމައިަގ.ްވަަނ ދާ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު  25އާދެ،

ނޑު،ްމިްކަރުދާްސް އިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްކުރަްއާވފައިވާްުސވާލަކަްށްއަުޅގަ

ް 66ްްނަންބަރު 61ްްއާއި ްއަުރވަން،ްޢިއްޒަތްތެިރ62ްްއަދި ްަޖވާބެއް އަކަށް
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ްއަުޅގަ ްސުވާލުކުރަްއވާފަިއާވތީ ްމިްމެންބަރު ްދަންަނވާލަންޖެހެނީ، ނޑު

ނުޑް ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުންތަކަށް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެދިވަަޑއިގަންަނާވް ްއެބަ ްމެންބަރު ްހުށަެހޅުއްިވ ްއާދެ، ްނައަހާ  30ވޯޓަށް

ްޢަބްދު ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ هللاްފުރުޞަތަކަށް.

ްނަޞީރު.

ް

ްްކުނުުބރީްތިލަދުންމަތީްދެ ްރަީއސް، ްއަުޅަގނުޑ18ްްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮުތަގއި ްެގ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ްަވނަ

ްްނަީޞރުްهللاްމެންަބރުްޢަްބދު ްއަދި ްހުށަހެޅުމަށް، ްފަހަތަށ18ްްްހުށަހަޅާފައިވާ ްގެ ް)ހ( ްމާއްދާ  35ްވަނަ

ްއަޅުަގނުޑްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެބައިެވސް ްއެ ްބައި، ްހުށަހަޅާފައިވާ ނޑު ްއަުޅގަ އިތުރުކުރަން

ްރާގެނާއިްވާހަކަްދަންނަަވން.ްޝުކުރިއްޔާ.އަނބު

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް40 

ްާވހަކަެދއްކެުވން: ްެމންބަރު.ްސަލީމް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްްްރިޔާސަތުން ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،ްޝުކުރިއްޔާ

ްޢިއްޒަތްތެެެރިްމެންބަރުްއަުޅަގނޑުްފުރުޞަތެއްްއަރުވަން.

ް

ނޑުްހުށަހަޅާފައިްއޮތ18ްްްނުޑވެސްްހަމަްއަޅުގަްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްވަަންމާއްދާއަށްްއަުޅގަ

 45ްިއޞްލާޙުް)ށ(ްއަނބުރާްގެނައީ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ްް

ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްއެހެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ންވީމާ،ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްބަެއްއް ްއެހެން ްއަދި ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ްލިބިވަަޑިއގެންފިކަމަށް،ް ްުސވާލަށް ްކުރެއްވި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާދެ،ް ްނެތް. ްދަންނަވާކަެށްއ ްއެއްެޗއް ްއިުތރު ްކޮންމެހެން  50އަޅުަގނޑު

ް ްއޮތީ، ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނުޑ ްދެން ްމ18ްްިއެހެންވީމާ، ްމާއްދާ ަވނަ

ްފުރުޞަުތް ްހުށަހެޅުމަށް ްފޮނުއްވާފަިއާވގޮތަށް ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓިންގ

ްއެެެދެންް ްދެްއވުން ްދަންނަވާލަ ްކުަރްއވާފަިއވާގޮތަށް ްޑްރާފްޓިންގ އެރުވުން.

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަޖެހޭ ްދަންނަވާލަން ްއޭެގކުރީަގއި ްއަދި ވޯޓަށް.
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ް ްދެއްވުން ްޖައްަސވާލަ ްޢިއްޒަތްތެރިްކާޑުކޮޅުަތއް ްެއ ްއަދި،  55އެދެން.

ްބައްލަވާަލް ްސްކްރީުނން ްމިހިރަ ްމައިކްގެ ްެއ ްނަންފުޅުތޯ މެންބަރެއްގެ

ްދެއްވުްނވެސްެްްއެދެން.ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް

ް60 

ްނުޖައްސެިވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކާޑުކޮޅުަތްއ ްމެންބަރުން ްޢިްއަޒތްތެރި ްބަެއއް ްއަދިވެްސ އާދެ،

ްއެބަ ްހުރިހާްްހުރިކަމަށް ްެއދެން. ްއެހެންވީމާ،ްޖަްއސަވާލަެދއްވުން ވިދާުޅވޭ.

ްހުރިޯތް ްޖެއްެސވިފައި ްރަނަގޅަ ްކާޑުކޮޅުަތއް ްމެންބަރުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްއާެދ،ް ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ްއެދެން. ްދެްއވުން ްމާއްދ18ްްާބައްލަވާލަ ވަނަ

 65ްޑްރާފްޓްގަްއޮްތގޮތްްދަންނަވާަލްދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްްމޭޒުންްއިްއެވވުން:އިާދރީް ްމިބާުބެގ ްގޮތް.18ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ްޑްރާފްްޓގަިއވާ ްާމއްދާ ވަނަ

ް ްއުފުލުން ްޒިންމާ ްނުވަތ18ްްަކުށުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމާއްދާ. ވަނަ

ްޖިނާއީް ްއޭެގްކުރީންްނަަމވެސް ްހުެރގެންްނުވަތަ ްމަޤާމުަގއި  70ނާއިބުރައީސް

ްމެ ްއޭނާއާ ްތުޙުމަތު ްކުރިކަުމގެ ްއޭނާްކުށެއް ްކުރެވިއްޖެނަމަ،ްެއކަމަކަށް ދު

ްމެދުް ްއާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެެހންނަމަވެސް ްވާެނެއވެ. ޖަވާބުދާރީވާން

ްޙާލަތެއްަގއި ްޖެހިއްޖެ ްކުރާން ްދަޢުވާެއއް ހިނގަމުންދާް، އެފަދަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެްދަުއރުްހަމަވަންދެންްއެދަޢުވާއެއްްފަސްކުރުމަށްް

ްމަޖިލީ ްމަޖިލީހުންްރައްޔިތުންގެ ްެއ ްބަޔާންކޮށް ްކަން ްއެ ްފެންނަނަމަ،  75ހަށް

ްފާސްކުރާްޤަރާރަކުން،ްއެްދަުޢވާެއއްްކުރުންްފަސްކުެރވިދާނެެއވެ.
ް

ް
ްއާދެ،ްފެނިވަަޑިއގަންނަާވގޮތަަކށްްވޯޓުްދެްއވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް80 

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

 78ް85ްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއް

35ްްވޯޓުްދެްއވީ:

62ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

33ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް90 

.ްމިވޯުޓގެްނަތީޖާައށްްބަލާއިރު،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމިްބާބުެގ76ްޖުމްލަްްްރިޔާސަތުންްާވހަކަެދއްކެުވން:ް

ްފާހެއ18ްް ްޑްރާފްޓްަގިއވާގޮތް ްމާއްދާ ުނވި.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއާދެ،ްވަނަ

ް ްމިހެންްދިމާވީމަ ްމިހާރުްމިގޮތަށް ްމާއްދާްާފސްނުވީމަ،18ްްދެން 18ްވަނަ

ް ްމާއްާދއަށް ްމެންބަރ8ްްުވަނަ ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭެގ ްއިތުރުކުރުމަށް ައކުރެްއ

ްއަޅުަގނަޑކަްށް ްހުށަހެޅުމަކަށް ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއިސްމާޢީލް  95އިބްރާހީމް

ްނޭހޭ ްވޯޓަށް ްއެއީ ްޖެހިގެން، ްއެއާއި ްހަމައެެެހެންމެ، ްދެންމެ ވަަނ63ްްނެ.

ް ްދެން ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގ64ްްކަރުދާސް. ްކަރުދާހުގައި ަވނަ

ް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ވަަނ64ްްޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމާއްދާެއްއ18ްްކަރުދާހުގަިއވާ ްއަންނަނިވި ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވިސްނާލަން.ްއިތުރުކުރު ްގޮތެްއ ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑު ްމެދުމުގަިއ ްމިއާ  100ން.

ް ްފަހަތުަގއި ްޭއގެ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގ65ްްއެކަމަކު ްމިއޮންނަނީ ަގއި

ނޑުްޖެހޭނެްވޯޓަްށްއަހަން.ްއެހެންވީމާ،ް ބާބަށްްއިތުރުކުރުމަށްްމިއަށްްައޅުގަ

ހަތަށްްމިހާރުްވަނަްްމާއްާދގެްފ18ްްަމުޙަންމަދުްސަލީމްްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ،ް

ްއޮތީމ18ްްަ ްަފހަތަށޭ ްޭއގެ ްއެހެންވީމާ، ްެނތް. ްމާއްދާެއއް ވަނަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްިވސްނާލަންޖެހޭ. ނޑު ްއަުޅގަ ްމި  105އެހެންނަމަވެސް،

ްމާލޭެގް ްއާދެ، ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްވަގުުތޮކޅެއް. ްކުޑަކުޑަ އެބަޖެހޭ

ްނިޒާމާބެ ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްނުކުތާއެްއޯތްޢިއްޒަތްތެރި ހޭ

ްނޫނީވިއްޔާްއެްއޗެއްްވިދާުޅވާްނތޯ.

ް
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 110ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅަގނޑަށްްހީވަނީްޑްރާފްޓްގައިްނަންބަރުކުރެވިފަިއްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ްމެންބަރުްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްބައްލަވާފައިހެން ހުރިގޮތަށް

ަވނަްމާއްދާްއެްލިުޔއްވާަފއިްއޮީތ.ްޙަޤީޤަތުގަިއ18ްްންމަދުްސަލީމްްއެްމުޙަ

ްއިުތރުކުރަން.ްޭއގެްތަރުތީެބއްްޫނން.ްއެހެންވީމާ،ް އެީއްމިބާބަށްްމާއްދާެއއް

ްއެއަށްްވޯޓަށްްައއްަސވަންްޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެކަމަށްްފެންނަނީ.ް

ް115 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްމިދަންނަވާލެވުނީ.ްއާދެ، ނޑު ްއަުޅގަ ްހީވާތީ އެެހން

ް ްވޯޓަށް، ްދަްނނަވާލާނަން ްައޅުަގނޑު ްކަރުދާސ64ްްްއެހެންވީމަ، ަވނަ

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްއިޞްލާޙުްަދންނަވާލަްދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް120 

ެވުވނ   މޭުޒނ   ިއާދރީ  ާޔގެ ް  :ިއއ  ޫހިރއ  ުޖމ  ެތރި  ަރީއުސލ  ަޒތ  ަބރު  ިޢއ  ަމދު  ެމނ   ަސީލމ   ުމަޙނ 

ވާ ހު  ެތރި  ެދުކުނުބީރގެ  ުހަވުދައޮތޅު ،ްަށަހުޅއ  ަޒތ  ަބރު  ިޢއ  ަމދު  ެމނ  ްުމަޙނ 

ާވަފިއވާ  ަޢލީ  ަވޙީދު  ާލޙު  ާތީއުދުކަރއ  ާދގެ  ަވނަ  18 .ިއޞ   ަފަހަތށ   ާމއ 

ަނިނވި  ދާ  ައނ  ޔާ ުރން.ްިއުތުރކު  ާމއ  ޫހިރއ  ުޖމ  ަފިއވާ  ަކނ   ަރީއުސލ   ޮކށ 

ެޖހޭ  ީމަހކަ  ާކެތިރަކމާ  ޭދނ  ދާ  ަވނަ  19 .ިޢާނާޔތ   ަރއ   125 ާމއ 

ާޔގެ  ޫހިރއ  ުޖމ  ެވިރުނވެ ކު  ީމަހކު  ުހރި  ަމާޤުމަގއި  ަރީއުސލ  ްށ   ާޤޫނނީ ،

ެޖަނމަ  ަމާޤުމނ   އެ  ަމީތނ   ަހަމަތުކގެ  ެމަމތީ  ަދުޢަލުތގެ  ަވިކެވއ   ެވިރަކނ   ެއނ 

ަފއި  ެޖހޭ  ީމަހކަ  ޮކށ  ތާ  ޭދނ  ަޒތ  ވާ  ަޤަދރާ ، ިޢއ   ަފދަ  ެއަކީށެގނ 

ަކާމއި  ާކެތިރަކނ  ަތއ   ިނެހނ  ެއހެ ، ިޢާނަޔާތއި  ާމލީ ، ަރއ   ެއީމަހކަ  ިޢާނަޔތ 

ުޤާވެނެއވެ  ާކެތިރަކމާ  ެދވޭ  ިމޮގުތނ  . ަޙއ  ަތއ  ، ަރއ   130 ާޤޫނުނަގއި  ިއާނާޔތ 

ާވެނެއވ ުކަރނ  ް ެެ.ަބާޔނ 

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓްދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ް135 
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމެންަބރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ްްް:ހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު

 140 ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ހުވަދުައތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.ް

ް

78ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

76ްްވޯޓުްދެްއވީ:

61ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

 65ް145ްްްްްނުެދްއވާ:ވަިކގޮތަކަށްްވޯޓު     

ް

ް

މިހުށަހެޅުންްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެންްކަރުދާސްް،ްމިވޯޓުގެްނަތީޖާއަށްްބަލާއިރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްނިޒާމ65ާނަންބަރު ްރ.. ްވަޙީދު ްޢަލީ ްނުކުތާއަށް ްޢިއްޒަތްތެިރްބެހޭ އަތޮޅުގެ

 150ްމެންބަރު.ްް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢަމަލުްންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްމެް ްޤާނޫނުއަާސސީއަޅުަގނޑުމެން ްގެންދާ ްކުރަމުްނ ްއެހެންގޮތަކަްށް،

ްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަހަރ1997ްްުބުނާނަމަ ްޤާނޫނުައސާސީްވަނަ ްކުރެއްވި ްތަސްދީޤު  56ް155ގެ

ނުޑްވަނަްމާއްދާަގއިްމިއިންނަނީްއަކުރެއްްފިއްެޔްއވެސްްތަފާތެއްެނތްް އަޅުގަ

ްވޯޓާ ްނެގި ްމި ްެއކަްންްދެންމެ ްދެކޭޮގތުގައި ްައޅުަގނޑު އެއްގޮތަށް.

ރިޔާސަތުންްބައްލަވަންްޖެހޭނެކަމަށްްއެވޯޓުްނެގުމުގެްކުީރަގއި.ްއެހެންވީމަ،ް

ްއެްއވެްސް ްއިންގޮާތއި ްލިޔެަފއި ްަކނޑައެިޅގެން ްހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްނުވާގޮތަށްް ްތަފާތު ްފިއްެޔއް ްއަޅުަގނޑުމެްންް،އަކުެރއް ްދެން  160ކިހިނެއްތޯ

ްމިއީްކޮންމެހެ ްހަމަ ްފާްސކުރާނީ. ްއެްއޗެއް ްކިާޔފައި ްއިޞްލާޙޭ ން
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ްެއވާހާަކް ްބައްލަވާަލއްވާ. ްމިބައި. ްއެބައޮތް ްމިހާރުވެްސ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްދަންނަވާލަންވެގެންްރިާޔސަތުެގްސަމާލުކަމަށްްގެނައީ.ްް
ް

ް165 

ްމިއީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމަސް، ނޑުެގ ްއަޅުގަ ްކޮންމެހެން ްނޫްންައޅުަގނޑު ޢޫލިއްޔަެތއް

ްމެންބަރަކުްްމިޤާނޫނުއަސާސީއާ ްިޢއްޒަތްތެިރ ްމާއްދާއެއް އެްއގޮަތށް

ްބަ ްނޫންތޯ ްނުވަތަ ްއެހެންވީމާހުށަހަޅުއްވާފާިއވޭތޯ ްކުރުމަީކ. ްޗެކް ް،ލައި

ް ްފާސްކުރަްއވަިއްމިމިހާރު ްއެއޮީތ ްއެކަން ްމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެވާހަކަ ްއެހެންވީމަ،ްއެިހސާބުން ނުޑްްނިންމަވާފައި. ްއަޅުގަ ްކަމަށް  170ނިމުނީ

ްކޮން ްމިއީ ްއެހެންވީމަ، ްދެން ްއާދެ، ްޖެހެނީ. ްމިހާރުްދަންނަވާލަން މެހެން

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްމިހާރުްގެ،ްއޮތް ްދަންނަެަވާލާނަން. ްމެންބަރަށް ޢިްއަޒތްތެރި

ްމާއްދާއެްއް ްނުަވތަ ްފިއްެޔއް ްއަކުރެއް ްޮއތް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިއޮތް

ނ ްއަުޅގަ ްިއޞްލާމިއަހަރު ްދާއިރުޑުމެން ްކުރަމުން ްޙު ްބާބަކަށްް، އެހެން

ްކުރަންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދިއުމަކީ ްަބދަލުވެގެން ްދިމާއަކަށް ްއެހެން  175ނުވަތަ

ްބުނެފަކައެއްނެތް.ް ްަޤވާއިުދގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކަމަކަށް ނުޖެހޭނެ

ްއާދެ،ް ްުނދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްކުރެވޭނެ ްުސވާލު ްއެ އެހެންވީމަ،

ނޑުް ކަރުދާުހގައިްއޮތްްއިޞްާލުޙ65ްްދަންނަވާެާލާނަންްްއެހެންވީމަ،ްއަުޅގަ

ްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.ް

ް180 

ް

ްއިބްރާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްޒަކީްމާޅޮސްމަޑުލު ްޝަހީދު ހީމް

ްހުށަހަޅުއްވާ ްއަޙްމަުދް، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްުއތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްތާއީދުކުރަ ްބާބަށްްސަމީރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްއިޞްލާޙު. ްއވާފަިއާވ

ްމަޤާމުންް ްރަީއސް ްނާއިބު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި  185އިތުރުކުރުމަށް

ްރައްޔިތުްނެގް ްޙާލަތެްއގަިއ، ްދެޙާލަތުންކުރެ ްތިރީަގއިމިާވ ް)ހ( ދުރުކުރުން.

ްބިލަކުން،ް ްފާްސުކރާ ްއަޢްލަބިއްޔަތުން ްގެ ްދެބަިއ ްތިންބައިކުޅަ މަޖިލީހުގެ

ްވަިކކުރެވިދާނެެއެވ.ް ްމަޤާމުން ްރައީސް ްނާއިބު ްނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑައެިޅގެންްޚިލާފަްށ1ް .ްޤާނޫނުއަސާީސގެްމާއްާދއަާކއިްނުވަތަްޤާނޫނަކާްކަ
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ް ްދަށުދަރަޖައިެގ2ްއަމަލުކުރުން. ްއެކަީށގެންނުވާ ްހައިސިއްޔަތާ ްމަޤާމާިއ، .190 

ް ްދަށުން ްގެ ް)ހ( ްމިމާއްާދގެ ް)ށ( ްވަކިކުެރޭވްއަމަލެއްކުރުން. މަޤާމުން

ްއަދި،ް ްީދގެންނުާވނެއެވެ. ްވަޒީާފއެއް ްއެްއެވސް ްސަރުކާރުގެ މީހަކަށް

އެފަދައިންްމަޤާމުންްވަިކކުެރޭވްހިނދުންްްފެށިގެންްމަޤާމުެގްމުސާރައެްއ،ް

ްއެލަވަންެސއްްނުވަތަްއިމްތިޔާެޒއްްލިބިގެންނުވާެނއެވެ.
ް195 

ް

ްގޮތަކަށްްޯވޓުްދެއްވުންްއެދެން.ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް200 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްޝަހީދުްޒަކީ.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

 ތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.

ް

 78ް205ްންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރު

13ްްވޯޓުްދެްއވީ:

17ްްްްްްްވޯޓުްނުދެއްވާ:     

36ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުެދްއވާ:     

ް

ް210 

ްމާލޭގެްމިވޯްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންް ްއާދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިުރ، ްނަތީޖާއަށް ޓުގެ

ްކުތާއެްއ.ޢިއްޒަތްތެެެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލްްނިޒާމާބެހޭްނުް

ް

ް)ނިޒާމީްނުކުތާ(

ް215 

ްވާހަކައަކީ،ްދެންމެްޢިއްޒަްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއުޅުނު ްދަންނަވާލަން ްރައީސް،ްައޅުަގނޑު ްތްތެރި
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ްމަޖިލީހަށްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރުެވސް ްއަސްުލަގއި ްއެބަިއ ްމާއްދާ، ްެއއްެސވި ްތިަޔ ވޯޓަށް

ް ްރަްއޔިތުންެގ ްއެހެންވީމާ،ްހުށަހެޅިފައިވެއްޖެ ްތެރެއިން. ްބާބުގެ މަޖިލީހުގެ

ްތަފާތުވާގޮތަްށް ްމަފްހޫމް ްމާއްދާއެްއގޮތަށް ްއިތުުރކުާރ ްއަނެްއކާ މިބާބުގެ

ް ްއެހެންމެ ްދެންހަމަ ްނުފެންނާތީ.  220ނަންބަރ66ްްުގެންނެވޭނެކަމަށް

ްވޯެޓްއް ްއިތުބާރުނެތްކަމުގެ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާމެދު ކަރުދާހުގަިއވެސް،

ްނާއި ްފާސްކޮށްފިއްޔާ ްަރއީްސވެސް ްބު ްއޮތީމާ.ްއިސްތިޢުފާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށް

ްމަފްޙޫމަކީް ްމިއޮެޮތް ްމިހާތަނަށް ްފަރުމާކުރެވިފައި ްމިބާބު އެހެންނަމަވެސް،

ްއޭަން ްނަަގއިގެން ްވޯެޓއް ްއިުތބާރުނެތްކަމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްނާއިުބް ްމީހަކީ ްހުންނާނެ ްަހވާލުވާން ްދަުއރުގައި ްއެ ްދެން  225ވަކިކޮށްިފއްޔާ

ެްްބޮޑުްތަޢާރުޟެއް.ްއެހެންވީާމ،ްމިއަށްެވްސްރަ އީސޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްެއވެސް

ނަޑކަށްްނުފެނޭ.ް ްވޯޓަށްްެއއްެސވޭނެކަމަކަށްްައުޅގަ
ް

ް

ްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާ. ްފާހަގަކުރެއްވި ްތި ްބަލާލަން ްއެަބ ްއަޅުަގނޑުމެން ްތީ  230އާދެ،

ްދެ ްޯވޓަށް ްއަޅުަގނޑު ްކުީރގައި ްެއްކޮންމެއަކަެަސް ންނެވިޔަސް

ްމާލޭގެް ްދިަޔއީ.ްއާެދ،ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.ްއާދެ،ްމިހާރު ްއެ ފާސްނުވެގެން

ްނުކުާތާއް ްފާހަގަކުރެއްވި ްއެ ްއިސްމާޢީލް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްދަންނަާވލަންްއޮތީ،ްމިހާރުްފާްސކުރެިވފައިްއޮްތްިމް ްއަުޅގަ ދޭތެރޭގައި

ްބާުބގެ ްމިއޮތީ،15ްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމާއްާދަގއި  235ވަނަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްމަޖިލީހުން. ްމި ްޢިްއޒަްތތެރި ފާސްކުރަްއވާފައި

ްސަބަބުްން ްކުށެްއގެ ްކުރައްވާ ްބޭފުޅަކު ްހުންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ނާއިބުްރައީސްްެއގޮތަށްްނުެގންދެވޭނެކަމަށް،ްަވކިނުކުރެވޭެނކަމަށްްފެންނާތީް

ްހުށަހެޅުމަކަށް ްމި ްރ.އަތޮޅުެގްްއަޅުަގނޑަށް ްނުދެންނެވޭނެކަމަށް ވޯޓަށް

 240ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަދަބުވެރިކަމާެއކުްދަންނަވާލަންްއެަބޖެހޭްއިނގޭތޯ.ް

ްހުރިް ްހުށަހެޅިފައި ްދެން ްނިމުނީ. ްމި ްމިހާހިސާބުން ްއެހެންވީމާ، އާދެ

ްއަހާ.ްދެންް ްވޯޓަށް ްބަޔަކަށް ްހުރިހާ ްހުރި ްޑްރާފްްޓގެ އިޞްލާޙުތަކަށާ،ްއަދި

ްއެހެންވީމާ ނުޑް، ްއަުޅގަ ްބައިބަޔާމެުދ ްފާސްނުވެގެންދިަޔ ްމިއޮތީ މިހާރު

ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ް ްހުޅުވާލަން. ްބަހުެުސަށް ްގޮުތގެމަތިން ގަާވއިދުަގިއވާ
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ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަޮތޅުެގ ްރ. ނޑު ްއަުޅގަ ްދިމާވުމަކުން ްމިހެން ްމިހާރު  245އާދެ،

ްބައި ްދިޔަ ްފާސްނުވެގެން ްމިހާރު ްއަދި ްދަންނަވާލާނަން، ަތްއްމެންބަރަށް

ނޑުމެންްިމްބަޙުސަށްްފަހު،ް މިގޮތަށްްދިަޔއިމަްދެންްފަހުންްއަނެްއކާްއަުޅގަ

ހުޅުވާލާްަވގުތުްތަުކަގއިްޑްރާްފޓިންގްކޮމިޓީންްޑްރާފްޓްްކުަރއްަވއިގެންްިމް

ްއިޞްލާޙުެގް ްފަހުން ްއަނެއްކާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްބައިތައް ފާސްނުވެގެންދާ

ްހުށަހެޅު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފުރުޞަތުްގޮތުަގއި  250މުގެ

ްމިހާރުް ްދެން ްދަންނަވާލަމުން، ްކަމަށްވެސް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ

ް ްމިދިޔައީ، ްބާބުން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްފާސްނުެވ ްމި 4ްއަޅުަގނޑުމެން

ވަނ16ްްައަކުުރްދެއްތޯ.ްާއދެ،1ްްމާއްދާއާިއ3ްްައކުރެްއ،4ްްމާއްދާއެއް.ްް

ް ްދެން ް)ދ(، 16ްްމާއްދާގެ ްމާއްދާއާއި ްްވަނ17ްަަވނަ ވަނ18ްްަމާްއދާ،

ް ްހުޅުވާލަން ްބަހުެުސަށް ްމި ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ،  36ް255މާއްދާ.

ް ްބަހުސްގައި ްމި ނޑަައޅާނަން ްކަ ްއަުޅަގނޑު ްވަގުެތއް 3ްމިނެޓްއިރުގެ

ް ްފެށިގެނ16ްްްމާއްދާއާއި ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުން ް)ދ(ްއަށް. ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްއެ ްއެދިވަޑަިއގަތުން ްވަގުތަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު 2ްދެން.

ް ްއަުރާވނަން ްވަގުެތއް ްއަޅުަގނުޑ36ްްމިނެޓްއިރުގެ ްހަމަީވމަ މިނެޓްއިރު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއަްއޑުއަތޮުޅެގ ްއާދެ، ްނިންމާލާނަން. ްބަހުެުސް  260އެހިސާބުން

ް.ޙުސްނުއްސުޢޫދުމެންބަރުް

ް

ްފާްއައްުޑއަޮތޅުގެްމެންަބރުް ްމިބާބު ްމިއަދު ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްސްނުިވްޝުކުރިއްޔާ

ނޑަށްްފާހަގަކުރެވެނީްްޙުސްުންއސުޢޫދުްާވހަކަެދއްކެުވން: ްވަނަްމާއްދާގެް)ދ(16ްްމާއްދާތަކަށްްބަލާއިރުްއަުޅގަ

ްް ްޤައުމުތަކަށާއި ްބޭރު ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ  265ަބއިނަލްއަޤްވާީމްމިއަކުރު.

ްރައްޔިތުންެގްޖަމްޢިއްޔާ ްސަފީރުން ނަޑއަޅަންޖެހޭ ްކަ ްރާއްޖެއިްނ ތަކަށް

ްއެހެންވީމާ،ްމަޖިލީހު ްވާނީ. ްޢައްޔަންކުރެވެން ްހަމަ ްމަތިްނ ްމަޝްވަރާގެ ގެ

ްވާހަކަް ްފެންނަ ްއަިދވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮންނަްނ ްމަތިން އެގޮުތގެ

ް ްބޭނުންވަނީ، ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ވަަނ16ްްދަންނަވާލަން.

ް ްމާބޮުޑ17ްްމާއްދާއާއި ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްުއސޫލެްއގޮތުން ްމާއްާދއާ،  270ވަނަ

ްރަނގަުޅވެއްޖިްއާޔްމައްސަ ްއޭތި ްބަުހގެގޮތުން ްއެހެންނަމަވެސް ްނެތް. ލަެއއް
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ްބަލާއިރު،ް ްބާބަށް ްމުޅި ްދެން ްތާއީުދކުރެވިދާނެ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީ

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްނުވަތަ ްވަިކކުރެޭވ ްމަޤާމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްހުންނަންޖެހޭނެކަމަ ްއޭނަަގއި ްމީހަކަށް، ްހުންނަ ށްްމަޤާމުގައި

ްނުވަަތް ްަޝރުތެއް ްތެރެއިން ްޝަރުތުތަކުގެ ްބުނެފަިއާވ  275ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްމިބާބުގަިއް ްހަދާނެގޮެތއް ްދެން ްވެއްިޖއްޔާ ްއުނިެވއްޖެކަމަށް ސިފައެއް

ްއަލުްނ،ް ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްނެތް. ބުނަފައެއް

ް ްމިދިޔަ ްފާސްނުވެ ްމިއަދު ްއަލ18ްުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމާއްދާ ންްވަނަ

ޑްރާފްޓްކުރެިވގެންްއަންަނއިރު،ްއެބަިއވެސްްހިމެނޭނެްކަހަލަގޮތަކަށްްއަލުްން

ްކަމެއް.ް ްމުހިންމު ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަޅުަގނޑު ްއައުަމީކ ްކުރެިވގެން  280ޑްރާފްޓް

ްޕްރޮސީޖަރް ްއެ ްގޮތްތަކާ ްވަކިކުރާނެ ްަމޤާމުން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއީ

ނޑައެިޅގެ ްކަ ްހީވަނީ ްއަޅުަގނަޑށް ްގޮތް ްބަޔާންކުރަންްގެންދާނެ ްނ

ް ްއެއާެއއްކޮށް ްހަމަ ްދެން ްބާބުގައި. ްމި ްމާއްދާގަިއ18ްްއެބަޖެހޭހެން ަވނަ

ްޖިނާީޢް ްދެކޭޮގތުގައި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއުފުލުން، ްޒިންާމ ްކުށުގެ ްމިއޮތް މިހާރު

ްހުންނަް ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްކޮންމެގޮތެްއވިަޔްސ  285ކުށްތަކަށް

ްއެ ްއުފުލަންޖެހޭނެ. ްޒިންމާ ްކޮްނމެވެސްވަަރކަްށްމީހަކު ހެންނަމަވެސް،

ްހަަމް ްއެއީ ްދެކޭގޮުތަގއިެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްދިޔުަމކީ ްކުރެިވގެން ސްކްރީން

ްމައްސަލަެއއް،ް ްކޮންމެ ްކޮންމެ ްހަމަ ްއެއީ ްސިފަެއއް. ްރަނގަޅު އެންމެ

ްބޭފުޅެއްެގް ްހުންނަ ްހިންގަވަން ްސަރުކާރުގެ ްނުވަަތ ްދައުެުލަތް އެަވގުތަކު

ްޤައުމުް ްހިންިގގެން ްގޮެތްއްްމައްޗަށް ްއަންނަ ްހުއްޓުވުމަކަށް  290ހިންގުން

ްއަނބުރާް ްއެމީހެްއގެ ްއަދި ްދެކޭގޮުތގަިއ، ްއަުޅަގނޑު މެދުވެރިވުމަކީ

ްކުރެިވގެްން ްއެަކން ްފަދަގޮތަކަށް ްއަތުވެދާނެ ްކިނލަބުކަމެއް ޢިއްޒަތްތައް

ްދެކޭގޮުތަގިއް ްައޅުަގނުޑ ްއޮތުމަކީ ްުފރުޞަތެއް ްއެފަދަ ދެވޭކަމަށްެވއްޖިްއޔާ

ްރަނގަޅުކަ ްމައްސަލަެއްއްއެހާ ްކޮންމެ ްކޮންމެ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. މެއް

ްއޮެވގެންނުވާެން ްހުށަހެޅޭގޮތަށް ްސްްކރީންނުކުރެވި ްނުވަތަ  295ހުށަހެޅޭގޮތަށް

އަޅުަގނޑުްދެޭކގޮުތގައި.ްއަުޅަގނޑުްދެޭކގޮތުަގއި،ްޕްރޮސިިކުއޓަރްޖެނަރަލްް

ެެންނަެަމަވެސް ްއެހެ ްކުރަންެވއްޖެނަމަ. ްދަޢުވާެއއްެް ްއެފަދަ ،ްނިންމަންވާނެ

އެްދަޢުވާެއއްްކުރުމުގެްކުރިްންރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްރުހުމެއްްލިބޭގޮތަްށް



 12 

ްެއީއް ްދެޭކޮގތުގައި ްއަޅުަގނޑު ްއޮތުން ްހޯދޭކަހަލަގޮތަކަށް ނުވަތަ

 300ކުރަންޖެހޭނެކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިއާްތަފާތުގޮތަކަށްްމަދަނީްދަޢުވާތައްް

ްގެންގުެޅވިދާނެކަމަށްްައޅުަގނުޑްދެކެން..

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ް

 305ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްއައްުޑއަޮތޅުގެްމެންަބރުް

ްސުޫޢދުްްޙުސްުނއް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޤަބޫުލުކރާގޮތުްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްައޅުަގނުޑވެސް ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްިމްޝުކުރިއްާޔ ްަގއި

ްބޮޑަށްްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްްޙަީލމްްޢަދުނާން ްވަރަށް ްނެތް. ްމައްސަލައެއް ްމާބޮޑު ްތަކުަގިއ ްމާއްދާ  310ފާސްނުވެދިޔަ

ް ްެއީއ16ްްހައިރާންވާންޖެހުނު، ްދިޔައިމަ. ްފާސްުނވެ ް)ދ( ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްހުރިް ްހުށަހެޅިފައި ްމިތަނަށް ްގޮތެއްަގއި ނުޑ ްމަިއގަ ފާސްނުވެދިޔައީ

ް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔްއިޞްލާޙުތަކަށް ްދަޢުލަތްތަކަށް ްބޭރުގެ ބަާލއިރު،

ްރައްޔިތުްނެގް ްގެނައުުމގަިއ ްއަނބުރާ ްަސފީރުން ނަޑއެޅުމާ، ްކަ ސަފީރުން

ްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްެއީއް ްއޮވެގެްނކަމަށް ްއޮތުން ްއޮންނަ ްއަހާން ްބަހެއް  315މަޖިލީހުގެ

ްފޮނުއްވާފަ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްބައެއް ްފެނުނު ިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބައިް ްަމޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމި ްތެޭރގައި ްއިޞްލާޙުތަކުެގ ހުރި

ްނޯންނަގޮތަކަށްް ްދައުރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ އުނިކުރުމަށްފަހު،

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއް ްއިޞްލާޙެއް ްގެނައުމުގެ ްސަފީރުން ްފޮނުވުމާ ސަފީރުން

ްއަނެއްް ްފާސްުނވެދިޔައީ. ްިއޞްލާޙުވެސް ްއެ ްއެހެންވީމާ،  320ކޮޅުްންވަނިކޮށް.

ްއޮންނަގޮތަށްް ްދައުުރ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްމިއޮންނަ ޑްރާފްޓްަގއި

ްހަމަް ްމީ ްދެްނ ްފާސްނުވެދިަޔއީ. ްޑްރާފްޓްެވސް ްއޮތް ކުރެވިފަިއ

ްވީވަަރކުްން ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަމެއް. ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ްއޮންނަ ްފަރާތަށް ބާރުްކުޑަކޮްށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްވެރިކަްންހިންގުމުގެ

ްއޮންނަގޮތަަކްށް ްބާރު ްއަުތގައި ްަރއްިޔތުންގެ ްވަކިކޮށް  325ތިންބާރު

ްޤައުމުތަކަށްް ްބޭުރ ްދުވަސްވަރެްއަގއި، ްޑްރާފްޓްކުރަުމންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ



 13 

ްކަންަތްއް ްގެނައުުމގެ ްއަނބުރާ ްއެަސފީރުން ްސަފީރުންނާ، ފޮނުވާ

ްއޮންނަންް ްއޮންނަގޮތަްށ ްބަސް ްަރއްޔިތުްނެގ ތަކުަގއިވެސް

ްކަމެއް.ްއަ ްހިތާމަށްކުރަންޖެހޭ ްެއއީ ްނުފެނުނުކަން ޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމާއްދާް ްމި ްތަނުަގިއ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްގޮުތގައި ްއުންމީދުކުރާ  330އަޅުަގނޑު

ްއޮންނާނީ.ް ްމިގޮތަށް ްހަމަ ްއަންނައިރުެވސް ްއަލުން ޑްރާފްޓްކުރެިވގެން

ްވޯޓުދެްއާވް ްބޭފުޅުން ްއެންމެހާ ްމިއަށް ްއޮންނަންޖެހޭނީ މިގޮތަށް

ްމަސައްކަާތްފާސްކު ްމިކުރި ްމިހާތަނަށް ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެއީ ރެްއވުން

ްކޮށްފަިއް ްމީގަިއވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތް އަޅާބާލާއިުރ،ްއެކަންކުރަންޖެޭހނެ

ްތަންކޮޅަީކް ްފާހަގަކޮށްލެވުނު ްދެން ްމަތިން. ްއެގޮުތގެ  335މިއޮތީ

ްނުކުޅެދުމާ ްަވގުތީގޮތުްނ ްއަާދކުރުމަށް ްވާޖިުބތައް ިއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ް ްދިމާވުމާ،ްކުށުގެ ްނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ްއުފުަލންޖެހުމާދާއިމީ މިްްް،ޒިންމާ

ްދުަރްށް ްތަންކޮޅެއް ްވޯާޓ ނޑުމެންނާިއ ްއަުޅގަ ްދިޔާމަ ކަންތައްތަކަށް

ްކަންތަެައްތަެކްއް ްމަޢުނަީވ ްމީގައި ްމިވެސް ޖެހުނުކަން.

ްދިވެހިރާއް ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމަްށ  340ޖޭެގްއެކުެލވިގެްނވާނެކަމެއް

ްސިޔާސީްމަސްރަޙުްއޮްތގޮތުންްމިކަންްމިހެންްވުމަކީްއެކަށިެގންވާކަމެއް.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްގޮތުގަިއ،ްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިށީންނަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ  345އާދެ،

ްމިމާއްދާތައްް

ްމަކަރުވެިރްްވާހަަކދެއްެކވުން:ްްޙަީލމްްނާންޢަދު ްކަަހލަ ްކޮންމެވެސް ްހަދާލައިގެން ްރީތިކޮށްލަިއ ޢިބާރާތްތައް

ނުޑް ްމައިގަ ްރަނގަުޅވާނެ. ްފާސްކުރަނިކޮށް ްއަެނއްާކވެސް ގޮތަކުން

ްގޮތެްއގައިްީމގައިްަދއްކާފައިްުހރިްވާހަކަައކީްދެންްކުަޑގޮތެއްްހަދާލަނިކޮށް

ް350 

ްމާލޭގެްްްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއް ްެއެެދެން. ްދެްއވުން ްއިީށނދެވަޑަިއގެން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް
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ްމާއްދާތަަކްށްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްފާސްނުވި ްުއއްމީދުކުރަނީ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދެްއވުްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮތަަކްށްވޯޓު ްކޮންމެެވސް ްބޭފުޅުން ްފެނިވަަޑއިނުގެންނެވި  355މަށް

ްއެބޭފުޅުންނަށްް ްއެކުެލވެން ްއެެެާމއްދާތަކުަގއި ހާމަކޮށްދެއްވާނެކަމަށް

ްދެންް ްފަޭސހަވާނެ. ްކުރުުމގަިއ ްޑްރާފްޓް ްއޭރުްނ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތް.

ް ްހަމައެކަނި ްބޭނުމީ ްދަންނަވާަލން ްެއއްެޗއް ްމާއްދާއ18ްާއަޅުަގނޑު އިްަވނަ

ް ްއުޞޫުލ18ްްދޭތެރޭގައި. ްމަިއަގނޑު ްއެބުނާގޮތަށް ްމާްއދާގައި ވަނަ

ްހުންނަް ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދެންނެވޭނީ، ްހަމަ  360އަޅުަގނޑަށް

ްކޮންމެމީހެއްް ްކަުމގަިއވިަޔްސ ްރައީސް ްނާއިުބ ްއަދި މީހެއްވިޔަސް

ްޖެހިއްޖެް ްހާޒިުރކުަރން ްކުރިމަްއޗަށް ްޝަީރއަތުެގ ކަމުގަިއވިަޔސް

ްޮއެވގެނެްއް ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްގޮތަކަްށ ްހާޒިރުނުކުެރޭވ ޙާލަތްތަކުގަިއ

ނޑަްށްބަލައިގަނެވޭެން ްއަުޅގަ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއެއީ ްމަފުހޫެޫމް ނުވާނޭ.ްއެ

ްހުންނަް ްަކމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެހެންނަމަވެސް  365މަފްހޫމެއްނޫނޭ.

ްބޭނުންހައި ްއިުރއިރުކޮާޅ ްމީހަކު ްކޮންމެ ްހަމަ ދަޢުވާއެްއކޮށް،ްްމީހަކަށް،

ްހުޅުވިފަިއް ްއެަކން ްނުލިބޭގޮތަށް ްވަގުެތއް ްުނކުތުމުެގ ްކޯޓުން އޭނާއަެަށް

ްހިނގައިދާެނ.ްއެހެންވީމަ،ް ްަރނގަޅުގޮތަްށްނުވެ ްއެންމެ ްެއއީީކވެސް އޮތުން

ްޑްރާފްޓްް ްއަލުން ްދަންނަވާނީ، ްޙައްލަކަށް ްމެދުމިނުގެ ްޭއގެ އަޅުަގނޑަށް

ްއުޞޫލެ ްކޮންމެެވސް ްެއ ްެއްކުރެޭވއިރުަގއި ްނަމަވެސް ްތެެރއިން  370ްއގެ

ްގޮތަަކޭށް ްހާޒިރުކުެރވޭނެ ްޙާލަތްތަކުަގއި ްޖެހިއްޖެ ްހާޒިރުކުރަން ޝަރީޢަތަށް

ްނުވަަތް ްމަޖިލީހުންވިަޔސްެް ްރައްޔިތުންގެ ްއަިދ ްއޮންނަންޖެހޭނީ، އެކަން

ްވީަކމުގަިއވިޔަްސ،ް ްކުރެިވގެން ްސްކްރީން ްތެރެއިްނ ްއިދާރާއެްއގެ އެހެން

ްރައީސުލް ްނުހިނާގްމުސްތަޤިއްލުކޮށް ްނުފޫެޒއް ްސީދާ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ

ްޖެހިއްޖެް ްުކރަން ްދަޢުާވއެއް ްވިަޔސް، ްބެލިގެން ްތަނަކުންެް  375ކޮންމެވެސް

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްއޮންަނގޮތަށް ްމަގު ްކުެރޭވނެ ްއެދަުޢވާ ޙާލަތްތަކުގަިއ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޚާްއޞަކޮްށ ްވަކިން ްއެހެންނޫނީވިްއޔާ އޮންނަންޖެހޭނީ.

ންނާއިްކުަޑކުދިން،ްެއއީްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްދަންނަވާނީ،ްހަމަްއަންހެނު

ްނުވަތަް ްައނބިން ްނުވަތަ ްއަނބިމީހާ ްއޭނާގެ ްހުންނައިރުގައި، ފިރިހެނަކު

ްދެންް ްއަދާނުކޮށްފިކަމަށްވާނަމަ، ްޙައްޤުތައް ްއަދާކޮށްދޭންޖެހޭ  380ދަރިންނަށް
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ްޙައްޤުތަްއް ްލިބިދޭނެ ްދަރީންނަށް ްައންހެނުންނާއި ްއެ ްޝަރީޢަތުން އިސްލާމީ

ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަްށްހޯދޭ ްއެގޮތަކަށް ްނޯންނާނެ. ްމަގެްއ ްއެއްވެސް ްހަމަ ނެ

ްފާސްކޮށްލެވޭނެކަމަްށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްތިބެ ްކިަޔިއގެން ްޤައުމެކޭ އިސްލާމީ

ްއެންމެް ްކުރަނީ ްުއއްމީދު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމަ، ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ހަމަ

 385ްއިްމެންބަރުންވެސްްމިްދެންނެވިްމަފުހޫެޫމަށްްތާއީދުކުރައްވަ

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެކަްންްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްނަމަވެސް ްއެުކަގއި ްމެކޭނިޒަމަކާއި ްްސކްރީނިންގ ްކޮންމެވެސް

 390ާޔްޢިއްޒަތްތެރިްބޭއްވޭނެްގޮަތކަށްްވާހަކަފުޅުްަދއްަކވާނެްކަމުަގއި.ްޝުކުރިއްްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްރައީސް.ް

ް

ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްހަެައްދުންމަތީގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމުޙަންމަދުްނަސީމްްއިބްރާހީމް.ް

ް395 

ްކުރުކޮށްްްހަެައްުދންމަތީްެމންަބރުް ްަވރަށް ްހަމަ ނޑު ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ނޑުމެންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްބާބުްްޑރާފްޓްކުރަމުންްްޙަްނމަދުްަނސީމްްއިްބރާހީމްްމު ްދަންނަވާލަން.ްއަޅުގަ

ްވިސްީންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެންމެބޮޑަށް ްހަމަގައިމުވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ދިޔައިރުަގއި،

ްވަަށއިގެްން ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމިއޮންނަނީ ްމިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްމިޒަމާނުގެްޤައު ްމިާހރު ްބަދަލުަގއި ްޭއގެ ްގޮތަށް. ްއެނބުރޭ ްދައުލަތް  400މާއި

ްވަށަިއގެްން ްރަްއޔިތުންެގ ްއެްއގޮެަތަށް ްއުޞޫލާއި ޑިމޮކްރެޓިކް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްއެނބުރޭ ްދައުަލތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ

ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށްް ްއެހެންނަމަވެސް، ްޑްރާފްޓްކުރީ. އޭތި

ްއެދިޔަގޮތް.ްއެނިގވަ ްވެގެްނ ްކަންތައް ްމިތަނުގައި ަޑއިގަންަނވާނެ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޚާެާޠިުރގަިއ  405ރައްޔިތުންގެ

ްއޮްތްހުރިހާްމާއްދާތަކެއްހެންްެއޮއތީްގާތްަގޑަކަްށް ޖަވާބުދާރީވާންްލިެޔވިފައި

ްދެންް ްެއނގޭނެ. ްއެމީހުންނަށް ްފެއިްލިވޮގތްެްވެސް ްއެ ފެއިލްވެފައި.
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ްދާނީވެސްްއަޅު ްދާނެހެނެއް. ްމިކަން ްިމނޫންގޮތަކަށް ްހިއެއްނުވޭ ަގނަޑކަށް

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްއޮތީ. ްއެނގިފަިއ ްާމކުރިއްސުރެ ްގޮތަކަށްކަން މިކަހަލަ

ްހުރިް ްދެން ްތަުނގަިއެވސް ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއަދިވެްސ  410އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްއިާރދަ ްޓްރަިއކުރާނީ. ްހަމަ ްޑްރާފްޓްކުާރއިުރގަިއވެސް ކުރެއްިވްއާޔްމާއްދާތައް

ްބޭނުންވަނީ،ްީކއްެވގެންބާަވޭއް ނުޑްދަންނަވާލަން ްއަުޅގަ ްދެން ކާމިޔާބުވާނެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްބާބުަގިއްއެިކްދުވަހުްއެިކގޮތަށްްކަންަތއްްކުެރވެނީ.ް

ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަެަްށް ްއަިއއިރުަގއި، ްކުެރވިެގން ްޑްރާފްޓް މިސާލަކަށް

ްދެްދައުރަށް ްމީހަކަށް ްކުރިމަތިނުލެޭވްގޮތަށްެވސް،ްހުންނަ ްދައުރު ްގިނަ  415ވުރެ

ްޑްރާފްޓިންގް ްމެންބަރުންވެްސ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްެދކެވި އެވާހަަކވެސް

ކޮމިޓީގައިްިތއްބަަވިއގެންްއެްއބަސްވެަވޑަިއގެންްއޭތިްމިތަނަށްްއައީ.ްފަހުްން

ްވެގެ ްފެނަށް ްވަޔަށް ްެއއްެޗއް ްހުރިހާ ްދިާމނުވެ ްޢަމަލާއި ްބަާހއި ްންއެކަމަކު

ްވިސްނަން.ް ްރަްއޔިތުން ްިދވެހި ްއެބަޖެހޭ ްކަންަތްއތައް ްމިކަހަެަލަ އެދިޔައީ.

ްބަޔަުކް ްެގންގުޅޭ ްއެބަ ްކަންތައްތައް ްމިކަހަެަލަ ްހެދުމާ ްމަކަރު  420ދޮގުހެދުމާއި

ްފާހަގަކޮށްލަންް ްެއކަން ްއޮޅުވާލަން. ްަރއްޔިުތންނަށް ްބޭނުންވަނީ ްހަމަ އެ

ްައޅުގަް ްއެެހންނަމަވެސް، ްބޭނުްނވަނީ. ްވަރުގަަދްއަޅުަގނޑު ްަހމަ ނޑު

ްމީހުންެގް ްތިންލައްކަ ްމިހުރީ. ްއެކު ްސާބިުތަކމާއި ްައޒުމާއި އީމާނާއި

ްމާތް ްޙައްޤުަގއި ްނަހައްދަވާނެްهللا ްދެރަގޮތެްއ ްވަތަޢާލާ ސުބުާޙނަޙޫ

ްމިތިބީ.ް ްއެޢަެަުޒމުގައި ްރޭިވޔަްސވެސް. ްގޮެތއް ްކޮންމެ  425އަޅުަގނޑުމެން

ްއުއްމީދުތަކެް ްހުރިހާ ްމިަޤއުމުެގ ްޙާޞިލްވާނެ.ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްއ

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހައްދުންމަތީގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

 430ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޢީމް.ް

ް

ްާމއްާދތަކާބެހޭގޮތުންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްެފއިލްވި ްމިއަދުގެ ްއާެދ، ްއަލައިކުމް. ްްއައްސަލާމް

ްހީވަީންްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްވާހަކަފުޅަށްފަހު،ްއަޅުަގނޑަށް ްެދއްެކވި ްނަސީމް ްއަޚް ްއަޅުަގނުޑގެ
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ްހަމަވެއްޖެހެން.ްް ްމުޅިން ްގާްތގަަޑކަށް ްއެްއޗިތި ްހުރި ްދަންަނވަން އަޅުަގނޑު

ްތެރޭަގިއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްސިފަ ްމުާނފިޤުންގެ ްމި  435އެހެންނަމަެަވެސް،

ްއާލާވަމު ްދެންމެްއަށަގަންނަމުން ްނަސީމް ްދެން ްމިދަނީ. ްނ

ްއެންމެންް ްވަށަިއގެްނ ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެްއވިހެން،

ްއެނޫންް ްއެހެންވީމަ، ްމިއޮންނަނީ. ްހަމަޖެހިފައި ްގޮތަކަށް ޠަެަވާފްކުރާ

ްބޭނުންނުވާް ްކުަރން ްއިންޓްރޮިޑއުސް ްތެރެއަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ޘަޤާފަތެއް

ްވާނީވެ ްދެން ްމިތިބެނީ. ނުޑްމީހުން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއެހެން.  440ސް

ްމިއަންނަނީ،ް ްހަނދާނަށް ްއަޅުަގނުޑގެ ްެއއްަޗީކ ްމިއުޅޭ ދަންނަވަން

ްބޭފުޅަުކް ްހުންނަާވ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ް ްތިއްަބވާްއެހެެެންގޮތަކަށް ްއަރިުހަގއި ްއެބޭފުާޅގެ ބަދަލުެވއްެޖއްޔާ

ްބާންދީން ްގަހުރަމާނުންނާ، ްކަންކަްންޚާދިމުންނާ، ްބޭފުޅުންގެ ްމިހުރިހާ ނާ،

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްނިމުނަނުދޭން، ްއެަކން  445ނިމިދާނެކަމަށްޓަކައި

ްމަންފާް ްލާަބޔާ ްހެވާއި ްަޤއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެަކންްކުރިއަނުދޭންްތިއްެބވިްބަަޔކުްކައިީރަގިއް އެދިަވޑަިއގެންކަމަށްިވޔަސް

ްހަ ްގެއްލި ްަމގުއޮިޅ ްަދއްކާ ްއެމީހުން ްމިދަނީ.ްއެބަތިބޭ. ްތެރެއަށް ލާުކެގ

ްޑްރާފްޓްކުރާއިރުެވްސް ްއަލުން ްމިބާބު ްދަންނަވާީނ އަޅުަގނޑު

ްއޮީތް ްދަްނނަވާލަން ްަރއީސަށް ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްމި  450އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދިވެހިް ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްަދންނަވަން ްމުޤައްރިރަށް ނޫނިއްޔާ

ްއެ ްއޮތް ްހޯއްދެވެން ްހަަމ ްަޙއްުޤގައި ްއެްއޗެްއވެްސްރައްޔިތުންގެ ންމެ

ް ްގެްނޮގސްދެއްަވއްޗޭ. ްމިކަން ްދޫނުކުރައްވާ ްވަޠަޢާލާގެްهللا ސުބްޙާަނހޫ

ްލިބޭނީ.ް ްނަޞްރު ްޙައްޤަށޭ ްއެދެމޭ. ްވާތްގަށް ޙަޟްރަތުން

ް ްއަުޅވެރިކަމުން ްމި ްމީހުން ްމިތިބަ ްަޤުއމުގައި ްމި  455هللاްއިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ

ްޔާ.ްސުބްޙާނަހޫްވަޠަޢާލާްސަލާމަތްކުރަްއވާނެެެއޭ.ްުޝކުރިއްް
ް

ނޑުްމިްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްވަަންމާއްދާގެް)ދ(16ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނުޑްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުެދން. ްޯވޓެއް ްެއއަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްފާސްނުވެދިޔަ، ްމި އަށް

ްޢިއްޒަތްތެ ްއަިދ ްޤަބޫލުކުރާގޮުތަގއި ނުޑ ްައުޅގަ ްސަބަބަީކ، ްނުދިން  460ިރްވޯޓު
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ްއަދިވެްސް ްޞަފީރުންނާ ްޤަބޫލުކުރާނެގޮތުަގއި ްމެންބަރުންވެސް އެހެން

ްއެަތްން ްބޭރުގަިއ،ްސްޕާތަުކގަާޔްއަދި ްނަންނަމުގަިއްރާއްޖޭން ްއެކި މިކަހަލަ

ނަޑއަޅަްނވާނީްެއއިރެްއގެްއޮންނަްސަުރކާރަކުންކަމަްށް މިތަނުގައިްމީހުންްކަ

ްައޅުގަް ްއެހެން ްޤަބޫލުުކރެވެނީ. ްޮބޑަށް ްމިދަންނަވަނީ،ްއަޅުަގނޑަށް ނޑު

ްޖެހިްއޖެކަމަށްވަންޏާް ްަވކިކުރަން ްކުރާކަމަކުން ްއެތާނަގއި ްއެމީހަކު  465އޭރުން

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްފަސޭަހވާނެ. ްކުރަން ްމިކަންތަްއތައް ްގެަނއުމާ ވަކިކުރުމާ

ްރައްޔިތުްނެގް ްދީފިކަމަށްވެއްޖެްއޔާ، ްބާރެއް ްއެފަދަ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްއެކަ ްދައުރުން ްއެއޮްނަންމަޖިލީހުން ްވެއްޖެްއޔާ ްކުރާކަމަށް ންކަން

ްެއް ްެއހެންވީމާ، ްކުރިމަތިވެދާނެ. ްދަތިތަކެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ސަރުކާރަކަށް

ްވޯޓުްނުދިނީ.ްދެން،ްމިފާސްނުވެދިަޔް ްއެއަށް ނޑު ްއަުޅގަ  470ސަބަބުތަކަށްޓަކައި

ނޑުްވޯުޓ17ްްވަނަްާމއްދާއާިއ16ްް ވަަންމާއްދާއާ،ްއެްާމއްދާތަކަށްްައޅުގަ

ްއަޅުގަ ްއެއިެރްއގަިއްނުދިނީ ްނޫްނ، ްޤަބޫލުކުރާކަމެއް ްެއއްގޮަތަކށްވެސް ނޑު

އޮންނަްވެރިކަމެއްްނޫންނަމަްއެއިރެްއގައިްހުންނަްވެރިއަކުްައވަހާރަވީްނޫނީް

މަރުވިްނޫނިއްޔާްކޮންމެެވސްްއެހެންކަމެއްްެވގެންްސަރުކާުރްހިންގުމުގެްެއް

ްޖެހުނީ ްހަވާލުކުރަން ްފަރާތަކަށް ްއެހެން ްނޫންނަމަްމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް .475 

ްެއް ްުކރެވެންނެތީ. ްެއކަން ްއޭނާއަްށ ްއޮތަސް ްބާީކ ްަދއުރު ްއޭނާއަށް ވަގުީތ،

ްހުންަން ްރަީއސަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްދިމާވިޔަްސވެސް ޙާލަތަށް

ްޤަބޫލެްއް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްއެއްގޮަތކަށްެވސް ްދޭކަށް ްބާރެއް ްއެފަދަ މީހަކަށް

ްއަޅު ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް، ްމިދަނީްނުކުރެވޭ. ްޙާލަތު ނޑުމެންގެ ގަ

ްހަަމް ްޙާލަތު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްއެހެންވީމާ،  480ފެންނަމުން.

ްމީހުންނަކީް ްތިބޭ ްވެރިންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުްނގެ ްެއގޮތަށް. އޮންނާނީ

ްބާރެްއް ްެއކަހަލަ ްއަތްމަްއޗަށް ްބަެއއް.ްއެމީހުންގެ ްބޭނުންވާ ްވެރިކަން ވަރަށް

ްނާމާންކަމާިއްގޮސްފިކަމަށްެވއްޖެ ްތެެރއަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއޔާ

ްއެބިރުވެިރކަްން ްާގތްވާނެ.ްއެހެންވީާމ،ްެއގޮތަށް ްވަރަށް ްއައުން ބިރުވެރިކަން

ްވޯުޓް ްއެއަށް ްއަިދ ްާތއީދުނުކޮށް ްއެއަށް ްައޅުަގނޑު ްއޮތީމާ  485އަޅުަގނުޑގެ

ްއަލުްން ްމި ްެއކަންކުރަންޖެހޭނެ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ނުދިނީ.

ްޑްރާފްޓިންގްޑްރާފްޓްކު ްއެދެން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ރާއިުރގަިއ،
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ކޮމިޓީގެްބޭފުޅުންްމިއާދޭތެޭރަގއިްވަރަށްްޮބޑަށްްވިސްނަވަން.ްވިސްަނވާފަިއް

ްމީހަުކް ްތެރޭގައި ްމުއްދަތުގެ ްއެ ްނިންމިދާނެ، ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ް ްމިއޮތްގޮތަްށްވަކި ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރު ްމަޖިލީހުން. ނަޑއެޅިދާނެ  490މީހަކަްށްކަ

ްމިް ްއެނގޭ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއޮްތކަމެއްކަމަށްެވސް ްކޮށްފައި ޓާގެޓްކޮްށގެން

ްމިހާރުެގް ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްހަމަ ްިމހާރު ްކޮމިީޓގައި ޑްރާފްޓިންގ

ްއެބޭފުާޅެގް ްއެހެންވީމާ،ްފަހަރެްއގައި ްރަީއސްވެސް. ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްމިކަން ްމިގޮތަށް ްޮއެވދާނެ ްރޯެލއް ްބޮޑު ުކރުމުގަިއވެސް.ްްވަރަށް

 495ްއެހެންވީމާ...

ް

ްިނސްބަތްވާގޮަތްށްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދިމާވާގޮތަށް، ްމެންބަރަކާ ްވަކި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުުޅް ްއެހެން ްކުރެއްިވކަމަކުން، ްކޮިމޓީން ްވިދާުޅވުމަކީ، އެްއޗެހި

ްނުގެންދަވާށޭް ްކުރިއަްށ ްއެހެން ްދަިތވޭ. ްވަރަށް ދެއްކެވީމާ

 500ްނަވާލަންވެގެން.ްދަން

ް

ްބެހޭގޮތުންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްާބބާ ްމި ްމިދަންނަވަނީ، ްއަުޅަގނޑު ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްރައީްސ،ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްެތރި ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްމިދަްއކަނީ. ްވާހަކަ އަޅުަގނޑު

ްއެަކމަކު...ްއަޅުަގނުޑގެްމިހާރުްވާހަކަްެއބަްހުއްޓުވަމުންްގެންދަާވ.ް

ް505 

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަްތތެރި ްހަމަވެއްޖެ. ްވަގުތު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ،

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީަސކަށްްކުެރޭވނެކަމެއްްނޫންްއެއީ.ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް
 510ްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމެންބަރުްްކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ ްޢިއްޒަތްެތރި ްއިށީނދެވަދަިއގެންދެްއވާ. ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުންްއެދެންްއިނގޭތޯ.ްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްް

ްމެންބަރުންް ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްކޮމިީޓއަކުން، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްިޢއްޒަތް ްއާދެ، ްކަންތައް. ްަގވާއިދަްށްކުރަްއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު  515ތެރި
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ްަގާވއިދަްށް ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދެން. ްހިއްތެވުން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ޙުރުމަތްތެރިކޮށްްހިއްތެވުމަށްްައދިވެސްްއެއްފަހަރުްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެިރް

ްއަިދވެްސް ްހިއްެތވުން ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގވާިއދަށް ްމަޖިލީހުގެ މެންބަރު،

ހަރުްދަންނަވަން.ްއާެދ،ްކޮޅުމަޑުލުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްޙުސައިންްއެއްފަ

 520ްރަޝީދުްޙަސަން.ް

ް

ްބާބުަގިއްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއާދެ، ްއައްސަލާމުޢަލަިއުކމް. .`ް

ްފާސްވެއްޖެ.ްނަްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމާއްދާތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްމުހިންމުްހިމެނޭ މަވެްސ،ްަވރަށް

ްހިތާމައާއިެއުކް ްވަރަްށ ނުޑ ްއަުޅގަ ްފާސްުނވިކަން ްމާއްދާއެއް ދެތިން

ްލަފާް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްާޚއްޞަކޮށް، ްެއގެތެރޭަގއި  525ފާހަގަކުރަން.

ް ްއެއީ ްމާއްދާއެއް. ްޤައުމުތަކުެގ16ްްހޯދަންޖެހޭ ްބޭުރ ް)ދ(. ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޖަމްޢިއްޔާަތަކށް ްޞަފީރުން،ްްބައިނަލްއަޤްވާމީ ެައަާޅ ނޑަ ްކަ ރާއްޖެއިން

ްަބިއް ްއޮތް ްހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް ްމަތީން ްމަްޝވަރާެގ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންެގ

ްނާއިުބ،ް ްޭއނާގެ ްހަމަެއގޮތަްށ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔާއއި ްނުދިއުން. ފާސްވެ

ްދާއިމީް ްއަދި ްޙާލުަގޔާ ްާނއިުބްވަގުީތގޮތުންްނުކުޅެދޭ  530ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްބަޔާންކުާރްނުކުޅެދު ްގެންދާނެގޮުތގެ ްއެކަން ްމެދުވެރިާވްޙާލުގައި ންތެރިކަމެއް

16ްް ްހިތާމައާއިެއުކ17ްްއަދި ނޑު ްއަުޅގަ ްދިޔަކަން ްފާސްނުވެ ްާމއްދާ ވަނަ

ް ްހަމައެގޮތުން، ްޒިންމާ،18ްްފާހަގަކުރަން. ްކުށުގެ ްމާއްދާ، ވަނަ

ްމިދިޔަ ްފާސްނުވެ ްބައިެވސް ްއުފުލާ ްނާއިބު ްއޭާނގެ އީ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްތެރެއިންް ްއިޞްލާޙުތަކުެގ ްހުށަހެޅުނު ްމިއަދު  535އޭެގއިތުރަށް،

ްހުށަހެޅިގެންް ްބައިަބިއ ްލިބިދޭ ްަރްއކާތެރިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ްޒާތަްށް ްއެްއޗެހީގެ ްެއއްެޗއްސާްފާސްނުވާ މިދިޔައީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްފާސްވި

ްހު ްކުޑަާވގޮތަށް ްބާރު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެއްޗެހި،ްބަލާއިރުަގއި ންނަ

ްައިދް ްދިޔަކަމާ ްފާސްެވގެން ްިއޞްލާޙުތައް ްކުޑަކުެރޭވގޮތަށް ބާރު

ްބާރުއަާޅް ްއުުފލުމަށް ްޒިންމާ ްނާއިބަށް ްމި ްއޭނާގެ  540ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްފާހަގަކުރަން.ް ްހިތާމައާިއއެުކ ްއަޅުަގނޑު ްފާސްނުވެދިަޔކަްނ ބައިތައް

ްލިބި ްނުކުތާގައި ްމި ްކުޑަުކަޑްކޮންމެެެއަކަްސ،ްައޅުަގނޑަށް ްަވރަށް ަފއިވަނީ
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ވަނަްމާއްދާގެް)ހ(17ްްވަގުުތކޮެޅއްކަމަށްްވުމުންްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުންވޭ،ް

ްދާއިމީް ްމި ްަރީއސަށް ްނާއިބު ްއެ ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްިމއޮންނަގޮތުން ގައި

ްރައީްސް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޙާލުގައި ްމެދުވެރިާވ  545ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް

ްހަވާލުވާ ްއޭނާެގްމިޖެހެނީ ްއަދި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާވެސް ން

ްވަޒީފާާއވެްސް ްދެ ްމި ްއޮންނަގޮތުން ް)ށ(ްގައި ނާއިބުކަމާވެސް.ްދެން،ްޭއގެ

ްހުވަެއއްކުރަްންއެބަޖެހޭ.ްއެކަމަކު،ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ހަވާލުާވއިރުަގއި

ްހުވާވެސްްއޭނާގެްާނއިބުގެްހުާވވެސްްކުރަންޖެހެނީްއެއްްބޭފުަޅކު.ް

ް550 

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ

ްް

ްމިކަްންހަމަޖެހޭގޮތަށްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއެްއްހުާވކޮށްގެން ްއިޞްލާޙުކުާރިއރު ްއެހެންވީމާ،ްމި

ްފާހަގަކުރަންްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް ްވަރަށް ްބޮޑަްށްހަމަޖެއްސުމަކީ ްވަރަށް .

 555ްޝުކުރިއްާޔ.ްް

ް

ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްކުށުގެްޒިންމާްއުފުލުމާްބެހޭގޮތުންްއޮތްްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް

ްުެ 18ްްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދު ްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާއަށް ްއަޅުަގނުޑ3ްްވަނަ ްދަންނަވާަލން. ްނުކުތާެއއް

ްރައީސުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެކޭގޮުތގައި ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނަ ްމަޤާމުގައި 3ްލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ްހަވާލުވުމުެގް ްމަޤާމާ ްފުރަތަމަކަމަކީ، ްދިާމެވދާނެ. ްކަންަތއްތައް  560ބާވަތެްއގެ

ކުރިންްނުވަތަްމަޤާުމގަިއްހުރެްއޭނާްއުފުލަންޖެހޭްމަދަނީްޒިންމާްއުފުލުން.ް

ްއުސޫ ްއުފުލުން.ްއެކަްނކުރުމަށް ްޒިންމާ ްޭއގެ ްކޮށްގެން ްކުށެއް ލެްއެގްމަދަނީ

ްހުންނައިރަށްވުެރް ްމަޤާމުަގއި ްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިއޮންނަނީ، ގޮތުން

ްދެން،ް ްދަޢުވާކުެރޭވގޮތަށް. ްެއ ްމަްއޗަށް ްޭއނާގެ ްނިމިގެން ްމަޤާމުން ބޮޑަށް

ްކުރިްން ްއައުުމގެ ްމަޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  565މިހުންނަނީ

ްއެމީހަކުް ްހުެރގެން ްމަޤާމުގައި ްކުށްކުށް.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްޖިނާޢީ ކުރާ

ެުާވް ްދައު ްއެހެންނަމަެވސް، ްކުރެވެްނވާނީ. ްދަޢުާވ ްމަްއޗަށް ްކުުށގެ އެކި

ްމިހާރުް ްޮއވެގެން. ްދައުރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ކުރެވެްނވާނީ

ްބަޔާންކޮށްދީަފިއ.ްކުރިންކުރާް ްއުސޫލެްއގެ ްއެަބޮއތް ްއެބައި ޑްރާފްޓްަގއިވެސް
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ްހުރެގެން ްމަޤާމުަގއި ްއަދި ްދައުާވްްކަންތަކާ ްކުްށތަކަށް ްޖިނާޢީ  570ކުރާ

ްެއް ްނުވަތަ ްަދއުެުާވކުރާީނތޯ ްވަގުތުން ްއެ ްމަޖިލީހުން ކުރެވެްނވާނެކަމަށް،

ްއޮންނަގޮތަށް.ް ްބާުރ ނަޑއެޅުުމގެ ްކަ ްދައުެުވާުކރާނީތޯ ްނިމުނީމާ މަޤާމުން

ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގް ްހަެައިސިއްޔަތުން ދެން،ްއަނެއްކަމަީކ،ްރަސްމީ

ްހަެައިސިއް ްއޭނާއަްށްމަޤާމުގެ ްކަންަތއްތަުކން ްއަދާކުރާ ްއޭނާ ޔަތުން

ްދޭތެރޭގަިއް ްސިޔާސަަތކާ ްސަރުކާރުގެ ްއެބަޖެހޭ. ްލިބެން  575ސަމާލަތްތެރިކަމެއް

ެުވާކުރުންްެއއީްއަދިްމުޅިންް ނުވަތަްސަރުކާރުންްކުރާކަަމާކްދޭތެރޭގައިްދައު

ްމައްަޗށްް ްސަރުކާރުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްޢާންމު ްދަުއވާ ްއެކަެމއްގެ ްވަކިކަެމއް.

ްހުިރް ްމަޤާމުގައި ނޑައެިޅގެން ްކަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮންނަނީ. ކުރެޭވގޮތަށް

ްއޭނާެގް ްކޮންމެކަމަކަށް ްކުރާ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްމައްޗަށް މީހެއްގެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްބަރީޢަވާންޖެހޭ. ްއޭނާ ްއުފުލަންޖެހޭގޮތުން ްދައުވާ  580މައްޗަށް

ްކުށް ްޖިނާޢީ ްވާންޖެހޭނެ. ްޖަވާބުދާރީ ްކުށްތަކަށް ްޖަވާބުދާީރްމަދަނީ ތަކަށް

ްއަދާކުާރް ްހަެައިިސއްަޔތުން ްހައިސިްއޔަތުން،ްރަސްމީ ްމަޤާމުގެ ވާންޖެހޭނެ.

ްއޭާން ްތެރޭގައި ްާދއިރާގެ ްޤާނޫނުގެ ްތެރޭަގއި، ްއިޚްތިޔާުރގެ އޭނާގެ

ްނުވާެނ.ް ްއޮވެގެން ްގޮތަކަށް ްއުފުލަންޖެހޭ ްޒިންމާ ްއޭނާ އެކުރާކަމަކަށް

ްރައް ްޢާންމު ްކަންތައްތަަކށް ްގެއްލުމެްއްސަރުކާރުންކުރާ  585ޔިތަެަކަްށ

ްސަރުކާރުެގް ްހޯދުމަށް ްފަރުވާ ްހޯދުމަށް، ްޙަްއޤު ްއެކަމުެގ ވާކަމަށްވާނަމަ

ް ްގޮަތަކށް ްމިކަހަލަ ްއޮންނަންވާނީ. ްބާރު ްދަޢުާވކުރުމުގެ ވަަނ18ްްމައްޗަށް

ްައއިްސފިކަމަށްވަންޏާް ްހިމެނިގެން ްލެޭވގޮތަކަށް ްރުކުންތައް ްމި މާއްދާ

ްކަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުިރއްާޔ.ްރަނގަޅުވާެނކަމަށްްފެންނާތީްއެވާހަ

ް590 

ްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްހިނގައްޖެ.ްްޝިޙާބްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފާްސެވެގން ްމާއްދާތަކެއް ްގިަނ ްވަރަށް ބާބުގެ

ްމާއްދާތަ ްލިބިގެންދިޔަ ްހިތްހަމަޖެހުން ްވަރަްށ ކެްއެވްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިް ްމިހާރު ްއާެދ، ްހިނަގއްޖެ. ްފާސްކުެރވިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިއީވެްސް ްވިސްނާލާިއރު، ްމާއްދާއަކަށް ްހަތަރު ްތިން ްމިއުޅޭ  595ފާސްނުވެގެން

ް ްޚާއްޞަކޮށް، ްމާއްދާތަކެއް. ްމުހިންމު ްވަރަްށ ްދެެކގޮތުަގއި 16ްއަޅުަގނޑު
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ް ްއަދި ްމާއްދާ 17ްްވަނަ ްއަދި ްމާއްދާ ްމާއްދ18ްާވަނަ ްވަނަ ްއާދެ، .16ް

ް ްއަދި ްމާއްދާާއއި ްމިއޮންނަގޮތުނ17ްްްވަނަ ްމީަގއި ްމާއްދާައކީ ވަނަ

ް ްއެހެންވީމާ، ްއޮންނަންޖެހޭ. ްއެބަ ްސަްކސެޝަންއެއް ްިމއީ 16ްވެއްެޖއްޔާ

ްއަދާ ްވާޖިބުތައް ްމިއޮންަނނީ ްމާއްދާގައި ްވަގުތީގޮތުްންވަނަ  600ކުރުމަށް

ްއާދެް ްޙާލަތެއްގަިއވެސް، ްދިމާވާ ްއެެހން ްއާދެ، ްނުކުޅެދުން.

ްނާއިބަށްވެްސް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްއަިދ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްވާޖިބުތަާކް ްއެ ްދެން ްނުކުރެްއވިއްެޖއްޔާ ްއަދާ ްވާޖިބުތައް އަދާކުރަްއވަންޖެހޭ

މަސްޢޫލިއްޔަތުގެްއުފުލަންޖެހޭނެްފަރާތްތަކެއްްޤާނޫނުއަސާސީގައިްލިެޔވިަފިއް

ްޢަމަލުކުރަމުން ްމިހާރު ްއާދެ، ްއޮންނަންޖެހޭ. ްެއްްއެބަ ްޤާނޫނުގައި  605މިދާ

ްހުށަހެޅިގެންް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްނެތް. ްދޭހަވެފަަކއެއް މާރަނގަޅަކަށް

ްމިއޮންނަނީ.ް ްގޮތަކަްށ ްނިމޭކަހަލަ ްވަިކޮގތަކަށް ްނެިގގެން ކޮމިޓީއަށް

ްމީހެްއް ްވަކި ްނުވަަތ ްބަެއއް ްަވކި ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްހަމަ އޭގެބަދަުލގަިއ،

ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްއަންނާނެ ނޑުމެންނަްށްްއެކަމަށް ްއަޅުގަ އޮތީމާ

ްމިކަންތަްއ،ްސަކްސެޝަްން ްއެބައިނގެ ްޤާނޫނުއަސާީސއިން  610މާކުރީއްސުރެން

ް ްއެހެންވީމާ، 16ްްދާނެގޮތް. ްމާއްދާވެސް ްމިީއ17ްްަވނަ ްމާއްދާވެސް ވަނަ

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްއިޞްލާޙުކުރެވޭ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީގައި، ްމި ހަމަ

ްމާއްދާތަކެއް ްލިޔަންޖެހޭނެ ްޤަބޫލުކުރަން.ްއަޅުަގނޑުމެން ނުޑ ްއަުޅގަ ކަން

ް ްބެހޭގޮތުނ18ްްދެން، ްމާއްދާއާިއ ްމެންބަރުްްވަނަ ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްއަދި ްވާހަކަދައްކާަފއި ްއިސްމާޢީލް  615އިބްރާހީމް

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރުްނގެ ްމެންބަރު،ްމަޢާފްކުރަްއވާ. ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާް ްނަޝީދުވެސް ްއިތުރަކަށްްމެންބަރު ްއޮތުމާއެީކަގިއ ހަކަދައްކާފައި

ްވާހަކަދަްއކަށްްނެތިން.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީް ްމިބާބުގެ ްރައީްސ،ްައޅުަގނޑުެވސް 16ްްޢިއްޒަތްތެރި  17ްް620ވަަންމާއްދާއާއި

ްއެްމެންަބރުްޢަްއބާސްްިއްބރާހީމްް ްމާއްދާއަށް،ްއެފާސްުނވެިދޔައީމާ ްހިތުަގއިްވަނަ ްއަޅުަގނޑުގެ ްއާދެތޭެރގައި

ްެއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށް ްައޅުގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަްނ ްެއއްެޗއް އޮތް

ްބަާޔންކޮށްފައިމިވަީން ްޭއގައި ްސަބަބަކީ، ްތާއީދުނުކުެރވޭނެ. މާއްދާއަށް
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ްމަޤާމުގައިް ްދެ ްދެބޭފުޅުން ްއެ ްރައީސާއި، ްނާިއބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި

ްދިމާވެއްޖެނަމަ،ް ްއަދާނުކުެރޭވގޮތެއް ްވާޖިބު ްއެއްފަހަާރ ްބޭފުޅުން  625ތިއްބަވާ

ްޚިޔާރުކުާރް ްމަޖިލީހުން ްނުވަތަ ްަރއީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ްފުރިހަމަް ްދެކޭގޮުތަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްޙަވާލުުކރަން. ްއެކަން މެންބަރަކަށް

ޤީޤަތުގަިއވެްސްރިޔާސީްނިޒާމެްއގައިްއެކަންްއެގޮތަށްްއޮންނާކަށްްނުޖެހޭ.ްޙަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާލޭގެ ްދެންމެ ްއެއީ ްމިދަންނަވަނީ ްމިހެން ވާންމިޖެހޭގޮތަކީ،

ްއޮްފް ްއޯޑަރ ްެއ ްެދއްެކވިހެން ްވާހަކަފުޅު ްޝިހާބު ްމުޙަންމަދު  630މެންބަރު

ްޭއަގިއް ްބޭްއވިދާނެ. ްފާސްކުރެވިފައި ްމިމަޖިލީހުން ްޤާނޫނެްއ ސަކްސެޝަން،

ްއޮ ްމީހުން ްއަންނާނެ ްއެމެރިކާަގިއްމިހެންެްވެއްޖީިވއްޔާ ްމިހާރު ންނާނެ.

ްއެހެންދިމާވެއްޖެްއާޔް ްިވއްޔާ ްެއނގޭގޮުތގައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ވިްއޔާ،

ްދެްން ްއެއާޖެހިގެން ްދެން ްފުރަތަމަ، ްއެންމެ ްސްޓޭްޓސް ްއޮފް ސެކްރެޓަރީ

ްއެހެންވީމަ،ް ްެދން ްއެގޮތަށް. ްއެބައިދަނީ ްއެހެްނޮގސް ްވަޒީަރކު.  635ހުންނަވާ

ްޙާލެއްަގއި ްެއއްެވސް ްތެރެއަްށްލެޖިސްލޭޓިވްްްއަޅުަގނުޑވެސް ެއގްޒެެކޓިްވގެ

ވަގުީތގޮތުންެވސްްނާންނާނެގޮތަކަށްްއޮތުންްއެއީްީމގެްއެންެމްބޮޑަށްްއެދެޭވް

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއަެނއްކަމަކަްށ ްދެން، ްދަންނަވަީނ. ސަބަބެއްކަމުަގއި

ފާހަގަކުރެވެނީްައޅުަގނޑުމެންްމިްޤާނޫނުގައިްހަމަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގް

ްމެންބަރަކަށްްްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުެގ ްވަޒީރުްނގެ ްއެަބހުރި  640ތެރޭގަިއ

ްއެހެްން ނޑަެއޅިގެންުނވާނަމައޭ ްކަ ްގޮަތކަށް ްއެހެން ޤާނޫނުގައި

ްރައްޔިތުންެގް ްރޫޙަކީ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެަބއޮތްމެ. ބަޔާންކުރަްއވާފައި

ްއެކަހަަލް ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންނަށް،ްވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ

ްނާއިުބްކަން ްަވގުތީގޮތުްނވެސް ްެއހެންކަމަށްވަންޏާ، ްނުލެވުން. ތައްތަކަށް

ްެއް ްެމންބަރަކުވީމާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްރަީއސަކަްށ ްއަދި  645ރައީސަކަށް

ްއަންނަންް ްފުރުަޞތު ްެއ ްއެހެންވީމަ، ްެގއްލޭ. ްއެަބ ހަެައިސިއްޔަުތ

ްވާހަަކއަ ްތިްނަވނަ ްދެން، ްދަންނަވަނީ. ްވާހަަކ ްނުފެންނަ ކަްށްއަޅުަގނޑަްށ

ނޑަައޅަީން ްމިކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތީ، ްދަންނަވަން އަޅުަގނުޑ

ް ްަދުއެުރަކީ ްއެހެންވީމަ،5ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަހަރުކަމަށް.

ްއިންތިޚާބުވެގެްން ްމަޖިލީހަށް ްމިއޮންނަނީ ްދަުއރު ްމަޖިލީހުގެ  650ރައްޔިތުންގެ



 25 

ްއެކަމަުކ،ް ްއަހަރޭ. ްފަސް ްފެށިގެން ްތާރީޚުން ްބާއްވާ ްޖަލްސާ ފުރަތަމަ

ް ްމިއޮންނަނީ. ްަދއުރު ްރައީްސގެ ްދައުެރއ5ްްްއެހެނެއްނޫން އަަހރުގެ

ް ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްމިދަންނަވާކަހަލ5ްްަމިއޮންނަނީ. ްހަމަ ްތެރޭަގއި އަހަރުގެ

ްވެރިކަމާިއް ްމީހުން ްއޮެވގެން ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ްއެއޮންނަ ސަކްސެޝަން

 655ްޙަވާލުެވގެން..

ް

ްންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއަންނައިރުްހުވަެަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީް ްއިޞްލާޙުެވެގން ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްފެންނަން. ްއޮތުން ްދާގޮތަކަށް

ްއެވާހަަކްްމެންަބރުްޢަްއބާސްްިއްބރާހީމްް ްއުންމީދުކުރަމުން ްއޮންނާނެކަމަށް ްމިކަން ްގޮތަކަށް  660ްއެކަހަލަ

ްއްޔާ.ދަންނަވާލަން.ްޝުކުރިްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމާއްދާތަކާްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްފާސްނުވެދިޔަ ްމިބާބުގެ ްރަީއސް. ްއައްސަލާމުޢަލަިއކުމް،

ނޑުްމިކަާމްސީދާްނުގުޭޅްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ގުޭޅގޮތުންްެއއްެޗއްްހަމަްދަންނަވާލާއިރު،ްއަުޅގަ

ްދަންނަވާލަް ްއަޅުަގނޑު ްގުޭޅގޮތުން ްމިބާބާ ްބޭނުންވަނީްއެހެންނަމަވެސް،  665ން

ްފާސްކުރީއެްއވެސްނޫން.ް ްސުރުޚީ ްމި ްމިނަން ްބާބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްމިހާރުް ްޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ްިއޞްާލޙުކުރަމުންދާއިރު، ްދެން އަޅުަގނޑުމެން

ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަރާތް. ްހިންގާ ްވެރިކަން ްމާއްދ1ްްާމިއޮންނަނީ ވަނަ

ރިކަންްހިންުގމުގެްބާރުތަްއ.ްމިފާސްކުރިގޮތުންްމިއީްދަޢުލަތްްހިންގުމުގެ،ްވެ

ްމުޅިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ްބާރު ްހިންުގމުގެ ްވެރިކަން  670އެހެންވީމަ،

ްފަރުދަކަށްް ްވަކި ްމީހަކަށް ްވަކި ްއަނެްއކާވެސްްޮގސް ްއޮތީމާ ބާބުގެްނަމުގައި

ްމިއަދުް ްބުނުުމން ްރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ ްމިދަނީ. އަމާުޒވެގެން

ްމީ ްަވކި ްހަމަ ްހިތަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމަ ްކުއްިލއަކަްށވެްސ ހަކު

ްއިޞްލާޙުތަްއް ްބަެއްއ ްވެދާނެ ްފަހަރުގައި ްއެހެންކަމުން، ގެނެވެނީ.

ްއިޞްލާޙުތަާކިއް ްވީ ްފާސްިވޔަސް ްިއޞްލާޙުތައް ްއަދި ްގޮތާ  675އައިސްަފއިހުރި

ްަވިކް ްބުަރވެިވގެން ްމީހަކަށް ްވަކި ްދާއިރުވެސް ްހަމަ ްއިޞްލާޙުތަާކއި ނުވީ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރި ްއޮންަންމީހަކަށް ްނަެަމުގައި ްމީހެއްގެ ްވަކި ްބާބު އްޔާ
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ްދާތީވެްައޅުަގނޑުްޤަބޫުލކުރާޮގތުންްމިބާބުެގް ްގޮތަކަށް ބާބެއްހެންްހީވާކަހަލަ

ްޢަދުލުއިންސާފުް ްެއީއ ްބާރު، ްހިންގުމުގެ ްވެރިކަްނ ްނަންވެސް ހަމަ

ްބައިތަކެްއް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޗެޕްޓަރއެއް ްކިާޔ ްބާރު  680ޤާއިމްކުރުމުގެ

ްކޯޓުތަ ްބާބުގެްފާސްކުރިން. ނޑިޔާެރޭކނޫން ްފަ ްއުއްތަމަ ްނުވަތަ ކެކޭނޫން

ްވެރިކަްން ްމިެވސް ްއެހެންކަމުން، ްމިކިޔަނީވެސް. ްނަމަކަށް ނޑު މައިގަ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ްމިބާބުގަިއ ްބާރު، ހިންގުމުގެ

ްްޤަބޫލުކުރެވެނީ. ްބޭނުން، ްދަންނަވާލަން 17ްްއަުޅަގނޑު މާއްދާއަްށްަވނަ

ްއިޞްލާޙެް ްނުދިޔައީ.ްއަޅުަގނޑު ްފާސްވެގެން ްއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅިން.  685ްއވެސް

ްވަިކވެދާއިުރ،ް ްެއއްފަހަރާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ްރައީްސާއއި އެީއ،ްނާއިބު

ްއަދާކުރަންް ްަމޤާމު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްރަީއސް ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ

ްކަމެްއް ްމުއްދަތަކަށް ްކިހާ ްދައުރު، ް ްމުޅި ްހަމަ ދާއިމީގޮތެެެްއަގއި

އަދާކުރުމުގެްފުރުޞަތުްލިބިގެންދަނީ.ްއޭގެްފަހުންްކިހާްހިސާބެއްަގއިކަެމްއް

ްދެކޭގޮތުަގިއް ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންކަމުން، ްނޭނގެ. ްއޮންނަނީ  690އިންތިޚާބު

ްމިާޤނޫނުއަސާސީއަްށް ްއިޞްލާޙުކުާރއިރު، ްމިޤާނޫނުއަާސސީ އަޅުަގނޑުމެން

ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގެްނނަން ްފުރިހަމަކަމެއް ްމިހާރުްއިތުރު .

ވަނަްާމއްދާަގއިްވަރަްށްތަފްސީލުކޮށ48ްްްވަނަްމާއްާދ.48ްްލިޔެފައިްމިވާް

ްއެާހް ްއިޞްލާޙުުކރާއިރު، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮތްއިުރ، ްގޮތް ްކުރާނެ މިކަން

ްދިމާވޭ.ް ްއެބަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްދަތިތަކެއް ްއަސްލު ްނުލިބުމުން  695ތަފްސީލުކަމެއް

ްސްނުވެދިަޔއިުރ.....ވަނަްމާއްދާްފ18ްާވަނަްމާއްާދއާިއ،16ްްއަދިް
ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 700ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ.ްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް

ްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމުހިންމުްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްވަރަށް ްމިތިބެވުނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަރުޙަލާއެްއގަިއްްމިހާރު

ްއަޅުަގނޑަށްްފެންނަގޮތުަގއި.ްއެީއ،ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްްހަދަންތިބިްބަެައެއްްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް
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ްމިހާރުްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހިަފއިގެން ނޑީަގއި ްިސކު ްޤާނޫުނައސާސީގެ  705އަޅުަގނޑުމެންނަކީ.

ނޑުމެންަނށްްމިއުޅެވެނީ.ްއެީއ،ްރައީ ސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްމިދުވަސްކޮޅުްއަުޅގަ

ނޑުްހީކުިރގޮތަށްވުރެްތަންޮކޅެއްްއޮމާންޮކށްްރީތިގޮތަކަްށް ބާބު.ްއެބާބުްއަުޅގަ

ްފާސްުނވީ.ްެދން،ްއެކަުމގަިއް ްމާއްދާތަކެއް ްަމދު ްމިދިޔައީ.ްވަރަށް ނިމިގެން

ްމީހެްއް ްފާުޑކިއުނު ްކުރީކޮުޅގައި ްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީއަށް ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

 710ނަމަވެސް،ްމިހާރަކަށްއައިސްްފަހުންްމިފެންނަްބާބުތައްްއަޅުަގނަޑކީ.ްއެހެން

ްއޭގެް ްމިެފންނަނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއަންނަމުންދާތަން ްފުރިހަމަކޮށް ވަރަށް

ްމިތަނަށްް ްރަނަގޅަށް ްމިހާ ްބާބު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ހެއްކެއް

ް ްމިބާބުގެ ްދެން، ްއޮތުްނ. ްއޮތް ް)ދ(16ްްފޮނުވައިދެްއވާފައި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ްމިއޮންނަނީ،ްފާސްނުވި ްވިސްނިަފިއ ްައޅުަގނޑަށް ްދޭތެރޭގައި ފާސްނުވުމާ

ްވަރަށްް ނޑަީކްހަމަ ްކަންތައްގަ ްޢައްޔަނުކުރުމާއި،ްމިްސަފީރުންގެ  715ސަފީރުން

ްސަފީރުންް ްމިާވގޮަތކީ، ްއޭގައި ްނޫންކަމަށް. ްކަމެްއ ްކުރެވޭނެ ފަސޭހައިން

ްގިަން ްަވރަށް ްދޭތެރޭަގއިވެްސ ްދެޤައުމު ޢައްޔަނުކުރަންޖެހުނީމަ

ްހިންގަންޖެހޭ.ްމައް ްލިެޔކިއުންތަެކްއ ްގިނަ ްވަަރށް ްއުޅޭ. ސަލަތަކެއް

ްމީހާެގް ްަޢއްަޔނުކުރާ ްސިޔާީސގޮތާިއ، ްެއމީހާގެ ްދެކެންޖެހޭ އެޤައުމުންެވސް

ްގުޅުންހުރޭތޯ.ް ްއޭާނގެ ްމިންވަރަކަށް ްކިހާ ްކަންތައްަތކާިއ ްދާޚިލީ  720ޤައުމުގެ

ްމާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްކަންަކމަކީ ްމިހިރަ ފަސޭހައިންްއެެެހެންވީމަ،

ނަޑްށް ްއަުޅގަ ްދިަޔއީކަމަްށ ްފެއިލްެވގެން ްއެމާއްދާ ްކަަމކަށްނުވާތީ ކުރެވޭނެ

ްމިބާބުގަިއް ްއެމާއްާދ ްނެތް ްމައްސަލަެއއް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ލަފާކުރެވެނީ.

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްދެން ްހިނގައިދާނެ. ްފުރިހަމައަށް ްހަމަ ްމިބާބު ނެތަެަސް.

ް ްފަހަތުކޮޅުން ްރަނަގުޅްްމިމާއްދާަތކުަގއ16،17،18ްިދެން  725ތަންޮކޅެއް

ްރައްޔިތުްނެގް ްގެަނއުމުން ްވިސްނާލަްއވާފައި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓް ގޮތަކަށް

ްރައީސުންނަށް،ް ްދެ ްެއއްފަހަރާ ްތެރޭގައި ްއޭގެ ްދައުރެއް މަޖިލީހުގެ

ްކޮންމެވެްސް ްފަހަރަުކ ްގޮތެއްވާ ްދެމީހުންނަށް ްނާއިބުަރއީްސއަށް ރައީސްާއއި

ކަށްވެްސްއެީއ،ްޤާނޫނުއަާސސީްެއއްގޮތަްބަޔަކުްއޭަގއިްޒިންމާްނަގަންެޖހޭނެ.ް

 730ވެގެންދާްކަަހލަްގޮތަކަށްްބާްއަވއިގެންްުނާވނެ.ްވެރިކަމުެގްމެދުތެރެއިންްހުސް

ްއެދެެެނީ.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތުން ްގޮތަކަށް ްަކހަލަ ްގުިޅގެންދާ ްކަންތައް މީހާގެ
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ދެން،ްމިބާބުގެްތެރޭގައިްވަރަްށްރަނގަޅުްވޯެޓއްްހިނަގއްޖެ.ްއެްއިޞްލާުޙް

ްބޮޑުްނ،ްްއަޅުަގނޑު ްތިްއބެވި ްމިތާ ްއަދަދަކަށް ްގިނަ ްއެްނމެ ބަަލއިލިއިުރ،

ްޮބުޑް ްހުށަހަޅާފަެައިވާ ްެވގެން ްބޮޑުން ްތިއްެބވި ްޤައުމުަގއިެވސް މުޅި

 735ްވޯޓުން.66ްްސްެވގެންްގޮސްފައިްިމވަނީްއިޞްލާޙު،ްބޮޑުްއިޞްލާޙުްފާ

ް

ްޖެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްްްރިޔާސަތުންްވާހަެަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްމިއޮތީ ްފާސްކޮށްަފިއ ްއިޞްލާޙު ްމިތަނަށްްއެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 740ްފުރަެަތަމަް

ްވަރަްށްްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް ްހުރިގޮތަށް ްެއވިސްނުން ްއޭުރގެ ްެއްއގޮތަށް ްޚިޔާލުތަާކއި ްހުށަހެޅުއްވި

ްރޭވުމަކާެއކީްްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްވެގެންދިަޔީއްމަތިވެރި ްމިކަންތަްއ ްރަނގަޅަށް ްއެހާ ގައި.

ްރިޔާސަތުންވެސްްއެއަށްްކޮންމެވެސްްވަެރްއގެ..ް

ް

 745ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުްހަމަވެއްޖެްއިނގޭތޯ.ްުހއްޓާލަްއވާ.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑުްވާހަްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ނޑަކަށްްނޭނގެްައޅުގަ ްކަ..ްދެންްއަޅުގަ
ްއިލްޔާސްްުޙސަިއންްއިްބރާީހމްް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް750 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމާއްދާތަކަށް ްފާސްނުވެދިޔަ ނުޑ2ްްމިހާރު ްއަުޅގަ ްަވގުެތއް މިނެޓްއިުރގެ

ްއެއަްށް ްމެންބަރުވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެެހންވީމަ، ްގެންދިޔައީ. އަރުވަމުން

ްއާ ްހިއްތަވަންވާެނ. ްއެދެން.ްޙުރުމަތްތެރިކޮށް ްއިށީނދެަވޑަިއގެންދެްއވުން ދެ،

ްެއް ްއަޙްމަދު. ްއަނީސާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްމުލަކަތޮުޅގެ އާދެ،

ްމުޙަންމަދުް ްމެންަބރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްނެތް. ްމެންބަރު  755ޢިއްޒަތްތެރި

ްނަޝީދު.ް

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއަޅުަގނުޑވެްސ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުެުކުރިްއޔާ ްދަންނަވާލަންްއާދެ،
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ްއިބްރާހީމްްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްޢައްބާސް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގދ.އަޮތޅުގެ ބޭނުންވަނީ،

ްމަޖިލީހަށްް ްރަްއޔިތުންގެ ްނިޒާމެްއގަިއ ްރިާޔސީ ްފުރިހަމަ  760އެވިދާުޅވިހެން

ްދެންް ްއިސްތިޢުފާެދއްވުމުން ްނާއިބު ްއަދި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިކަން

ް ްފަރާތެއް ްދެން،ްހޮވޭނެ ްނޫނޭ. ްރަނގަޅުގޮެތއް ްއެންމެ ްެއއީ އައުން

ްރަޝީުދް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުެގ ްއެހެން ނަމަވެސް،

ްރައީސްއާމެުދް ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުންގެ ްހުންނެވި ްމިހާރު ވިދާޅުެވއްޖެ

ނޑަކަްށް ްއަުޅގަ ްެއއީ، ްވޯޓުނުދެްއވީ. ްއެގޮތަށް ްތިމަންނާ  765ހިތްހަމަނުޖެހޭތީއޭ

ްމަޖިލީހުެގްޤަބޫލުކުރެ ްރަްއޔިތުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެީއ، ްނޫން. ްކަމެއް ވޭ

ްވީނަމަވެްސް ްއިންެނވިކަމުަގިއ ްޮކމިޓީގައި ްޑްރާފްޓިންގ ރައީސް

ްމިގޮތަްށް ްކަންނޭނގެ ްނޫން ްވިްސނުންފުޅެއް ްމުޅި އެމަނިކުފާނުގެ

ްެއްއް ްކަންދިމާުކރިގޮތުން ްއިއްތިފާޤުން ްދެން، ްއެއީ. ްދިއުން މިކަންތައްތައް

ްއެމަނިކުފާނުްބައްދަލުވު ްލިބުީނމަ ްނަސީބު ްދިއުމުެގ ްއަޅުަގނޑަްށެވސް  770މަށް

ްެއވާހަަކް ްރެކޯޑަްށޓަކައި ްއެނގޭީތވެ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހަމަ ްނޫންކަން ރަޢުޔެއް

ދަންނަވާލީ.ްދެން،ްފާސްނުވެދިޔަްމާއްދާތަކަށްްބަލައިލާއިރުަގއި،ްަވޒީރުްނެގް

ްއެފާ ްނަޝީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ޅުކުެރއްިވްމަޖިލީހުގެ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްއދ.އަޮތޅުެގ ްއެހެން ްހަމަ ްއަދި ޚިޔާލުފުޅުތަކާއި

ްކަންތައްތަކަީކް ްފާހަގަކުރެއްިވ ްދެންމެ ްއިބްާރހީމް ްުޙސަެައިން  775އިލްޔާސް

ް ްއިތުރުން ްޭއގެ ްކަންތައްތައް. ްދަންނަާވލަންހުރި ްހަމަ 17ްއަޅުަގނުޑވެސް

ހޫރިއްޔާގެްމަާޤމާއިްނާއިބުެގްވަނަްމާއްދާގެް)ށ(ްގައިްިމޮއތްްރައީސުލްޖުމް

ްމިާޤނޫނުއަސާސީެގް ްމީހަކުމެ ްކޮންމެ ްއަާދކުރާ ްމަސްޢޫލިއްޔަތު މަޤާމުގެ

ްަގިއވާ..1ްްޖަދުވަލުް

ް780 

ްއިލްޔާސްްނުކުެމވަަޑއިގެންފިްއޔާްކޯރަމްްއެބަްެގއްލޭ.ްއާެދ،ްކުރިއަށް..ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްބެހޭގޮތުންްގ1ްްަޖަދުވަލު ްއޮތުމާއި ްއޮތް ްހުާވކުަރންޖެހޭނެކަމަށް ްއިވާ

ްއިބްރާހީމްްްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއިލްާޔސް ްއޮނަރަބަލް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ލ.އަތޮޅުގެ

ްއަޅުަގނޑަްށް ްނުކުތާއެްއކަމަށް ްރަނގަޅު ްަހމަ ްނުކުތާައކީ،  785ފާހަގަކުރެްއވި
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ްފަ ްހަވާލުވާ ްެއގޮތުން ްެއއީ، ްކޮންްޤަބޫލުެަކުރެވެނީ. ްކުަރންޖެހެނީ ރާތަކުން

ްކޮންް ްކުރަްނޖެހެނީ ްރައީސް ްއަދި ްަރއީސް ްނާއިބު ްކަމެއް، ހުވަެއއް

ްއޮތީ.ް ްޑްރާފްޓްުކރެވިފައި ްނޫން ްގޮތަކަށް ްއެނޭގަކހަލަ ްވަކިން ހުވަެއއްކަމެއް

ްދަންނަވާލަންް ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިރު، ްޖުމްލަކޮށް އެހެންވީމަ،

ްާފސްނު ްމި ްނުކުތާައކީ، ްޚިޔާުލްބޭނުންވާ ްމާބޮޑު ްާމއްދާތަކުަގިއވެްސ  790ވެދިޔަ

ްިމް ްއަލުން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންވީމަ، ްނެތޭ. ތަފާތުވުންތަކެއް

ްމަސައްކަްތް ްއެްއގޮތްކޮށްެލވި ްޚިޔާލުތައް ްއަންަނއިުރ ޑްރާފްޓްކޮށްގެން

ްއަވަހަށްްނިމޭނެކަހަލަްގޮތަކަށްްހިނގައްޖިްއޔާްރަނގަުޅވާނެކަމަްށް ވީހާވެސް

ްްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްފެނެއޭ.ްޝުކުރި

ް795 

ްިމްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްހިސާބުން ްމިހާ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްެތރި އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްމިބަޙުސ36ްްް ްމިހިސާބުން ްހަމަވުމާއެކީަގއި ްވަގުުތ މިނެޓްއިުރގެ

ްދެއްވިް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްދެން ްބަލާ، ނިމުނީކަމަށް

ނޑުމެންްޑްރާފްޓިންގްކޮމިޓީއަށްްފޮނުާވލާނަން.ްއާދެ،ްޚިޔާލުފުޅުތަ އްްއަުޅގަ

ްދައްކަވަން.ް ްވާހަކަފުުޅ ްއެބަތިއްބެވި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި  800ދެން

ްނުކުތާ،ް ްނިާޒމާބެހޭ ްއާެދ، ްނާުރވާނަން. ްައޅުަގނޑު ްނުކުތާއެްއ ނިޒާމާބެހޭ

ްމި ްެގއްޭލ. ްކޯރަމް ްނުކުެމވަަޑއިގެންިފއްޔާ ްޙަމްޒާ ްއަޙްމަދު ްވަިކްއާދެ، ހާރު

ްތިއްެބިވް ްއެިދވަަޑއިގެްނފައި ްދެން ްދެްނނެވީމާ، ްަކނަޑއަޅާފައި ވަގުެތއް

ްއެހުރިހާް ްއެހެްނީވމަ، ްއެބަތިއްެބވި. ްމެންބަރުންނެއް ްބަިއވަރު އެތައް

ްދެްން ްދެްނނެވީމާ، ްނޭުރވޭނެއޭ ްަވގުތު ްދައްަކވަން ްވާހަކަފުޅު  805މެންބަރުން

ްއަޅުގަ ްޮކންމެހެން ްއެއީ ްއޮްތްނުކުމެވަަޑއިގަތުމަކީ ްދަންަނވާކަށް ނޑު

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅަކެަށްފަހު(. ްނެތް. އެްއޗެއް

ް ްމިހާރު ްމެންބަރުން، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެެދން. 57ްއިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން

ްދެންް ްެމންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްާއދެ، ްއެހެންނޫންތޯ. ހަމަވެއްޖެ

ްޢިއްޒަތް ްދެން ްކޮބައިޯތްނުކުމެވަަޑއިގަތަްސ، ްމެންބަރުން  810ތެރި

ްގޮަތކަށްް ްބޭނުންފުޅުވާހާ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި އެއްބާރުެލއްވުމަކީ.ްމިހާރު

ްގެންދަީނޭއް ނޑައަަޅިއގެން ްކަ ްުއސޫލުތަކެއް ްވަިކ ނޑުމެން އަޅުަގެަ
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ްނަންގަވާަފިއް ްނުކުާތ ްނިޒާމީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްތިަޔ ވިދާޅުާވއިރު،

ހަަކފުޅުްދައްަކވަނީ.ްެއގޮތަށްްރީިތކޮށްްކަންަތްއްގެންދާްގޮތްްގޯްސެވގެންްވާ

ްވާހަކަފުުޅް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަުކނުދޭ. ްފެށީމާވެސް  815ގެންދަން

ްވާހަކަދަްއކަންް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްތިއްބެވި ްއެިދވަަޑއިގެންފަިއ ދައްކަވަްނ

ްވިދާުޅެވް ްއެގޮަތށް ްހަމަ ްއަުރވާކަމަށްވަންޏާ ްފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު

ްއެކަމަކު،ްނިންމަ ްއަރުވާަނން. ްފުރުޞަތު ްއެގޮތަށް ްއަޅުަގނޑު ވައިފިއްޔާ

ް ްއަޅުަގނޑުމެްނ3ްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްައކުރަށް ްއެްއ މާއްދާއާިއ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްިގނަ ްވަރަށް ްމީގައި ްަވގުތެްއގަިއ. ްބައިަގޑިއިުރގެ  820ވާހަކަދެްއކީ

ޑަިއގެންްހުރިހާްމެންބަރުންްވާހަކަފުޅުްދައްަކަވއިފި.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްއެިދވަް

ްއެބަޖެހޭ.ް ްޤަބޫލުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެެެކަން ްނޭރުވޭ. މެންބަރުންނަކަށް

ްގިނަެައިންް ްއެންމެ ްވަޙީދަކީ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ރ.އަތޮޅުގެ

ްނެތުނީް ްހަނދުމަފުޅުވެސް ްހަމަ ްމެންބަރުކަން ްެއއް ްދައްަކވާ ވާހަކަފުޅު

ްައޅުަގނ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެން ްމައްސަލަެއްއްކަންނޭނގެ. ްެއއީީކ  825ޑަށް

ްވިދާޅުވުމަްށް ްވިދާުޅވާ ްތިޔަ ްނުދެއްީވއޭ ްެއއްބާރުލެްއުވން ްދެން، ނޫން.

ނުޑް ްއަުޅގަ ްނެތް. ްއެްއެޗއް ްއެްއވެސް ްއެހެން ްދަންނަވާނެ ްހަމަ އަޅުަގނޑު

ްނިޒާމާބެހޭް ްއާެދ، ްއިނގޭތޯ. ްގެންދަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްދީގެން އެއްބާރުލުން

ްއަުރަވފާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމެންބަރުްނުކުތާއެއް ްިޢއްޒަްތތެރި ްއަތޮޅުގެ ްރ. .

 830ްޢަލީްވަޙީދު.ްއާދެ،ްވިާދޅުވެަބްއލަވާ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްނަަގިއގެްންްންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްމެް ްނުކުތާެއއް ްނިޒާމާބެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހިސާބަްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއުޅުނީ، ްއޮތުމާއި،ްދަންނަވާލަން ްދަށްކޮށް ްކޯރަމް  835ށް

ްތިބުމާއި،ް ްމީހުންކޮޅެއް ްމަދު ްތިބި ްވާަހކަދައްކަން ްބާވަތުން މިމައްސަލައިގެ

ްކަންތަްއް ްމިަކހަލަ ްދީލަތިކަމާެއކު ްވަރަށް ްބައެއްފަަހރު ްމިހާތަނަށް ރައީސް

ްީމގަިއް ްއަދި ްގޮްސްނިމުމާިއ، ްކަންތަްއ ްރީިތކޮށް ްއެހާ ްމިއަދު ދެއްވުމާިއ،

ްބަެަ ްއިތުރު ްއަލީަގިއްބާކީ ްކަންތައްތަެކއްގެ ްމިހުރިހާ ްެނތުމާއި، ެއްއވެސް

ްދެއްވާތޯ.ް ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްެއއްބާރުލުން  840ރައީސްގެ
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ްނިސްބަތްވާހެްން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެންމެ ްފަދައިން، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްއިބްރާހީމްް ްޤާސިްމ ްމިީއ ނޑު ްއަުޅގަ ްފަދައިްނ ްިތވިދާުޅވި ރައީސް

ްއިންނެވިފަހުން ްމީހުްންްރައީސްކަމަށް ްގޮތުން ްިޕއޯނެްއގެ މިތަނުގައި

ްކަމެއްވެްސް ްމިހުިރހާ ްފިރުމާ، ްބުރިކަށީގައި ްއާދޭްސކޮށް، ހޯދަންގޮސް،

ްއެހެންވީއިުރްއެންެމް ްމީހާ. ްގެންދިަޔްމީހާ.ްކުަރެަމުންވެސްގެންދާ  845ކުރަމުން

ްރަނގަޅުްނޫންތޯ.ްއަނެްއކާްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަށްްއެދުމުން..ް

ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް

ް850 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޖެހޭނެްދެއްވަންވެސް.ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް
ްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް855 

ް

ްއުުޅްއާވްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިވިދާޅުވަން ްމިހާރު ްދެން ްމިހާރު، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްއަުޅގަ ްެއހެންނަމަވެސް،ްއެްއޗެއް ްދެން، ްއެނިގއްޖެ. ނޑުމެންނަށްެވސް

ްއިނގޭތޯ.ް ްދީގެްންގެންަދނީ ްެއއްބާރުލުން ްއުހުންައޅުަގނޑު އުހުންމިހާރު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްހުރިހާ ްއެިދަވޑަެަިއގަންނަވާ  860އެހެންނަެަމަވެސް،

ްހަމަް ްހަމަޖައްސަން ްަވގުތުީދގެން ްެއގޮތަށް ްހުރިހާފަހަރަކު މެންބަރުންނަށް

އަށްްބަދަުލގެންނަންްހުށަހަޅުއްަވއިފިއްާޔްެއަގާވއިދުްައޅުަގނުޑްގަާވއިދަށްްއެ

ްއެކަްން ްޭއރުން ްދެން، ްކޮށްލާނަން. ްެއކަން ްއެޖެންޑާކޮށްލަިއގެން މިތާ

ްއިނޭގޯތް ްއިނދެގެން ްމިތާ ްކުރާނަން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއޭރުން ނިމުނީ.

ްތިބޭފުޅުންނަށްް ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްއެހެންވީމަ،  865އެކަންތައް.

ނުޑްއަޅުަގނޑު މެންްއެންމެންެގވެްސްވަގުތުްސަލާމަތްކުރުމުގެްގޮުތންްއަޅުގަ

ްތިބޭނުންފުޅުވާް ްކަންނޭނގެ ްެއއީ ްއެހެންވީމަ، ްިމގެންދަނީ. ްކުރިއަށް އެކަން

ްމިހެންް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައެއް ްދެން ްއެކަމަކު ްދެން، ގޮތަކީ.
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ް ްކުރިައށް ްމިކަންތައްަތއް ނޑަައަޅއިގެން ްކަ ްވަގުތު ގެންދަންްދިމާވަންޏާ

ް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްއިނގޭތޯ. ްދިމާވާނެ ްމިގޮަތށް ްއޮިތއްާޔ  16ް870ނިންމަވާފައި

ްަވގުުތް ްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްދައްކަވަން ްާވހަކަފުޅު ްތިއްބެވި ްބޭފުޅުން ވަރަކަށް

ްނޭރުވި.ް
ް

3-ްް ްޤަވައިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ވަނ14ްްަރައްޔިތުންގެ

 875ްހުށަހެޅުން.ްމާއްދާގެްދަށުންްމެންބަރުންްހުށަހަޅާްމައްސަލަް

ް

ްއަޅުގަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްމިހާރު ްއެހެްނވީމާ ްއާދެ، ްއެޖެންޑާގެ ްއޮތީ، ވަަނ3ްްނޑު

ްމިާވ، ްްއައިޓަްމގައި ްގަާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ވަނ14ްްަރައްޔިތުްނގެ

ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުން.ް ްމައްސަލަ ްހުށަހަޅުއްވާ ްމެންބަރުން ްދަށުން މާއްދާގެ

ްމި ްޚާްއަޞްއާދެ، ްަރއްޔިުތންގެ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(.  880މައްސަާލަގއި..

ް ްގަާވއިދުެގ ްހުށަހަޅުއްާވ14ްްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްދަށުން ްމާއްދާގެ ަވނަ

ް ްއެީއ، ްދަންނަވާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅައިދެްއވުމަްށ 36ްމައްސަލަ

ްހުށަހަޅުއްވާލެްއވުމެްއ.ް ްއޮތް ްހުށަހަޅައިެދއްާވފައި އެހެންވީމަ،ްނޮވެމްބަރުގައި

ްޙުސައިްން ްދެން ްޢަފީފް، ްޙަސަން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްހުށަހަޅައިދެްއވުމަށް އެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޢަފީފް،ްތ.އަތޮޅުގެ ްތެރެއިންްޙަސަން  885ރަޝީދުްޙަސަން.ްމީގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޮއތް ްދެވަަނއަށް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްނެތް. މެންބަރު

ްޝީދުްޙަެަސަން.މެންބަރަށްްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ްޙުސައިންްރަ

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ނޑުމެން 24ްް`.ްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ 1ްްމެންބަރަކު

ްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަގާވއިުދެގ2667ްްޑިސެމްބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްާޚއްޞަ ްވާނީްރައްޔިތުްނގެ  890ަގއި

ްހުށަހަޅާފައ14ްި ްމައްސަލަެއއް ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްފުރަތަމަްވަނަ ްެއންމެ .

ް ްމަޖިީލހުގެ ްދަންނަވާލާނަން.ްރަްއޔިތުންގެ ވަަނ14ްްއަޅުަގނުޑްމިމައްސަލަ

ް ްމައްސަލަ. ްހުށަހަޅާ ްދަށުން ްމަޖިލީހުގެްް-1މާއްދާގެ ްޚާްއޞަ ރައްޔިތުންގެ

ް ްމިމާއްދާގަިއ2ްްގަާވއިދުގެ ްއެޖެންޑާ، ްމަޖިލީހުގެ ް)ހ(. ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްމިމަޖިލީ ްއެޖެންޑާކަމަށް ްވަނީ،ްމަޖިލީހުގެ ނޑައަޅާަފއި ްކަ  895ޖުަލިއ19ްްހުންެް

ްއެއްކޮްށްއެމަޖިލީހުނ2664ްްް ްމަޖިލިސް ްރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްދުވަހު ވަނަ
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ްިއޞްލާޙުކުރުމުެގް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފަދައިން ްލިޔުމުަގއިވާ ފޮނުއްވި

ް ްް-2މަސައްކަތްކުރުމޭ. ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމާއްދ92ްްާދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނަ

ްޤާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޤާނޫނުއަސާސީައްށްބުނަނީ ްހެދުމާއި، ޫނނުއަސާސީ

ްޚާއްަޞް ްަރއްޔިުތންގެ ްލިބިގެންވަނީ ްާބރު ްގެނައުުމގެ  900އުނިއިތުރު

ް ްް-3މަޖިލީހަށެވެ. ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލިސް ްޚާއްޞަ ވަަނ55ްްރައްޔިތުންެގ

ްއިޞްލާޙުް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްބުނަނީ ް)ހ( މާއްދާގައި

ްމާއްދާައކަ ްަވކި ްބާބަކަށްްގެނައުުމގައި ްނުވަަތްވަކި ްމާއްދާތަކަކަށް ްށްނުވަތަ

ްއެުކަގއިެވްސް ްޤާނޫުނއަސާސީއަްށ ްމުޅި ްުނވަތަ ްބާބުތަަކކަށް ްަވކި ނުވަތަ

ް ްކަމަެށވެ. ްގެެނވިދާނެ ްމަޖިލީހުގެްް-4އިޞްލާޙު ްޚާްއޞަ  905ރައްޔިތުްނގެ

ްފޮނުވާފައިާވް ްޑްރާފްޓްކޮށް ްމިހާތަނަށް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ދިރާސާކޮށް

ްމިހާތަނަށްްބާބުތަކު ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްަރއްޔިތުންެގ ްމާއްދާތަކަާށއި، ގެ

ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަަކިއް ްމިމާއްދާތަކަށް ްބަލާއިރު ްމާއްދާތަކަށް ފާސްކޮށްފައިާވ

ްއެބަޖެހޭކަމަށްް ްހަމަޖައްސަެަން ްކަންތައްތަެކްއ އިންތިޤާލީ

ް ްޤަބޫލުކުެރވެއޭ. ްމަޖިލިސްްް-5އަޅުަގނޑުމެންނަށް ްާޚްއޞަ  910ރައްޔިތުންގެ

ްގަ ްިއޞްލާޙުކުރުމުެގ24ްްާވއިދުގެ ްޤާނޫނުއަާސސީ ްވަނީ، ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްގޮތެްއް ްމަޖިލީހުން ްޚިޔާލުފާޅުކޮށް ްމެންބަރުން ްގުިޅގެން މަސައްކަތާއި

ނަޑއެޅުމަށްޓަަކއިްމަޖިލީހުންްފުރަތަމަްހުށަހަޅަންވާނީްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ކަ

ްުއސޫލުތަކާއިމެ ްއަސާީސ ްސިފަތަކާއި، ްއަސާސީ ުދްހިމެނެންވާނެ

ްމުހިންމުް ްޮއތް ްމިހާރު ްނަމަވެސް، ްމަްއސަލަެއވެ.  915ބަޙުސްކުރުމުގެ

ްަކންތައްތަކާއިމެުދް ްމިނޫންވެސް ްއަިދ ްގޮާތއި ްެއކުލެިވގެންާވ މައްސަލަތަކެްއ

ބަޙުސްކުރެވިްޑްރާފްޓްްތަްއޔާުރކުރެވިްގިނަްބާބުތަެކއްްފާސްުކރެވިފަިއވީއިުރް

ްކުރަން ްެގނައުމަށްޓަކައި ްސިފަ ްޢަމަލީ ްމިކަންކަމަށް ްމިލިޔުމުގެ 4ްޖެހޭކަމަށް

ްބަޙުސްކުރެިވް ްކަންކަމާއިމެދު ްއިންތިޤާލީ ްބުނެފައިވާ ްޕެރެގްރާފްަގއި ވަނަ

ްނުާވކަންް ްނިންމިފައި ްގޮތެއް ްަމޖިލީހުން ްާޚއްޞަ  920ރައްޔިތުންގެ

ް ްް-6ފާހަގަކުރެެވއޭ. ްމިލިޔުުމގެ ްހުރުމާއިއެކު ްމިހެން ވަަނ4ްްކަން

ްމައްސަަލއަ ްބަޔާންކޮށްަފިއވާ ްޚާްއޞަްޕެރެގްރާފްަގއި ްރަްއޔިުތންގެ ީކ

ް ްގަާވއިދުގެ ްބުނެފައިވާފަަދ14ްްމަޖިލިސް ްގަިއ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ
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ް ްެއގަެަާވއިުދގެ ްމިމައްސަލަ ްޤަބޫލުކުެރވޭތީ ވަަނ14ްްމައްސަލަެއއްކަމަށް

ްއާދެ،ް ްހުށަެހޅީމެވެ. ްއެދި ްެއޖެންޑާކޮށްދެއްވުްނ ްދަށުން ްގެ ް)ހ(  925މާއްދާގެ

ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެޖެންޑާކުރެވިަފިއްމިއީ ްމިހާރު ްދެން، .

ްކަމަށްޓަކަިއް ްއެޖެންޑާކޮށްެދއްިވ ްމިމައްސަލަ ްއެހެންވީމަ، މިއޮތީ.

ް ްހުށަހެޅި ްމައްސަލަ ްއަދ24ްްިއަޅުަގނޑުމެން ްފަރާތުން މެންބަރުންގެ

މިކަމަށްްތާއީދުކުރާްއެންމެހައިްދިވެހިްރައްޔިތުންގެްފަރާތުންްވަރަށްްބޮޑަްށް

ްދަންނަވަން.ްމިމަ ްހުށަހަޅަންްޝުކުރު ްމިމަެައްސަލަ ްހުށަހެޅުމަށްފަހު  930އްސަލަ

ްދަންނަވާލެވޭޯތް ްކުުރގޮތަކަށް ްއަޅުަގނޑު ްމަޤްަޞދު ްއޭގެ ްބޭނުން ދިމާވި

ްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދިވެހި ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްޢަމަލުކުރަުމންދާ ްއާދެ، ބަލާނަން.

ްފަށާ،ް ްޢަމަުލކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއިޞްލާުޙކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީ

ްޢާންުމްޤާނޫނުއަސާ ްއިންތިާޚބާއި، ްރިޔާސީ ްފުރަތަމަ ްބޭްއވޭ ްދަށުން ސީގެ

ްޙަވާލުވަންދެްން ްމަޤާމާއި ްއެމީހުންގެ ްީމހުން ްއިންތިޚާބުވާ  935އިންތިޚާބުން

ްއެއްަބއިވަންތަކަުމެގް ްޤައުމީ ްހިންގުމަށްޓަކައި ްޤައުމު ްހިންގުމަށާއި، ޤައުމު

ްޤަބޫލު ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްއެކުަލވާލަެަންޖެހޭކަމަށް ކުރެވޭ.ްސަރުކާރެއް

ްއަިދް ްުއފެއްދޭނީ ްސަރުކާރު ްއެްއބައިވަންތަކަުމގެ ްަޤއުމީ ްއުފައްދާ މިގޮތުން

ްހިމަނައި،ް ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްބާބެއް ްެއކަމާއިބެޭހ އުފައްދަންވާނީ

ްމިއަްށް ްމުއްަދތު، ްނަާގ ްވާސިްލވުމަށްޓަކަިއ  940ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްއެމުއް ްމުއްދަތޭ. ްއިންތިޤާލީ ްމިދަންނަވަނީ ްޤައުީމްއަޅުަގނޑުމެން ަދތުގައި

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްބަޔާންކޮްށގެން. ްެއބާބުގައި ްހިންގާނެގޮތް ވެރިކަން

ްތަޞްެްދީޤުކުރުމާއިެއުކް ްނިމި، ްފާސްކޮށް ްމަޖިލީހުން ްާޚއްޞަ ރައްޔިތުންގެ

ްއިޢުލާނުކުރަންޖެހޭނެ.ް ްތާރީޚު ްފަށާ ްޢަމަލުކުަރން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްމަޖިލީހުން ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްމިހާރު ްމިދާްްމިގޮތުން  945އިޞްލާޙުކުރަމުން

ްމަޖިލީހުންް ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްނިމުމުން، ްފާސްކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމީލާދީް ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްނިމޭ ްފާސްކޮްށ ޤާނޫނުއަެަސާސީ

ްތަޞްދީޤުކޮެަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްތެރޭަގިއ އެއްމަސްުދވަހުގެ

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްމުޅި ްއިޞްލާޙުތަކާއިެއކު ްމި އެޤާނޫނުއަެަސާީސގެ

ްޤަބޫލުކުރެވެއޭ.ްޢަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފަށަންޖެހޭނެކަމަށް  950މަލުކުރަން
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ްބާއްަވއި،ް ްއިންތިޚާބު ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީެގ މިގޮތުން

ްރައް ްމަޤާަމށާއި ްމެންބަރުކަމަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމަޖިލީހުެގ ޔިތުްނގެ

ް ްއިންތިޚާބުކޮށް، ްސަރުކާުރްމީހުން ްެއކުލަވާެލވެންދެން ސަރުކާރެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްންހިންގާ ްހިމެނެންވާނެކަމަށް ްާބބުގައި ްއިންތިޤާލީ ނެގޮތް

ްމުިޅް ްއެިއޞްލާޙުތަކާއިެއކު ްއިޞްލާޙުކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީ  955ހުށަހަޅަން.

ްވެރިކަމުަގއާިއް ްޤައުމުގެ ްފެށުމުން ްޢަމަލުުކރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްތިބެންވާީން ްގޮުތަގއި ްމެންބަރުންކަމުގެ ްމަޖިލިސްެގ ރައްޔިތުންެގ

ްގޮތުގެމަތިންްޤާނޫނުއަ ްބުނެފަިއާވ ްާޤނޫނުއަސާސީަގއި ްދަށުން ސާސީގެ

ނޑުމެންނަްށް ްައޅުގަ ްބައެއްކަމަށް ްތިބޭ ްކުރެވިަފއިާވ އިންތިޚާެާބު

ްަވގުތު،ް ްފަށާ ްޢަމަލުކުރަްނ ްާޤނޫނުއަސާސީއަށް ްނަމަވެްސ،  960ޤަބޫލުކުރެވެނީ.

،ްއެޤާނޫނުއަސާީސގެްދަށުންްއިްނތިޚާެާބުކުރެވިފަިއްތިބޭްބަަޔކުްނުތިބޭނެތީއާ

ެާބުކުރެވޭނީެވްސް ްއިންތިޚާ ްބަޔަކު ްދަށުްނ ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްފަހުގައިކަމަްށވާީތް ްފެށުމަށް ްޢަމަލުކުރަން އެޤާނޫނުއަސާީސއަށް

ްދަށުންް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފަށާ ްޢަމަލުުކރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްގޮުތގެމަތިން، ްބުނެފަިއވާ  965ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްރައްޔިތު ްއިންތިޚާބުކޮްށްމަޤާމަށާއި ްމީހުން ްމެންބަރުކަމަށް ްމަޖިލިސްގެ ން

ްެއުކލަވާލެވެންދެްން ްސަރުކާރެއް ްގޮތުގެމަތިން ްބުނެފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއް ްބަޔަކު ްހިންގާނެ ްސަރުކާުރ ވަގުީތގޮތުން

ްބާބެއްެގް ްއިންިތޤާލީ ނަޑއަޅާނީ ްކަ ްމިކަްނކަން ނަޑއަޅަންއެބަޖެހޭ. ކަ

ް ްއެްއބައިވަންތަކަުމެގްގޮތުަގއިކަމަށް ްޤައުމީ ްއާދެ، ްދެކެން.  970ައޅުަގނޑުމެްނ

ްޤައުމީް ްދަންނަާވލާނަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްމަްޤޞަދު ްއޮތުމުގެ ސަރުކާރެއް

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްމަޤަޞަދަކަްށވާނީ، ްސަރުކާެރއްގެ އެއްަބއިވަންަތކަމުގެ

ްގެއްުލވާނުލައިް ްއެއްަބއިވަންތަކަން ްހަމަޖެހުމާއި ްޤައުމުެގ ،ްވާސިލްވުުމގަިއ

ްއިންތިޚާެާެބްއް ްއިންޞާފުވެިރ ްއަދި ްމިނިވަން ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ްޑިމޮކްރަސީެއްއް ްޒަމާނީ ްއެދޭފަދަ ްދިވެހިރަްއޔިތުން ްރާއްޭޖގައި  975ބާއްވާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއާދެ، ްދެކެން. ްއަުޅަގނޑުމެން ޤާއިމުކުރުންކަމުަގއި

ްހިމެނެންޖެހޭނެކަމަށްް ްބާބުގަިއ ްއިްނތިޤާލީ ްމި ދަންނަވާނަން
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ްތިބޭފުޅުންްއަޅުަގނޑު ްއުސޫލުަތއް، ނޑު ްމަިއގަ ްޤަބޫލުކުެރވޭ މެންނަށް

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާްައޅުަގނޑުްފުރުޞަތު..ް
ް980 

ްއަދުނާންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގއ.ގެ ްނުކުތާެއްއ ްނިޒާމާބެހޭ އާދެ،

ްޙަލީމް.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް985 

ްކޮޅުމަޑުލުެގްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްދާދިދެންމެއަކު ްނެީގ، ްނުުކތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުަގނޑު

ްޙަސަންްްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްރަީޝދު ްޙުސައިން ްޑޮކްޓަރ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްގާުތގަިއް ްވަަރށް ްއޭަނގެ ްގެްނދެވިއިރު، ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން

ްތިން ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަޒީރުްނެގްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރަކާއި

ްަމލާމާތްކުރަމުންް ްހިނިފުޅުަވޑުވާ ްތިއްބަވަެަިއގެން ްމެންބަރަކު  990މަޖިލީހުގެ

ްހުއްޓުވުމުެގް ްހީވާތީެވ،ްެއަކން ްކަމަށް ްއުނަދގޫވާނެ ްެއކަމުން ގެންދެވީީތވެ.

ްިނޒާމީް ްނިމިފައިވާތީވެ ްއެކަން ްމިހާރު ްދަންނަވާލަން. ްމަނިކުފާނަށް ގޮތުން

ްަމއްސަލަެަވެ ްޤަބޫލުކުރަން.ްނުކުތާގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްނިމިއްޖެކަމަށް ްސ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް995 

ް

ްފާހަގަކުެރއްވިފަަދްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތި ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްތި ނުޑ ްއަުޅގަ އާދެ،

ްނުދެކެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްތަނެއް ްކުރެްއވި ްއެބޭފުޅުން އުނދަގުލެއް

ްދެން ްެއނަޒަރިއްޔާުތަގއި. ްއިންނިން ްދެްންްއަޅުަގނުޑވެސް އެެހންވީމާ،

ްބަލައިގަންނާކަްށް ްނުކުތާއެްއކަމަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްތިއީ ްކޮންމެހެން  1000އަޅުަގނޑު

ްނެތީން.ްއާދެ،ްކުރިއަށްްގެންދަވާްވާހަކަފުޅު.

ް

ްއުސޫލުތަކުެގްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްމިއިންތިޤާލީ ްދެންނެވިހެން، ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްއާދެ،ްް:ރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން ްދަންނަާވލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްުއސޫލުތައް ްކަންތައްތަްއ، ނޑު މައިގަ

ްގެންަންއިޞްލާޙުތަްއް ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް  1005ރައްޔިތުންެގްޚާއްަޞްމަޖިލީހުން
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ްތެރޭަގިއް ްދުވަހުގެ ްއެއްމަސް ްމީލާދީ ްފެށިގެން ްދުވަހުން ްނިމޭ ފާސްކޮށް

ްޤާ ްތަސްދީޤްކުރަްއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޫނނުއަސާސީއަްށްޤާނޫނުއަސާސީ

ްޢަމަލުކުރަންް ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ްމުޅި ްއިޞްލާޙުތަާކއެުކ ގެނެވުނު

ްޤާނޫނުއަސާސީައްށް ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ފަށަންވާނެކަމަށް

 1010މިގެނެވޭްބަދަލުތަކާިއއެްއކޮށްްވެރިކަންްހިންގާނެގޮތްްަބޔާންޮކށްފައިވާްބާބަށްް

ްގެެނވޭ ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުތަކާެއުކްްޢަމަލުކުރެވޭނީ

ްއިޞްލާޙުކޮްށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފެށުމުން. ްޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްރައްޔިތުްން ްއިންތިޚާބާިއ ްރިޔާސީ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ނިމުމުން

ްފަރާތްތަްއް ްހޮވޭ ްެއއިންތިޚާެާބުން ްބާއްވާ ްއިންތިޚާެާބެއް މަޖިލިސްގެ

ްހި ްވެރިކަން ްޤަުއމުގެ ްަޙވާލުވަންދެން ްބާބުގައިްވެރިކަމާއި ްއިންިތޤާލީ  1015ންގާނީ

ްއިޞްލާޙުކޮްށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމަތިން. ްގޮުތގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ް ްލަސްވެގެން ްފަށާތާ ްޢަމަލުކުަރން ްދުވަހުގ9ްްެޤާނޫނުއަސާސީއަށް މަސް

ްޕާޓީތައްްބަިއވެރިވާްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލިސްެގް ތެރޭގައިްާރއްޖޭަގއިްސިޔާސީ

ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްބާއްާވ،ްއިންތިޚާބަކާއި ްއިންތިޚާެާބެްއ ގެ

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްމަޤާމުތަކާއި ްހޮވޭ ްއެމީހުން ްމީހުން ްހޮވޭ  1020އެއިންތިޙާބުން

ްމިގޮތުްން ްއަދި ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަވާލުވާނެކަމަށް ދަށުން

ްއިންތިޤާލީް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެމީހުން ްހަވާލުުވމުން ްމަޤާމުތަކާއި އެމީހުން

ްބަޔާން ްަބއި ްސަރުކާުރެގްބާބުގަިއވާ ްެއއްބަިއވަންތަކަުމގެ ްަޤއުމީ ކޮށްަފިއވާ،

ްޤައުމީް ްނިމި ްމަަސއްކަްތ ްމަޖިލިސްގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްއިންތިޤާލީ ވެރިާޔއާއި

ްެއްއބައިވަންތަކަުމެގް ްޤައުމީ ްއާދެ، ްއުވޭނެ. ްސަރުކާރު  1025އެއްަބއިވަންަތކަމުން

ްއުސޫލު ްޤަބޫލުުކރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ތަްއްސަރުކާރުަގއި

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށް ްއިޞްލާޙުކޮށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ދަންނަވާލާނަން.

ްކަންތައްަތްއް ްމިާވ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްފެށުމާއިއެކު، ޢަމަލުކުރަން

ްބާބުގަިއް ްހިެމނޭ ްކަންތައްތައް ްނިންަމންޖެހޭ ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި

ްސަރުކާރެ ްއެއްަބއިވަންތަކަުމެގ ްޤައުމީ ްގޮުތގެމަތިން  1030ްއްބަޔާންކޮށްފަިއވާ

ްމިގޮތުންް ްފަށަންވާެނ. ްހިންގަން ްެވރިކަން ްއެސަުރކާރުން އެކުަލވާލާ

ްވެރިކަްން ްސަރުާކރުން ްއެއްބަިއވަންތަކަުމގެ ްަޤއުމީ ްމުއްދަތުގައި އިންތިޤާލީ
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ްހިންގުމުގަިއް ްވެރިކަްނ ްމަތިން. ްގޮުތގެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ހިންގަންވާނީ

ްމުހި ްއެންމެ ްސަރުކާރުން ްއެއްބައިެަންަތކަމުެގ ންމުްޤައުމީ

ްިއޞްލާޙުތަކާއެުކް ްގެެނވުނު ްޤަނޫުނއަސާީސއަށް  1035މަސައްކަތަކަްށވާނީ،

ްއިންތިޚާާބިއް ްމަޖިލިސްގެ ްރައްޔިތުން ްބާްއވަންޖެހޭ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްފަށާް ްޢަމަލުކުރަން ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް ްއިންިތޚާބު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްތެ ްނުވަމަސްުދވަހުެގ ްލަސްެވގެން ްފެށިގެން ްބޭްއވުާމިއްތާރީޚުެުން ރޭގަިއ

ްއިންތިޒާމުތަްއް ްަހވާލުކުރުމުެގ ްވެރިކަން ްފަރާތްތަކާއި ްހޮޭވ އެއިންތިޚާެާބަށް

ްދުވަހުްން ްހިންގުުމގަިއ ްދަޢުލަތް ްބޭްއވުމާއި ްއިންތިޚާެާބުތަްއ  1040ހަމަޖެއްސުން.

ްެއކަމެްއެގް ްމުއްދަަތކަށް ްއިތުރުން،ްިދގު ްކަންތައްަތކުގެ ްކުރަންޖެހޭ ދުވަހަށް

ްނު ްފަދަ ްފޯރާ ްއެއްވެްސްއަސަރު ްހިނާގފަދަ ްޚަރަދު ްމުއްދަތަކަށް ްދިގު ވަތަ

ްނުވާނެކަމަށްް ްކޮްށގެްނ ްސަުރކާރުން ްެއއްބަިއވަންަތކަމުގެ ްޤައުމީ ކަމެއް

ްެއއްަބއިވަންތަކަުމެގް ްޤައުމީ ްއަދި ްޤަބޫލުކުރެވޭ. އަޅުަގނޑުެުމެންނަށް

ްދައުުރް ްޕާީޓތަކުގެ ްިސޔާސީ ްރާއްޖޭގައި ްކުާރނީ، ްމަސައްކަތް  1045ސަރުކާރުން

ްއިންތިޒާމުަތްއްހަރުދަނާ ްބޭނުންވާ ްހިންގުމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ކޮށް،

ްެވއްެޓއްް ްޑިޮމކްރެިޓކް ްބުނާފަދަ ްޤާނޫނުއަސާީސގައި ހަމަޖައްސާ

ްއިންތިޤާީލް ްސަުރކާރުން ްއެްއބައިވަންތަކަުމގެ ްޤައުމީ ޤާއިމުކުރުމަށް.

ްތިޭބް ްމަޤާމުތަކުަގއި ްކޮމިޝަންތަކާއި ްމުސްތަޤިްއލު ްހޮވާ މުއްދަތަށް

ްވަ ްއެމަޤާމުތަކުގަިއްމީހުންނަކީ ްއެމީހުން ްމީހުން. ްކޮމިޝަންތަކާއި  1050ގުތީ

ްމަޤާމުތަކަށްް ްއެކޮމިޝަންތަާކިއ ްސަރުކާރުން ްއިންތިޚާެާބުކުރެވޭ ތިބޭނީ

މީހުންްހޮވާްއެމީހުންްމަޤާމުތަކާއިްޤާނޫނުއަސާީސގެްދަށުންްހަވާލުވަންދެން.ް

ްހިމެ ްެއސަރުާކރުގައި ްއަދި ްސަރުކާރުން ްއެއްަބިއވަންތަކަމުގެ ޭންޤައުމީ

ްހަމަޖައްސާް ްމަޤާމުތަކަށް ްސަުރކާރުން ްވަގުތީ ްއަދި ްފަރާތްތަކުން، އެންމެހާ

ްޤާޫނނުއަސާސީަގިއް ްކުރާނީ ްމަސައްކަްތ ްއެކޮމިޝަންތަުކެގ  1055މީހުންނާއި

ްނިމުމަށްފަހު،ް ްއިޞްލާޙުކޮްށ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްގޮުތގެމަތިން. ބުނެފައިވާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްބޭއްވޭ ްފުރަތަމަ ްދަށުން ޔާެގްޤާނޫނުއަސާސީގެ

އިންތިޚާެާބާއިްރަްއޔިތުންގެްަމޖިލިސްގެްއިންތިޚާެާބުގެްއެްއެވސްްމަޤާމަކަށްް

ްވެިރއާއަާށިއް ްސަރުކާުރގެ ްއެއްަބއިވަންަތކަމުގެ ްޤައުމީ ނޑިައކަށް ްގޮ ނުވަތަ
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ްއިސްކުރެޭވް ްހިންގުމަްށ ްވުޒާރާތައް ްމުއްދަތުގަިއ  1060އިންތިޤާލީ

ްުއއްތަ ްސަރުކާުރގެ ްވަގުތީ ްއަދި ނޑިޔާާރއިްއެްޑވަިއޒަރުންނަށާއި ްފަ ަމ

ނޑިޔާރުންނަށާިއްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަންެގްމެންބަރުންނަށާއި،ް އެހެނިހެންްފަ

ްމަޤާމުތަކުގަިއް ްމުސްތަޤިއްލު ްމެންބަރުންނާއި ްކޮމިޝަންތަުކގެ މުސްތަޤިއްލު

ްެއއްެވްސް ްމީހުންކުރެ ްއިސްކުެރވޭ ްހިންގުމަށް ްއަތޮޅު ްމީހުންނާއި ތިބޭ

 1065ްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުުކރަން.ްމީހަކަށްްކުރިމައްޗެއްްނުެލވޭެނކަމަށް

ް

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްމާލޭގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްއާތިފް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް1070 

ްމިމައްސަލަްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ްމިހާރު ްއާދެ، ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެވިދާުޅވެދެްއާވްްން:އާތިފްްވާހަަކދެއްެކވު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދަާވ ހުށަހަޅުއްވަމުން

ްވިދާުޅވޭ.ް ްމިހާރު ްއެްއޗެްއ ްިދގު ްވަރަށް ްައދި ްގިނަ ްވަރަްށ ތަފްޞީލުތައް

ްއަޅުަގނޑުމެންްބަލާލަންްއެބަްބޭނުންވޭްމިހާރުްއޮތްގޮތެއް.ްޝުކުރިއްާޔ.
ް1075 

ް

ްނުކުތާއެއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑްނިޒާމާބެހޭ ްއަޅުގަ ްނިމުީނމާ ްވިދާޅުވެ ްއޭތި ްއާދެ، ނޫން.

ްއެވާހަކަްދަންނަވާލަނަން.ްކުިރއަށްްގެންދަާވ.ް

ް

ްރައްޔިތުންްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްގޮތުން ްހިމެނޭ ްބާބުގައި ްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ްިއންތިޤާލީ  1080ްވަރަށް

ްއަޅުގަްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކަމަށް ްއޮންނާނެ ްދަންނަވާލާނަން.ްމަޖިލިސް ްދެކޭގޮތް ނޑުމެން

ް ްވަޒީރުްނެގްް-1އެގޮތުން ްމަޖިލިސްަގއި ްޚާއްޞަ ްރައްޔިތުންގެ މިހާރުއޮތް

ްމެންބަރުންނާއި،ް ްހިމެނިފައިތިބި ްހައިސިއްޔަތުން ްމެންބަރުންގެ މަޖިލިސްގެ

ްސަބަބުންް ްޢައްޔަްނކުުރމުގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްޚާް ްރައްޔިތުންގެ ްތިބި ްހިމެނިފައި ްމަޖިލިސްގައި  1085މެންބަރުންނާއ8ްްިއްޞަ

ްޢައްޔަންކޮށްަފިއް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ްޚާްއޞަ ރައްޔިތުންގެ

ް ްރައްޔިތުްނެގ8ްްތިބި ްއޮްތ ްމިހާރު ްއުނިކޮށް، ްއެމަޖިލީހުން މެންބަރުން
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ްޤައުމީް ްމެންބަރުންނަކީ ްތިބި ްދެން ްމަޖިލިސްގައި ޚާއްޞަ

ްމަޖިލިސްގެްއެއްަބއިވަންަތކަމު ްަރއްޔިތުްނެގ ްސަރުކާރުގެ، ން

ްމިގޮތުންް ްފެނޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމަޖައްސަން  1090މެންބަރުންކަމުގައި

ްޤާނޫނުއަސާީސް ްދެމިއޮންނާނީ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްއިންތިޤާލީ ހަމަޖެހޭ

ްމަޖިލީހެއްް ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު،

ްއެމަޖިލީހަށް ްްހޮވާ ްކުރަންދެން. ްހުވާ ްމެންބަރުކަމުގެ ްމެންބަރުން ް-2ހޮވޭ

ްަހމަޖެއްސުމުން،ް ްމަޖިލިސް ްަރއްޔިތުންެގ ްއިންތިޤާލީ މިގޮތުން

 1095ްއެމަޖިލިސްގައިްމެންބަރަކުްނުިހމެނޭްރާއްޖޭގައިްރަޖިސްޓްރީްޮކށްފައިވާ..

ް

ްނުކުތާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންަބރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަވޒީރުންެގްއާދެ، އެއް.

ްމަޖިލިސްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.

ް

 1100ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްހަމަްނިޒާމީްމައްސަލައަކަްށްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްްމުޙަްނމަދުްަނޝީދުް ްގަާވއިދުެގ ްބޭނުންވަނީ، 14ްްދަންނަވާލަން ްދަށުންްވަނަ ްމާްއދާގެ

ްއެމައްސަލަްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެއްީވމަ ްފުރުޞަތު ްހުށަހަޅުއްވަން ްމައްސަލަެއއް ހުށަހަޅުއްވާ

ްވިދާުޅވުްން ްސަބަބުތައް ްހުށަހަޅުއްވާ ްއެމަްއސަލަ ްއަދި  1105ހުށަހަޅުއްވާ،

ްބަހުެުސްގެތެރޭަގިއް ްއެމައްސަލަިއގެ ްއެކަމަުކ މައްސަލަެއއްނޫން.

ްހުށަ ްހުރިހާ ްހުރިހާްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްތަފްީޞލު ހެޅުންތަކަކާއި

ްއަންނަކަމަްށް ްތެރޭގަިއ ްހުށަހެޅުމުގެ ްމައްސަލަ ްހަމަ ކަންތައްތަެކއްެވސް

ްވަންޏާމުްއެއީްމައްސަަލއެްއ.ް
ް1110 

ް

ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްކަަމށްެްްބަލައެއްްނުގަންނަން.ްުކރިއަށްގެންަދވާ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްިމގޮތުންްއިންތިޤާލީ..ްަސއިންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙު
 1115ްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން:
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ް

ްއަޅުަގނޑުްދެންްނާރުވާނަންްނިޒާމީްނުކުތާއެއް.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއްޖޭގަިއްމަޖިލިސްްހަމައްޖެއްސުމުންްއެމަޖިލިސްގައިްމެންބަރަކުްނުހިމެނޭްރާްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް

ްއިންތިޤާލީްްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއެޕާީޓއަަކށް ްޕާޓީއެއްވާނަމަ، ްސިާޔސީ ްކޮށްފައިވާ  1120ރަޖިސްޓްރީ

ނޑުމެންނަށްް ްައުޅގަ ްދޭްނވާނެކަމަށް ްޮގނޑިެއއް ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްމަޖިލީސްގަިއް ްަރއްޔިތުްނ ްއިންތިޤާލީ ްއެޕާީޓއަށް ްުނވަތަ ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ްބައިވެިރވެްއޮބްޒަެަރވަ ްޖަލްސާތަުކަގިއ ްރައްޔިތުންގެ ްއެބަހީ ރެްއ،

ްޙައްޤުް ްިދނުމުގެ ްވޯޓު ްއެހެނަސް ްލިިބފައިވާ، ްޙައްޤު ވާހަކަދެްއކުމުގެ

ްއިންތިޤާީލް ްޤަބޫލުކުރެޭވ. ްިހމެނެންވާނެކަމަށް ްފަރާތްތައް  1125ލިބިފައިނުވާ

ްސިޔާީސް ްޮކންމެ ްޕާޓީތަކަްށ، ްސިޔާސީ ްމަޖިލިްސގަިއ ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެންނަްށްްޕާޓީއަކަށް ްއަުޅގަ ްހަމަޖެއްސުން ނޑި ްގޮ ނޑި،ްމަުގން ްގޮ ެއއް

ް ްރައީްސްް-3ފެނޭ. ްނާއިބު ްރަީއސާއި ްމަޖިލިސްގެ ްރަްއޔިުތންގެ އިންތިޤާލީ

ްޮހަވންޖެހޭނެކަމަށްް ްވޯޓަކުން ްސިއްރު ްެތރެއިން ްމެންބަރުންގެ އެމަޖިލިސްގެ

ް ްޤަބޫލުކުރެޭވ. ްމަޖިް-4އަޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައްޔިތުންެގ  1130ލިސްގެްއިންތިޤާލީ

ްރަެައްޔިތުްނެގް ްއެމަޤާމުގެްހުވާކުރާނީްއިންތިޤާލީ ރައީސާއިްާނއިބުްރައީސް

ްމިހުށަހަޅަނީ،ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކުރިމަތީގައި.ްދެން ްމެންބަރުންގެ މަޖިލިސްގެ

ްހިންަގންޖެހޭނެކަމަށްް ްވުޒާރާަތއް ްމުއްދަތުގައި ްއިންތިޤާލީ މިމައްސަލައިަގއި

ްއިން ްފެންނަޮގތް. ްވުޒާރާަތްއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމުއްދަތުގަިއ ތިޤާލީ

ްއެންެމް ްކޮލިފައިެވފައިވާ ްފަންނީގޮތުން ްތިބޭ ްުވޒާރާެއއްަގއި ްއެ  1135ހިންގާނީ

ްވެިރާޔް ްސަުރާކރުގެ ްަވގުތީ ްތެރެއިން ްސަރވަންޓުެގ ްިސވިލް އިސް

ްޢައްޔަންކުރާް ްލަފަޔާއެއްކޮްށ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ އިންތިޤާލީ

ްޢައްޔަންކު ްމިގޮތުން، ްވުޒާރާަތްއްއެްޑވަިއޒަރުން. ްެއޑްަވއިޒަރުްނ ެރވޭ

ްުހާވް ްުބނެފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްކުުރމަށް ްވަޒީރުން ހިންގަންވާނީ،

 1140އިންތިޤާލީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްކުރިމަތީގައިްކުރުމަށްފަހު.ްއާދެ،ްދެން،ް

ްޤައުމުެގް ްައދި ްދަޢުލަތުގެ ްމުއްދަތުގައި ްއިންތިޤާލީ މިއޮތީ

ްސަރުކާރުް ްމީހަކުްއެއްަބއިވަންަތކަމުގެ ްަމޤާމަށް ްިއސްވެިރޔާގެ ްއެންމެ ގެ
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ްައޣްލަބިއްޔަތުންް ްދެބައި ްތިންބަކުޅަ ްމަިޖލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ އިންތިޤާލީ

ްރަޖިްސޓްރީކޮށްފައިާވް ްރާއްޭޖގަިއ ްހޮވާނީ ްމީހަުކ ްިމގޮތުން، ހޮވަންވާނެ.

ްއިންތިޤާލީް ްތެެރިއން ްކެންިޑޑޭެޭޓުންގެ ްހުށަަހޅާ ްޕާޓީތަކުން  1145ސިޔާސީ

ްމަޖި ްއެއްަބިއވަެަންތަކަމުެގްރައްޔިތުންގެ ްޤައުމީ ްވޯޓަކުން. ްސިްއރު ލީހުގެ

ސަރުކާރުގެްވެރިޔާްމަޤާުމގެްހުވާކުރާނީްއިންތިޤާލީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުެގް

ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްޤާނޫނުއަސާސީގައި ްކުރިމަތީގައި. މެންބަރުންގެ

ްއާ ްމުއްދަތުގަިއ، ްއިންތިޤާލީ ްކަންތައްތައް ްހަމަޖެހިފައިވާ ެދ،ްކުރުމަށް

ްދަށުންް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްއިޞްާލޙުކޮށް  1150ޤާނޫނުއަސާސީ

ްކުރާނީ،ް ްހަވާލުވަްނދެން ްމަޤާމާ ްއިންތިޚާބްކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު

ްވުޒާރާަތއްްހިންގުމަށްްއިްސކުެރވޭްެއޑްަވއިޒަރުްނގެްލަފަޔާއިްމަޝްވަރާ...

ް

ްމެންބަރު،ްޢިއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގިނަްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަށް ްމިހާރު ްމެންބަރު. ޒަތްތެރި

ްދެން،ް ްއެބަވިާދޅުވޭ. ްނުކުތާއަށް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރުން  1155ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެބަޖެހޭ ްއަނެއްކާ ްައޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްވަީޒރުންގެ ްއާދެ، ފުރުޞަތުދޭން.

ްނި ްނަޝީދު. ްމަޖިލީހުގެްމުޙަންމަދު ްވަޒީރުްނެގ ްނުކުތާއެްއ، ޒާމާބެހޭ

ްޢިއްޒަތްތެިރްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްނަޝީދަށްްއަރުވަން. މާލޭގެ

 1160ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމައްސަަލް،ްއަޅުަގނޑުްިނޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްމިނެގީްދެކަމަކަށް.ްެއއްކަަމކީްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ްާޢންމުގޮތެއްަގިއްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތްތޯ. ނަޑއަުޅއްވާަފއި ްކަ ްވަގުެތއް ްވަކި  1165ހުށަހެޅުމަށް

ނޑަެއޅިަފިއް ްކަ ްވަގުތެްއ ްވަކި ްހުށަހެޅުމަށް ްމައްސަލައެްއ ް މަޖިލީހުގައި

އޮވޭ.ްދެން،ްދެވަަނކަމަކީ،ްަމޖިލީހުގައިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްނިޒާމާބެހޭް

ްނު ްނެންެގވީމާ، ްއެމެންބަރަުކ22ްްކުތާއެްއ ްދަށުން، ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްރިޔާސަތުްން ްމަޖިލީހުެގ ްކޮންކަމަކާތޯ ްނަންަގވަނީ ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

ްނުކުތާއެްއެގް ްނިޒާމާބެޭހ ްއެއަށްފަހު، ްޖެހިވަަޑިއގަންނަާވނެ.  1170ބައްލަވަން
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ްފަަހރު ްެއކި ްމިހާރު ްެއއީ،ްމިކަަމކީ ްދެްއވަްނވާނީ. އެިކގޮތަްށްްރޫލިންގެއއް

ްޢަަމލަކުރަންވީގޮްތް ްމެންބަރުންނަށްވެސް ޢަމަލުކުރެވޭގޮތަކަްށވީމާ،ްމަޖިލީހުގެ

ްއަނެއްަބއިް ްެދްއާވ. ްތަކުރާރުކޮށް ްވަރަށް ްަހމަ ްފަހަރަށް ްެއއްބައި އެބައޮޅޭ.

ފަހަރަށްްހަމަްތިވިދާޅުވަނީްނުދެއްވާނަމޭ.ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާެއއްްމެންބަރަކުް

ްެއއީ ްނުދެއްވުން ްއޮންނަްއެދުނީމާ ްރިޔާަސތަށް ްމަޖިލީހުގެ  1175ކީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްހަމަ ނަޑށް ްއަުޅގަ ޗޮއިްސއެްއކަމަކަށް

ްއެވާހަކަްދަންނަވާލަންްބޭނުންީވ.ް

ް

ް

ްނުކުތާްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމީ ްއެހެންނޫންތޯ. ްއެރުވިން ްނިޒާމާބެހޭ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ  1180އާދެ،

ްވާހަކަ ްެދއްެކވި ްމެންބަރަށްްއެރުވީމާ، ްޢިއްޒަތްެތރި ްހުށަހަޅަމުންދާ ފުުޅގައި

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްފުރުޞަތަްށ14ްްމައްސަލަ ްެދވުނު ްދަށުން މާއްދާގެ

ްދެބޭފުޅަކަށްް ްެއވާހަަކ ނޑު ްއަުޅގަ ްޢަމަލުކުރަުމންދާތީވެ، ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް

ްއާޠިްފް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްއަރުވާފަިއ، ފުރުެުޞަތު

ްއޭް ްވާހަކަފުޅެްއ،ްވިދާޅުވީ ްރަނގަޅު ްބޭނުންފުޅޭ. ްތިަމންނާއަށް ްލިޔުމެއް  1185ގެ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއެ ްލިޔުމެއް ްއެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްެމންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްލިބުނީމާ، ްކަރުދާސް ްއެ ހުށަހަޅުއްވާދެްއވީމާ،

ްއަދިް ްޖެހޭނެ. ްނުެވސް ްއަރުވަްނވެސް ްދެން، ްއެުރވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޖެހޭެންޢިއް ްލިބެންވެސް ްއެ ްނިމުނީމާ ްހުށަހަޅުއްވާ ްމެންބަރުން ޒަތްތެރި

ްަވޒީރުްނެގް ްދެްނ، ްގެންދެވޭނީ. ްއެބައި ްއޭގެފަހުން ްދެން،  1190މިތަނަށް.

ްބެހޭގޮތުން.ް ްތަފްޞީލުތަާކ ްއެ ްވިދާުޅވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

ްހުށަ ްއެ ްއެނގޭނީ ްއެފަރާތަކަށް ްހުށަހަޅުއްާވއިރު، ހަޅުއްވަްނީވްމައްސަލަެއއް

ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑަްށް ްނުދެންނެވޭނެ. ްަވކިގޮަތކަެށއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ގޮތް.

ްމައްސަަލް ްދެްނ، ްދެންނެވީ. ްއެހެން ްއެގޮތަްށ ްފެންނާތީ އެގޮތަށް

ްފަރާތަށްް ްހުށަހަޅާ ްއެ ްަމއްސަލަައކާބެހޭގޮތުން ްއެ  1195ހުށަހަޅުއްވަމުންދާއިރު،

ްވަކިތަނެް ްގަާވއިދުގެ ްމި ްދިނުމަކީ، ްވަިކވަެރްއްއެފުރުޞަތު އްެގ

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްމާއްދާަތއް ްޤާނޫނުައސާސީގެ ްމި ނަޑއަޅާފަިއ، މިނެްޓ5ްްކަ

ްވަިކް ްބައެްއގައި ްއެހެން ްނެތް ްއެހެނެއް ްއޮްތކަމުަގއިިވަޔސް ނަޑއަޅާފައި ކަ
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ނަޑއަަޅއިދީފަކަެއއް.ްއެހެންެވގެންްއަޅުަގނުޑްފުރުޞަތުްއެުރީވް ވަގުެތއްްކަ

ްޢިއްޒަ ްވ.އަތޮުޅެގ ްދެން، ްނަޢީމްްއިނގޭތޯ. ްޫޔޞުފް ްމެންބަރު  1200ތްތެރި

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއަކަށްްވިދާުޅވެފައިްއޮތީމާްވަގުތުްއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިްއޒަތްތެރިްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫޞުފްް ްމިނެގީ،ްމަޖިލީހުގެ ްިނޒާީމްނުކުތާެއއް ނުޑވެސް  1205ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ނުކުތާއަކަށްްއެދިލައްވަމުންްގެންދެވީާމެވސްްޢިއްޒަތްތެިރްްމެންބަރަކުްނިޒާމީްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްވިދާޅުް ްަރީއސް ްފަހަރަށް ްގިނަ ްުނދެއްވާ. ްަޖވާބެއް ްއެކަމަށް ވަީންރައީސް

ް ްނުދެއްވާނަމޭ. ްއެހެންވީމަ،ްދެން ްނާދޭ. ްކަމެއްވެސް ްއެކަހަލަ މިފަހަރަކު

ްއެއާް ްއަނެއްކާ ްދެން ްމިނެގީ. ްނުކުތާ ްިނޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ިއްއެާއއިެއއްކޮށް

ްނަަގްން ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމީ ްހަމަ ްވަކިބަަޔކު ްވަކިބަޔަުކ،ްމަޖިލީހުގެ  1210ޚިލާފަށް

އެދޭއިރަށްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސްއެބަްދެއްވާ.ްވަރަށްްގިނަފަހަރަށްްއެގޮތަްށް

ްއެހެްން ްީކއްެވގެންކަްނވެސް ްއެނގޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްޢަމަލުކުރެއްވެނީ. ހަމަ

ްށްލަންްބޭނުންވޭ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްއެވަނީ.ްއެހެންވީމަ،ްއެކަންެވސްްފާހަގަކޮ

ް

ް1215 

ްދެންްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކަމަށްވަންޏާ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

ްއިތުރަކަްށް ްއެހެްނވީމަ، ްދެން ނޑަށް ްައޅުގަ ްދެން، ްރަނަގޅު. ވަރަށް

ްއެކަންް ްދެން ްއެހެންވީމަ، ްއެހެންނޫންތޯ. ްނެްތ ްއެއްެޗއް ދަންނަވާނެ

ްމަސައްކަތްކުރަމުްން ްަވކިގޮަތކަށް ްމެންބަރަކަށްވެގެން ްަވކި އަޅުަގނޑު

ްއެހެންކަމަށްވާނަަމް ްދެން، ްަޤބޫލެެެއްނުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ  1220ގެންދާކަމަކަށް

ްމެންބަރަށްް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދަންނަވާނެ، ްދެްނ ްއިތުރަކަށް އަޅުަގނޑު

ްލިބިަވޑަިއެގންފަ ްޖަވާބު ްއެއޮތީ ްދެން ްއާދެ،ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވަންޏާ އި.

ްހުށަހެޅުއްވުންް ްހުށަހަޅުއްވާ ްމި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމަ،

ްނިންމާލަދެއްވުންްއެދެންްއިނޭގތޯ.

ް1225 
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ނުޑްފަށްފަށުންްޝުކުރުދަންނަވަންްއެންމެހާްޭބފުޅުންްމިދެއްާވްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއާދެ،ްއަުޅގަ

އްަބިއަވންތަކަމަށްޓަކައި.ްޙަޤީޤަުތގަިއެވސްްއިންތިޤާލީްކޯޕަރޭޝަނަށްޓަކައިްއެްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްބޭފުޅުންގެް ްއެްނމެހާ ްޤާއިމްކުރެވޭނީ ްާރއްޖޭަގިއ ވެރިކަމެއް

ްއެއްބާރުލުމާެއއްކޮށް.ް

ް1230 

ްމެންބަރު،ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހަޅުއްވަން ަވގުތުދެއްވީ.ްމެންބަރުންނަށްްޝުކުރުއަދާކުރަްއވާަކްށްްމިހާރު

ްނޫން.ް

ް

ްއުއްތަަމްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްއެއްކަމަކީ ްހިމެނެެެންޖެހޭނެ ްމި ްއުސޫލުަގއި،ްބާުބަގއި  1235ްއިންތިޤާލީ

ްޤަބޫލުކުާރޮގތުގައިްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއ ްކަންތައް. ނޑިޔާެރއްގެ ަޤއުީމްްފަ

ނޑިޔާރުެގް ްުއއްަތމަފަ ްދަޢުލަތުެގ ްހިންގާއިރު ްސަުރކާުރ އެއްަބއިވަންަތކަމުގެ

ްމީހަކުް ނިޑޔާރަށް ްއުއްތަމަފަ ްމިގޮތުން ްޢައްޔަނުކުރަންވާނެ. ްމީހަކު މަޤާމަށް

ްހޮޭވް ްމިގޮތުން ްމަޖިލީހުން. ްރައްޔިތުންގެ ްއިންތިޤާލީ އިސްކުރާނީ

ްއިންތި ްހުވާކުރާނީ ްމަޤާމު ނިޑޔާރު ްމަޖިލީހުެގްއުއްތަމަފަ ްރަްއޔިތުންގެ  1240ޤާލީ

ްކުރިމަތީަގއި.ް ްވެިރާޔ ްސަުރކާރުެގ ްއެއްަބިއވަންތަކަމުގެ ްޤައުމީ ރައީސާިއ

ނޑިޔާރުްން ްފަ ްއެހެން ްފިަޔވައި ނޑިޔާރު ްއުއްތަމަފަ ްފުރަތަމަ އާދެ،

ްއިސްކުރުމަްށް ްަފނޑިޔާރުްނ ްއެހެން ްޤާނޫުނއަސާީސަގއި އިސްކުރާނީ

ްމިގޮތުން ްގޮތުގެމަީތން. ނަޑއަޅާފަިއވާ ްމުއްދަތުގަިއްްކަ އިންތިޤާލީ

ްމަޤާމުގަިއް ނޑިޔާުރން ްފަ ްއެހެނިހެން ނޑިާޔރާއި ްއުއްތަމަފަ  1245އިސްކުެރވޭ

ްމަޖިލީހާއި،ް ްރައްޔިތުންގެ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ދެމިތިބޭނީ

ނޑިޔާރުކަމަާށިއް ްއުއްތަމަފަ ްއިންިތޚާބުކުރުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްޤާނޫނުއަސާ ނޑިޔާރުކަމަށް ްފަ ްގޮތުގެމަތީްންއެހެނިހެން ްބުނެފައިާވ ސީަގއި

ްމިގޮތަށްް ްހަމަ ްހުވާކުރަންދެން. ްމަޤާމުގައި ްއެމީހުން ްޢައްޔަނުކޮށް މީހުން

ްއަތޮޅަކަްށް ްކޮންމެ ްހިންގުމަށް ްައތޮޅުތައް ްމުއްދަތުގައި  1250އިންތިޤާލީ

ްޢައްޔަނުކުރަންވާނެ.ް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންގެ ްއިންތިޤާލީ އިސްވެިރޔަކު

ްހިންް ްއަތޮޅުތައް ްހުވާކުާރީންމިގޮތުން ްމަޤާމުގައި ްމީހުން ްއިސްކުެރވޭ ގުމަށް
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ްސަރުކާރުންް ްއެއްަބއިވަންތަުކެގ ްޤައުމީ ްކުރިމަތީަގއި. ނިޑޔާރު އުއްތަމަފަ

ްދެމިތިބޭނީް ްމަޤާމުގަިއ ްމީހުން ްޢަްއޔަނުކުރާ ްހިންގުމަށް އަތޮޅުތަްއ

ްއެއްގޮްތާވް ްއެާއިއ ްއިޞްލާޙާއިެއކު ްގެެނވުުނ  1255ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ްރައް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްގޮތުގެމަތީން ްމަޖިލީހާއި، ޔިތުްނެގ

ްއަތޮޅުތަްއް ްއަުލން ްގޮތުގެމަތީން ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ އިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހު

ްސިޓީް ްނޫނީ ްަކއުންސިލްަތއް ްރަށު ްއަދި ްަކއުންސިްލތައް ްއަތޮޅު ހިންގުމަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެން، ްއިންތިޚާުބކުރެވެންދެން. ކައުންސިލްތައް

ްގޮތް.ްްފާހަގަކޮށްލަން ްޮއންނާނެ ްކޮމިޝަންަތއް ްުމސްތަޤިއްލު  1260ބޭނުންވަނީ

ްރައްޔިތުންެގް ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއިޞްލާޙުކޮްށ ޤާނޫނުއަސާސީ

މަޖިލީހާއިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހުްޤާނޫނުއަސާީސގަިއާވް

ްސަރވިްސް ްިސިވލް ްއޮތް ްމިހާރު ްއިންތިޚާބުކުރެވި ްއަލުން ގޮތުގެމަތީން

ްއޮްނނަންވާނެކަމަްށްކޮމި ްކޮމިޝަން ްހިޔުމަންރައިޓްސް ޝަންއާިއ،

ްއެހެނިހެންް ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްޤަބޫލުކުެރވޭ.  1265އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޤާނޫުނއަސާީސގަިއާވް ްމަޤާމުތައް ްކޮމިޝަންތަާކއި، މުސްތަޤިއްލު

ގޮތުގެމަތީންްމީހުންްހަމަޖައްސަންވާނެ.ްމިްކޮމިޝަންތަކާިއ،ްމަޤާމުެުތަކަށްް

ްޤާނޫނުއަސާސީއަްށްހަމަޖަ ްދެމިތިބޭނީ ްއެމަޤާމުތަކުގައި ްމީހުން އްސާ

ްމަޖިލީހާިއް ްރަްއޔިތުންގެ ްގޮތުގެމަތީން ްއެްއގޮތްވާ ްިއޞްލާޙުތަކާއި ގެނުވުނު

 1270ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއިންތިާޚބުކުރުމަށްފަހު،ްޤާނޫނުއަސާސީގައިްބުނެފައިާވް

ްމަޤާމުތަކު ްމީހުން ްހަޖައްސާ ްއެމަޤާމުތަކަށް ްހުވާކުރުމަްށްގޮތުގެމަތީން ގެ

ްޙަވާލުވަންދެން.

ް

ްެގއްލޭ.ްްްރިެިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެބަ ްކޯރަމް ްނިކުމެވަޑަިއގެންފިްއޔާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 1275ްމަޢާފްކުރައްވާ.ްމުޙްސިންްނިާޒމާބެހޭްނުކުތާއެއްްނަންަގވާތީ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމައްސަލަެއއްްްޢިއްޒަތްތެރިްއަިރއަތޮޅުްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްމުހިންމު ްވަރަށް ްމެންބަރަުކ

ްތިއްބަަވިއގެްންްهللاޢަބްދުލްުމްޙސިންްޢަްބދު ްބޭފުޅުން ްަބއެްއ ްކުިރމަތީގައި  1280ްހުށަހަޅުއްވަމުންދާއިރު،
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ްއަުޑއިވުުމގަިއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޭއގެ ްައޅުަގނޑަށް ްަހއްދަވާތީ ްވާހަކަދައްަކވާ އަޑުހަރުކޮށް

ް ްދިމާާވތީ ްދަތިތަކެއް ްދަންނަވާލީ.ްވާހަކަައކީ ްޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އެކަން

ްޝުކުރިއްާޔ.ް
ް

ް1285 

ްެއގޮތަްށްކަންތައްަތއްްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްިޢްއެްޒަތްތެރި ނުޑްއެދެން އާދެ،ްއަުޅގަ

ްއެކަްން ްކޮންމެެވސްވަަރަކށް ނަޑށްވެސް ްއަުޅގަ ނުކުރެއްވުމަށް.

ްައޅުަގނޑަ ްއެހެްނނަމަވެސް، ްދެން ްމާބޮޑަށްްފާހަގަކުރެވުނު. ްައދި ށް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހެން ްއިނީ ްމަޑުކޮށްލަިއގެން ނޑު ްއަުޅގަ އުނދަގޫނުވާތީ

ްގެންގޮްސް ްކުިރައށް ްއާދެ، ްހުށަހަޅުއްވަންދެން. ްއެވާހަކަފުޅު  1290މެންބަރަކު

ްނިންމާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ްމަް-3ްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްރައްޔިތުްނެގ ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖިލީހާއިްމިގޮތުން

ްއިންތިާޚބުކުރުމަށްފަހުްމުސްތަޤިއްލުްކޮމިޝަންތަކާއި،ްްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 1295މަޤާމުތަކަށްްމީހުންްހަމަޖެއްސުމުގައިްޤައުމީްއެއްަބއިވަންތަަކމުގެްސަރުކާުރް

ްހަމަޖައްާސް ްމަޤާމުތަކަށް ްކޮމިޝަންތަކާއި، ްމުސްތަޤިއްލު ހިންގާއިރު،

ްހަމަޖެއްސުމަށްްމީ ްއަލުންްމުސްތަޤިއްލުްކޮމިޝަންތަކާއި،ްމަޤާމުތަކަށް ހުން

ްޤަބޫލުކުރެވޭ.ް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނުވާެނކަމަށް ހުރަސްއެޅިގެން

ްބޭއްވުމަށްޓަަކިއް ްއިންތިޚާބުަތއް ްފުރަތަމަ ްބާްއވާ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީެގ

ް ްހިމެނޭގޮތަށް ްމަންދޫބުން ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ  1300ބަރުންގެްމެނ11ްްހުރިހާ

ްރައްޔިތުންެގް ްއިންތިޤާލީ ްކޮމިޝަެަނެއް ްއިލެކްަޝން ްއެކުެލވޭ މައްޗަށް

ްމިގޮތުްން ްޤަބޫލުކުރެވޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހޮވަންވާނެކަމަށް މަޖިލީހުން

ްރައްޔިތުންެގް ްއިންތިޤާލީ ްހޮވުމަށް ްމީހުން ްކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަން

ްރާއްޖޭ ްހުށަހަޅާނީ ްނަންތައް ްކެންޑިޑޭޓުންެގ ަގއިްމަޖިލީހަށް

ްއިލެކްޝަންް ްޗީފް ްޕާޓީތަކުން. ްިސާޔސީ  1305ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ްއެމީހަުކް ްއަދި ްމެންބަރުން. ްކޮމިޝަނުގެ ްހޮވާނީ ްމީހަކު ކޮމިޝަނަރަކަށް

ްމިދެންނެވިގޮތުންް ްލިބެންޖެހޭނެ. ްއަްޣލަބިއްޔަތު ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްބުނެފައިވާް ްޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ްކޮިމޝަނަރ ްއިލެކްޝަން ވަގުތީ
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ްޔޫރަޕިއަންްއި ްނޭޝަންސްާއިއ، ްޔުނައިޓެޑް ްބާްއވަވަްނވާީނ ންތިޚާބުތައް

ްބައިނަލްއަޤްާވީމް ްއެހެނިހެން ްކަމާގުޅޭ ްކޮމަންވެްލތާއި  1310ޔޫނިއަންއިންނާިއ،

ްފަރާތްތަކުެގް ްއެންމެހާ ްއެ ްުގޅިގެން ްއެންޖީއޯަތކާ ްއަދި ފަރާތްތަކާއި

ްއެފަ ްނުވަަތ ްއެފަރާތްތަކުގެ ްެއއްބާރުލުމާެއކު ރާތްތަކުެގްއެހީތެރިކަމާއި

ނޑުމެންނަްށްޤަބޫލުކުރެވޭ.ް ތެރެއިންްފަރާތެއްގެްބެލުމުގެްދަށުންކަމަށްްއަޅުގަ

ްމީހުންް ްހުށަހެޅި ްމިމައްސަލަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމިދަންނަވާލީ އަޅުަގނޑު

 1315އިންތިޤާލީްބާބުަގއިްހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށްްޤަބޫލުކުރާްއަސާީސްއުސޫލުތަާކިއް

ްއުންމީދު ްއަުޅަގނޑު ްސިފަތައް. ްމިމައްސަލަާއއިމެދުްއަސާސީ ކުރަނީ

ްޤަބޫލުކުރެޭވް ްމިމަޖިލީހަށް ްޭއގެތެރެއިން ްބަޙުސްކުެރިވ މަޖިލީހުގައި

ްމިމަޖިލީހުންް ްބާބެއް ްހިމެނޭ ްއުސޫލުތަކެްއ އިންތިޤާލީ

ްއިޞްާލޙުކުރަމުންމިދާް ްއަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްދެއްވާެނކަމަށް.

ްޕްރޮވި ްއިންތިޤާލީ ްޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި  1320ޝަންތަެކއް،ްޤާނޫނުއަސާސީއަށް

މާއްދާތަކެއްްޤާނޫނުއަސާީސަގިއްހިމަނަންޖެހޭނެކަމަށްްތިޔަްއެންމެްބޭފުޅުންް

ްއުންމީދުކުރަނީް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަށަވަރު. ްއަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްާވކަމަށް

ްމާތްް ްމަަސއްކަުތގައި ްމިކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދިްهللا ްދެއްވުން. ބަރަކާތް

ްހެޔޮވި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެންމެހާ ްދެްއވުން.ްވައްަސލާމްޢަލައިކުމް.ްތިޔަ ސްނުން

 1325ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ނުޑްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްދެން،ްމިހާހިސާބުން އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްތ.އަތޮުޅެގް ްތިހުށަހެޅުއްވި، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮތީ ދަންނަވާލަން

ްޙު ްމެންބަރު ްތިހުށަހެޅުއްިވްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަސަްނ ްރަޝީދު ސައިން

ްމިހާރުންް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއިދާރާއަށް ްކޮީޕއެއް  1330ހުށަހެޅުއްވުމުގެ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްއެހުރިހާ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއެދެން. ްލިބިދެއްވުން މިހާރަށް

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ްމިތާ ނުޑ، ްއަޅުގަ މެންބަރުންނަށް

ްފަ ްވިދާުޅވި ްއަޅުަގނުޑްއާޠިފް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިހުރިހާ ދައިން

ްިތް ްއަޅުަގނޑު ްމިވަގުތުން ްމިހާރު ްދެން، ްޤަސްދުކުރަން. ފޮނުވާލަން

 1335ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްހުސްަވގުތުކޮޅުްއަުރވަން.ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހް
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ްއާދެ،ް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްހުޅުވާލާނެ ްަވުގތު ްބަޙުްސއަށް އަޅުަގނޑު

ްހު ްއަުރވައިފިން. ްމެންބަރުނ4:36ްްްސްވަގުުތކޮޅު ްޢިއްޒަތްެތރި ާވއިރު

ްވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދެން.
ް

 1340ް]ށ16:36ްްނ16:66ްްްއިންޓަވަލްް[

ް

ޖަލްސާގެްޤާނޫނީްއަދަދުްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންް -4

 ޖަލްސާްނިންމަވާލެއްވުން.

ް

 1345ދެންްމިހާރުްްދަންނަވާލަންޖެހެނީ،ްްުރްެބލުމަށްފަހުމިނިޓްއ15ްިނުޑްއަޅުގަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްކޯރަމް ްދެންްޖަލްސާގެ ްމިހާރު ްއިންޓޯްލގެފަހުން، ގެއްލިަފއިވާތީ

ްބޭއްވެންްނެތްކަންްދަންނަވާލަން.ްކުރީގަިއވެސްްްނަށްްޖަލްސާއަޅުަގނޑުމެން

ް ްމާދަމާ، 16ްްދަންނަވާފައިއޮްތގޮތަށް ްބުދަދުވަހުެގ2668ްްޖެނުއަރީ ާވ

ހާރުްދެންްކޯރަމްްހަމަނުވުމުންްމިހާއިރުްޖަލްސާްއޮންނާނެ.ްޖ9ްަހެނދުނުް

ް ްހުސްވަުގތުކޮޅަށްފަހު ްފަހުބައި، ްނުބޭއްވުުންޖަލްސާގެ ނޑުމެންނަށް  1350އަޅުގަ

ނުޑްޖަލްސާްނިންމާލަން.ްވާހަކަްދަންނަވަމުންް ްއަުޅގަ

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

ްް_____________ް


