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 ސާްފެށްޓެވުން.ޖަލްް .1

 

ްعلىްوالسالمްالةوالصްهللްالرحين، الحودްالرحونްهللاްبسنްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:
ްްފެށުނީ.ްޖަލްސާް.واالهްوهنްوصحبهްآلهްوعلىްهللاްرسول

ް5 

2-ްް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ވަނ25ްްަރައްޔިތުންގެ

ރާފްޓްކުރާްމާއްދާގެް)ހ(ްގައިވާްގޮތުގެމަތިން،ްދިރާސާކޮށްްޑް

ްޚިދުމަތްތައް،ް ްސަލާމަތީ ްއެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކޮމިޓީން

ްއިޞްލާޙުތަކަށްް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމެންބަރުން މިބާބަށް

ްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު،ް ްބައްދަލުވުންތަކުގައި  10ނުރަސްމީ

ްގަވާއިދުގެް ގައިވ1ްްާވަނަްމާއްދާގެް)ބ(ްގ25ްްެމަޖިލީހުގެ

 ދެވުންްގޮތުގެމަތިންްކުރިއަށްްގެން

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްަޞ ްރައްޔިތުންެގ ްފެށުނީ. ްޖަލްސާ ވަނ224ްްަ`.

ްމެންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެހާ ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެްނދެއްވި  15ޖަލްސާއަށް

ް ްވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި.ްމިއަުދެގ66ްްމަރުޙަބާ.ްއާދެ،ްމިހާތަނަށް މެންބަރުން

ްދެވަ ްމަޖިލީހުގެްއެޖެންޑާގެ ްޚާްއޞަ ްރައްޔިތުންގެ ްމިއޮތީ ްައއިޓަމަަކށް ނަ

ް ްދިރާސާކޮްށ25ްްގަާވއިދުގެ ްަގއިާވގޮުތގެމަތީން ް)ހ( ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްޚިދުމަތްތައް"ް ް"ސަލާމަީތ ްއެުކލަވާލަްއވާފަިއވާ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްނުރަސްމީް ްިއޞްލާޙުތަަކށް ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމެންބަރުން  20މިބާބަށް

ްބައްދަލުވު ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްިޚޔާލުފާުޅކުރެްއވުމަށްފަހު 25ްންތަުކގައި

ްމާއްދާެގް)ބ(ްެގް ްކުރިއަްށގެްނދިޔުން.ްއާދެ،1ްްވަނަ ްގޮުތގެމަތީން ަގއިވާ

ްމަސައްކަތްް ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ްމިވަނީ ްއެބާބުގެ ްމިހާރު މިގޮތުުުން

ް ްއޮތް ްކުީރގައި ްީމގެ ްމިހ223ްާކުރިއަްށގެންދަވާފައި ްޖަލްސާގަިއ. ރުްވަނަ

ް ްމިއޮތީ ްދަންަނވަން ްވޯޓަށް ްމާއްާދއަށް.ްއާދެ،9ްްއަޅުަގނޑު  25ވަަނ9ްްވަނަ

ްެމންބަރުންނަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފޮނުއްވާަފއިާވ ްިއޞްލާޙު މާއްދާއަށް
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ްޠާހިރުް ްއިްބރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަްއޑުއަތޮުޅގެ ބަލައިލާއިރު

ް ްއިޞްލާޙެއް ްއ9ްަފޮނުއްވާފަިއވާ ްފުރަތަަމ ްމާއްދާއިން ނޑަްށްވަނަ ުޅގަ

ްމިާވގޮތަްށް ްތިީރަގއި ްއުނިކޮށް ް)ރ( ްމިމާއްދާގެ ްމިއޮތީ. ފެންނަން

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެިރ ް)ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  30އިޞްލާޙުކުރުމަށް.

ްމެންބަރެއްެގް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއަދި ްއެދެން. ްޖައްަސވާލަދެްއުވން ކާޑުކޮޅުަތއް

ްމިހާތަނަ ްއެދެން. ްބައްލަވާލަެދްއވުން ްނަންފުޅުތޯވެސް މެންބަރުނ68ްްްށް

ްހާޒިރީް ްބަަލއިިމލެވެނީ ްހިނދުކޮޅެއް ްކުޑަުކޑަ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންދެްއަވއިފި.

ްދަންނަވާލީ.ް ްެއވާހަަކެވސް ްމަޤްޞަދުގައި ްބެލުމުެގ ރަނގަޅުކޮށްެލވޭތޯ

ް ްމިހާރު ނޑު ްމެންބަރުނ73ްްް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއާެދ،ްއަުޅގަ  35ޢިްއޒަތްތެރި

ްއެހެްނވީ ްވޯަޓއިގެްންވަަޑއިގެންެދއްަވއިފި. ްައޅުަގނޑުމެްނ ްދެން މަ،

ްހުށަހެޅުންް ްޮއތް ްމިހާރު ްމިގޮތުން ްއެހެންވީމަ، ްދެން ކުރިއަށްދާނަން.

ް.28ދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެްނ،ްިއޞްލާޙު.ްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ް40 

ްހުށަހަޅުއްާވ،ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އަްއޑުއަތޮުޅގެ

ްޢަލީްހު ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެކުނުބުރީގެ ވަދުއަތޮޅު

ްއުނިކޮްށް ް)ރ( ްމިމާއްދާގެ ްއިްޞލާޙު. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ވަނަްމާއްދާ.9ްްތިރީގައިިމވާގޮތަށްްއިޞްލާހްުކރުމަށް.ްފުލުހުންގެްޚިދުމަތް؛ް

ްއަންނަނިވި ްފަރާތުން ްޚިދުމަތްދޭ ްފުލުހުންގެ  45ކަންތައްތަްއްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްރައްކާތެރިކަްން ްއަމާންކަާމއި ްއަމަން ްމުޖުތަމަޢުގެ ް)ހ(، ކުރަންވާނެެއވެ.

ްމީސްތަކުންް ްއެންމެހަިއ ްދިރިއުޅޭ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ް)ށ(، ދެމެހެއްޓުން.

ްރަްއާކތެރިކޮށްދިނުން.ް ްގެދޮރު ްމުދަލާއި ްއެބައިމީހުންގެ ްކޮށްދީ ޙިމާޔަތް

ްސަ ްތަޙްޤީޤުކޮށް، ްކުށްތައް ްޖިނާއީ ްފަރާތަށްް)ނ(، ްކަާމބެހޭ ރުކާރުގެ

ްނަގާލުމަށްް ްސުލްޙަމަސަލަސްކަްނ ްމުޖުތަމައުގެ ް)ރ(،  50ހުށަހެޅުން.

ްފިޔަވަޅުް ްގޮުތެގމަތިން ްއެއްގޮްތވާ ްޤާނޫނާއި ްފަރާތްތަކާމެުދ މަސައްކަތްކުރާ

ްއަޅަމުންްގެންދިއުން.
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ްއެދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޯވޓުދެއްވުން ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށް .

ްއަޙްމަުދް ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލެއަޮތޅު ްނުކުތާއެއް ނިޒާމާބެހޭ

 55ްދީދީ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެހެންްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްއިޞްލާޙުުކރަން. ްމިާވގޮތަށް ްތިރީގައި ްއުނިކޮށް ް)ރ( ްމިމާއްދާގެ

ްްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއުނިކުރާޭށްއޮތީމަ ް)ރ( ްމާއްދާގައި ްޮއޅުމެއްނުފިލާ. ްރަނގަޅަކަށް  60އެހާ

ވިދާޅުވެަފއިްއޮތްއިރުް)ރ(ްެއއްްލިޔުްއވާފަިއވެސްްއެަބއޮތް.ްދެންްއަނެއްާކް

ޑްރާފްޓްަގއިްއޮތްް)ރ(ްއެްއެވސްްއެބައޮތް.ްއެހެންްއޮވެަފއިްއަނެއްކާް)ނ(ް

ގޮާތ.ްއެހެންވީމަ،ްވެސްްއޮތީްކުޑަކޮްށްބަދަލުވެަފއިްޑްރާފްްޓގަިއްއޮްތގޮތާްމިް

ްއެހެންނަމަވެްސް ްއުޅުނީ. ްދަންނަވާލަން ްނުިފލާތީ ްއޮޅުން ްރަނގަޅަށް މިހާ

ްބަލާފައިް ްމައްސަަލއެއްނޫންަކމަށް ްއެއީ ްނިމުނީމަ ްވޯޓުނަގާ  65ދެން

ްއިށިންނާނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.

ް

ް

ްކަންތައްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރުން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުރަްއވާީންޝުކުރިއްޔާ ތައް

ްވިސްނުންފުާޅް ްއެބޭފުޅުްނެގ ްއޮުޅންހުރިއްޔާ ްކަހަލަ  70ތިވިދާޅުިވ

ްވޯުޓެގް ްދެންމެްނެގުނު ްޤަބޫލުކުެރވޭ.ްއާދެ،ްމިދަންނަވާލަނީ އެްއގޮތަށްކަމަށް

ްނަތީޖާ.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް75 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްއައްުޑއަތޮޅުްމެންބަރުްއިްބރާހީމްްޠާހިރު.ްްްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ްްހުަވދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްވަޙީދުްޢަލީ.

ް
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 77ް80ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

28ްްވޯޓުްދެްއވީ:

15ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

28ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް85 

ްފާހެއްނުވި.ްދެންްމިވޯޓުގެްނަތީޖާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިމހުށަހެޅުން ްމާއްާދ9ްްގަިއވާގޮތުން ވަނަ

ް ްަނންބަރު ްކަރުދާސް ްއިޞްލާުޙކުރުން. 29ްއަންނަނިވިގޮތަްށ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް90 

ްއަްބދުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްެދކުނުބުރީގެ ްހުވަދުއަތޮޅު ލަތީްފްهللا

ްހުވަުދއަތޮޅު ްއިބްރާހީމްްްހުށަހަޅުއްވާ، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ުއތުރުބުރީގެ

ްޢަުަބްދު ްޚަލީލް ްهللا ްއިޞްލާޙު. ްމާއްާދ9ްްތާއީދުުކރައްވާަފއިވާ ވަނަ

ްޚިދުމަތް؛ް ްިއޞްލާޙުކުުރމަށް.ްފުލުހުންގެ ްމާއްދާ.9ްްއަންނަނިވިގޮތަށް ވަނަ

ްތަކަކީ: ްމަޤްޞަދު ނޑު ްމައިގަ ްޚިދުމަތުގެ ްމުޖުތަމަޢުގެް ފުލުހުންގެ  95)ހ(،

ްމަސް ްދެމެހެއްޓުން.ްޢާންމު ްރައްކާތެރިކަްނ ްއަމާންކަމާއި ްއަމަން ލަޙަތާއި

)ށ(،ްޤާނޫނުގެްވެރިކަންްކުިރއަރުަވއި،ްރަްއޔިތުންގެްައާސސީްޙައްޤުތަކާިއް

ްހޯދައިް ްޢަަމލުތައް ްކުށުގެ ްޖިނާޢީ ް)ނ(، ްރައްކާތެިރކުރުން. މިނިވަންކަން

ްކުށްުްތައްް ްޖިނާޢީ ްއަދި ްހުއްޓުވުމާއި ްޢަމަލުތައް ްއެ ދެނެގަނެ،

 100ްތަޙްޤީޤުކުރުން.

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 105ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް
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ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްލަތީފް.ްهللاްހުވަދުއަތޮޅުްދެކުނުބުރީްމެންބަރުްއަބްދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމެން ްއުތުރުބުރީ ްުހވަދުއަތޮޅު ްމެންބަރު: ްޚަލީލްްތާއީދުކުރެްއވި ްއިބްރާހީމް ބަރު

 110ްهللا.ޢަުަބްދު

ް

78ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

39ްްވޯޓުްދެްއވީ:

14ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 24ް115ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ް)ވަުގތުކޮޅަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ކަށްފަހު(ްމިވޯޓުގެ

ް ްމިބާބުގެ ްއިޞްލާޙު. ްއޮްތ ްދެން ްމިހާރު ްމާއްދ9ްްާއާދެ، ވަނަ

ްއިބާރާތެްއވެްސް ްފެށޭ ްމީަގއި ްއޮތީމަ ްއިޞްލާޙުކުުރން،  120ތިރީގަިއާވގޮތަށް

ް ްއޮތީ ްދެން ްއާދެ، ްބަލައިގަެނވޭކަށްނެތް. ްހުށަހެޅުން ްހުށަހެޅި 9ްނެތިފައި،

ްއެ ްހުށަހެުޅއްިވ، ްއިތުރުކުރަން ްައކުރެްއ ްމާއްާދއަށް ް)ބ(.ްވަނަ ީއ

ް ްއަންނަނީ ްދަންނަވާލެވެން ްައޅުަގނޑު ްއެ ްމާއްދާެގ9ްްއެހެންވީމަ، ވަނަ

ްއޮްތގޮްތް ްޑްރާފްްޓގައި ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ، ްއޮތީމަ. ްއިތުރުކުރަން )ބ(

 125ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޚިދުމަތް؛ ްފުލުހ9ްުފުލުހުންގެ ްޑްރާފްޓްގަިއވާގޮްތ. ްމާއްދާ ންގެްވަނަ

ްއަމަްން ްމުޖުތަމަޢުގެ ް)ހ(، ްތަކަކީ: ްމަޤްޞަދު ނޑު ްމައިގަ ޚިދުމަތުގެ

ްދިރިުއޭޅް ްދެމެހެއްޓުން.ް)ށ(،ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްރައްކާތެިރކަން  130އަމާންކަމާއި

ްގެދޮރުް ްުމދަލާއި ްއެބައިމީހުންގެ ްކޮށްދީ ްޙިމާޔަތް ްމީހުން އެންމެހައި

ްތަޙްޤީ ްކުށްތައް ްޖިނާއީ ް)ނ(، ްމައްސަލަތަްއްރައްކާތެރިކޮށްދިނުން. ޤުކޮްށ،

ްޤާނޫނުް ް)ރ(، ްކުރުން. ްތައްޔާރީަތއް ްބޭނުންވާނޭ ްހުށަހެޅުމަށް ޝަރީޢަތަށް

ްނެގެހެއްޓުން.
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ް135 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުންްއެދެން.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 140ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

86ްްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެް

78ްްވޯޓުްދެްއވީ:

66ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

 61ް145ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްސަލާމަތީްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަލާއިުރ ްނަތީޖާއަށް ްްމިވޯޓުެގ ްިމބާބުގެ ވަަނ9ްްޚިދުމަތްތައް،

ަވނަްމާއްދާއަށ9ްްްމާއްދާްޑްރާފްޓްގައިްއޮްތގޮތަށްްފާސްވެއްޖެ.ްއާދެ،ްދެންް

ް ްނަންބަރު ްކަުރދާސް ްއިތުރުކުރަން ްއިޞްލާުޙ32ްްއަކުެރއް  150އޮްތ

ްދަންނަވާދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

ްހުށަހަޅުއްވާްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްރަޝީދު ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ކޮޅުމަޑުލުގެ

ްވަޙީދުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީެގ  155މާޅޮސްމަޑުލު

ްއިޞް ްތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ްއަކުެރްއ9ްްާލޙު. ްާމއްދާައށް ވަނަ

ް ްދިރުއުޅ9ްްޭއިތުރުކުރުމަށް. ްމީހުން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ް)ބ( ްމާްއދާގެ ވަނަ

ްއަމާންކަްން ްއަމަން ްރަްއޔިތުންގެ ްދިރިއުޅޭ ްރަށެއްަގއި،ްއެރަެށއްަގއި ކޮންމެ

ްބެލެހެއްޓުމަށްްއެރަށަކަށްްއެކަީށގެންވާްމިންވަރަށްްފުލުހުންްތިބެންވާނެެއވެ.

ް160 

ް
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ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް165 

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

 81ް170ްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއް

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

61ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

38ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް175 

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްފާހެއްނުވި. ްހުށަހެޅުން ްމި ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް ވަަނ16ްްމިވޯޓުގެ

ްދަންނަ ްއިޞްލާޙު ްފުރަތަމަ ްިއޞްލާޙު، ްފޮނުއްވާ ވާލަދެއްުވްންމާއްދާއަށް

ްއެދެން.

ް

ް180 

ްސަމީރުްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްއަްޙމަދު ްމެުެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްރަޝީދުް ްރިޔާޟް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ހުށަހަޅުއްވާ

ްކުރުން.ް ްމަަސއްކަތް ްުގޅިގެން ްޚިދުމަތްތައް ްއިޞްލާޙު. ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ

ްމ16ްާ ްސަުަވަނަ ްގުިޅގެްންއްދާ ްބަިއތައް ްހިމެނޭ ްޚިދުމަތްތަކުގައި ލާމަތީ

ްނެރެވިދާނެއެެވ.ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔާއަށް ްއަމުުރ ްކުރުުމގެ  185ވަކިކަެމއް

ްލަސްނުކޮށްް ްއެކަން ްނެރެފިނަމަ، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަމުރެއް މިފަދަ

ްއަންގާްނވާނެެއވެ.ް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްހިމެޭން ްއަމުރުގައި ްއެ ްއެކުަގއި،ްުނވަތަ ްައމުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްނެރޭ
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ްބަދަލުް ްަކންކަމަށް ްހިމެނޭ ްއަމުރުަގއި ްަބއެްއްބަލަިއގަތުމާއި،ްއެ ކަންކަމުގެ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުްނެގ ްބާރު ްބާޠިލުކުރުމުގެ ްއަމުރު ްއެ  190ގެނައުމާިއ،

ްމި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިުތންގެ ްވަގުތަކުެމްލިބިގެންެވއެވެ.ްއަދި ްޮކންމެ ބާރުތައް

ްބޭނުންކުރުމުގެްއިޚްތިޔާރުްއެްމަޖިލީހަށްްލިބިގެންވެއެވެ.

ް

ް

 195ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

 200ް.މަދުްސަމީރުތިލަދުންމަތީްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްއަޙްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްކޮޅުމަޑުލުްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

81ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

28ްްވޯޓުްދެްއވީ:

 63ް205ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

45ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްބަާލއިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަތީޖާއަށް ްއޮތްްމިވޯޓުގެ ްދެން ްާއދެ، ްފާހެއްނުވި. ްމިހުށަހެޅުން ުރ

ް ްއެދެން. ްދަންނަވާލަދެްއވުން 35ްއިޞްލާޙު ްމިބާބުގެ ްމާއްާދ16ްް.  210ވަނަ

ްތިރީގަިއވާްގޮތަށްްއިޞްލާޙުކުުރން.

ް

ް

ްމިލަދުންމަޑުލުްއުތުރުބުރީ..ްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ް215 
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ް

ްމާލެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުކުތާއެއް. ްއަޙްމަދުްނިޒާމާބެހޭ ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އަތޮޅު

ްދީދީ.

ް

 220ް)ނިޒާމާބެހޭނުކުތާ(

ް

ްެދްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ްމި ްިއއްޔެ ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްމީގައި ްއިރުެވސް، ްހުށަހެޅުން ްތިރީގައ16ްިއިޞްލާޙު ްމާްއދާ މިާވްވަނަ

ގޮތަށްްއިޞްލާުޙކުރަންްއެްއްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާފައި.ްދެންްއަނެއްކާްހަަމް

36ްް ްމިބާބުގެ ްކަރުދާހުަގިއވެްސ ްފަހަތަށ16ްްްވަނަ ްމާްއދާގެ  225ވަނަ

ްތަރުތީބުކުރުން.ް ްމާއްދާ ްއަންނަ ްއެއަށްފަހު ްއިތުރުކޮްށ ްމާއްދާ ތިރީގައިިމވާ

ްކާް ް)ށ( ްއަކާއި ް)ހ( ްޮއވެފައި ްލިޔުއްވާަފއި ްއެްއްއެހެން ްދޭްއޗަށްވެސް އި

ްމެންބަރުންް ްއެހެްނ ްއޮވެަފއި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ މެންބަރަކު

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާތީ،ްމިްމަޖިލީހުގައިްެއވާހަކަްނެގިފަިއވަނީ.ްއަދިްއެއަްށް

ްދިއުުުމުެގް ްވޯަޓށް ްވިދާޅުވެަފިއވަނީ ްރިާޔސަތުން ްނިންމަވާެނކަމަށް  230ގޮތެއް

ްމަނިކުފާ ްެއކަން ްއެހެްނވީމާ، ްގެނައުމަށްޓަަކިއްކުރީގަ. ްސަމާލުކަމަށް ނުގެ

ްއަޅުަގނޑުްިމވާހަކަްދެންނެވީްނ.

ް

ް

ްތިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްބޮޑަށް ްވަރަށް  235އާދެ،

ްދެް ްމި ްމިހާރު، ްފާަހގަކުެރއްިވއްޖެ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޕޮއިންޓު ފާހަގަކޮށްދެްއވި

ްތ16ްިއިޞްލާޙުވެްސ،ް ްާމއްދާ ްިއޞްލާޙުކުރުން،ްވަނަ ްގޮތަށް ްިމވާ ރީަގއި

ް ްވާހަކަފުޅެްއ. ްއޭގެފަހަތަްށ16ްްރަނގަޅު ްަހމަ ް)ހ(،ް)ށ(. ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްއިތުރުކޮްށް ްމާއްދާ ްމިދަންނަވާ ްތިރީގައި ްފަހަތަށް ްމިމާއްދާގެ އެބައޮތް

ްދެް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްތަރުތީބުކުރުން. ްމާއްާދތައް ްއަންނަނިވި  240އެއަށްފަހު

ްވޯ ްއެހެންވީމާ،ްއިޞްލާޙަކަްށވެސް ްއާދެ، ްވާހަކަދަންނަވަން. ްނޭހޭނެ ަޓކަށް

ްވަނަްމާއްދާްޑްރާފްްޓގައިްއޮތްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުން.16ް
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ް
ް

ް245 

ްމަސަްއަކތްކުރުން.ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްގުިޅގެން ްާމއްދާ،ްޑްރާފްޓްަގއިާވ16ްްޚިދުމަތްތައް ވަނަ

ްގު ްބައިތައް ްހިމެނޭ ްޚިދުމަތްތަކުގައި ްސަލަމާތީ ްވަކިކަމެްއްގޮތް. ިޅެގން

ްއަމުރެްއް ްނެެރވިދާނެެއވެ.ްމިފަދަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔާއަށް ްއަމުރު ކުރުމުގެ

ްރައްޔިތުްނގެް ްެއކަްނ ްލަސްނުކޮށް ްނެރެިފނަމަ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްއެުކގަިއ،ް ްައމުރު ްނެރޭ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަންގާންވާނެެއވެ.  250މަޖިލީހަށް

ްކަ ްހިެމނޭ ްއަމުރުަގއި ްއެ ްެއްނުވަތަ ްބަލައިގަތުމާިއ، ްަބއެްއ ންކަމުގެ

ްބާޠިލުކުރުމުެގް ްއަމުރު ްބަދަލުްގެނައުމާިއ،ްއެ އަމުރުަގއިްހިމެނޭްކަންކަމަށް

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިުތންގެ ްލިބިގެންެވއެވެ.ްއަދި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ބާރު

ްބޭނުންމިބާ ްވަގުތަކުެމ ްކޮންމެ ްމަޖިލީހަށްްރުތައް ްއެ ްއިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ

 255ްގެންެވއެވެ.ލިބި

ް

ް

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 260ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 33ް265ްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

32ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް
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ްްސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާ ްމިބާބުގެ ްޚިދުމަތްތައް، ްސަލާމަތީ ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަށް  270ވަނ16ްްަމިވޯޓުގެ

ް ްދެން ްއާެދ، ްފާހެއްނުވި. ްގޮތް ްޑްރާފްޓްަގއިާވ ްމާއްާދ11ްްމާއްދާ ވަނަ

39ްއަރިމަތީްސުރުޚީްއާއިެއކުްމިމާއްދާްއިޞްލާޙުކުރުމަށްްއޮތްްހުށަހެޅުން،ް

ްއެދެން.ްއިޞްލާހުްދަންނަވާލަދެއްވުން

ް

ް275 

ްހުށަހަޅުއްވާްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްނަޢީމް ްޔޫސުފް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ،ްފެލިދެއަތޮޅުގެ

ްއިބްރާހީމްުްް ްނިޒާރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ފެލިދެއަތޮޅުގެ

ރިމަތީްސުރުޙީއާިއެއުކްވަނަްމާއްާދގެްއ11ްަތާއިދުކުރަްއވާފަިއވާްއިޞްލާޙު.ް

ްއިޞްލާޙުކުރު ްެއއަމުރަށްްމިމާއްދާ ްނުކުރުާމއި ްއަމުރު ްޤާނޫނީ ްަޢއިރު މަށް.

ް ްސަލާމަތ11ްްީތަބާނުވުން. ްފަރާތަުކން ުްވެސް ްެއއް ްާމއްދާ،  280ވަނަ

ްއަމުރެްއް ްޤާޫނނީ ްޣައިރު ްމީހަކަށް ްެއްއވެސް ްހިމެނޭ ޚިދުމަތްތަކުގައި

ްސަލާމަތީް ްއަމުރަަކށް ްއެްއވެސް ްއެފަދަ ްއަދި ކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.

ްއެްއެވސްްމީހަކުްތަބާވެގެންނުވާެނެއެވ.ްޚިދުމަތްތަކުގައިްހިމެނޭ

ް

ް285 

ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

 290ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަރުްޔޫސުފްްނަޢީމް.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްރުްމޫސާްނިޒާރުްއިބްރާހީމްުް.ފެލިދެއަތޮޅުްމެންބަްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

82ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 74ް295ްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

67ްްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެން ްއާެދ، ްފާސްވެއްޖެ. ްމިހުށަހެޅުން ްބަލާއިރު ްނަތީޖާއަްށ  12ް300މިވޯޓުގެ

ްްވަނަ ްނަންބަރު ްއަންނަނިިވްގޮތަްށްއިޞްލާޙުކުރުން.ްކަރުދާސް 41ްމާއްދާ

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.

ް

ް

 305މާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްހުށަހަޅުއްވާ،ްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްމުޙަންމަ ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ދުްމިލަދުންމަޑުލު

ް ްއިޞްލާޙު ްތާއީދުކުަރއްވާަފއިވާ ްޙުސައިން ްމާއްާދ12ްްޒާހިރު ވަނަ

ް ްޢަމަލުކުރުން. ްހަމަހަކޮށް ްއިޞްލާުޙކުރުން. ްގޮތަށް ވަަނ12ްްއަންނަނިވި

ްޢަމަލުކުރާންވާނީް ްމީހުން ްހިމެނޭ ްޚިދުމަތްތަކުގައި ް)ހ(.ްސަލާމަތީ މާއްދާގެ

ްތަާފތު ްމެދުގައި ްޖަމާޢަތްތަކުގެ ްމެދުގައްާޔއި  310ކުރެމެއްނެތި،ްފަރުދުންގެ

ްޝަރަފާިއް ްއިންސާީނ ްއަޚްލާާޤއި ްރިވެތި ްއިސްލާމީ ހަމަހަމަކަމާއެކު،

ްމީހުންގެްޤަދަރަށްްޙުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތައިގެންެނވެ.ް

ް

ް

 315ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުންްއެދެން.ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް320 

ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްްްްމެންބަރު:ްހުށަހެޅުއްވި

ްމުޙަންމަދުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:ް ްލުބްނާ ްމެންބަރު ްއުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު

ްޒާހިރުްޙުސައިން.

ް
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 84ް325ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

79ްްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

64ްްްްްްށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަިކގޮތަކަ

ް

ް330 

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާސްވެއްޖެ.ްާއދެ،ްދެން ްވޯޓުެގްނަތީޖާގަިއްާވގޮތުްންމިހުށަހެޅުން 12ްމި

ްއެދެން.ް ްދަންނަވާލަދެއްވުން ްއޮްތގޮތަށް ްޑްރާފްްޓގައި ް)ށ( ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްރަީއުސލްޖުމްހޫރި ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްނެތް. ްއިޞްލާެޙއް އްޔާގެް)ށ(ްށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފާޠިންްޙަމީދު.

ް335 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއެްއޗެއްްސާފުކޮށްދެްއވަްންދަންނަވާލަންްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް

ްިއްޞލާޙުްްފާޠިންްޙަީމދުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފާްސވި 41ްްވެގެން.ްދެންމެ ްމާއްާދ12ްްަގއިްމިއޮންނަނީ ވަނަ

 340އަންނަނިވިގޮތަށްްއިޞްލާޙުކުުރން.ްއެގޮތަށްްއަމީންްޢާންމުްކިއުުުްއީވވެސް.ް

ްކިހިނެއްޯތް ްއަނެްއކާ ް)ށ(ްެއއް ްއިޞްލާުޙވުމާއެީކަގއި އެހެންވީމަ،ްިމގޮތަށް

ްގެންނަވަނީްސާފުކޮށްލަދެްއވުްންއިނގޭތޯ.ް

ް

ް

ްތިވިްްރިޔާސަތުންްވާހަކެދއްެކވުން: ްވާހަކަފުެޅްއ ްރަނގަޅު ްއާދެ، ްއަންނަނިިވ12ްްދާުޅވީ. ްމާްއދާ  345ވަނަ

ް ްއެެހންވީމަ، ްއިޞްލާުޙކުރުން. ްހަމ12ްްަގޮތަށް ް)ހ(، ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްއެބައެގޮތަ ްވެސް ް)ށ( ްއިނީ. ް)ހ( ްމިގޮތަްށްށް ްއެހެންވީމަ، އިނދޭ.

ް ްދެންނެވީ. ްދަންނަވާަލން ްވޯޓަށް ް)ށ(12ްްއަޅުަގނޑު ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްޚިދުމަތް ްަސލާމަތީ ްާވގޮތް. ްމީހުންްޑްރާފްޓްަގއި ްިހމެނޭ ތަކުގައި

ްޝާމިލުެވް ްކަމެްއގަިއ ްއެްއވެްސ ްސިޔާސީ ްބުަރވެރިދާެނ  350ވަކިފަރާތަުަކަށް

ްނުވަަތްޙަ ްޕާޓީއަކާ ްސިާޔސީ ްއެއްވެސް ްނުވާނެެއެވ.ްއަދި ރަކާތްތެރިެވގެނެއް
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ްނުވާނެއެެވ.ް ްުގޅިގެެންއ ްޖަްމޢިއްޔާައކާ ްމަސައްކަތްތެރިންގެ

ްއެދެން.ްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްޯވޓުދެއްވުން

ް

 355ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

85ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

 84ް360ްވޯޓުްދެްއވީ:

ް-ްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްވަިކގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:

ް

ް

ްޚިދުމަތްތައް،ްމިބާބުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގޮތުްންސަލާމަތީ ްވޯޓުގެްނަތީޖާަގއިވާ ްމި  365ވަަނ12ްްގެ

ްއަޅުަގނުޑް ްެދން ްއާދެ، ްފާސްެވއްޖެ. ްޑްރާފްޓްަގިއާވގޮތަށް ް)ށ(، މާއްދާގެ

ވަނަްމާއްދާައށްްބަޙުސަށ16ްްްުްމިހާހިސާބުންްދަންނަވާލަންްއޮތީްމިބާބުގެް

ް ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމަ، ްިމ15ްްހުޅުވާލުން. ްވަގުެތއް މިނެޓްއިުރެގ

ްއެހެންވީމަ، ްޤަސްދުުކރަނީ. ްހުޅުވާލަން ްތެރޭަގިއ15ްްްބަޙުސަށް މިނެޓްގެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުންނަށް ްެއދިވަަޑއިގަންެނވި ްމެންބަރުން  370ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑް ްއަުޅގަ ްދެމިނެޓްއިރު ްމެންބަރަކަށް ްިޢއްަޒތްތެރި ްއަރުވާނަން. ފުރުޞަތު

ްހުވަދުއަތޮޅުެގް ްއެދެން. ްއެދިވަަޑއިގަތުން ްފުރުޞަަތށް ްއާދެ، އަރުވާނަން.

ްޙަލީމް.ްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަދުނާންް

ް

ްވަރަށްްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްބާބެއްގެ ްމުހިންމު ްވަރަށް ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  375ްޝުކުރިއްާޔ

ނޑަކަށްްުނއެްއްވިސްނޭްމިްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަުަަކދެއްެކވުން: މުހިންމުްމާއްދާއެއްްފާސްނުވެްމިދިޔައީ.ްއަުޅގަ

ްކީްއވެގެްނކަމެއް.ްމާއްދާ ްމިދިޔަީއ ްަދއްަކވަްންްފާސްނުވެ މިމާއްާދގައި

ްެއއޮީތްދައްަކވާފައި.ް ްކޮމިީޓއިން ްޑްރާފްޓް ްވާހަކަތަެކއް ްހުރިހާ ބޭނުންފުޅުވާ
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ްވަރަްށް ްމަްއޗަްށވެސް ްމިމާއްދާގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްަވގުތުަގއި ްރޭގެ އަދި

ްއުފެދުނުް ްމަްއަޗށް ްމިމާއްދާގެ ްވާހަކަަދއްަކިއފިން.  380ތަފްސީލްކޮށް

ް ްޑްރާފްޓިްނގ ްަޖވާބުދެްއވާފައި.ްސުވާލުތަކަްށވެސް ްވަނީ ކޮމިީޓއިން

ްއެީއް ްެއއްެޗއް. ްއެންމެ ްހަމަ ްމާއްދާއަްށ16ްްއަޅުަގނޑަްށްވިސްނުނީ ަވނަ

ް ްނާއްސަަވިއ2ްްޢިއްޒަތްތެރި ްވޯޓަްށ ްއިޞްލާޙު ްޮފނުއްވާފަިއވާ މެންބަރަކު

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްއަސަރުކުރީކަމަްށ ްޑްރާފްޓަށް ްަވޑަިއގަތުމުން ކުރިއަށް

ްއެހެން ްފާސްވެގެްނދާނޭކަމަށްވެްސްމިޤަބޫލުކުރެވުނީ. ްޑްރާފްޓް  385ނޫންނަމަ

ްދައްކާފަިއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޑްރާފްޓްގައި ްއާެދ، ްވިސްނޭ. އަޅުަގނޑަށް

ްފަޅެްއް ްަކމެއް، ްއާދަިއގެ ްވަރަށް ްގުިޅގެން ްދެބާރެއް ްސަލާމަތީ މިއޮތީ،

ްނޫން.ް ްާވހަކައެއް ްކުރާ ްކަހަލަކަމެއް ްމީދާމެރުން ސާފުކުރުން،

ްވަރުގަ ްއޮޕަރޭޝަނެްއްމިމައްސަލައަީކވެސް ްވަުރގަަދ ްކުރުމަށް، ަދުަކަމެއް

ްނެރުމަށްފަހުގައިް ްގުޅުވާަފއި ްއެދެބާރު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  390ހިންގުމަށް

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިުތންގެ ްގެަނއުމުން ްއެމައްސަލަ ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ްމާއްދާ.ް ްޮއންނަ ްަބޔާންކޮށްފައި ްގޮތް ްޢަމަލުުކރަންވީ ްދޭތެރޭަގއި ްއެއާ ދެން

ްއެހެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމީަގއި ްއެދަްއާކ8ްްންވީމާ، ްގައި ް)ށ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްކަމަީކް ްނެތް. ްތަފާތެްއ ްެއއްެވސް ްާވހަކައާިއ ްފޮނުވުުމގެ ހަނގުރާމައަށް

ްހިންގޭކަމެްއކަން،ް ްބޭުރގަިއ ްނުވަތަ ްހިންޭގަކމެއްކަން ްއެތެރޭަގއި  395ރާއްޖޭގެ

ްބައިތައް ްހިމެނޭ ްޚިދުމަތުގައި ްހަނގުރާމައެއްކަްނ، ގުިޅގެްންްނުވަތަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްމިދައްކަނީ. ްވާހަކަ ްއަމުރެްއގެ ްނެރޭ ްކުރުމަށް ވަކިކަެމއް

ްމިއާދޭތެރޭަގިއް ްމެންބަރުން ްޤަބޫލުކުރާގޮުތގަިއ އަޅުަގނުޑ

ްފާސްކުރަންޖެހޭނެކަމަށްް ްމިއޮތްގޮތަށް ްމިމާްއދާ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ

ްޝު ްއިލްތިމާްސކުރަން. ްއެކަމަށް ްޤަބޫލުކުެރވޭީތެވ  400ކުރިްއާޔްއަޅުަގނޑަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްވަރަށްްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްމިއޮތީ ްމިނިޓްކޮޅެއް ްވަރަށްކުޑަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްބެހޭގޮތުން،ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާާބ ްރޭގަިއވެސް ްދަންނަވާލާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ކުރުކޮށް

ްވާހަަކދެއް ްބެހޭގޮތުން ްދެންނެވިންްމިމާއްދާއާއި ނުޑ ްއަުޅގަ  405ކިއިުރަގއިވެސް
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ްވަަރްށް ްމިއޮތީ ްފަރުމާކުރެވިފައި ްމިހާރު ްމިބާބު ްަރއީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްސިފައިްނެގް ްޚިދުމަތާއި ްފުލުހުންގެ ްޚިދުމަތް، ްމިދެ ްމިބުނަނީ، ސާފުބަހުން

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްއޮންަނންވާނީ. ްވަކިކުރެވިަފއޭ ޚިދުމަތް

ރިގޮތުންްބަެއްއކަހަލަްބޮޑެތިްކަންތައްތައްްދިމާވީމާްމިދެބައިްވަސީލަތްތައްްހު

ްއަތުވެދާނެީތް ްޙާލަތްތައް ްމަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭ ްގުޅިގެން  410އެުކގައި

ްއޮްތް ްލެވިފައި ްހުރަސްނޭޅުމަށްޓަކައި ްއެކަމަްށ ޤާނޫނުއަސާސީއިން

ުެހެންނަމަވެސް،ް އިސްތިސްނާްމާއްާދއެއްްޙަޤީަޤތުގައިްމިމާއްާދއަކީ.ްދެންްއެ

ްނިންމެވުންްއަ ްމިނިންމެވި ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްހީވަނީ ޅުަގނޑަށް

ްމިހާުރް ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންވީމާ، ްބަލަިއގަންނަންޖެހޭހެން. އަޅުަގނޑުމެން

ްނެތޭ.ްމިހާރުް ްހިމަނާނެކަމެއް ްއަލުން ްކޮންމެހެން ްދެން ްމިމާއްދާ  415ބުރަވެވެނީ

ނޑުްމަފްޙޫުޫމްްޭއގެްއެން ެމފުރިހަމަގޮތުގަިއްބާބުގައިްމިއޮތްްއަސާސީްމަިއގަ

ނޑަކަްށް ްއަޅުގަ ްމައްސަލައެއްކަަމކަްށ ްމާބޮޑު ްއެހެްނވީމާ، ބާއްވަްނވީއޭ.

ްލިޔާކަްށް ްމިާމއްދާ ްއިތުރަށް ްކޮންމެހެން ްމިބާުބގަިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ނުފެނޭ.

ްވެރިކަންް ްހަމަެއކަނި ްއަނެއްކާވެސް ްހަމަ ްލިޔާކަމަށްވަންޏާ ްނޫން. ބޭނުމެއް

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްފަރާތަށް ްޚިލާފަށްްހިންގާ ްއުސޫލާ ްއޮތް ްބަޔާންކޮށްަފއި  420ގައި

ްބަހެއްް ްަމޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްބޭުނންކޮށްފައި ްއެްއކޮށްގެން އެދެބައި

ްއެމަފްޙޫްމް ްެއއީ ްކޮމިީޓއަކަށް. ްނުގެނެވޭނެ ްލިެޔގެންނެއް ނުލިބޭގޮތަކަށް

ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި.ްއެހެންވީާމ،ްމީގެްއެންމެްރަނގަުޅގޮތަީކްއެދެބައިްހަމަް

ްވިސްނޭ.ްމުޅި ްިމހާރު ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޭބއްުވންކަމަުަށް ްވަިކކޮށްފައި ން

ްހަަމް ނޑަށް ްއަުޅގަ ނޑަށް، ްއަޅުގަ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި  425އެހެންވީމާ،

ްދަންނަވަން.ް ްުޝުކރު ްވަރަށްބޮޑަށް ްދެއްވީތީ ްއެވިސްނުން ޔަޤީނުންވެސް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްޑްރާފްޓިންގްޝުކުރިްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްމިމާއްާދ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއްޔާ

ްއަދިްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްިވސްނިން. ްވަރަށް ްދޭތެރޭގައި ްޮއތްގޮތާ ްޑްރާފްޓްކޮށްފައި  430ކޮމިޓީއިން

ްެއއަްށް ނޑު ްައޅުގަ ްހުރީމަ ްސަބަބުތަކެއް ްކަމުނުދާ ްއެ އަޅުަގނޑަށް

ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާްވޯޓުނުދިނީ. ްމިޤައުމު ްމިއުޅެނީ މެން
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ްމިޤައުމުެގް ްަޙވާލުކުަރން. ްސަރުކާރަކާ ްއޮންނަ ްދަށުން ޤާނޫނުއަސާސީެއއްގެ

ްދިމާވެދާނެް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަދި ްކަންތައްތަކާ ސަލާމަތީ

ްސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި.ް ްމިޤައުމު ްކަމަކުން ްކޮންމެ ްޙާލަތަކުން،  435ކޮންމެ

ްރައީްސ،ްދި ްސަލާމަތީްޢިއްޒަތްތެރި ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ވެހިަރއްޖޭަގއި

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއްއގެް ްހުންނަ ްއެިއރެއްަގއި ްއޮންނާނީ ްދެން ބާރުތައް

ްއެކަްން ްއަންަގާވގޮަތކަށް ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނޫނީ ްދަށުގައި. ބާރު

ްކަެމްއް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނޑުމެން ކުރަމުންދާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްައުޅގަ

ނޑުމެންނަްށްނުކު ްއަުޅގަ ްއޭގެއިން ްދިނީމަ ްއޭނައަށް ްބާރެއް  440ރެޭވގޮތަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްނަތީޖާއެއްތޯވެސް ްކޮންކަހަަލ ޙާސިލުކުރެވެނީ

ްކަމެްއް ްބާެރއްނެތި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްހަމައެއާެއކު، ވިސްނަންޖެހޭނެ.

ްއޭގެއިންް ްދެން ްބާރެއްދިނީމަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނެގ ްނުކުރެޭވގޮތަށް

ްއެބަ.ް ްބަލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނަތީޖާއެއްތޯވެސް ްކޮން ނުކުންނަނީ

ްމީތިް ްއަލުން ްކޮމިޓީއިްނ ްޑްރާފްޓިންގ ްމިކަހަލަގޮތަކަްށ  445އެހެންވީމާ،

ްމިއަްށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެވއްޖެއްާޔ ްގެނެސްފިކަަމށް ޑްރާފްޓްކޮށްގެން

ންްމިުއޭޅްވޯޓުދޭންްފަސޭހަވާނެ.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނުޑްދަންނަވަ

ްކުރިމަތިވެދާނެ.ް ްަޤއުމަކާ ްޙާލަތެއްވެސް ްކޮންމެ ވާހަކަައކީ،

ްބަިއވަުރް ްއެތައް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްމިމަހު، އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްމިމަހުގެ ްމިއީ. ްމަހެއް ްަޝހީދުވެދިޔަ ްފަނާވެ  450ވަަނ3ްްރައްޔިތުންތަެކއް

ްއަޅުަގނޑު ްމިވަރުކަމެއް ްމިމަހުގައި ްއެހެްނވީމާ، ްމިއީ. މެްންދުވަހަކީ

ްއަދިް ްވިސްނަްނޖެހޭ ްވަރަށްބޮޑަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނިންމާއިރު،

ްއެހެްނވީމާ،ްޤައުމަްށް ްއެބަހުރި. ްމިކަން ްހަނދާނުގަިއވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްެއއިރެްއަގިއް ްސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ްމިޤައުމު ްޙާލަތެއްަގއި ްކޮންމެ ދިމާވާ

ްކުރަންޖެ ްމަސައްކަތްތަެކއް ްބާރުތަކުން ްސަލާމަތީ ްއެަވގުުތްއޮންނަ  455ޭހނެ.

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްއެކަަމށްްފާސްނުވީ.ްނޫނީްކަމެއްްުނކުރެވުނީ.ްދެްން

ްޭބނުންކަށްވިކަުމގަިއވިޔަްސްކުާރްކޮންމެކަމަކަްށް ްކިތަންމެބޮޑަށް ސަރުކާރުން

ްކިތަންެމް ްފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި

ްނެ ްޑިސިޝަެނއް ްަރނގަޅުނުެވގެްންރަނގަޅު ްއޭތި ންެގވިކަމުަގިއވިޔަްސވެސް
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ްރައްޔިތުްނެގް ްނޫނީ ްއޭަނއަށް ްދަޢުވާކޮށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކާެމދު  460އެ

ްމަޖިލިސްއަށްްއެްނިންމާ..ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަގުތުަހމަވެއްޖެ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 465ްނިންމުމެއްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ރަޝީ

ް

ްވަގުތުހަމަެވއްޖެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 470ްބަދަލުކޮށްްއެއޮްތގޮތްްނޫންްެއހެންގޮތަކަށްްބަދަލުކުރުމުގެްުފރުޞަތުްމިހާރުްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް

ްޢިއްޒަތްެތރިްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމާ، ްލިބިގެންދޭ. ދަންނަވަންްްމިއޮތްގޮތުން

ްމިއުޅޭްވާހަަކއަީކ،ްބާރެއްްތަަނކަށްްދޭކަމަށްވަންޏާ،ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޝުކުރިްއާޔ ްއިށީނެދވަަޑއިގެންެދއްވާ. ވަގުތުހަމަެވއްޖެ

 475ްމެންބަރު.ްމާލެއަތޮޅުގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.ް

ް

ްހަމަްްމާލެއަޮތޅުްމެްނބަރުްާމރިޔާް ނޑު ްަރއީސް،ްައޅުގަ ްަރީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްނުެއްއްްއަްޙމަދުްދީދީްާވހަކަެދއްކެުވން: ްއަުޅަގނޑަކަށް ްފާހަގަކުރެްއވިހެން ްމެންބަރުން ްބައެއް ކުރިން

ްސިފައިންެގް ްމިމާއްދާައީކ ްފާސްނުވީީކއެއް. ްމިމާއްާދ ްީކްއވެކަމެްއ ވިސްނޭ

ް ްޚިދުމަތުގެ ްވަރަށްްްވަނ8ްަހަމަ ްޮއތްހެން ްގައި ް)ށ(  480މާއްދާގެ

ްޙާލަތްތަކުަގިއް ްބައެްއ ްބައެއްފަހަރު ްދެމާއްދާހެން، ނޑުެއއްބަފާ އެއްބަ

ްއޮްތް ްލިޔެވިފައި ްަމސައްކަތްކުެރވިދާނެކަމަށް ްއެީކގައި ދެފަރާތްވެސް

ްޙާލަތެއްަގިއް ްއެްއވެްސ ްމިއޮންނަނީ ްމީަގިއ ްއަދި މާއްދާއެއް.

ްައމުރު ްއަދިްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްނޫން. ނުނެރެވޭނެއެކޭވެްސ

ްމަޖިލީހަށްް ްރައްޔިތުންެގ ްއެކަން ްލަސްނުކޮށް  485ނެރުއްވިކަުމގަިއިވޔަސް

ްމާނައަީކ،ް ްއޭެގ ްއެހެންބުނީމާ ްލަސްނުކޮްށ ްއެ ްއެހެންވީމާ، އަންގަްނވާނެއޭ.

ްއެަކްން ްފުރުޞަތެއްަގއި ްއަަވސް ްވީހާވެސް ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ
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ްަރއްޔިތުްނގެް ްޮބުޑްްއަންގަްނވާނެއޭ. ްމުޅިއެީކގައި ްބަހެއްނެތި މަޖިލީހުގެ

ނޑަކަށްްޤަބޫުލކުރެވޭނެްގޮެތްއް ކަންތައްތަަގނެޑއްްހިންގާްނިންމުމަކީްއަޅުގަ

ްހަމަް ްވަކިުވމާއެކީަގއި ްބާރުތައް ްމިބުނަނީ ްއަބަދުެވސް ނޑުމެން  490ނޫން.ްއަޅުގަ

ްބެެލންސްސެުެސް.ް ްއެންޑް ްޗެކްސް ްއަންނަކަމެކޭ ްެއއްބަފާހެން ނޑު އެއްބަ

މާ،ްރަްއޔިތުންގެްމަިޖލީހުންްއެބަލައިގަތުމާިއ،ްެއިވސްނުމާއިްއެކަާމްއެހެންވީ

ްކާރިޘާއެްއަގިއް ްނުވަތަ ްހަނގުރާމަ ްރައްޔިތުންަތކެްއ ދޭތެރޭގައި

ްރައްޔިތުްނެގް ްޤަބޫލެއްުނކުރެޭވ ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްއަނެއްކާ ބައިވެިރވިޔަްސ،

ްބާ ްއެސަލާަމތީ ްފައިދާހުރިގޮތެްއގައި ްރައްޔިތުންނަށް  495ރުތައްްމަޖިލީހުން

ްއިންކާރެއްޮކްށް ްއިތުުރ ްދޭތެރޭގައި ްއެކަމާ ްކަމުަގއިވަންާޏ ބޭނުންކުރެވޭ

ްމިހާރުް ްދެން ްއެހެންވުމާއެކީަގއި ްދެން ްކޮށްފާނެކަމަކަްށ. އެކަހަލަކަމެއް

މިއޮތްގޮތްްނޫންްއެހެންގޮތަކަށްްއެކަމާދޭތެރޭގައިްވިސްނަންޖެޭހްކަމަށްވަންޏާް

ްއުނި ްމިމާއްދާ ްފެންނަނީ ްއެވާހަަކްއަޅުަގނޑަްށވެސް ްއެހެްނވީމާ، ކުރަން.

ްޝުކުރިްއާޔް ްބޭނުންކޮށްލީ. ްފުރުޞަތުގެ ްއަޅުަގނޑު  500ދަންނަވާލަން

ްޢިއްޒތްތެރިްރައީސް.

ް

ްމިމާއްދާްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްަރީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްއެންމެްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްޤަބޫލުކުރެވެނީ،ްފާސްނުވުމުގެ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްައސްލެއްކަމަށް ބޮޑު

ްކޮމާންޑްްުނވަަތްކޮމާންޑިންގް  505މިމާއްދާގަިއްސަލާމަތީްބާރުތަުކގެްޗީފްްއޮފް

ްޢަމަލުކުރަންް ްބާރުތަކުން ްސަލާމަތީ ްއަމުަރކަށް ްކުރަްއވާ ޗީފް

ްއަމުރަކުްން ްނެރޭ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ފަށާފައިވަނިކޮށް

ހުއްޓާލަްންއަންގަނީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންތޯ،ްސީދާްހުއްޓާލަންޖެހޭއިރުްއެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްބާރުތަކަށް. ްސަލާމަތީ ްނުވަތަ ްފުލުހުންނަށް ސިފައިންނާއި

ްއަިދް ްލަފާުކރެވެނީ. ްބޮޑަށް ްއަޅުަގނޑަްށ ްފުށުއެރުމެއްކަމަށް  510މިކަހަލަ

ނޑަްށވެްސް ްއަުޅގަ ްހުރިކަމަށްވެސް ްބޮޑަށް ްިވސްނުންފުޅުަގިއ އެބޭފުޅުންގެ

ލުކުރެވެނީ.ްއެހެންވީާމ،ްސަލާމަތީްބާރުތަކަށްްދަޢުލަތްްހިންގާްފަރާތުންްޤަބޫ

ްެއކަްން ްދިޔައިމަ ްފެިށގެން ްއެކަންކަން ްއެްނގުމަކުްނ ްއަްނގާ ނުވަތަ

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިުތންގެ ްއަންގަންވާނީ ްއަެނއްާކވެްސ ހުއްޓުވަން
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ްސިފަ ްދާންވާީނ ްކޮމާންޑް ްއެ ްއެފަާރތަކުން  515އިންނާިއްއެފަރާތަކަށްކަމަށްވެަފއި

ފުލުހުންނަށްްނުވަތަްސަލާމަތީްބާރުތަކަށްކަމަށްްވުންްެއއީްަކންނޭނގެްމީެގް

ނޑުެވސްް ްއަޅުގަ ްދެން ްފެންނަނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ވާންޖެހޭގޮތެްއކަމަށް

ްބަަދލުނުކުރެވޭނަމަް ްެއގޮތަށް ްެއކަން ްސަބަބުތަކަށްޓަަކއި މިދެންނެވި

ްއޮތް ްމިމާއްދާ ްމިހާރު ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްއިތުުރްއަޅުަގނޑަްށވެސް ގޮތުން

ްކ.އަތޮުޅެގް ްދެންމެ ްނުފެންނާތީ ްނިކުންނާނެަކމަށް  520މައްސަލަތަކެއް

ްއެމާއްާދް ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުފެނޭ. ްއަތުވެދާނެކަަމކަށް ްއުިނއިުތރެއް ްމިއަށް އުވާލުމަކުން

ްފުރިހަމަވެ ްމިބާބު ްނެތުމުންވެްސ ްހިނގައިދާނެކަމަްށްއެމާއްދާ ގެން

ުިޔާް ްޝުކުރއް ްދަންނަވާލަން. ްެއވާހަކަެވސް ްފެންނާތީ އަޅުަގނޑަށް

 525ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްމާޅޮސްމަޑުލުްއުތުރުބުރީގެްޢިއްޒަތްތެިރްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ގުތުްަވޑަިއގެންްނެތް.ްމެންބަރުްޝާހީންްޙަމީދު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިވަ

ްއަްއޑުއަތޮުޅގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަސްލަމް.

ް530 

ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ްއަދ16ްްިއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ްޯވޓުނުދެން. ްއަޅުަގނޑު ްމާއްދާއަށް ްަވނަ

ްްއަސްލަމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިބާބުގެ 1ްްހަމައެހެންމެ ްމާއްދާއާއި ާމއްދާއަްށވެސްްްވަނ2ްަަވނަ

ް ްމި ްއަޅުަގނޑު ްނުލަން. ްވޯެޓއް ްމިނުާލ3ްްއަޅުަގނޑު ްވޯޓު މާއްދާއަްށ

ް ްމި ްސަބަބަކީ، ނޑު ްސިފައިނ3ްްްމައިގަ ްފުލުހުންނާއި ްސަބަބުން މާއްދާގެ

ނުޑ16ްްގުޅިފަިއވާލެްއްބޮޑުކަމުން.ްހަަމއެހެންމެް  535ވަނަްާމއްދާަގއިާވ،ްއަުޅގަ

ނަްމާއްާދގެްުފރަތަމަްޖުމްލަ،ްވ16ްަވަނަްމާއްާދއަށްްވޯުޓނުލަނީ،16ްްމިް

ްވަކިކަެމްއް ްގުޅިެގން ްބާރުތައް ްހިމެނޭ ްޚިދުމަުަތްުްތަކުގަިއ ސަލާމަތީ

ނުޑް ްާއދެ،ްއަުޅގަ ްނެެރވިދާނެއޭ. ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްއަމުރު ކުރުމުގެ

ނޑުްމީގެްކުީރަގއިވެސްްދެްއިކް ހަމަްތަކުރާރުކޮށް،ްމިބާބާްގުޅޭގޮތުންްއަުޅގަ

ނ ްއަުޅގަ ްނުފެޭންވާހަކަިއަގއި ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްފަދައިން، ްދެންނެވި  540ޑު

ްބާއްވާކަްށ.ް ްގުޭޅގޮތަަކށް ްމިންވަރަކަށް ްއެްއވެސް ްފުލުހުން ސިފައިންނާއި
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ނަޑކަްށް ްއަުޅގަ ްބާްއވާކަްށ ްއުސޫލުން ްއަޅާ ްބޯަތއްޓަްށ ްދެ ްރިަހއެއް އެއް

ްއަްސކަީރް ްއެއީ ްސިފައިންނަކީ ްުފލުހުންނަކީ، ްސިފައިންނާއި ނުފެނެއޭ.

ްފުލުހު ްއެޅީމަްބައެކޭ، ްހަކުރު ްރިހާކުރަށް ްބައެކޭ. ްމަދަނީ ްއެއީ ންނަކީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމާލޭެގ ްއުނިކޮށްލަންވީޭއ ްހަމަ ް ްމިމާއްާދ ްވާނީ.  545ވާގޮތަޭށ

ްޯވޓުނުިލް ްމިމާއްާދއަށް ްފަަދއިން.ްެއހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑު މެންބަރުްވިދާޅުވި

ްބަ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްޙާލެއްގައި ްއެއްވެްސ ްމިދެންނެވީ. ހެއްްސަބަބު

ނޑަްށް ްއަޅުގަ ްޯވޓުނުލީ. ްމިމާއްދާއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން ްއޮތީމައެއް ހޯދަން

ްދުރުކޮށްް ްގުޅުްންހަމަ ްކައިރިކަްނ،ްމިއޮތް ްމިޮއތް ފުލުހުންނާއިްސިފައިންގެ

 550ވަކިކޮްށްބާްއވަންްފެންނާތީެވްއަޅުަގނުޑްއެރޫުޙގަިއްމިމާއްާދއަށްްވޯޓުނުލީ.ް

ްބާރުތަ ްސަާލމަތީ ްމިބާބުގައި ްކިޔާފަިއްހަމައެހެންމެ ްޚިުދމަތޭ ްސަލާމަތީ ކޭ

ްއެއީް ްނޫން ްުއސޫލެްއ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއަުޅަގނޑަށް ްގެނައީތީވެސް ފުލުހުން

ްއެްއވެްސް ްފުލުހުންނަކީ ްނޫން ްހިމެނޭބައެއް ްތެރޭަގިއ ްބާރުތަކުގެ ސަލާމަތީ

ްޙާލަތެއްަގއި.ްއެހެންވީމާްއެވާަހކަްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް555 

ްކޮޅުމަޑުލުެގްހަްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނަޢީމް، ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި އްދުންމަތީގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްޝަރީފް.ް

ް

ްވަނަްމާއްދާްމިހާރ16ްުޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ،ްމިބާބުގެްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް

ްއާދެްޝަރީފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފާސްނުވެދިޔައީ. ްމެންބަރުންނާް، ްބަެއްއ ްމީގައި ްިޚޔާލު  560އަުޅަގނޑުގެ

ްފުލުހުންނެއްް ްވަިކ ްދިނުމުގައި ްޚިދުމަތްތައް ްސަލާމަތީ ްއެއީ ތަފާތު.

ނުޑގެްަނޒަރުަގއިްތަފާތެްއްނޫން.ްފުލުހުންނަކީްމަދަނީް ސިފައިންނެއްްއަުޅގަ

ްއަތުވެދާެން ްޙާލަތެއް ްފުލުހުންނަށް ްހަމަ ްވީނަަމވެސް ބައެއްކަުމގަިއ

ްވަގުތުަގއި،ްމިސާލަކަ ްޖެހޭ ްއެކަހަލަކަެމއް ްޣަރަޤުވެގެން ނޑަށް ްކަ ްބަޔަކު ށް

ްެއއްގޮަތްށް ްހަމަްސިފައިްނނެކޭ ްަވގުތުަގއި ްއަްނނަ ްޙާލަެތއް ްބޮޑެތި  565ޤައުމަށް

ްސަލާމަތީް ްއެހެންވީމާ، ްޖެހިދާނެ. ްފުލުހުންނަށްވެސް ޙަރަކާތްތެރިވާން

ްއަ ްނުދާނެ ްނެއްޓިގެެނއް ްވަކި ްފުލުހުން ްތެރޭަގއި ނުޑްބާރުތަކުގެ ޅުގަ

ްމިމާއްާދް ްފަދަިއން، ްވިދާުޅވި ްބޭފުޅުންވެސް ްއެހެން ްއާދެ، ދެކޭގޮުތގައި.
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ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްނާންނާނެ. ްއުނިކަމެއް ްމާބޮޑު ްމިބާބަށް ނެތުމަކުން

 570މިމާއްދާްއަލުންްޑްރާފްެޓއްްޮކށްލައިގެންްނަމަެވސްްފާްސވުމަކީްހަމަްވަަރްށް

ްވާހަ ްމެންބަރުންގެ ްބައެއް ްދެން ްއެބަވިދާުޅވޭ،ްމުހިންމުކަމެއް. ކަފުޅުގަިއ

ްމަަސއްކަތްކުެރވޭނެ.ް ްގުިޅގެްނވެސް ްދެބައި ްމަސަްއކަތް، ްގުިޅގެން ދެބައި

އަޅުަގނޑުމެންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްމިހާރުްމިއޮތީްާޕޓީްއުފެދިގެްން

ްމިދަނީ.ް ްލާން ްއެްއޗެިހ ްވޯޓުތަކާ ްމިއަދު ްގުިޅެގން ްއެކަމަކު، ތަޅާފޮޅަނީ.

ްމިކަންކަ ްނޫން.ްއެހެންވީމާ، ްނުވާނެަކމެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  575މަކީ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކުެރވިދާނެ ްމިކަންތައްަތއް ްތިިބްއޔާ ްކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ްއަިއއިުރް ްފެށިގެން ްމިތަނަށް ްއެންމެފުރަތަމަ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްމިއީ ރައީސް.

ްޖެއްސުމަށްް ްހަމަ ްއެއްބައިމީހުން ްނުލަން، ްވޯެޓްއވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ްދި ްވަރަށްްވޯޓުލަމުން ްހަމަ ްމިއީ ްފާހަގަކުރެވޭ. ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ޔަކަން

ްމިއޮތީް ްޙާލަތު ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިއަދު ްމިދަންނަވަނީ. ްވާހަަކެއއް  580ރަނގަޅު

ްރަނގަުޅް ްެއއީ ްބޭނުންވަނީ، ްބޭފުޅުންވެސް ްހުރިހާ ބަދަލުވެފައި.

ްބޭފުޅުންވެސް.ް ްހުރިހާ ްބަލަިއގަނޭ ްއެބަ ްެވއްޖެްއޔާ އެްއޗެްއކަމަށް

މާ،ްއަޅުަގނޑަށްްރަނގަޅީްމިމާއްދާްއަލުންްރީްޑްާރފްޓްކޮށްލައިގެްންއެހެންވީ

ްމިމާްއާދް ްރަނގަުޅގޮތެްއގައި ްހަމަ ްގެެނސްގެން ްވީާހއަވަހަކަްށ ނަމަވެސް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްމުހިންމުކަމެއްކަމުަގިއ ްވަރަށް ްައއުމަީކ ްމިބާބަށް  585ފާސްވެގެން

ްބޮޑަްށްޝުކުރިއްޔާ.ްޤަބޫލުކުރެވޭތީްއަުޅަގނޑުްމިާވހަކަްމިދަންނަވާލީ.ްވަރަށް

ް

ުެންަބރުްމޫސާް ްމެންބަރުންނަށްްްހައްުދންމަތީްމެ ްވ.އަތޮުޅގެ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ދަންނަވާނީްބާރަކަށްްވާހަަކއެްއްނުދައްކާނަމޭ.ްއާދެ،ްމިްަސލާމަތީްބާރުތައްްްމަނިކުްވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑަ ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްކުރުުމަގއި، ްމިމާއްދާްގުިޅގެން ްހީވަީނ  590ށް

ްމިއަމުރުް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްމިދިަޔއީ، ފާސްނުވެގެން

ްގުޅުުމެގް ްެދބައި ްދެން ްވިދާޅުވޭ. ްބޭފުޅުން ްބައެއް ބާކީކޮށްފާނެތީކަމަށް

ްސަރުކާރުެގް ްމިައދު ްީހވަނީ ނޑަށް ްވޯޓުނުދެްއވިިއރު،ްއަުޅގަ މައްސަލަިއގައި

ްމަސައްކަ ްގުޅިގެން ްމިދެބައި ްހުރިގޮތުން ްނުރަްއާކްޙާލަތު ްތކޮށްފިއްޔާ

ްއެކަާމް ްބޭުފޅުން ްބަެއއް ްކަންނޭނގެ ްވެދާނެތީ  595ސަރުކާރަކަށް
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ްވަކިކުރެްއީވވެްސް ްފުލުހުން ްސިފައިންނާއި ކަންބޮޑުެވވަަޑިއގަންނަވަނީ.

އެހެންވެްކަންނޭނގެްކުީރގެްެއއްބަެއއްެގްގޮުތގަިއްއޮްތްބަޔަުކ.ްދެންްދެބަިއް

ްވެިރކަމާ ްވެއްޖެްއޔާ ްއެކައްަޗކަށް ްރައްޔިތުްނެގްމީހުން ްދިމާކޮށްފާެނ ވެސް

މަޖިލީހާވެސްްދިމާކޮށްފާނެ.ްއެކަހަލަްގޮތަކަށްްުއޅޭތީްކަންޭނނގެ.ްެއކަމަކު،ް

ްޤައުމަްށް ްދަޢުލަތަށް، ްމިދެބައިަގއިވެްސ ްވިސްނާލަންީވ  600އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްއެބޭފުޅުންާން ޚިދުމަތްކޮށްދޭންްތިބީްހަމަްދިވެހިރައްޔިތުންނޭ.ްއަުޅގަ

ްއޮ ްފުދޭވަރަކަށްްދޭތެރޭގައި ްނުވާެނޭއ. ްގެއްުލވާލަިއގެން ްއިތުބާުރ ތް

ްއެކަަމކު،ް ްދެކެިވއްެޖ. ްވާހަަކވެްސ ްބާރުަތކުގެ ްސަލާމަތީ މިތަނުގައި

ްއެންމެް ްރަްއޔިތުން ްސުނާމީގައި ްހަމަ ްހަނދާންކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްސިފައިންވެްސް ްތިބި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްހަމަ ްަވގުތު  605ޙާލުގައިޖެހުނު

ްހަނދާންްނަްއތާލައިގެްނވާެންރައްޔިތުންނަ ްއެއީ ްކޮށްދީފަިއްއޮްތްޚިދުމަތް ށް

ްނަމުގަިއް ްހައްދުންަމތީ ްހަމަގައިމުެވސް ްައޅުަގނުޑ ްނޫން. އެްއޗެްއ

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދެން ްއެކަމަށް. ްދަންނަވަން ްޝުކުރު އެބޭފުޅުންނަށް

ްކޮމާންޑަރް ްދޭންޖެހޭނީ ްމިބާރު ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ްތެރޭަގިއް ްތޮއްޓެއްގެ ްދޮންނަމެޝިން ްވަޑަިއގެންފާނެ ްބައެއްފަހަރު ްޗީފް  610އިން

ްރައްޔިތުންެގް ްއަތުވެއްޖެްއާޔ ްޙާލަތްތައް ްެއަކހަލަ ްކޮމާންޑްކުރަން. އޮެވގެން

ްތެރޭަގއިް ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްނަގަން. ްއެކަންކަން ްއެބަޖެހޭ މަޖިލީހުން

ްބޮޑުކަމެއް ްިގނަފަހަރަށް ްމިއީ. ްހުރިގޮްތ ްތަނުަގިއްްހިނގާފައި ޖެހޭއިުރގަިއ

ްއެކަހަަލް ްމަޖިީލހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދެން ްފިލާފާނެ. ްމީހުން ްތިބޭ ވެރިންނަށް

ްަމޖިލީހަށްވެސްް ްަރއްޔިތުްނގެ ްވާނީ ްގޮތެްއ ްގެންދެވޭެނ ްަގާވއިދަކުން  615ބާރެއް

ްހަނދާންް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮިތއްޔާ. ްގޮެތއް ްކޮންޓްރޯލްކުެރވޭނެ އެ

ްމި ްއެންމެފަހުން ްދައުރުަގިއްހުންނަންޖެހޭނެ ްނާޞިރުގެ ްއިބްރާހީމް ދިޔަ

އަޅުަގނޑުްއަބަުދވެސްްދަންނަވަންްރާއްޖެތެރޭގެްރަށަކަށްްައރައި،ްނިކަމެިތް

ނޑުްއަންހެނުންތަކެއްްތަޅާްބިމަށްްބާލައިްމިޤައުުމް ރައްޔިތުންތަކަާކއި،ްމާބަ

ްސިޔާީސް ްއަނިޔާަތކެއް ްބަޔަކަށް ްއެތައް ްިކޔަިއގެްނ  620އިޞްލާޙުކުރަނީއޭ

ްރައްޔިތުްނެގްމައްސަލަެއއް ްަވގުތެްއގަިއ ްއެކަހަލަ ްއޮތީ. ްދެއްވާަފއި ަގއި

މަޖިލީހުންްކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެްގޮތެއްްއޮންނަންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއެކަހަަލް
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ްމިދެބަިއް ްއަދިެވސް ްފެންނަނީ ްއަުޅަގނޑަށްެވސް ްބަލާފައި ފުރުޞަތަކަށް

ހެންނަމަވެްސްވަކިކޮށްަލިއގެންްދެބައިްދެބަިއގެްކޮމާންޑަރުންްުނގުޭޅގޮތަށްްއެ

ްރައްޔިތުންނަްށް ްގުޅިގެން ްމެންބަރުން ްޢާންމު ްތިބި  625އެދެބަިއގައި

ްތެރޭުޭގަިއް ްކޮމާންޑަރުންެގ ްމީގެ ްބާްއަވން. ޚިދުމަތްކުރެވޭގޮތަށް

ްމައްސަލަތަކެއްްއެބަުއޅޭ.ްޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްއަުޅގަްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަންްޝުކުރިއްޔާ ްނޑުެވސް

ްޑްރާފްޓަްށްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްއިުތރަށް ްފާސްނުވެދިއުމުން ްމި ްމިމާއްދާ ްމިހާރު  630ބޭނުންވަނީ،

ްފުރިހަމަކަމެއްް ްލިބޭނެ ްައއުމުން ްއިްޞލާޙުވެގެން ްއެހެންގޮތަކަށް މިމާއްދާ

ްމިހާރުް ްބަލާލާއިރުގަިއ، ްމަފްޙޫމްތަކަށް ްހުރި ްފާސްވެފައި ނެތޭ.

ްފުރިހަމަްއަޅުަގނޑުމެ ްވަރަށް ްމިވަނީ ްބާބު ްޚިދުމަތުގެ ްސަލާމަތީ ްނގެ

ްއެކުެލވުމާިއް ްއެމުިނ ްއެހެންވީމާ، ްއެކުލެިވފައޭ. ްގޮތުަގއި ބާބެއްގެ

ްއަލުންް ްެފންނަނީ ނޑަށްވެސް ްއަޅުގަ ްފެންނާތީ ްވަރުގަދަކަމަށް  635މިކަންތައްތައް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވާަހކަ ްމިމާއްދާގެ ްނައުން. ްޑްރާފްޓްވެެގން ްމިގޮތަށް މިބާބު

ނޑަްށވެްސް ްައުޅގަ ްނަމަވެްސ، ްއުނިެވގެންދިއުން. ްމިމާއްދާ މިދެންނެވީ.

ްކަންތައްަތްއް ްރާއްޭޖަގއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބާރުތައް ްސަލާމަތީ ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްައތުވެދާނެކަމަށް.ް ްޙާލަތްތަކެއް ްޙަރަކާްތތެރިވާންޖެހޭ ްގުިޅގެން ހުރިގޮތުން

ް ްއަތުެވއްޖިއްޔާ ްޙާލަތްތަކެއް ްމިބާއެކަހަލަ ްފަރުމާކުރެވިފަިއްމިހާރު  640ބު

ްޤަބޫލެްއް ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށްެވސް ްހުރަސްއަޅާ ްއެކަމަށް މިއޮތްގޮތުން

ްމަދު.ް ްވަރަށް ްވަސީުީލަތްތަްއ ްާރއްޖޭަގއި ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެީއ ނުކުރެވޭ.

ްއެބަް ްއަުޅަގނޑުމެންނާ ްކަންތައްތައްެވސް ްނާޒުުކ ްވަރަށް ތިމާވެށީގެ

ްކާރިޘާތަ ްޤުދުރަތީ ްއެބަްކުރިމަތިވަމުންދޭ. ނުޑމެންނާ ްއަުޅގަ އް

ްޚިދުމަތުގަިއް ްޤައުމީ ނޑިަވޅުތަކެްއަގއި ްދަ ްއެފަދަ  645ކުރިމަތިވަމުންދޭ.

ްއެގެންދަނީ.ް ްމަސަްއކަތްކުރަމުްނ ްދުވާލު ްރެުެއާއި ްފުލުހުން ސިފައިންނާއި

ްފެންނާތީވެް ްރަނގަުޅވާނެކަަމށް ްއޮތުން ްފުުރޞަތު ްއެ ްއެގޮތަށް އެހެންވީމާ،

ްއަޅުގަ ްއުނިކޮށްލުމަށް ްމާއްދާ ްދެންނެވިން.ްމި ްވާހަަކ ްތާއީުދކުރާ ނުޑވެސް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް
ް650 
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ްވަރަށްްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްހަމަ ްއަުަޅުަގނުޑ ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްކުރުކޮށްް

ްފެންްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަށްވެްސ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްމިމާއްާދްދަންނަވާލަން ނަނީ

ްއުނިކޮށްލާށޭ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް655 

ްމިްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމަޖިލީހުން ްމި ްވިސްޭނގޮތުަގއި ނޑަށް ްއަުަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮތަކަްށްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްިމނޫން ްމިމާއްދާ ްގައިމުވެސް ްހަމަ ްނުދިޔައީ ްފާސްެވގެން މާއްދާ

ްޢި ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާީތ.ްއައުމަށް ްމެންބަރުންނަށް ްބަެއއް އްޒަތްތެރި

ްރީޑްރާފްޓްެވގެންް ްއަލުން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއެނުބރި ްމާއްދާ ްމި އެހެންވީމާ،

ްހއ.އަޮތުޅެގް ްސަބަބަީކ ްއެދޭގޮެތއް. ްހަމަަގިއމުވެސް ްއަުަުޅަގނޑު  660އައުމަީކ

މާއްާދްޢިއްޒަތްތެުެރިްމެންބަރުްއަޙްަމދުްސަމީރުވެސްްވިދާޅުިވްފަދައިންްމިް

ްއިންީޗްފް ްކޮމާންޑަރ ްދެއްތޯ ްދެހަވޭ ްއެބަ ްިކޔާލުމުން އަޅުަގނޑުމެން

ްއެބަލިބޭ.ް ްބާރުތަކެއް ްޚާއްޞަ ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންެގ ބައިޕާސްކޮށްފައި

ްޑިޮމކްރަސީތަުކގަިއް ްއޮންނަ ްވަިކވެފައި ްތިންާބރު ްޤައުެމއްގެ އެްއވެސް

ްކޮ ްއަިދ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ްއަދި  665މާންޑަރްސަރުކާރަކަށް

ްބާރުތަކެއްް ްަހމަ ްއިޚްުްތިޔާރުތަަތކާ ްބޭފުަޅކަށް ްހުންނަ އިންޗީފަކަށް

ް ްލިބޭނެ. ްގޮުތގެމަތީން ްޕަވަރެގްްދަޢުލަތްޤާނޫނުގަިއވާ ްއެގްެޒެކޓިވް ހިންގާ

ްނުކުރެޭވގޮތަްށް ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްއޭނައަށް ްބަނދެފައި ހަތަރެސްފައި

ް ްބާދަޢުލަތެބާއްަވއިގެން ްހުރިހާ ްނުހިންގޭނެ. ްރައްޔިތުްނެގްްއވެސް ރުތަކެއް

ްއެހެންވީމާ،ް ްނުހިނގާނެ. ްކަންކަމެްއވެސް ްޤައުުމގެ ްއައިސްގެން  670މަޖިލީހަށް

ްބައްޓަންވުަމކީް ްޤާނޫުނ ްގޮަތކަށް ްކުރެޭވ ްަބއިޕާްސ ްބޭފުަޅކު އެްއވެސް

ްެއްއް ްކުރީޒަމާނުއްސުެރންވެސް ްއަޑުއަހަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އޮތްކަމެއްނޫން.

ްނޯވެ ނޑިައކަށް ްދެކަ ްބޮޑުްއުރަެއއްަގއި ްވަރަށް ްބުނާ ްދިވެހިން ްެއއީ ވޭެނއޭ.

ޙަޤީޤީްވާހަކަެއއް.ްއެހެންވީާމ،ްކޮމާންޑަރްއިންޗީފަކަށްްހުްނނަވާްބޭފުޅަކަށްް

ްބާުރް ްމަސައްކަްތކުރުމުގެ ްދާއިރާަގއި ްޭއނަގެ ްކޮމާންޑްކުރުމާ  675އޭނައަށް

ްއޭނަް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްައނެއްކާ ްއޭރަށް ލިބިގެންވާނެ.

ްމާއްދާްބައިޕާސްކުެރވޭގޮތަ ްމި ްމަފްޙޫމެއްަގިއ ްއެކަހަލަ ްމާްއދާގައި ްމި ށް
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ްިމް ްގޮތަކަށް ްއެނޫން ްކަމުނުދަނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއޮތީމަ ބައްޓަންކޮށްފައި

ްތާއީދުކުރެވޭނެ.ް ްހަމަ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްަވންޏާ ްއަތުެވއްޖެކަމަށް މާއްދާ

 680ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙަަސންް ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްބާުބގެ ްމާއްދާގަިއ16ްްއާދެ،ްމި ްަވނަ

ްކުށްްްޢަފީފްްވާހަކަެދއްކެވުްނ: ްވަރަށް ްޚިޔާލުފުޅަީކ ްގެންގުޅުްއވާ ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ބައެއް

ޚިޔާލުފުޅެއް.ްެއއްެވސްްޙާލެއްަގއިްކޮމަންޑަރްއިންޗީފަކަށްްުހންނަވާްބޭފުޅާް

ްކަމެއްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނެގ ްނޫްންްބައިޕާސްކޮށްފައި  685ވާހަކައެއް

ްހުންނަް ްއިންޗީފަކަށް ްކޮމާންޑަރ ްނޫނީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިބުނަނީ.

ްޙުދޫދުތަކެްއެގް ްޤާނޫނީ ްަވކި ްލިިބގެންވޭ ްއިޚްުްތިޔާރުަތކެއް ްަވކި ބޭފުޅާއަށް

ް ްއިޚްުްތިޔާުރްޢަމަލުތެރޭގައި ްެއ ްއެކަންތައްތައް ްދެން ްކުަރން. ތަކެުެއް

ް ްމަިޖލިސް. ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހަށްްދޭފަރާތަކީ ްރަްއޔިތުްނގެ އެހެންވީމާ،

 690ހުށަހެޅުމުންްއެއީްއެގޮތަށްްުކރެވޭްކަމެއްތޯްނޫނިއްޔާްރާއްެޖއަށްްދައުލަތަށްް

ްބެލުމަކީް ްކަެމއްތޯ ްކުރެވޭ ްގޮތެއްަގއި ްފައިދާހުރި ްއެންމެ ްޤައުމަށް ނޫނީ

ްއިންތި ްަރއްޔިތުން ްވާޖިބެއް. ްބައެްއެގްޚާރައްޔިުިތުންގެ ްތިބޭ ބުކޮށްަފއި

ް ްޙާލެއްަގިއްވާޖިބެއް. ްެއއްެވސް ްވަންޏާ ްނުދާކަމަށް ުަށް ްެއގޮތަ އެހެންވީމާ،

ްިޚދުމަތްދޭންތިބޭް ްސަލާމަތީ ްއަމުރެއް ްސީދާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްއެމަޖިލީހުންް ްނޫން. ްއަންގަީނއަީކއެއް ްފުލުހުންނަށް  695ސިފައިންނަށާއި

ްއެމައްަސަލް ްއެމަޖިލީހުން ްއަނެްއކާެވސް ްދާނީ ްފާސްކުރުމެްއ ފާސްކުރާ

ްމަފްޙޫމްްހުށަ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ްއެއީ ްފަރާތް ހެޅި

ްދެންް ްބޭފުުޅންނަށް. ްަބއެްއ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްުއޅޭހެން އޮޅިގެްނ

ްއެހުށަހެޅުމުންް ްބޭފުޅުން ްއެހުށަހެޅި ްއުިނކޮށްލަން ްމާއްދާ ްމި ކޮންމެއަކަސް

ްމައް ްދިޔަޔަކަސް ްނިމިގެން ްއެަކންތައް ްެއގޮތަށް ްަވކި  700ސަލަެއްއްއަޅުަގނޑު

ްވާހަކަައކީް ްބޭނުންާވ ްދަންަނވަން ނޑު ްައުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ނެތް.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްމަޖިލީހުން ްމިރަްއޔިތުންގެ ްޙާލެްއަގއި އެްއވެސް

ްނޫނޭް ްގޮތަކަށް ްއަމުރުކުރާ ްފުލުހުންނަށް ްސިފައިންނަާށއި ބައިޕާސްކޮށްފައި

ްެއގޮތަ ްިމއޮތީކީ.ްއަދި ްފަރުމާކުރެވިފައި ްމާއްދާ ްމާއްދާއިްންމި ްމި ްނޫނޭ ކަށް
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ްފަރާތަާކް ްބާުރތަކެއް ްއިޚްުްތިޔާރުަތކާ ްއެހެންނަމަވެސް،  705ދޭހަވަނީއަީކވެސް.

ްއެކަންތައްަތެކްއް ްއެބަޖެހޭ ްބަލަން ްފަރާތުން ްަހވާލުކުާރ ްއެ ހަވާލުކުރާއިުރ

ްނޫނީް ްއެްއޮގތަށްތޯ ްޤާނޫނުތަކާ ްދީފައިވާ ްއެތަނުން ްއެގެންދަނީ ކުރަމުން

ް ްއެދޭގޮތަށްތޯ. ްމިވާަހަކްއެތަނުން ްއެހެންވީމާ، ްމަފްޙޫމަކީ. ްމީގެ މިީއއޭ

ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭުނންވަނީ.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް710 

ްދަންނަވާލަންްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްފުރުޞަތުަގިއ ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްއާެދ، ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

މެންްދެންްލިޔާނެްެއއްަޗކާމެދުގަިއްއޮތީްމިްމާއްދާްފާސްނުވުމުންްއަޅުަގނޑުްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން:

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއެބަޖެހޭ. ްފިކުރުކުރަްނ ްވިސްނާ ވަރަށް

ްިމް ްުހރުމާއެކީަގއި ްލިބިފައި ްޚިޔާލުތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްމިތަނަށް ދަންނަވާނީ

ްދެއްކެިވް ްމިތަނުން ްކުރެުެއްވުުމގައި ްޑްރާފްޓް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓް  715މާއްދާ

ްވާހަކަތަކަކަ ްމާއްދާްހުރިހާ ްމި ްއަލުން ްިވސްނާވަަޑއިގެން ށް

ޑްރާފްޓްކޮށްދެްއވުމަށްްއެދިްަދންނަވަމުންްއަޅުަގނޑުްވާހަކަްކުރުކޮށްލާނަން.ް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްްނިލަންެދއަތޮޅުްދެުކނުުބރީް ްމިބާބުގެ ްޚިދުމަތް ްސަލާމަތީ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  720ްވަނ16ްްަޝުކުރިއްޔާ

ްމާއްދާެއއްކަމަށްްމާއްދާއަްުމޙަންަމދުްރިޔާޟްްމެންަބރުް ްއޮންނަންޖެހޭނެ ްޮކންމެހެން ްބާބުގައި ްމި ްކީ

ްސަލާމަތީްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުެރވޭ. އަޅުަގނޑަްށވެސް

ްއަމުުރް ްުކރުމުގެ ްކަމެްއ ްަވކި ްގުިޅގެން ްބައިތަްއ ްހިމެނޭ ޚިދުމަތުގައި

ް ްބާބުގެ ްމި ްމާއްދާއިނ16ްްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ްމިްްވަނަ ދީފައި

ްބައިވެރިވުެމްއް ްރައްޔިތުންގެ ްނެރުމަށްފަހު ްއަމުރު ްއެ ްއެއަށްފަހު  725އޮންނަނީ.

ްއަމުރުް ްއެ ްމުޅި ްއުނިކުރުމާ ްއެބައިަތއް ްބަަލއި ްކޮންކަމެއްތޯ ްމިއީ މީގައި

ްމިއޮންނަނީ.ް ްލިބިގެން ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިުތންގެ ްބާރު އުނިކުރުމުގެ

ްޤަބޫލުކުރާް ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބާބުގެ ްމި ަވަނ16ްްގޮތުަގއި

ްއަޅުަގނުޑް ްމާއްދާއެއްކަަމށް ްޮއންނަންޖެހޭނެ ްކޮންމެހެން މާއްދާއަކީ

ްކުރެވިފަިއް ްޓެކްްސޓްތަްއ ްކިޔާލީމަވެސް ްބާބު ްމި ްމުޅި  730ޤަބޫލުކުރަން.

ް ްހީަވނީ ްއަުޅަގނޑަށް ްކޮންމެހެނ16ްްްއޮތްގޮތުން ްމީަގއި ްމާއްާދއަކީ ވަނަ
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ްހަމައެުެއާެއކު ްއަދި ްރައްޔިތުންެގ8ްްްއޮންނަންޖެހޭނެ. ް)ށ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

މަޖިލީހަށްވެސްްމިްއޮންނަނީްވަރަށްްބޮޑުްބާރުތަކެއްްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް،ް

ްބާބުގަިއް ްމި ްމާއްދާ ްމި ްއޮންނަން ްމާއްދާ ްމި ދީފައި.ްއެހެންވީމާ،ްއިތުރަށް

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަދި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ  735ބާއްވަން

ްެއްއގޮތަ ްމަޖިލީހަށްްޚިޔާލާއި ްމި ްމިގޮތަށް ްމިއޮތްގޮތަށް ްލިޔާަނމަ ށް

ްއެހެންގޮތަަކްށް ްމިނޫން ްބޭނުންކަމެއް. ްކޮންމެހެން ގެނައުމަީކ

ްކޮންމެހެންް ްއުނިކޮށްލުމަކީވެސް ްމާއްދާ ްމި ްލިޔާނަމަ ސްޓްރަކްޗަރކޮށް

ްޝުކުރިއްޔާ.ް ްދަންނަވާީލ ްެއވާހަކަ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށްވާތީ ްމުހިންމު

ް740 

ް`ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުވެސްްވަރަްށްްޙުަސއިންްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރު

ްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިނގޭތޯ ްއަަޖއިބުެވއްޖައިްނ ް)ށ(8ްްހައިރާންވެ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ް ްމި ްއާެދ،16ްްއިޞްލާޙުވެަފއި ްނުިވކަމަށްޓަކައި. ްއިޞްލާޙު ްމާއްދާ ވަަނ

ނޑުމެންނަށްްދޭހަވެ ގެންދަނީްމުޖުތަމަޢުގެްމަޞްލަޙަތަށްވުރެްންމިއިންްއަޅުގަ

ްދަންނަވަންތޯް ްއިނގޭތޯ. ްވާކަން ްއިްސކޮށްފައި ްއަމިއްލައެދުން  745ބޮޑަށް

ްކިޔާް ްއ.ހިމަންދޫ ްދިޔަ ްފެނިގެން ްއިހަކަްށދުވަހު ްދާދި އަޅުަގނޑަށް

ްަތާޅް ްމިސްކިތެއް ްޤުރުބާންކޮށްލުމަށް ްމިސްކިެތއް ްހުރި ރަށެއްަގއި

ްނުވަތަ ްބޭރުކޮށްލުމަށްްްސުންނާފަތިކޮށްލުމަށް ްބަޔަުކ ްތިބި މިސްކިތުަގއި

ްކަމެްއް ްިމކަހަލަ ްއެހެްނވީމާ، ްދިޔަކަން. ްއެރަށަްށ ްއެްއެވގެން މިދެބަގަ

ްއެބަޖެޭހް ްއެބޭުފޅަކު ްއަމުރުކުރަްއަވއިފިއްޔާ ްއިްނޗީފް ްކޮމާންޑަރ  750ކުރުމަށް

ްރުހުންް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްހުށަހަޅުއްވަން ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ

ްނުވަަތްްލިބޭތޯ. ްފާސްނުކޮށްފާނެކަމަށް ްމީތި ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުންެގ އާދެ،

ްމަޤްޞަދުތަކަށްޓަަކިއް ްމިކަހަލަ ްކެންސަލްކޮްށފާނެކަމަށް ްބަެއއް މީގެ

ްނުވެދާނެކަުމެގް ްކަންތައްަތއް ްއެއްގޮތަށް ްއެދުމާއި ްއަމިއްލަ ތިމާމެންގެ

ްކިބައި ްއެހެންނޫނީ ްސީދާ. ްހަމަ ްކެންސަލްކޮްށލީ ްމި ްިމްބިރަށްޓަކައި  755ޯތ

ްއިޞްލާޙެއްް ްއެްނމެ ްމިއަށް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްނުވޭ ްބޭނުމެުެއް އަޅުަގނޑު

ްއިޞްލާުޙް ްހުށަހެޅުއްވި ްއެ ްސަމީރު ްދަންނަވަްނތޯ ގެންނާކަށްެވސް.

ްގެންނަކަމުގަިއް ްއިތުރަށް ްއިޞްލާޙެއް ްމި ްތާއީދުކޮށްަލން ްހަމަ އަޅުަގނޑު
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ްއަންގަވަްނވާނެް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމަޖިލީހަށް ްއެތަންކޮުޅްވަނީނަމަ އޭ،

ްއިނގޭތޯ.ް ްނެތީއޭ ްއިޙްލާޞްތެރިކަން ްދަންނަަވންތޯ  760އިތުރުކޮށްލަްއވަން.

ްމިކަހަލަް ްހުރިނަމަ ްއިޙްލާޞްތެރިކަން ްަވރިހަމަ. ްވިަޔސް ްކިތަންމެ އަޖައިބު

ްތިބޭފުޅުންް ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ްމަންފާ ްލާބައާއި ްފައިދާާއއި ރައްޔިތުންނަށް

ްނުދެ ްވޯުޓ ްއިނގޭތޯ. ްތިމާމެންގެްވޯޓުދެްއވާނެ ްހަމަ ްއެހެންވެގެން. އްވަނީ

ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާޭއް ްއަބަުދވެސް ްހީވަނީ. ްއުިނވެދާނެހެން ްބާރެްއ އޮތް

ްބޭފުޅާް ްރީތި ްރީތި ްދޮން ްދޮން ްމިހުންނެވި ްމަޤާމުގައި ްމިހާރު  765ބުނުމުން

ްިމީއް ްނުވޭ. ްބޭނުމެއްވެްސ ްމީހަކު ްއެނޫން ްއިނގޭތޯ. ސިފަވެގެންދަނީ

ްއަ ްގޮަތކީ. ްުއޅޭ ްދެމެންބަރުންްމިވެގެން ްޢިްއޒަތްތެިރ ްތ.އަތޮުޅގެ ުޅަގނޑު

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްވާހަކަފުޅުތަކަްށ ްޝަރީފްގެ ްމުޙަންމަދު ްޢަފީފާއި ޙަސަން

ްދެްއކުމުެގް ްީމގެ ްވާހަކަތަެކއް ްއިތުރު ްދެްނ ްއާދެ، ތާއީދުކުރަން.

ްއިތުރު.... ްދެން ްއިށީންނަންވާނީ. ްދެން ްނެތްކަންނޭނެގ  770ްމާނައެއްެވސް

ް

ްއާދެ،ްްެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ ްހަމަެވއްޖެ. ްވަގުުތވެސް ްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވާހަކަފުޅުް ްބައިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވަްނ ްބަޙުސްގައި ްމި މިހާހިސާބުން

ްނިމުނީ.ް ްައރުވާ ްބޭފުޅުންނަށް ްއޮތް ްއަުރވަން ްފުރުޞަތު ދެއްކެވުުމގެ

ްގަވާއި ްމާއްދާ ްމި ްކޮމިޓީއަށް ްޑްރާފްޓިންގ ްމި ްާވގޮުތެގްމިހިސާބުން  775ުދގައި

ްއާދެ،ް ްނިންމައިފިން. ްފޮނުވާލުމަށް ްީރޑްރާްފޓަށް ްއަޅުަގނޑު މަތީން

ްވަޙީދު.ް ްޢަލީ ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެުެރި ްރ.އަޮތޅުގެ ްނުކުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް780 

ްމަޑުަމއިތިރިކަްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްމިއަދުގެ ްރަީއސް. ްމާެއކުްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްގެންދާނީްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދިޔަނަަމވެސް ްކަންތައް ްގޮތަކަށް ްކޮންެމ ްހަމަ އަޅުަގނުޑވެސް

ްއޮތުމާިއް ްހުށަހެޅިފައި ްބަޖެޓްވެސް ްއެއީ ްމަޑުމައިތިރިޮކށް. ްރީތިކޮށް ވަރަށް

ްދިއުާމިއް ްފާސްވެގެން ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްގިނަ ްވަރަްށ ްރޭގައި ްރީތިކޮށް އަދި

ް ްމިއަދު ްސިފައިންްއަދި ްފުލުހުންނާއި ްއަޙްާލގުން ްރިވެތި  785އިޞްލާުޙގެ
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ްރެކޯޑްކުެރވޭނެްޢަމަލު ްޤާނޫނުއަސާީސަގިއ ނޑު ްއަޅުގަ ކުރަންޖެހޭނެކަމަުަށް

ްއެކަުމެގް ްދިުއމާއި ްފާސްވެގެން ްއޭތި ްއިޞްާލޙު ްހުށަހެޅި އަޅުަގނޑު

ްނަމަވެްސް ްައކުެރއް ްއެންމެ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިދެންނެވީ އުފަލުގަިއ

ްއި ްއަޅުަގނުޑްއަޅުަގނުޑގެ ްއެީއ ްދިޔަކަން ްހުށަހެޅިގެން ޞްލާެޙއް

ްމިއުޭޅް ްދަންނަވަން ްެއކަމަކު ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބަށްޓަކައި ްއެ  790ފާހަގަކުރަން.

ްއެވިދާުޅެވވުީން ްނަމަވެސް ްަވޑަިއގެން ްއަނަގއޮޅި ްދެންމެވެސް ވާހަކަައކީ

ްެއބޭފުޅުން ްނޫން ްއަޅުަގނުޑްްއަޅުަގނޑުމެންނެއް ްދެން އެދިވަަޑިއގަތީ.

ްމަ ްއެދިަފިއްއަސްލު ްަވގުތަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން. ްެއއެްއވެސް އްސަލަައކީ

ްައްޙް ްއަުޅަގނޑުެގ ްދެންނެީވ ނޑު ްައޅުގަ ްއެދިަފއި ވާހަކަދަްއކަން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްރ.އަތޮުޅގެ ްެއއީ ްބައިވެރިޔާ ްދެން ްމިހާރުގެ  795އަޅުަގނުޑގެ

ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާޭށް ްއަވަހަށް ްޙަމީދަށް ްޝާީހން ްއަލްއުސްތާްޛ މެންބަރު

ްމާްއަުަޅުް ްލިބުނީ ނޑަށް ްއެދިފައޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުަުޅގަ ްމިހުރީ ނޑު ގަ

ްއަލުްން ްއެހެްނވީމާ، ްމިދިަޔއީ. ްވަގުުތވެސް ްދެން ްލިބޭ ްނުވެސް ފަހުން

ްރީިތް ްމި ްމިއަުދގެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ވާހަކަދަްއކާކަެށއްވެްސ

ްކަހަަލް ްއެއްވެްސ ްމަޖިލީހަށް ްސަބަބުން ނޑުެގ ްއަުޅގަ  800ވަގުުތކޮުޅގައި

ްއަުަޅުަގނުޑްއު ްައޔަނުދިނުމަށްޓަކަިއ ްަލސްކަމެއް ްހުތުރުކަމެއް ނިކަމެއް

ްއިށީނދެލާނެްވާހަކަްދަންނަވާަލން.ް

ް

ް

ްއިނގޭޯތްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއޮތް ްނަންފުޅު ްމެންބަރުގެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ.  805އާދެ،

ްތިވިދާޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެުެިރ ްެއކަމަުކ، ްއަުތގައި. ވިހެްންއަޅުަގނޑު

ް ްމާއްދާ ްފަހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރ11ްްިއެންމެ ްތި ްދިޔައީ ްނިމިގެން ްމާއްދާ ަވނަ

ނޑުެވްސް ްައޅުގަ ްގުިޅގެންކަމަްށވާތީ ްހުށަހެޅުއްވުމަކާ ްހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

ްމެދުވެރިެވގެްން ްނުދެވި ްފުރުޞަތު ްދޭންޖެހޭ ްމި ްދަންނަވަމުން މަރުޙަބާ

ްކޮންމެހެ ްފުރުޞަތު ްެއ ްދެން ްއަޅުަގނުޑ ްޢިއްޒަތްތެިރްދިޔައީމަ ްއެެހން  810ން

ްނަންފުޅުް ްމެންަބރުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްއިނޭގތޯ. ްއެރުވީ މެންބަރުންނަށް
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ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްގއ.ގެ ްއާދެ، ްއަުތގަިއ. ނޑު ްއަުޅގަ އެބައޮތް

ްޢަދުނާންްޙަލީމް.ް

ް

ްދަންނަވާްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްސަމާލުކަމަށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްާޔ. ްބޭނުންވީ  16ްް815ލަން

ްްޢަދުނާންްޙަީލމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއުނިކުރުާމއި ްމާއްދާ ްއަިދ16ްްވަނަ ްީރޑްރާފްޓްުކރުމާއި ްމާއްދާ ވަނަ

ްވަކިްން ްިދޔައީމަ ްވާހަކަދެެކވިގެން ްިތންގޮތަށް ްއެ ްބޭްއވުމާއި އޮތްގޮތަށް

ްމި ްބޭފުޅުން ްަބެއއް ްވާހަކަދެއްެކވި ްކޮމިީޓެގްފަރާތުން ްޑްރާފްޓް ްޚާއްޞަކޮށް

މާއްދާްއުނިކުރަންްވާހަކަފުޅުްދައްކަވާަފއިްއޮތީމަ.ްއެހެންވެްހަމަްކިހިނެއްތޯް

ްޝުކުރިްއޔާ.ް ްތިބޭނީތޯ. ްފޮނުވާލާފައި ްރީޑްރާފްޓަށް  820ްދާނީ

ް

ްއޮްތގޮތުްންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަގާވއިދުަގއި ްމިހާރު ނޑަށް ްއަުަުޅގަ ްދެން ްެއކަން އާދެ،

ްއެނގިވަް ްމެންބަރުންނަށް ްއަޅުަގނުޑްޢިއްޒަތްތެރި ޑަިއގަންަނވާނެ

މަލުކުރާގޮތަށްްވިސްނީ.ްދެންްއޭގެްފަހުންްޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތަށްްއެގޮތަްށްޢަ

ްއެކަމަުކ،ް ްދެން ްނިންމަވަންޖެހޭނީ. ްގޮތެއް ްއެހެން  825މަޖިލީހުން

ްވަިކް ްމިހާހިސާބުން ނޑަކަެށއް ްއަުޅގަ ްސްޓޭްޖގައި ްމި އެހެންނަމަވެސް،

ްނިންމޭކަށެއް ްނެތް ްގޮތަކަެށއް ްވ.އަތޮުޅެގްއެހެން ްނަޢީމް ްޔޫސުފް .

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

 830ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަންނަވާލަންްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޔޫސުފްް ްދަށުން ްނުކުތާއެއްގެ ްނިޒާމީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޝުކުރިްއޔާ. ްއާދެ،

ްގަްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްގެންދެިވިއރު ްފުރުޞަތުދެއްވަމުން ްދެންމެ ްވާހަަކއަކީ ާވއިދުްންބޭނުންވާ

ްފަހަރަށްް ްެދވަނަ ްއެހެންވީމާ، ްދިޔައީމަ. ްތަންކޮެޅއް ްކުޑަ ނައްޓާލަިއގެން

 835އެކަހަލަްކަމެއްްތަކުރާުރވިޔަްނުދިނުމަށްޓަކައިްއެވާަހކަްދަންނަވާލަން.ްެއީއް

ްއެދިލެއްިވް ްވަްނޏާ ްނެތްކަމަށް ްވަަޑިއގެން ްބޭފުޅަކު ްއިންނަނީ ްމި ޢާންމުކޮށް

ްނި ްވާހަކަދަްއކާ ްބޭފުޅުން ްދެނީ.ްހުރިހާ ްުފރުޞަތު ްއެބޭފުޅަކަށް ްދެން މުނީމަ
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އެހެންނަމަވެސް،ްމިއަދުްލ.ައތޮޅުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްނަޢީމަށްްއެހެންް

ްޝުކުރިއްޔާ.ް ްދަންނަވާލީ. ްއެވާހަކަ ްދިމާީވމަ ްކަންތައް ްގޮތަކަށް

ް840 

ް

ްަހމަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑު ްތިވިދާޅުވީ. ްވާހަކަފުޅެްއ ްރަނގަޅު އެއްބަސް.ްްއާދެ،

އެކަމަުކ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްވަގުތުްއެރުވުުނއިރުްއޭގެްުކރީދުވަހުވެްސް

ްއެިދވަަޑއިގެންަފިއް ްވަގުތަށް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތުެރި ްދިމާވެަފއި އެގޮތަށް

ްއެހެންނަމަވެސް،ް ްނެތް. ްަވޑަިއގެން ްމިތާނގައި ްަވގުތު ްއެުރވުނު  845ވަގުތު

ްފަހަރަށް ްެދވަނަ ްމިއަދު ްއިނދެގެްންއެހެންވީމާ، ްމިތާ ނޑު ްއަުޅގަ ވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްެއ ްފުރުޞަތު ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްދިމާވީމަ ްދާން ރިޕީޓްވަމުން

ްެއއްވެްސްސަބަބެްއްޮއެވގެންނެްއްނޫން.ްއާދެ،ް ްއެހެން ްއެރުވީ. މެންބަރަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހިސާބުން ްހީކުރަން.ްދެން ްކުރައްވާެނަކމަށް ްޤަބޫލުފުޅު އެހެން

 850މަތްތައް،ްމިބާބުގެްނިމުމަކަށްްއަިއސްްމިދެންނެވިހެންްމިހާރުްސަލާމަތީްޚިދު

ް ްދެްނ ްފޮުނވާލީ. ްމި ްދެނ16ްްްއަޅުަގނޑު ްޑްރާފްޓިްނގއަށް. ްާމއްދާ ވަނަ

ްކަންނޭނެގް ްނޭރުިވއްާޔ ްއިތުރަށް ްނުުކތާއެއް ްިނޒާމާބެހޭ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންެގް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުންނަށް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ރަނގަޅުވާނީ

ްކުރި ްހަަމްމަސައްކަތަިއގެން ްއިޙްާސސްތަކަށް ްތިބޭފުޅުންގެ ްދެވޭނީ އަށް

ްދެންް ްމިެގންދަނީ. ްބަލަިއގެން ްއަޅުަގނޑު ްއެކޮަމޑޭޓްކޮށްެދވޭތޯ  855ވީވަަރކުން

ްމިހާރުް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްހުށަހަޅުއްވާފައިްމިއޮތް..ް

ް

3-ްް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޚާއްޞަ ނަްވ25ްަރައްޔިތުންގެ

ްދިރާސާކޮށްް ްގޮތުގެމަތިން، ްގައިވާ ް)ހ(  860މާއްދާގެ

ްމުސްތަޤިއްލުް ްއެކުލަވާލައްވާފައިވާ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްމެންބަރުންް ްބާބަށް ްމި ްމަޤާމުތައް، ކޮމިޝަންތަކާއި
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ްނުރަސްމީް ްއިޞްލާޙުތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ްމަޖިލީހުގެް ްޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށްފަހު، ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ް 25ްްގަވާއިދުގެ ްގެ ް)ބ( ްމާއްދާގެ  865ގައިވ1ްްާވަނަ

ްގޮތުގެމަތިންްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅުންް

 

ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ.ްްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑު ްއައިޓަމް ްއޮތް އެޖެންޑާގައި

ްމަޖިލީހުގެް ްާޚްއޞަ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމިއޮތީ ްއެޖެންޑާަގއި ްމިއަުދގެ ތިނެއްަގއި

ް ްދިރާސާކޮްށ25ްްގަާވއިދުގެ ްަގއިާވގޮުތގެމަތީން ް)ހ( ްމާްއދާގެ  870ވަނަ

ްކޮމިޝަންތަާކް ްމުސްތަޤީއްލު ްއެކުަލވާލަްއވާފަިއވާ ްކޮމިޓީން ޑްރާފްޓްކުރާ

ްިއޞްލާޙުތަކަުަްށް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމެންބަރުން ްމިބާބަށް މަޤާމުތައް

ްމަޖިލީހު ްވަީޒރުން ްޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވުމަށްފަހު ްބައްދަވުންތަކުަގއި ގެްނުރަސްމީ

ް 25ްްގަާވއިދުގެ ްބާބު ްމާއްާދެގ ްމަޖިލީހަށ1ްްްވަނަ ްގޮުތގެމަީތން ގަިއވާ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކޮށްދެއްވުމަށް ްމިކަން ްއެހެންވީމާ،  875ހުށަހެޅުއްވުން.

ްކުރިއަްށްޢަ ްމިކަން ްއަރިހުން ްމުޤައްރިރުގެ ްދަންނަވާަލން ދަބުވެރިކަމާއެުކ

ް ްައޅުަގނޑަށް ްދަންނަވާއިުރވެސް ްމިުިހެްނ އެނޭގްގެންގޮސްެދއްވުމަށް.

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެބަހުރި. ްކޮމިޝަންތަކެއް ްމުސްތަޤީއްލު ްގިނަ ްވަރަށް މީގައި

ްއަިދް ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅާއިރު ްޑްުްރާފްޓްކުރަްއވާަފއިާވގޮތަށް ްބާބު މި

ްމިް ްނުކުތާއެއް ްނިޒާމާބެހޭ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަންނޭނގެ  880އެހެންވެގެން

ްުނގެންގޮް ްއަޅުަގނޑު ްކުިރައށް ްއާދެ، ްލ.އަތޮޅުެގްނަންގަވަނީ. ްސ

ްނިޒާމާބެޭހް ނުޑ ްއަޅުގަ ްނަޢީމަށް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނުކުތާއަކަށްްފުރުޞަތުްއަުރަވން.ް

ް
ް885 

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް
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ްދެއްވާނެކަމަްށްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްފުރުޞަތު ްނިންމަވާލައްވާަފއި ްވާހަކަ ްމަނިކުފާނު ްއަޅުަގނޑު

ްބޮޑުްްެކވުން:ނަޢީމްްވާހަަކދެއް ްިނޒާމާބެހޭ ްވަރަށް ްމިއީ ްޙަީޤޤަތުގައި ްމިއެދުނީ.  890އަޅުަގނޑު

ްވަަޑއިގެްން ްމުޤައްރިރުެވސް ްކޮމިޓީގެ ްޑްާރފްޓް ްމިވަގުތު މައްސަލަެއއް.

ްނުވަތަް ްހައިިސްއޔަތުން ްމުޤައްރިރެްއގެ ްކޮިމޓީގެ ްއިދާރީ އިންނެވުމާެއކީަގއި

ް ްހަިސއްޔަތުން ްމީެހުެއްގެ ްބަލަހައްޓާ ްކޮމިޓީ ްވާޖިބެްއްއިދާރީ ނޑުގެ އަުޅގަ

ްއަޅުަގނުޑް ްމިކުރަނީ. ްބޭނުން ްމިފުރުޞަތުގެ ްއަދާކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނިންމަނ36ްްްދަންނަވާލަނީ  895ނޮވެމްަބރަށް

ް ްމިއަުދ ްތިބިއިރު ްއެކަންޏ28ްްޭވަޢުދުެވގެން ްމާދަމާ ްމިއީ. ނޮވެމްބަރޭ

ވީމާ،ްައޅުަގނަޑށްްދަންނަވަިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމަސައްކަްތކުރަނީ.ްއެހެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބައިތަކަށް ްހުރި ްނުނިމި ްމިހާރު ދެއްވަފާނަންތޯ

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކިހިނެއްޯތއާިއ، ްވޯޓުްނ87ްްކަންތައްކުރަނީ މެންބަރުންގެ

ނޑައަޅާްވީްވަޢުދާއިްރައްޔިތުްނގެްކުރުމަތީގަިއް  900ޤާނޫނުއަސާސީްނިންމަންްކަ

ްައޅުަގނޑު ްކުރަންާވގޮތާިއ ްުގޅާފަިއްމިކަން ްައޅުަގނޑަށް ްރަްއޔިތުން ެގ

ްމިކަންް ްއަިރއަހުން ްމަނިކުފާނުގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްކޮންސަރންވާތީ މިކަމުގައި

ްކިހިނެއްތޯް ްގެްނދާނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްސާުފކޮށްދެްއވާޯތްމިކަން އަޅުަގނޑަށް

ްމަސައްކަތްތަެކއްތޯ.ް ްކިހާ ްކުރަންހުރީ ްއަދި ްކިހާވަރެއްޯތ ްނުނިމިހުރީ އަދި

 905ްައޅުަގނޑުްމިްާސފުކޮށްލަންވެުެގެންްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިއްޔާ.ްްމިވާހަކަތައް

ް

ް

އާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުާތއެއްްިމހާރުްއަޅުަގނޑުްިތވާހަކަފުޅަްށްދަންނަވާލަންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރަށްވެްސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއޗެްއވެސް ްހުރިހާ އޮތް

ްނޫންކަންނޭނ ްތިކުރެްއވީ.ްއެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާނެތީީކ ްތިސުާވލު  910ގެ

ްދިޔައީަމް ްއެހިސާބަްށ ްއަޅުަގނުޑވެސް ްދެން އެހެންނަމަވެސް،

ދަންނަވާލާނަން.ްހއ.ެގްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރުްނިޒާމާބެހޭް

ްނުކުތާއެއް.ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް915 
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ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްދެންމެ ްމަިނކުފާނު ްރަީއސް، ްފަދައިންްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޢުލާންކުރެއްވި

ްކުީރަގިއްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްފެއްޓެުވމުގެ ްބާބު ްކޮިމޝަންތަކާބެހޭ ްމުސްތަޤީއްލު މިނިވަން

ްމަނިކުފާނުގެް ްނުވަަތ ްގޮތުގައި ްމަޢުލޫމާތެުެއްެގ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަްށް ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ސަމާލުކަމަށްޓަކައި

ްޕޭ ްއަޅުަގނޑުމެްންލިބިފައިހުރި ްއަދި ްއެަބއޮތޭ ްތެރޭގައި  920ޕަރުތަކުގެ

އިޞްލާޙުތަްއވެސްްފޮނުވާފައިްއެބަހުއްޓޭްއިލެކްޝަންސްްކޮިމޝަންްނުވަތަް

ްހުީރް ްތަފާތުތަކެއް ްމަފްޙޫމްތަކުގެ ްމި ްކޮމިުިޝަނަުރ އިލެކްޝަންސް

ްީމެގް ްނިންމަވާފައި ްގޮތެއް ްމިބައިތަކަށް ްއެހެްނވީމާ، ބައިތަކަކަށް.

ްކު ްގޮތަކަްށްބައިތަކަުަށް ްކަހަލަ ްފަސޭހަފުޅު ްއެއީ ްަވޑަިއގަތުން ރިއަށް

ްފެންނާތީ ްއަރިސްކޮށްލީ.ްްވެދާނެކަމަށް ްެއވާހަކަ  925މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ނޑުމެންްފުރަތަމަްދަންނަވާލާނީްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ،ްރަނގަޅުްވާހަކަފުެޅއް.ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްކޮމި ްމުސްތަޤިއްލު ްމިހާރުްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަަކއަށް  930ަޝންތަކުގެ

ްފަހަރަުކް ްއެހެންީވމަ، ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ްޖެހިފައި، ްމިއޮތީ ގެންނަން

ްމިް ްދެން، ްނޫނީވިއްޔާ ްގެންދާނީ. ްކަންނޭނގޭ ްުއސޫލުން ކޮމިޝަނެއްގެ

ްމިް ްބަލާލާއިރު ްހުރިގޮތަކަށް ްޚިޔާލުފުޅު ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްފަހަ ްކޮމިޝަނަކުންްކޮމިޝަނަކުން ްކޮމިޝަނަކުން ްއޭގެ ްކޮމިޝަނަކުން، ރު

ްދަންނަވާލައިެގްން ްއެްއޗެްއ ްހުރިހާ ްެއއްފަހަރާ ްކަންނޭނޭގ  935ގެންދިޔަިއއްާޔ

ްދެންް ްގެްނދާނީތޯ. ްދަންނަވާލަިއގެން ްވާހަކަ ްކޮމިޝަންތަކެއްގެ މިހުރިހާ

ްއާެދ،ް ްއިރުކޮޅަކުން. ްދަންނަވާލާނަން ްިނންމާފައި ްގޮތެއް ްއަޅުަގނޑު މިއަށް

ްވަުަރަްށްތ. ްޙަސަން ްރަޝީދު ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި އަތޮޅުގެ

ްކުރުކޮށްްެއއްެޗއްްވިާދޅުވެެދއްާވތިްއިނގޭތޯ.ް

ް940 

ްއޮތްްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްލިބިފައި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފާހަގަކޮްށލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،
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ްޑްރާފްޓްކުރާްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްހިމެނޭްްދިރާސާކޮށް ްއެބަ ްމި ްޑްރާފްޓްތަކުަގއި ޮކމިޓީގެ

ްއައްސަާވއިުރް ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްއޭގެތެެރއިން ްޑްރާފްޓް. ްދެ އެްއކަމަކަށް

ްވަރަްށް ްޮއތުމަކީ ްއެނގިަފއި ްކުރިން ްޑްރާފްޓަަކށްކަން ްކޮން އައްަސވާނީ

ްވޯޓުލުމުެގް ްވިސްނަންެޖހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ  945ބޭނުންތެރިކަމެއް.

ްކޮން ްއޭގެ ްގެންދާނީ.ްްކުރިން ްކުރިައށް ްޯވޓު ްއަޅުަގނޑު ަބއެްއަކން

ްކުރިއަްށް ްކަްނތައް ްވޯޓު ްނިންމާލައްވާފައި ްއެކަން ްމަނިކުފާނު އެހެންވީމަ،

ްޢަދަބުވެރިކަމާެއުކް ްވަުަރަށް ްވާހަކަ ްއެދޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ގެންގޮސްެދއްވުން

ްދަންނަވަން.

ް950 

ްިތވިދާުޅވާްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެަބއިނގޭ ްމެންބަރަކުވެްސްއާދެ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެން ހެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެކަމާ ްދެން ްއެހެންީވމަ، ފާހަގަކުރަްއވައިފި.

ްެއކަމަކު،ްމިހާރުް ްދަންނަވާލާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްމިގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަމުން

ްމަސައްކަްތް ްކޮމިޝަނެއްެގ ްކޮމިޝަނަކުން ްހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑު

ް ްކަންނޭނގެޭއ ްލ.އަތޮޅުެގްގެންދިޔަިއއްޔާ ްދެން ްރަނގަުޅވާނީ.  955މީގައި

ްވަރަްށް ްވާހަަކފުޅަކީ ްމިދެއްެކވި ްވާަހކަފުޅުަގއި ްމެންބަރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްނަޢީމްގެް ްމުޙަންމަދު ްޤަބޫލުކުރަން. ްވާހަކަފުޅުތަކެްއކަމަށް މުހިންމު

ް ްވިދާުޅވި ް ްއަުޅަގނުޑ36ްްވާހަުަކަފުުޅގައި ްނިންމުމަށްޓަކައި ނޮވެމްބަރަށް

ްރޭވު ްނިންމާފައިާވްރާވާފަިއވާ ްނުވަަތ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ންަތކަށް،

ްކުރިއަްށް ްކިހިނެްއތޯ ްކުރެވޭނެތޯ ްމިކަން ްއެްއގޮތަށް  960ނިންމުންތަކާއި

ްއޮތީ.ް ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ްއެއަށް ްގެންދަވާނީ. އޮތްތަނުަގއި

ްމަސައްކަތްކުރަމުންޭން ްމަސައްކަތޭ. ްކުރެޭވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްގަާވއިދުަގިއާވ ްހުރިހާްމިގެންދަނީ. ްކުެރވެންއޮތް ގޮތުގެމަތީން

ްދުވާލަުކް ްއެހެންވީމަ، ްމިދަނީ. ްކުރަމުްނ މަސައްކަތްތަެކއް

ްބާއްވަމުްން ްޖަލްސާ ނުޑގަިއވެސް ްރޭގަ ްޖަލްސާ،  965މެންދެރުފަހުންވެސް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްތިޔަ ްގެންދިއުމުަގއި ްގެންދާ ްމިހެން ްއެހެންވީމަ، މިގެންދަނީ.

މުންްގެންަދވާްމިންވަރުްމުޅިްރާއްޖޭެގްމެންބަރުންގެްއެއްބާރުލެްއވުންްދެއްވަ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްނޯންނާނެކަމަށް ްއޮިޅވަަޑިއގެންފައެއް ރައްޔިތުންނަކަށް
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ްވަރަްށް ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ދަންނަވަން.

ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދެްއވަމުން ްެއއްބާުރލެއްވުން  36ް970އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު

ްއޮތް ްކުރެވެން ްނިންމުމަށް ްމަސައްކަތެްއްްނޮވެމްބަރަށް ހުރިހާ

ްއެނގިަވަޑުައިގަންަނވާނެ.ް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ކުރެވެމުންދާކަން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްދިއުުމގައި ްމަަސއްކަތްކުރަމުންދާ ްިމގޮތަށް އެހެންވީމާ،

ްމަސައްކަތްް ްކުެރޭވ ްއިްޚލާޞްތެރިކަމާއެކު ފަރުވާކުަޑކުރުމެއްނެތި

ްއަ ްބަލަިއގަންނަްނޖެހެނީ، ްޤަޫބލުކުރަންޖެހެނީ.ްއަޅުަގނޑުމެން  975ޅުަގނޑުމެން

ްހަަމް ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދިއުުމގައި ްުކރިއަށް ްމިކަންތައް އެހެންވީމަ،

ްހިތްވަުރް ްހިތްވަރުްނ ްދެއްވާ ްިތޔަބޭފުޅުން ތިޔަބޭފުޅުންނާއެީކގައި

ްދެންް ްދަންނަވަން. ްވާަހކަ ްގެންދާނެ ްކުިރއަށް ްައޅުަގނޑު ލިބިގަނެގެން

ްއެީކގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހާުރްްއެހިސާބުން އެއްބާރުަލއްަވަވއިގެން

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްހަމަ ްމަސައްކަތްތަްއ ްތި ްގެންދަާވ  980ކުރަްއވަމުން

ްހަމަގައިމުވެްސ.ްއެހެންވީމަ،ް ްނޯންނާނެ ްއޮިޅވަަޑއިގެްނފައި ރައްޔިތުންނަކަށް

ްހުރިހާް ްތިޔަ ްވާަހކަ ްޝުކުރުވެރިވާ ްވަުަަރށް ނޑު ްއަުޅގަ އެކަމަށް

ްދަންނަ ްމެންބަރުންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންޢިއްޒަތްތެރި ވަމުން،

ްއެހެންވީމަ،ް ްލާޒިމްވެގެންވަނީ. ްއެންމެ ްކުރިއަށްިދުއން މަސައްކަތަިއގެން

ްފުރަތަމަް ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްގެންދާނެ ްކުރިއަްށ ްއަޅުަގނޑު  985މިގޮތަށް

ްބޭނުންވަނީ.ް ްދަންނަވާަލން ްައޅުަގނޑު ްކޮމިޝަންގެބައި ްރައިޓްސް ހިޔުމަން

ްވިދާުޅވާން،ްކޮމިީޓޭއްްމަޢާފްކުރައްވާތި.ްއާދެ،ްކޮމިީޓގެ ްއެްއޗެއް މުޤައްރިރު

ްވިދާުޅވުމަށްް ްެއއްެޗްއ ްމުޤައްރިރު ްޮކމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ މިދެންނެވީ

ްވިދާުޅވާތީް ްއަމީންޢާންމު ްއެދިވަަޑިއގެްނފައިވާކަމަުަށް ފުރުޞަތަށް

 990ްފުރުޞަތެުެއްްއަުރވަން.ް

ް

ްޢިްއޒަތްތެްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްހއ.ގެ ްރަީއސް ްއަިދްޢިއްޒަތްތެރި ްސަމީރު ްމެންބަރު ްރި

ތ.އަތޮޅުެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްޙުސައިންްރަޝީދުްެއްފާހަގަކުެރއްވިހެްންްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއިލެކްޝަންްސް ްފަސޭހަވެގެންދާނެހެން، ްމަސަްއަކތަށް ްީހވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ްޖުޑިޝަލް ްދެން ްކޮމިޝަނަރއެއްތޯ. ްއިެލްކޝަންސް ްނުވަތަ  995ްކޮމިޝަނެއްތޯ
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ްހުށަހަޅާފަިއް ްކޮމިޓީން ްދެގޮެތއް ނޑު ްމައިގަ ްކޮމިޝަންގެ ސަރވިސަސް

ްފުރަތަމަް ްެއގޮތެއް ްކޯއްޗެއްތޯ. ްބަލާނީ ނަޑުަކަށް ްމައިގަ ްއެތަނުން އޮތްއިރު

ްހީވަނީް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގެންދެވީމާ ްކުރިއަށް ްދެން ނިންމަވާލައްވާަފއި

ންދާނެހެން.ްމަސައްކަތަށްްފަސޭހަވެްމެންަބރުންނަށްވެސްްއޮޅުންަތއްްުކަޑވެގެ

 1000ްއެކަމާްދޭތެރޭަގއިްމަނިކުފާނުްވިސްނަވާަލްއވާނަންތޯުޯްދަންނަވާލަންެވގެން.

ް

ްމައްސަލާަގިއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިވިދާޅުާވ ްއެބައާދޭ ްއަޅުަގނަޑށް ްމީގައި އާދެ،

ްިމް ްިތވިދާޅުާވގޮތަށް ްޕޮއިންަޓކީ ްމި ްިއނގޭތޯ. ްޕޮއިންޓެއް ވިސްނާލަންޖެހޭ

މިޝަން.ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްވެްސްފެނިފައިވާނެ،ްއިލެކްޝަންސްްކޮ

ްބަލާލާއިރުް ްމި ްފޮނުވާފަިއވާއިުރ ްއިޞްލާޙުވެސް ްމެންބަރުން  1005ޢިއްޒަތްތެރި

ްފޯަކސްކުރެުެވިަފއިް ްބޮުޮޑަްށ ްޮފނުއްވާފަިއ ްިއޞްލާޙުތަކެްއ ގިނަ

ްިއލެކްޝަންސްް ްއިޙްސާްސކުރެވެނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްހުރިކަމަށް މެންބަރުންނަށް

ްއޮްތްްކޮމިޝަން ްކޮމިޝަނަރާ، ްއިލެކްޝަންސް ްޑްރާފްޓަށް. މިއޮތް

ްޢައްބާްސް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްގދ.ގެ ްއަދި ޑްރާފްޓަށްވުރެ.

ްއެދިވަަޑިއގެްން ްފުރުޞަތަކަށް ްކޮންމެެވސް  1010އިބްރާހީމްވެސް

ްއިޝާރާތެްއކުރެްއވިހެންްހީވާީތްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްއަުރާވނަން.

ް

ްގޮތްްްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރު ްނިންމެވި ްމަނިކުފާނު ްއުޅުނީ ްދަްނނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްާޔ.

ްހަމަްްޢައްާބސްްިއބްރާީހމްް ްދެން ްގެންދެވުން. ްކޮމިޝަނަކުން ްކޮމިޝަނަުކން ްެއއީ ްރަނގަޅޭ.

ްދަންނަވާލަނީްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނުޑ ްގުިޅގެން ްވާަހަކއާއި ްމިދެެކވޭ  1015މިތާނގައި

ނޑުމެ ްއަޅުގަ ްގޮތަކަްށްމިހާތަނަށް ްއެއީ ްއޮްތގޮތް ްނިންމާފައި ްކުރިން ްހަމަ ން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްކުއްިލއަކަށް ްއައީމަ ްމިހިސާބަށް ްމިގެންދަނީ. ބަލައިގެންނޭ

ކުރިންްނިންމިްއުސޫލާްޚިލާފަށްްއަނެއްކާްވޯޓަކަށްްދާންވަންާޏްދެންްއެހެންް

ްހަ ްއެގޮތަށް ްއެކަްނ ްހުންނާނެއޭ. ްމައްސަަލތައްވެސް ްއެހެން ަމްކުރިމަތިވާނެ

 1020ްކުރިމަތިވެަވޑަިއގަންނަވާެނކަމަށްްބައްލަަވއިގެންްގެންދަވާށޭ.ް

ް

ްމިީއކީްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްޤަބޫލުކުާރޮގތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ



 39 

ްއަސާސީްމުޙަްނމަދުްޞާިލޙްް ްޮއތް ްފާސްކޮށްފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް

ްްން:ވާހަކަެދއްެކވު ްއެބަހުރި 16ްްއުސޫލުތަެކއް ްެއްއގޮތަށ2666ްްްޑިސެމްބަރ ްެއއާއި ގައި.

ްނުދެކެން.ް ްއަުޅަގނޑު ްއޮންނާނެކަމަުަކަށް ްމައްސަަލެއއް ްމިއަކު  1025ގެންދެވީމާ

ްފާސްކޮށްގެްން ްއަލުން ްމަޖިލީހުން ްބަދަލެްއްގެންނަަކމަށްވަންޏާ ްއެއަށް ދެން

ަގިއ1ްްފާސްކުރުމުގައިްްގެންދިޔައީމަްއޮންނާނީްރަނގަަޅށް.ްއެއީްއެދުވަުހގެ

ްޖެނެރަލް،ް ްއޮޑިަޓރ ްކޮމިޝަނަރަށް، ްއިލެކްޝަންްސ މިއޮންނަނީ

ްކޮމިޝަން،ް ްރައިޓްސް ްހިޔުމަން ްޖެނެރަލް، ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ްމިީއް ްކޮމިޝަން. ްކޮރަޕްޝަން ްއެންޓި ްކޮމިޝަން،  1030ސިވިލްސަރވިސް

ސްްމިނިވަންްމުސްތަޤިއްލުްކޮމިޝަންތަކާއިްމަޤާމުތަކެއްކަމަށްްމަޖިލީހުންްފާ

ްމިއަްށް ްއެހެްނވީމަ، ްއުސޫެލއް. ްއަސާސީ ްއޮްތ ްކުަރއްވާަފއި މީގެކުރިން

ްކުރިއަްށް ްގެނެްސެގން ްބަދަލެއް ްމިތަނުން ްގެންަނވަންޏާ ބަދަލެއް

ްގެންދަވަްނވީ.ްއެހެންނޫނިއްޔާްމީގައިްއޮްތގޮތަށްްކުިރއަށްްގެްނދަވާ.ް

ް1035 

ްފުްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްޔާ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެއްވީތީ. ްވަަނ2ްްރުޞަތެއް

ްދެންނެިވްްނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްކުރިން ްއަހާލީ ްފުރުޞަތަށް ްމި ފަހަުަރަށްވެސް

ްވަރަށްް ްއަުޅަގނޑު ްަޖވާބު ްދެއްވި ްމަނިުކފާނު ްެއއްބަޔަްށ ސުވާލުެގ

ް ްއިރާދަފުޅުކުރެއްިވއްޔާ ްހިތްުްހަމަޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑުމެްންهللا ރަޙްމަތުން

ްގެންދާނީ.ްްހުރިހާ ްކުިރއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއްބާުރލައިގެން  1040އެންމެންވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްމިހާރު ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއެުެެސސްމެންޓެއް ްމަސައްކަތުގެ ްހުރި ނުނިމި

ްހީވަީން ްއަުޅަގނޑަށް ްބޭފުޅުންވެސް ްހުރިހާ ްމިމަޖިލީހުގެ ހަދާލުމަށްޓަކައި

ންފުޅުވާނެހެންްޑްރާފްޓްކުރާްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރުގެްބަހެއް،ްކިހާވަރެްއެގްބޭނު

ްމިދެންނެވީް ްއެހެން ްކުރަންހުރީ. ްމިހާރު ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ  1045ވޮލިއުމެްއކަން

ްޒަމާންވެގެްން ްލަްއަކ ްމަސައްކަތްކުރާތާ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ކޮންޓިނިއުސްކޮށް

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްއަދި ްދުވަހުވެްސްމިދަނީ. ކުރިއަްށޮއތް

ް ްކުރާނަން. ްދަތުރުްهللا ްމިއުޅޭ ްފަށައިގެން ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ރަޙްމަތުން

ްނިންމަންް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޒަޢާމަތުަގއި ްމަނިކުފާނުގެ ކާމިޔާބުކަމާެއކީަގއި



 40 

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްމިތިބީ. ނޑަައޅަިއގެން ްކަ  1050ޢަޒުމް

ްއެހެންނަމަވެ ްދޭނަން. ްބޭނުންޭވްއެއްބާރުލުން ްއެބަ ްހަމަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ސް،

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްބޭނުންވޭ ްއެބަ ްމީހުންނަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނަޑއެިޅގެން ކަ

ނޑުމެންނަށްްނުނިމިހުރިް ްހުރިްވޯރކްވޮލިއުމްްެއސެސްކުރަން.ްއަުޅގަ މިހާރު

ބައިތައްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްެއކަންކަންްގެންދެވޭނީްކިހިނެއްޯތ.ްކޮންމެވެްސް

ްމުޤަ ްއެބަޖެހޭ.ްބަހެއް ްހޯދާަލން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަރިުހން  1055އްރިރުެގ

ްމުޤައްރިރަްށް ްފުރުޞަުތ ްއެ ްރަނގަޅު ްަވރަށް ނޑަށް ްއަުޅގަ އެހެންވީމަ،

ްކުރިއަށްއޮްތް ްބޭފުޅުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިމަޖިލީހުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދެއްވާ

ްވޮލިއުމާއިް ްހުރި ްމިހާރު ްބެހޭގޮތުން ްދާނެގޮތާއި ްކަންަތއްތައް ްދުވަސްތަުކގައި

ްހޯްއދަވައިެދއްވުން.ް ްމަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ބެހޭގޮތުން

 1060ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްާވހަކަެދއްކެވުްނ: ްދެންްްރިޔާސަތުން ްއެނގިވަަޑިއގަންނަާވނެ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު އާދެ،

ްެއހެންނަމަވެ ްދެްނ ްކަންނޭނގޭ. ްނޫން ްމަސްޢޫލިްއޔަތެްއ ސް،ްމުޤައްރިރުގެ

ްނިންމުމަށްް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްމި ްފާހަަގކުރެްއވިހެން ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެއްބާރުލުމަީކް ްއެހީތެރިކަމާ ްލިބެމުންދާ ްފަރާތުން ްކޮމިޓީން  1065ޑްރާފްޓިން

ްހަނދާންް ްުދވަހަކުެވސް ްއެއްގޮަތކަށްވެސް ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން

ްމި ްހަމައެހެންމެ ްއަިދ ްކަށަވަރު. ްެއީއ ްކަެމއް، ކޮމިޓީެގްްނައްތާނުލެވޭނެ

ްކުރަްއވަމުންގެންަދާވް ްމުޤައްރިރު ްހައިިސއްޔަުތން އިސްމީހެއްެގ

ްބޮޑަށްް ްަވރަށް ްޝުކުރުވެރިކަާމއެކު ްައޅުަގނޑުެމން މަސައްކަްތވެސް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްަބިއ ްމަސައްކަުތގެ ްތިވިދާޅުިވ ްދެން  1070ފާހަގަކުރަންޖެހޭ.

ްޮއޅުންފިލުވާލަ ްމުޤައްރިރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަރުވާނަން ން.ްފުރުޞަތެއް

ްކަންތައްތަްއް ްމަޖިލީހުގެ ްމިއުޅެނީ ްދަންނަވާަލން އެހެންނަމަވެސް،

ްއިންނަމީހަކަށްް ނޑީަގއި ްގޮ ްމި ްމިއޮންނަނީ ްބާރެއް ްހުރިހާ ގެންދިއުމުގެ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްދީފައިްއެަކންްބުނެފައިްމިއޮންނަނީްއެގޮތަށްްގަވާއިާދިއް

ްއެހެންް ްގެންދަން. ްކަްނތައްތައް ްގޮތުގެމަތީން ނުޑްއެްއގޮތްވާ ްއަުޅގަ  1075ވީމަ،

ދަންނަވާލަންްމިއޮތީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްއެއްބާރުލެއްުވންްމިހާރުްމިް
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ް ްދާކަމަށްވާނަމަ ްމާދަމާއާިއ36ްްލިބެމުންދާގޮތަށް ްމިއަދާއި ނޮވެމްބަރަށް

ްއަޅުަގނުޑް ްނިންމާލެވޭނެކަމަށޭ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްެއކީަގއި އަނެއްުދވަހާއި

ްމުޤައް  އުންމީދުކުރަނީ. ްފުރުޞަތުްއާދެ ްއަޅުަގނުޑ ްއަރިހުން، ރިރު

 1080 އަރުަވއިފިން.ް

ް

ްރައީސް.ްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޢިްއޒަްތތެރި ްދަންނަވާލާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުުރކޮށް ްވަރަށް ްއާދެ،

ްމިއޮްތްްއިްސމާުާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެޖެންޑާކުރެވިފައި ްމިހާރު ްބަލާލާއިރު ްމަސައްކަތްތަކަށް ކުރަންހުރި

ްވޯޓަ ްވޯޓަްށްބައިގެ ްބާބުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއިބެހޭ ްދެން ްނިމި ްއަހާ ށް

ްބުރަށްް ްުފރަތަމަ ްބާބުތަކަށް ްމައިަގނޑު ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްނިމުނީމާ  1085އަހާ

ވޯޓަށްްއަހާްނިމުނީ.ްދެންްރީޑްރާފްފްޓްކުރަންްކޮމިޓީއަށްްފޮނުއްިވ،ްއަލުްން

ް ްތެެރއިން ްމާއްދާތަުކގެ ްޮފނުއްވި ްކޮމިޓީއަށް ރައްޔިތުްންޑްރާފްޓްކުރަން

ް ްބާބުގެ ްހުރިހ4ްްާމަޖިލީހުގެ ްއެހެން ްފިަޔވާ ްހަނދާންވަނީ، މާއްާދއެކޭ

ްމެންބަރުންނަށްވެސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްޑްރާފްޓްޮކށް ްއަލުން މާއްދާތައް

ްވޯޓަްށް ްއެޖެންޑާކުަރއްވާަފއި ްމަނިކުފާނު ްދެން  1090ލިބިވަޑަިއގެންފަިއްއޮންނާނީ.

ްއެ ްދެން، ްނިމޭނެ. ްއެބަިއވެސް ްއަިދްއެއްެސވީމާ ހެންނަމަވެސް،

ްޤާޫނނުއަސާސީައްށް ްއެބޮތް ްއެއްބާބު ްެއކުލަވާަލންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެބާބުް ްބާބު. ްކުރާެނގޮތުެގ ްަކންތައްތައް ްފެށުމުގައި ޢަމަލުކުރަން

ްައޅުަގނުޑް ްރަީއސް،ްމިކަުމަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން.ްޢިއްޒަތްތެރި ގެންނަންޖެހޭ

ް ްއެންމެފަހުންވެސް ްބަދަލެއްްދަންނަވާލަންޖެހޭ، ްގަާވިއދަށް  1095މަނިކުފާނު

ްމަޖިލީހުންް ްހުށަހެޅުްއވުން ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ގެންނަވަން

ްތިންް ްދުވާލަކު ްސަބަބުން ްނަތީޖާއެއްގެ ްޭއެގ ްއޮތީ. ޤަބޫލުނުކުރައްވާ

ްނުލިބިގެންް ްހަމަ ްފުރުޞަތު ްކޮމިޓީއަށް ްޑްރާފްިޓންގ ްތިބޭއިރު ޖަލްސާގައި

ްހުރި ްޑްރާފްޓްކުރަން ްއަލުން ްނިންމާލުމަށްޓަކަިއްްމިދަނީ މާއްދާތައްވެސް

ްމެންބަރުންް ްކޮމިޓީެގ ްއެދުނީމު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން  1100ބައްދަލުވާންެވސް.

ްއޮތްތޯ.ް ްގޮތެއް ްއެހެން ްހަމަވެވޭނެ ްޯކރަމް ްގޮަތކަށް މިނިވަންވެވޭނެ

ްމެންބަރުންް ްކޮމިޓީެގ ްދެން ްބޭއްވުނީ. ްޖަލްާސ ްއެއް އެގޮތުްނވެސް

ްޖަްލސާގެ ްއެހެންވީމާ،ްްނިކުމެވަަޑއިގެންިފއްޔާ ްހަމައެއްުނވޭ. ކޯރަމް

ްއުފާކޮށްފީންް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެޮއތީ. ްހުއްޓިަފއި އެމަސައްކަތް
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ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭް ްައޅުަގނޑުމެން ްުސވާލުކޮށްލެްއވީީތވެސް.  1105މިވާހަކަ،

ކަމެއް.ްކޮމިޓީއަށްްަބއްދަލުެވޭވނެްގޮތެއްްނެތިގެންްމިހާރުްނުނިންމިފައިހުރިް

ްއޮ ްބައެއްކަން ްދެން ްހުރީ. ްނިމިފައިކަން ްއެހެންޫނނީވިްއޔާ 36ްތީ.

ްއަދިވެްސްާޤނޫނުއަސާސީެގް ްއުންމީދުކުރަން ނޮވެމްބަރަށް،ްައޅުަގނުޑްހަމަ

ް ްނިމޭނެކަމަށް ްއަހާ ްވޯޓަށް ްއަދިެވސ36ްްްމާއްދާތައް ޮނވެމްަބރަށް

 1110އަޅުަގނޑުމެންްމިދެންނެވިްރޫުޙގައިްކޮމިޓީއަްށވެސްްަބއްދަލުެވވޭނެްގޮަތކަްށް

ްއެހުރިހާކަެމްއްމަސައް ްކުށްފިލުާވ ްޭއގެ ްދެން ްގެންޮގސްފިއްޔާ. ކަތް

ް ްލަސްވެގެން ްެއންމެ ްއުންމީދުކުރަން 15ްްއަޅުަގނޑު 2667ްޑިެސމްބަރު

ްމިް ްއަތްޕުޅަށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނިޔަލަށް ްތާރީޚުގެ ވަނަ

ްފޮނުވޭވަރަްށް ްެއުކގަިއ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމުޅި ތަޞްދީޤްކުރަން

ްނިންމޭ ްއުންމީުދްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޮޑު ްވަރަށް ްހަމަ  1115ނެކަމަށް.

ްއަޅުަގނުޑގެްއެބޮތް.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ްހަމަްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަޅުަގނޑު ްބަސްކޮޅަށް ްހިތްވަރުގަދަ ްތިދެްއިވ ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްއެނބުރިލާީން ްކުިރއަށް ްމަސައްކަަތއިގެްނ ްއަޅުަގނުޑ ތަޢުރީފުކުރަމުން

ްސާފުވެަވަޑއިގެންފާނެކަމަށްްޢިއްޒަތް ްމިހާރު ްެމންބަރަށް ްލ.އަތޮޅުެގ  1120ތެރި

ްމިބާުބް ްމިޖަލްސާގަިއ ްދަންނަވާލަން ްހަމައެހެންމެ ްއަދި ހީކުރަމުން.

ްއިލެކްޝަންްސް ްފުރަތަމަ ްޤަސްދުކުރަނީ ްިމ ްއަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމަށް،

ްދެންް ްއޭގެފަހުން ްހުށަހަޅާފައި ްހުށަހަޅަން. ްފުރަތަަމ ްމިބައި ކޮމިޝަނުގެ،

ްްު ްިއލެކްޝަންސް ްއިނގޭތޯ. ްމަޢާފްކުރައްވާ ްބަެއއް، ްއެހެން އަޅުަގނޑުމެން

ްހިޔުމަންް ްބާްއވާާލފައި، ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދި ްެއ ްމިދެންނެވީ،  1125ކޮމިޝަނޭ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްއޭގެފަހަށް ްދެން ްހުށަހަޅާފައި ްމިބައި ްކޮމިޝަން، ރައިޓްސް

ްބަލާލާނަންް ްއަދި ްނިންމަން ްގޮެތއް ްއަޅުަގނޑު ްއެއަށް ްދެން ދާނީ.

ްތި ްމިހާރު، 16ްްވިދާޅުވިހެން، ްނިންމަވާފަިއ2666ްްޑިސެމްބަރު ގަިއ

ްވިދާޅުވެެދްއިވް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޅ.އަޮތޅުގެ ްދެންމެއަކު އެބަޮއވޭ

 1130ފަދައިންްއިލެކްޝަންްސްކޮިމޝަނަރ،ްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލް،ްޕްރޮސެކިއުޓަރް

ދިްޖެނެރަލް.ްދެންްމިހެންގޮސްްމިހުރިހާ،ްހިޔުމަންްރައިޓްސްްކޮމިޝަންްއަ
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ްމިހުރިހާް ްކޮމިޝަން، ްކޮރަޕްޝަން ްއެންޓި ްކޮމިޝަން، ްސަރވިސް ސިވިލް

ތަންތަނެއްްމިގޮތަށްްހުރީމާ،ްމިހާރުްނިންމަވާފައިްއޮތްްނިންމެވުމެއްްއޮީތާމް

ްއައިސްަފިއް ްޑްރާފްޓްވެްސ ްމިގޮތަށް ްިމހާރު ްައޅުަގނޑު ްދެން އޭަގއި

ްޚިޔާލު ްމެންބަރުންގެ ްތަފާތު ްއެހެންނަމަވެްސ، ްޭއގަިއްވުމާއެީކަގއި،  1135ފުޅުތައް

ްނޫޭން ްކޮމިޝަަނރއެއް ްވިދާޅުވާ، ްކޮމިޝަނެއްކަމަުަށް އޮންނަންޖެހޭނީ

ްމިދެންނެވިގޮތަްށވާތީް ްއޮތީ ްނިމިފައި ްއެހެންނަމަވެްސ، ކޮމިޝަނެކޭ.

ްއެހެންވީމާ،ް ްދެން ްއެބަޖެހޭ. ްބަލާލަން ްުކޑަކޮްށ ްއަދި އަޅުަގނޑު

އަމީންޢާންމުގެްްއަޅުަގނޑުމެންްމިހާރުްފަށަިއަގންނާނަން.ްއަޅުަގނޑުްއެދެން

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްިޓންގ ްމި ްކޮމިޝަން، ްރައިޓްްސ ްހިޔުމަން  1140އަރިހުން

ްފޮނުއްވާފަިއާވގޮތަށްްހުށަހަޅުްއވާލަދެްއވަން،ްދަންނަވާލަދޭން.

ް

ް

ްކޮމިޓީްންްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްޑްރާފްްޓކުރާ ްދިރާސާކޮްށ ްބާބު ްކޮމިޝަްނގެ ްރައިޓްސް ހިޔުމަން

 1145ްގޮތްްމަޖިލީހަށްްއިއްެވވުން.ޑްރާފްޓްކުރަްއވާފަިއވާް

ް

 

ްއަމީންޢާންމު.ްމިދަންނަވާލެވުނީްހިއުމަންްރައިޓްސްްކޮމިޝަންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ޝުކުރިއްޔާ

ްފޮނުއްވާފަިއާވް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްހިމެނުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ްޑްރާފްޓިންގް ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްިމއާެއކީަގިއ ްއާދެ،  1150ޑްރާފްޓް.

ްއެކުލަވާލެްއވުމުަގިއް ްމިބައި ްމިބާބުގެ ްއަރިުހން ްމުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ

ްވިސްނުންފުޅުްގެްނގުޅުްއވިްގޮްތްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރަުަީއސް،ްމީަގިއްމިއޮތްްމަފްޙޫމްތަކަކަށްްދެންްއަޅުަގނަޑކަްށްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް

ްމިްހިއެއްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއޮތްހެނެއް. ްދައްކަން ްވާހަކަެއއް ްމާދިގު  1155ނުވޭ

ްެއހެންނަމަވެސް،ް ްކުރެވިަފއި. ްމިހުރީ ްކަންތައްަތއް ޙާސިލްކުރަންއުޅޭ

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްގުޅިެގްން ްމިބާބާ ްނުކުތާއެއް ްމުހިންމު ްވަރަށް ސަމާލުކަމަށް

ްިމްދަ ްބައްލަވާލެއްވީމާ، ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެުެރި ންނަވާލަންޖެހޭ.
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ްއޮންނާނީވެސް،ް ްފާހަގަކުރެްއވިފައި ްގެންދެިވއިރުަގއި  1160ދިރާސާކުރަްއވަމުން

ްބަެއްއް ްމަޤާމުތަކުަގއި ްމުސްތަޤިއްލު ްައދި ްކޮމިޝަންތަކެއް ހުރިހާ

ްއެ ްމާއްދާތައް ްސްޓްރަކްަޗރާއއިބެހޭ ްކޮމިޝަންތަުކގެ ްއެ ހުީރްމާއްދާތައް،

ްއެީއް ްޢިާބރާތަކުން. ްއެއް ްހަމަ ްއެުެްއގޮތަކަށް ްކޮމިޝަނެއްގަިއވެސް ހުރިހާ

ްގޮތް.ް ްޑްރާފްޓްކުެރިވފައިވާ ްހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ްކޮންސިްސޓަންސީ އޭގެ

ްހިއުމަންް ްމިދަންނަވާަލނީ. ްމިވާހަކަ ްކަންބޮުޑވެގެން ްުކޑަކޮށް  1165އަޅުަގނޑު

ްމެން ްއިނގޭތޯ، ްިމސާލަކަށް ްކޮމިޝަްނގައި ްޝަރުުތްރައިޓްސް ބަުރކަމުގެ

ްރައިޓްްސް ްހިއުމަން ްެއއޮންނަނީ. ްލިޔެފައި ްއެ ްސްޓްަރކްޗަރަކަށް ވަކި

ްއެްއގޮތަަކްށް ްއިޞްލާޙަުކން ްއެއް ްހުށަހަޅުއްވާ ްބޭފުޅަކު ްެއއް ކޮމިޝަންގަިއ

ްގޮތަކަށްް ްެއހެން ްއަެނއްކާ ްކޮމިޝަންގައި ްކޮރަޕްަޝން ްއެންޓި ފާސްވެފައި،

ް ްމިހެން ްބަދަލުެވެގން ްއެމާއްދާ ްބާބުެގްހަމަ ްމުޅި  1170ގޮސްފިއްާޔ

ްެގއްލިގެންދާނެ.ް ްއުސޫލުތައްވެސް ްގެއްިލގެްނދާނެ. ކޮންސިސްޓަންސީ

ްއަިދް ްހުށަހެޅުއްވުމާ ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި އެހެންވީމާ،

ްސްޓްރަކްޗަރް ްމިދެންނެިވ ްފާސްކުރެއްވުުމގައި މަޖިލީހުންވެސް

ް ްމުހިންމު ްއެއީ ްވިްސނެވުން ްގޮތަކަށް ްފެންނާތީްހިފެހެއްޓެވޭނެ ކަމެްއަކމަށް

 1175އެވާހަަކްދަންނަވާލަންްބޭނުންީވ.ްދެންްހިއުމަންްރައިޓްްސްޮކމިޝަން،ްހަމަް

ްހުރިހާް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮެތއްަގިއ ނޑު މައިގަ

ްހެދުމަށްް ްކޮމިޝަނަަކށް ްމުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކެްއގަިއވެސް

ްކޮމިޝަނަުަށް ްވިސްނުމަކީ ްދެ ނުޑ ްަމިއގަ ްއޮތް ްބޭނުންކުރެވިފައި

ްވަކިކުރުުމގަިއް ްމެންބަރުން ްއެ ްދެން ްޢައްޔަނުކުރުމަށްފަހު، މެންބަރުން

 1180އެްގޒެކެިޓްވގެްުނވަތަްވެރިކަްންހިންގާްފަރާތުެގްދައުެރއްްޯނންނަގޮތަށް.ްެއް

ްތެރޭގަިއ.ް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމިއޮތީ ްމުޅިން ްވަކިކުރުން މެންބަރަކު

ްކޮމި ްއެ ްދެަވނަކަމަކީ، ްކަންތައް. ްފުރަތަމަ ްމެންބަރުންނަށްްއެއީ ޝަްނގެ

ނޑައެޅުްނވެްސްރައްޔިތުންެގް ދެވޭްޢިނާޔަތްތަކާއިްމުސާރައާިއްމިކަންކަންްކަ

ްމިއުޭޅް ްމުސްތަޤިއްުލކުރަން ްޖުމްލަކޮށް ްއެއީ ްމިއޮތީ. ްތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ

ްޙާސިލްކުރާް ްެއަކން ްގޮަތކަށް ނޑު ްމައިގަ ްމަޤާމުތަކެއްގަިއވެްސ  1185ހުރިހާ

ްމަ ްއެމީހުން ްމިބަލަނީ ްވަކިކޮްށްގޮތަކަށް ްކޮންމެގޮތަކަށް ްކޮންމެ ޤާމުން
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ްއުޖޫަރް ްމުާސރައާއި ްއެކަށީގެންވާ ްއެމީހުންނަށް ްބޭްއވުމާއި، ނުލެވޭގޮތަށް

ްފަރާތަކަުަްށްބަރޯސާނުކޮށްް ްއެހެން ްބަޯރސާނުކޮށް ްބަަޔކަށް ްއެހެން ލިބިގެން

ްހަމަޖެއްސެވޭެން ްގޮތަކަށް ްުއޅެވޭނެ ްދިރިއުޅުމެއް ްއަބުރުވެރި އެމީހުންނަށް

ްހޯ ްހުންނަްމަގެއް ްމަޤާމެއްަގއި ްކޮންމެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދެކަންތަުކން  1190ދުމަށް.ްމި

ްމިީއް ްިމއޮންނަނީ. ްބިނާކުރެވިފައި ްމުސްތަޤިއްލުަކން މީހެއްގެެވސް

މުސްތަޤިއްލުްކޮމިޝަންތަކާއިްމަޤާމުތަކުގެްބާބުކަމަށްވާތީްްމިވާހަކަްަވކިންް

ްދަންނަ ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ވާލަްންޚާއްޞަކޮށް

ްިއސްިތޢުފާދިނުންވެސްް ްމެންބަރުކަމުން ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ބޭނުންވީ.

ްހުރިހާް ްހަމަ ްއިޚްިތޔާރުަގއި. ްމެންބަރެއްގެ ްއެ  1195މިއޮންނަނީ

ްއަމިއްލައަްށް ްމެންބަރަކު ްއެ ްއެހެން. ްހުންނާނީ ކޮމިޝަނެއްަގިއވެސް

ްމެންބަރަކު ްއެ ނޑައަަޅިއގެން ްކަ ްއިސްތިޢުފާދޭންވެއްޖެކަމަށް ްތިމަންނާ

ްިއސްތިޢުފާދެވުނީ.ް ްއެ ްއޭނާ ްއެހިސާބުން ްދެން ްހުށަހެޅީމާ، އިސްތިޢުފާ

ނޑާާލް ްމެދުކަ ްީހވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްަރީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ވަިކވީ.

 1200ވަގުުތވެސްްކައިިރވާތީްކަންނޭނގެްމަނިކުފާނުްަގޑިެވސްްަބއްލަވާަލއްަވއިފި.ް

އީްމައިަގނުޑްއެހެންވީމަ،ްދެންްމިއޮތީްމީގެްއެމީހުންގެްމަސްޢޫލިއްޔަތު.ްމިް

ްތަފާތުވާނެް ްކޮމިޝަނަށް ްއަނެއް ްޮކމިޝަނުން ްެއއް ްތަފާތުވާނެ ގޮތެްއގައި

ްބާރުތައްް ްމަސްޢޫލިއްަޔތާއި ްކޮމިޝަންގެ ްެއިކ ްތެރޭަގއި މާއްދާތަކުގެ

ްމާއްދާް ްބަޔާންކުރާ ްކޮމިޝަނެއް ްއެ ްމާއްދާ ްފުރަތަމަ ްދެން ތަފާތުވާނެ.

ްމާ ްގިނަ ްޖުމްލަގޮތެްއގައި ްއެހެންނޫނީ ްއެއްްތަފާތުވާނެ. ްުހންނާނީ  1205އްދާތައް

ްއަކުރުންް ްަހމަ ްާމއްދާތައް ްބައެއް ްެއއްގޮަތަކށް. ްދާދި ބައްޓަމަކަށް

ްދެްން ްކޮމިޝަންތަކެއްަގއިވެްސ. ްހުރިހާ ްެއްއގޮތަކަްށ އަކުރަްށވެސް

ްއަޅުަގނުޑް ްމަނިކުފާނަށްެވސް ްވިސްާނވަަޑއިގަތުމަށް ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދަންނަވާލަން.ްަވުގތުްސަލާމަ ނޑަްށްނުކުތާއެއް ްއަޅުގަ ްގޮތުން ތްކުރެއްވުމުގެ

ްވިސްުނންފުޅެއްެވްސް ްމެންބަރުންގެ ްވިސްނާވަަޑއިގެން ްމަނިކުފާނު  1210ފެނޭ

ްމިދެންނެވިް ްކޮމިޝަނެއްެގ ްހުރިހާ ްެއއްެސުވމުގައި ްވޯޓަށް ހޯއްދަވާފައި

ްވޯަޓކުްން ްެއކުަގއި ްބައިތައް ްއެހުރިހާ ްފާހަގަކުަރއްވާަފއި، މާއްދާތައް

ހެންްކޮންމެްކޮމިޝަނެއްަގއިްޯވޓުދޭްގޮތް،ްކޮންެމްނިންމަވާލެއްވުން.ްކޮންމެ



 46 

ްވޯޓަްށް ްކޮންމެހެން ްވަިކވަކިން ްގޮތް ްޢަްއޔަނުކުާރ ކޮމިޝަނެއްަގއި

ްެއއްގޮެތްއް ްއެއްބަްސެވޭވ ްނޫން. ްއޮްތކަމެއް ްމާނައެްއ  1215އެއްެސވުމުެގ

ްވޯޓުްން ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްއެާމއްދާ ްކޮމިޝަންތަކެްއގެ ފެނުނީމާ،ްހުރިހާ

ް ްމައްސަލަތަްއްނިންމޭނެހެން. ްސްޓްރަކްޗަރ ްމިދެންނެވި އެހެންނޫނީވިއްޔާ

ްމިވަުގުތް ްަވުަދެގެންދާނެ.ްއެހެންވީމަ،ްއެާވހަކަ ްމީގެތެެރއަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްހަމަް ްކޮމިޝަން ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްމި ްދެން ދަންނަވާލާނީ.

ްޮގްތް ްޚިލާފުނުވާނޭ ްޕްރިންސިޕަލްސްއާިއ ްޕެރިސް ްމިއޮީތ  1220ފަރުމާކުރެވިފައި

ްރައިޓްްސްބަލައިގެން ްހިުއމަން ްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ްރާއްޖޭގައި ްމިހާރު ްއަދި .

ްއެބައިަބިއް ްރިޢާޔަތްކުެރިވެގން ްބޮޑަށް ްަވރަށް ްޤާނޫނަށްެވސް ކޮމިޝަންގެ

ނޑުމެންނަްށް ްައޅުގަ ްބައިނަލްއަްޤވާމީގޮތުން ްހަމަ ްހިމެނިގެން މީގައި

ހިންގޭނެްްލާޒިމްކުރާްހުރިހާްކަންތައްވެްސްހިފެހެއްޓޭނެގޮތަށްްމިްކޮމިޝަން

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުުުކުިރއްާޔ ްމިއޮތީ. ްފަރުމާކުެރިވފައި ްބަލަިއގެން  1225ގޮތް

ްރައީސް.ް

ް

ްމުޤައްރިރު.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިންގ ްެމންބަރު، ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމެންބަރުންނަށްް ްިޢއްޒަތްތެިރ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާހިސާބުން ްދެން އާދެ،

ްހުސްވަގުުތކޮ ްއަުރވަްނ ްމެންބަރ4:36ްްުޅެްއ ްޢިއްޒަްތތެރި  1230ވާއިުރ

ްވަަޑއިގެންެދއްވުންްއެދިްހުސްަވގުތުކޮެޅއްްއަުރވަން.ް

ް

ް]ށ22.36ްްނ22.66ްްްއިންޓަވަލްް[
ް

ްމެްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރ ނޑިކޮޅުަތކުަގިއް`. ްގޮ  1235ންބަރުން

ްއިށީ ްމިހާރު ްއެދެން. މެންބަރުނ59ްްްނދެވަަޑިއގެންދެއްވުްނ

ްމިއުޅެނީް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއާދެ، ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންދެްއަވއިފި.

ްޑްރާފްޓިންގް ްއެބާބަށް ްހުށަހެޅި، ްބާބު ްކޮމިޝަންެގ ހިޔުމަންރައިޓްސް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެން ްވާހަކަފުުޅދައްކަވާަފއި. ްމުޤައްރިރު ކޮމިޓީގެ

ްފުރުޞަތުދޭންްފޮ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙުަތއް ްހުރި  1240ނުއްވާފައި

ްފެށުމުގެކުރިންް ްފުރުޞަތުދޭްނ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމަ، ްޖެހިފައި. މިއޮތީ
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ްހިޔުމަންރައިޓްްސް ްމިބާބަށް ްޤަސްތުކުރަނީ ްއަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާނަން.

ްބަ ްއޮތް ްދެން ްނިމުނީމަ ްހުށަހަޅާ ްއިޞްލާޙުތައް ްހުރި ޔަށްްކޮމިޝަނަށް

ްސަރވިްސް ްިސިވލް ްކޮމިޝަނަކީ ްއޮތް ްެދން ްެއއީ، ްދާނީ. އަޅުަގނުޑ

 1245ކޮމިޝަން،ްދެންްއެގޮތަށްގޮްސްްއެއަށްވެސްްހުރިްއިޞްލާޙުތައްްހުށަހަޅާ،ް

އިޞްލާޙުތައްްހުށަހަޅާްނިމުނީމަްދެންްގޮސްްހުރިހާްކޮމިޝަންތަކަކަށްްހުރިް

ަޞތުްހުޅުވާލާނީ.ްއިޞްލާޙުތައްްހުށަހަޅުްއވާްނިމުނީމަްވާހަކަދެއްކުމުގެްފުރު

ްއެއްަފހަރާ.ްއެގޮތަްށް ްކަންތަްއްއަންނާނީ ްއެުހމުގެ ްވޯޓަށް ްދެން ހުޅުވާލާފައި

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެް ްއެންމެބޮޑަށް ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ގެންދިޔަިއއްޔާ

ްވާހަަކް ްކަންތަްއކުރާނެ ްއެގޮތަށް ްއެހެންވީމަ، ްފަހިެވގެންދާނީ.  1250މަސައްކަތަށް

ްފުރުޞަ ްއަޅުަގނުޑ ްިހޔުމަންރައިޓްްސްދަންނަވާލަމުން ްމިހާރު ތުއަރުވާނަން

ްބޭފުޅުންގެްއިޞްލާުޙ.ް ްއަރުާވފައި،ްފޮނުވާފަިއްތިބި ްފުރުޞަތު ކޮމިޝަނަށް

ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްހއ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޢިއްޒު.

ް

 1255ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްޑްރާފްޓްކުރާ ްލިބިފައިޭވްދިރާސާކޮށް ްޑްރާފްޓް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކޮމިޓީން

ްސަރވިްސ7ްްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަން،ްސިިވލް ްހިޔުަމންރައިޓްސް ކޮމިޝަނެްއގެ.ްއެއީ

ްޖެނެރަލް،ް ްއޮޑިޓަރ ްކޮމިޝަން، ްއެންޓިކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަން،

ްބާބު ްކޮިމޝަންގެ ްއިލެކްޝަން ްއަދި ްކޮމިޝަނަރާިއ  1260،ްއިލެކްޝަން

ް ްމި ްކޮމިޝަން. ްސަރވިސަސް ްޖުޑިޝަން ްޖެނެރަލް، 7ްޕްރޮސިކިޔުޓަރ

ނަޑކަްށް ްއަުޅގަ ްތިދެއްވަނީ. ްފުރުޞަތެއް ްެއންމެ ްވާހަކަެދކެވުމަށްފަހު ބާބުގެ

ްތަފާުތް ްކޮމިޝަނެއްަގއި ްކޮންމެ ްރަނަގޅުގޮެތއްހެނެއް. ްއެއީ ހިއެއްނުވޭ

ް ްެނގިގެންދާެނ. ްއިޝޫތަކެއް ްތަފާތު ްހިމެނޭނެ. ޖުޑިޝަލްްމަފްޙޫމްތަކެއް

ްޮކމިޝަނަރއާިއ،ް ްއިލެކްޝަން ްކޮމިޝަނާއި،  1265ސަރވިސަސް

ްޮކމިޝަންތަކެއް.ް ްތަފާތު ްވަރަށް ްމިީއ ްކޮމިޝަނަާރއި، ހިޔުމަންރައިޓްސް

ްގޮތުންެވްސް ްރައްކާތެރިކަމުގެ ްމަޤާމުގެ ްަތފާތު. ްގޮތުންވެސް މަސައްކަުތގެ

ްއަޅުަގނޑުް ްކޮމިޝަންތަކެއްކަމަށް ްިވްސނަންޖެހޭ ްވިސްނުންތަކެއް ްތަފާތު
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ްރަނަގޅުގޮތަކަްށވާީން ްއެންމެ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ، ދެކެން.

 1270ކޮންމެްކޮމިޝަނެއްެގްއިޞްާލޙުތައްްހުށަހެޅިްބަޙުސްކުެރވިފައިްދެންްވޯަޓްށް

ްއެއްެސވުންހެން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ް

ްނިޒާމާބެހޭްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮންމެހެން ްތިވިދާޅުވީ ްހީަވނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްމެންބަރުެގް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެހެންނަމަވެސް ްދެން  1275ނުކުތާއެއްނޫންހެން.

ްމިވަުގުތް ްއެހެންނަމަވެސް ްފާޅުކޮށްލެްއވީަކމަށްވެދާނެ. ޚިޔާލުފުޅު

ނޑުމެންެގް އަޅުަގނޑުމެންްމިގޮތަށްްމަަސއްކަތްްގެންދިޔުްނކަންނޭނގެްައޅުގަ

ަގނޑުްެއގޮތަްށްމަސައްކަތަށްްއެންމެބޮޑަށްްފަިހވެގެންދާނީ.ްއެހެންވީމަ،ްައޅު

ްއަޅުަގނުޑް ްދަންނަވާލަމުން ްނިންމިވާހަކަ ްެއގޮތަށް ވިސްނާ

ްިހޔުމަންރައިޓްްސް ްބެހޭގޮތުން، ްކޮމިޝަންތަކާ ްފުރަތަމަ  1280ފުރުޞަތުއަރުވަން

ްމިހެންް ްބޭފުުޅންނަށް. ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްއިޞްލާުޙ ކޮމިޝަނަށް

ްސ.އަތޮުޅެގް ްއެބަޖެހޭ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާއިރުވެްސ

ްއިޞްލާޙެއްްޢި ްފޮނުއްވާފައިާވ ްޠާހިރު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްިމް ްވިާދޅުވެފައި ްކޮމިޝަންތަްއ، ްމުސްތަޤިއްލު ްމިިނވަން އެބަޮއވޭ،

ްބަޔާންެވގެްނާވް ނަޑއެޅި ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހުރިއިުރ  1285ލިޔުްއވާފައި

ްޮކމިޝަންތަކެްއް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްހިނގާނެ ގޮތުގެމަތީން

ްކޮމިޝަންތަްއްދިވެހިރާ ްއަންނަނިވި ްއޭގެތެރޭަގއި ްޤާއިމްކުރަންާވނޭ. އްޖޭަގއި

ް ްިމއޮންނަނީ ްއޮތްއިރު ްލިުޔއްވާަފއި ްވިދާުޅވެަފއި ްއެހެން 6ްހިމެނެއެވެ.

ްކޮމިޝަންގެް ްހިޔުމަންރައިޓްސް ްދެން ްލިޔުްއިވފައި. ްވާހަކަ ކޮމިޝަނެއްގެ

ްވޯް ްމިއަކަށް ނޑަށް ްއެހެްނީވމަ،ްއަޅުގަ ްމީގައިނެތް. ްނޭހޭނެްވާހަކަެއއް  1290ޓަކަށް

ވާހަކަ،ްއަދިްހުށަހަޅަންްޖާގައެއްްދެވެންްނެތްވާހަކަްދަންނަވާލަންްއެބަޖެހޭ.ް

ްސ.އަތޮުޅގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްއިބްރާހީމްްޠާހިރު.ް

ް

ްވާހަކަފުޅެްއ.ްްއައްުޑއަޮތޅުްމެްނބަރުްއިްބރާހީމްް ްރަނގަުޅ ްވަރަށް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ
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 1295ކޮމިޝަންްއޮތްއިުރްައޅުަގނުޑްއަތުންްމިހިރ7ްްީއަޅުަގނުޑްމިްލިޔުނުއިުރްްްވުން:ޠާހިރުްވާހަަކދެއްކެް

ނުޑެގ8ްް ްއަުޅގަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމަ، ްމިްސެވފައި. ްކޮމިޝަން ވަނަ

ްއިޞްލާޙުްއަނބުރާްގެންދަނީ.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްށ.އަތޮޅުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްޝުކުރިއްާޔ ެގ

ްއިޞްާލުޙް ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްޙުސައިން ްޒާހިރު ްމުޙަންމަދު ްލުބްނާ  1300މެންބަރު

ްކަރުާދްސް ްކޮމިޝަން، ްހިޔުމަންރައިޓްސް ްފުރުޞަތުއަރުވަން ހުށަހެޅުމަށް

ް.2ނަންބަރުް

ް

ްއަޅުގަްްމިލަދުްނމަޑުލުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްނުޑްޝުކުރިއްޔާ

 1305ްހިޔުމަންރައިޓްސްްކޮމިޝަންްިމބާބަށްްހުށަހަޅާފައިްހުރިްހުރިހާްއިޞްލާޙެްއްްލުބްނާްމުަޙންަމދުްޒާހިރުްޙުަސއިންް

ްއަނބުރާްގެނައީ.ްުޝކުރިްއޔާ.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްދެްންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްގުިޅގެން ްގެންދެއުމާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،

ްސަލީމްްރައީސުލްޖުމްހޫ ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ރިއްޔާގެ

ް ްއެއ4ްްީހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްިއޞްލާޙު. ްއޮތް ްއަށް ް)ށ( ްމާއްދާގެ  1310ވަނަ

ް.5ކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއާދެ، ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަށ4ްްްޝުކުރިއްޔާ ް)ށ( ްމާއްާދެގ ްވަނަ

ްހަމައެކަނިްްއްކެވުްނ:މުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކދެް ްމިީލ ްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙުކޮށްލުަމށްޓަކައި ހަމައެކަނި

ްއިންސާީން ްމިބުނާގޮތުންވެއްިޖްއޔާ ްމިހާރު ްަގއި ް)ށ( ްއެީއ  1315ކޮންޑިޝަނެއް.

ްއޭެގް ްއެޅުން. ްފިޔަވަޅުތަްއ ްއަޅަންޖެހޭ ްނިގުަޅިއގެންފިނަމަ ޙައްޤެއް

ްޤާ ްޝަރުތަކަށްމިލަނީ ްހަމައެކަނި ނޑު ްއަުޅގަ ނޫނުގައިާވްބަދަލުގައި

ް ްއިްޞލާޙު ްމި ްއެޅުން. ްފިަޔވަޅުތަެކއް ްއަޅަންޖެހޭ ވަަނ4ްްގޮތުގެމަތީން

އަށްްމިްއިޞްލާޙުްމިގޮަތއްްގެނެސް،ްމިފުރުޞަތުގަިއ2ްްމާއްދާގެް)ށ(ްގެް

ް ްނަންބަރު 6ްްޞަފްޙާ ްނަންބަރު ްޞަފްޙާ ނުޑ7ްްއަދި ްއަުޅގަ ްެއވާ  1320ަގއި
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ްމަސަ ްދެއިޞްލާުޙ ްއަނެއް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމިބާބަށް އްކަްތްދެން

ްއަވަްސކުރުމުެގގޮތުންްއަނބުރާްގެނެސްފިން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްކީކޭތޯ.ްމިހާރުްމިއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްވާަފއި...ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1325 

ނޑުްމިބާބަްށްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްއަޅުަގނޑުްމިދެންނެވީްމިްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅާފައިްދެންްއަޅުގަ

ްްމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ:މުޙަްނމަދުްސަލީ ްނަންބަރު ްޞަފްޙާ ްއެއީ ްދެއިޞްލާޙު، ްއަނެއް ްއޮތް އަދ6ްްިހުށަހަޅާފައި

ް ްނަންބަރު ްގެނެސްފީމ7ްޭޞަފްޙާ ްއަނބުާރ ްައޅުަގނޑު ްެދއިޞްލާޙު ްއެ .

ްމިމަސައްކަތްްައވަސްކުރުމަށްަޓކައި.ް

ް1330 

ްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެިރްްޝުކުރިއްޔާ ތާއީދުކުަރއްާވ

ްމެންބަރު.ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްވ.އަތޮުޅގެ ްއިބްރާހީމް، ްނިޒާރު ްމޫސާ މެންބަރު

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.ް

ް

ްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާެގްްފެލިދެއަޮތޅުްމެްނބަރުްޫމސާްނިާޒރުް ްދެންމެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި  1335ްޝުކުރިއްާޔ

ްޢިއްްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްސަލީމް ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު 4ްްޒަތްތެރި ްގެ ް)ށ( ްމާއްދާެގ 2ްވަނަ

ްއަށްްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްޝުުކރިއްޔާ.ް

 

ްނުކުތާއެްއްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިޒާމާެބހޭ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

 1340ްރުްރިޔާޟްްރަޝީދު.ތ.އަތޮޅުގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއިޞްލާޙެއްތޯްހުށަހެޅުްއީވ.ްއަޅުަގނޑަށްްއެކަންްސާފުުނވާތީވެ.ްްކޮންްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް
 1345ްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް
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ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީގައި ްއިނގޭތޯ.5ްްމިހާރު ްކަރުދާސް ވަނަ

ްކަރު ްނަންބަރު ްމެންބަރުެގ5ްްދާސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިޞްލާޙު. ްއޮތް ގަިއ

 1350އަތްޕުޅުަގއިްމިއޮންނާނެކަމަށްްހީކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.ް

ްއަރިހުންް ްާޢންމު ްއަމީން ްދަންނަވާލާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްދެން އާދެ،

ްޑްޢަދަބު ްއޮތް، ްކޮމިޝަުނގައި ްަސރވިސް ްިސވިލް ރާފްޓިންގްވެރިކަމާއެކު

ްމިއާެއުކް ްއަދި ްދަންނަވާލަދެްއވުމަށް. ްގޮތް ްއޮތް ްފޮނުއްވާފައި ކޮމިޓީން

ްސަރވިްސް ްސިވިލް ްމި ްއަތްޕުޅުމަތީަގއި ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮްތގޮތްް ްއެކުލަވާަލްއާވފައި ްކޮމިޓީން ްޑްރާްފޓިންގ ްމިކަރުދާސް  1355ކޮމިޝަން

ްައމީންއޮ ްހީކުރަމުން ްއަރިހުގަންނާނެކަމަށް ްއާދެ،ްޢާންމުގެ ްދަްނނަވަން. އި

ްދަންނަވާލަދެއްވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްކޮިމޝަންްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން: ްސަރވިސް ްކޮމިޓީްންްސިވިލް ްޑްރާފްޓްކުރާ  1360ދިރާސާކޮށް

ްތައްޔާރުކުަރްއވާފަިއވާްގޮތްްިއއްެވވިެއވެ.ް

ް

ް

ްމިދަންނަވާލެވުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްއަމީންޢާންމު. ްސަރވިްސްޝުކުރިއްާޔ ްސިިވލް ނީ

ްިމް ްއަޅުަގނޑު ްއެކުލަވާަލްއވާފަިއވާގޮތް. ްކޮމިީޓން ްޑްރާފްޓިންގ  1365ކޮމިޝަން

ްފުރުޞަތެއްް ްމުޤައްރިރަްށ ްކުރީގައި ްފެށުމުގެ ްހުށަހަޅަން އިޞްލާޙުތައް

އަރުވާނަން.ްވަރަށްކުރުކޮށްްަބާޔންކޮށްލަދެއްވުންްއެދެން.ްއެެހންމިދަންނަވާލީް

ްެއވާ ްވަނީ ްމުޤައްރިުރ ްޢިއްޒަތްތެިރްކުރީަގއި ްމާޭލެގ ްަދއްަކވާފައި. ހަކަފުޅު

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް1370 

ްހިޔުމަންރައިޓްްސްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްހަމަ ްދެންނެވިހެން ްކުީރގަިއވެސް ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްއެ ްސްޓްރަްކޝަރްނުވަތަ ްމަިއަގނޑު ްއެހުރި ޝަްންކޮމިކޮމިޝަންގެެވސް

ްހަމަ ްމިއޮތީ ްމިއޮތީްްރޭވިފަިއވާގޮތް ްތަފާތު އެއްގޮތަކަށް

ްކޮމިޝަންެގް ްސިވިލްސަރިވސް ްދެން ްބާރުަތކުަގއި. މަސްއޫުޫލިއްޔަތުަތކާއި

ްރަނަގޅަްށް ްހެޮޔގޮތުަގއި ްހަމަ ްމިއޮތީ ްތެރޭަގއި  1375މަސްއޫުޫލިއްޔަތުަތކުެގ
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ފެންވަރުެގްްމުސްތަޤިއްލުްކަމާެއކީަގއިްަރްއޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްދޭނޭްރަނގަޅު

ްއެިސވިލްސަރިވްސް ްޤާއިމްކޮށް ްސަރވިސްެއއްުް ްސިވިލް ޚިދުމަތްދޭނޭ

ްތެރޭަގިއް ްމަސްޢުލިއްޔަތުަތކުގެ ްމީގެ ްއެއީ ްކުރިއެރުވުން. ދެމެހެއްޓުން

މިއޮތީ.ްދެންްބާރުތަކުގެްތެޭރަގއިްެއކަންކަންްކުރުމަށްްބޭނުންވާނޭްބާރުތަްއް

 1380ށްްނުދިޔަޔަސްްވަރަށްްގިަންއަޅުަގނޑުްކޮންމެހެންްވަިކވަިކންްތަފްޞީލުތަކަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދެްނ ްއެއޮތީ. ްގެނެވިފައި ްއެަބއިތަްއ ނަންބަރުތަކެއްަގއި

ްއަޅުަގނޑަްށް ްކުރިްނ ްވާހަކަ ްމުއްދަތުގެ ްމެންބަރުކަމުގެ ރައީސް،

ްމިއޮންނަނީް ްކޮމިޝަންަތކުަގިއ ްޢާންމުގޮތެްއގައި ްމިއޮތީ. ދަންނަވާނުލެވި

ްެއދައުރެްއގަ ްމުއްދަތު ްމެންބަރުކަމުގެ ްެއއްދައުރުކަމަށް.5ްްއި އަހަރު

ް ްމުއްދަުތ5ްްއެހެންނަމަވެސް، ްއެަދއުރުގެ ްގޮތަށް ްއިތުރުނުވާ  1385އަހަރަްށވުރެ

ްޙާލަތެއްަގއިް ްޖެހިއްެޖ ްއިތުރުކުރަން ްމެންބަރަކަްށ ޢައްޔަންކުެރވޭ

ްގޮތަށް.ް ްއިތުުރކުރެވޭ ްއަެނއްާކވެސް ްފާސްކޮށްގެން ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ްމެންބަރަކު ްއަޅުަގނުޑްްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރެްއވިްއޔާ ްސުވާލެއް ްއިތުރު ވަިކ

ްމާގިަން ްދަްނނަވާނެ ްވަކި ްއިތުރަކަށް ްައނެއްހެން ްއަރުވާނަން.ްދެން ޖަވާބެއް

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުިރއްާޔ ްއޮތްހެނެއް. ްމިަވުގތަކު ްހިއެއްުނވޭ  1390ވާހަކަތަެކއް

ްރައީސް.ް

ް

ްމެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅުްޝުކުރިއްޔާ ްމުޤައްރިރު ްމިހާރު ްއާދެ، ބަރު.

ްއިޞްލާޙާިއް ްމިޮއތީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްގުިޅެގން ްނިންމެވުާމއި ދައްކަވާ

ްފޮނުއްވާފަިއާވް ްއިޞްލާުޙ ްއެހެންވީމަ، ްދިމާވެފައި. ްބަލާލަން  1395ދިމާލަށް

ްފުރުޞަުތް ްހުށަހެޅުްއވުމުގެ ްއިޞްލާޙު ްމެންބަރުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަާލއިލާ ްމިޖެހެނީްއެރުވުމަށް ްބަަލއިަލން ްއަޅުަގނޑު ްުފރަތަމަ އިރު

ްސަމީރުް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ް ްނަންބަރު ްކަުރދާސް ްއިޞްލާޙު ްފުރުޞަުތ8ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްހުށަހެޅުމަށް .

 1400ްއަރުވަން.ް

ް

ްމިްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުރިގޮތަްށްޝުކުރިއްާޔ ްޫރޙު ްމަޖިލީހުގެ ްއަދުެގ
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ްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑްްއަްޙމަދުްސަީމރު ނޑަްށވެްސްކޮްށދެވެންްއޮތްްކަމެްއްކޮށްދެވޭޯތްއަުޅގަ ަބލައިފައިްއަުޅގަ

ްމިމާއްދާތަކަްށް ްފާހަގަކޮށްލަްނ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޭއގެތެރެުެިއން ްދެން ބަލައިފިން.

ްއިޞްލާ ްމިދަންނަވާ ްުހރި ްހުށަހެޅިފައި ްކޮންމެހެންްއަޅުަގނޑު  1405ޙުތައް

ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެކަމަށް.ް ްމަނިކުފާނު ްއުންުްމީދުކުރަްނ އަޅުަގނޑު

ްމިދަންނަވާް ްއަޅުަގނުޑ ްނޫނަސް ްކޮމިޝަން ްސިވިލްސަރވިސް ކޮންމެހެން

ްއިޞްލާޙުތައްެވްސް ްމާއްދާ ްހުރި ްހުށަހަޅާފަުައި ްކޮމިޝަންތަކަށް އެހެން

ްފަސޭހަފު ްެއހެންވީމަ، ްއަޅުަގނުޑްނަންގަަވއިދެްއވާނެކަމަށް. ޅަށްޓަކަިއ

ްވާހަކަ.ް ްަނގާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެްއޗެްއ ްހުރިހާ  1410ްދަންނަވާލާނަން

ް

ްފަހުންްްްރިޔާސަތުންްވާހަުަކަެދއްެކވުން: ްއެހެންޫނނިއްޔާ ްފަސޭހަވާނެ. ްދަންނަވާލަދެްއވިްއޔާ ްމިބައި މިހާރު

ްމިް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްދިމާވެދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރު ްއަާރގޮތް އޮޅުން

ް ްޭއަގިއްސިވިލް ްއިޞްާލޙުތައް ްހުރި ްފޮނުއްވާފަިއ ްކޮމިޝަނަށް ސާރވިސް

 1415ްހުރިްވާހަކަްދައްަކވާލަދެްއވިްއާޔްރަނގަޅީ.ް

ް

ްނޯޓްްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއިދާރީމޭޒުން ްދަންނަވާލީމަ ްނަންބަރުން ްކަރުދާސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްވާހަަކދެއްެކވުން: ްަސމީރު ްފަސޭހަްއަްޙމަދު ްދަންނަވާލަން....ްޮކށްލެއްވީމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްފެންނާތީ ްފުޅުވާނެކަަމށް

ް

 1420ްމައްސަލަެއއްނެތްްދަންނަވާލާ.ްވިދާޅުވެެދްއވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަުަކަެދއްެކވުން:

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްނަންބަރު 8ްފުރަތަމަ .8ްް ްކަރުދާހާއި 9ްްަވނަ ްކަރުދާހާއި ްވަަނ16ްްވަނަ

ްްެކވުން:އަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއް 11ްކަރުދާސް ،15ް ،18ް ،22ް ،56ް ،53ް ްހަމައެކަްއެޗްއ54ްް، އެއީ

ްއެހެންވީމަ،ް ްއޮޅުެމއްހެން. ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއޮތީ. ހުށަހަޅާފައި

ްއެހެންވީމަ،ްޖުމްލ53ް،54ްްަ ްޫދކޮށްލަން ްައޅުަގނޑު  1425އިޞްލާުޙ16ްްެވސް

ްއަ ްބަލާފައި. ްހުރިގޮތަށް ްރޫޙު ްމިައދުގެ ްމިދޫކޮށްލަނީ ނުޑްއަޅުަގނޑު ުޅގަ

ްޑްރާފްޓްކުަރއްވާަފއިާވގޮތަްށް ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ އުންުްމީދުކުރަން

ްފާސްެވގެންދާނެކަމުެގް ްއެގޮތަށް ްފެންނާނެތީ ްރަނގަޅުކަމަށް އޮތުމުން

ްދެންް ްމިދޫކޮށްލީ. ްމިގޮތަށް ްއިޞްލާޙުތައް ްއަޅުަގނުޑެގ އުންުްމީދުގައި
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ްޢާންމުގޮތެްއގައިް ްއޮންނާނީ ްހުށަހަޅާފަިއ ްުއސޫލަކަްށްްއަޅުަގނުޑވެސް  1430ެއއް

ްވިދާޅުވިފަަދއިްން ްމުޤައްރިރު ްކޮމިީޓގެ ްއަދި ްމެންބަުރ ްޢިއްޒަތްތެރި މާލޭގެ

ްމިދެންނެވީް ްމާއްދާ ްހުރިހާ ްއުސޫލަށް ްއެްއ ްތެރެއިން އެމަފްޙޫމްގެ

ްހުންނާނީ.ް ްހުށަހަޅާފައި ނޑުވެްސ ްއަުޅގަ ްއެޕްލަިއވާޮގތަށް ކޮމިޝަންތަކަކަށް

ްދޫކޮ ްެއޮގތަށް ްއެބައިަތއް ްކޮމިޓީްންއެހެންވީމަ، ްޚާއްަޞގޮތެްއގައި ށްލީ

ްގެްނދިއުމަށްޓަކަިއް ްކުރިއަށް ްެއއްގޮތަށް ްޑްރާފްާޓއި  1435ތައްޔާރުކުަރްއވާފަިއވާ

ްއެހެންނަމަވެސް،ްފާހަގަކޮށްލަްންއަޅުަގނޑު،ް ްބުރަެވވޭތީ. އަޅުަގނޑަްށވެސް

ް ްތެރެއިން ްއިޞްލާޙުތަކުގެ ްހުށަހެޅި 14ްްއަޅުަގނޑު ްއިޞްލާޙާއި 36ްވަނަ

ް ްއިޞްލާޙު 32ްްވަނަ ްއިޞްލާޙު ްއަދ53ްްިވަނަ ްއެއީ ްއިޞްާލޙު ވަނަ

ް ްބާއްވާ ްނުނަގާ ްބާްއވާ ްދަންނަވަމުނ4ްްްމިވަގުތަށް ްކަމުަގިއ އިޞްލާޙު

ްދަންނަވަން.ް ްޝުުކރު ްފުރުޞަތަށް ްދެްއިވ  1440ްއަޅުަގނޑަުަްށ

ް

ނޑުްްްރިޔާސަތުންްވާހަުަކަެދއްެކވުން: ްއަުަުޅގަ ްދެްނ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްެތރި ްުޝކުރިްއޔާ އާދެ،

ްޢިްއޒަތްތެިރްފުރުޞަ ްގެ ްގދ. ްދިމާވީމަ ްމިހެން ްމިއޮީތ ްއަރުވަން ތު

ްފުރުޞަތުް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަލީއަށް. ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

 1445ްވަނަްމާއްާދގެް)ށ(.12ް،4ްްއަރުވަންްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްމާއ4ްްޝުކުރިއްޔާ ްވަނަ ްގެ ް)ށ( 5ްްްުދާގެ ްށް

ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްކުރުން. ްއިޞްލާޙު 4ްްއަންނަނިވިގޮތަށް ްސިވިލްސަރވިްސއަީކ5ްް)ށ(

ްހެދުން.ްދަޢުްވާހަުަކަެދއްެކވުން: ްޚިދުމަތަކަށް ްޖަވާބުދާރީވާ ްބާރުތަކަށް ްހުރިހާ ްހިންގުމުގެ ލަތް

ްރައީސް.ް ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ ްމިހުށަހެޅުމަކީ.  1450ްމިއީ

ް

ްމެންބަރަށްްްްތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުރވަްނ.ްހދ.ްގެ ްފުރުޞަތު هللاްއަޅުަގނޑު

ްނަޞީރު.ް

ް1455 

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް
ްްއްކެުވން:ަނޞީރުްވާހަކަދެްهللاްޢަބްދު
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ް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެގ ްގދ. ްދެންވެސް ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

 1460ްމެންބަރު.ް

ް

ްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 4ްްޝުކުރިއްޔާ ްގެ ް)ށ( ްމާއްާދގެ ްެއްއ9ްްވަނަ

ްްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްގޮތަށް ްއަންނަނިވި 4ްްއިޞްާލޙުކުރުން. ްވަިކ9ް)ށ( ްސިޔާސީ .ް

ްސަބަބުންްްވާހަުަކަެދއްެކވުން: ްނުކުުރމުގެ ްނުވަތަ ްތާއީދުކުރުމުގެ ްަވކިކަމަކަްށ ްނުވަތަ ޕާޓީއަކަށް

 1465ސިވިލްސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަފް ކަމެއް ފަހިކޮފް ދުވަތަ ކަމެއް 

 ތްތެރި ރައީސް. ދަތިކޮފް ދުހެދުދްކ މިއީ މިހުފަހެޅުމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ

 

އާދެކ ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެދްބަރު. ތާއީދުކުރައްވާ މެދްބަރަފް   ރިޔާސަތުދް ވާހަކަދެއްކެވުދް:

ްޢަބްދުފުރުޞަތު އަރުވަދް.  ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެ هللاްހދ.

 1470ްނަޞީރު.

ް

ްތާއީދުކުރަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް

ްްހަކަެދއްކެުވން:ަނޞީރުްވާهللاްޢަބްދު

ް

ްއުތުރުބުރީގެްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތިލަދުންމަތީ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި  1475ޝުކުރިއްޔާ

ްއަރުވަން.ް ްފުރުޞަތު ްސަމީރަށް ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް.14ްްކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް
ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްހުށަހަޅަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްވަަނ4ްްޝުކުރިއްޔާ

ްމާއްދާތައްްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ްދެންހުރި ްއިތުުރކޮށް ްމާއްދާއެއް ްފަހަތަށް  1480މާއްދާގެ

ްުމސްތަޤިއްލުކަމާިއް ްކޮމިޝަްނގެ ްސިވިލްަސރވިސް ތަރުތީބުކުރުމަށް.

ްއަމަލެއް ްފަދަ ްގެއްލޭ ްމިމާއްދާްްމިނިވަންކަން ްއަޅުަގނޑު ނުކުރުން.

ްދަންނަވާލާނަން.ް ްސަބަބުވެސް ްޖެހުނު ްހުށަހަޅަން ްމިގޮތަށް މިއިޞްލާޙު
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ްކޮމިޝަންތަކެްއެގް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިކޮމިޝަންތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމަޖިލީހުންވެސްް ްރައްޔިތުން ްއަދި ްމިމަޖިލީހުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ  1485ގޮތުަގއި

ްއެ ްޤާނޫނުަގިއ ްހިންގުމަށްޓަކަިއްއެކޮމިޝަންތައް ްމިނިވަންކަާމއެކު ކަން

ްމެންބަރުންނަކީް ްކުރަްއވާ ްޢައްޔަން ްއެކޮމިަޝނަށް ހަވާލުކޮށްފަިއވާއިރު

ްބައެއްކަްން ްމިނިވަން ްއެމީހުންނަކީ ްރަްއޔިތުންނަށްވެސް މިނިވަންކަމާއެކު

ް ްއެމީހުންގެ ްހުންނަންޖެހޭްޢައެނގޭެނގޮތަށް ްކަންތައްަތްއ ް މަލުތަކާއި

ނޑުްމިދަންނަާވލަނީްއެްއވެްސްްބައެްއގެްގޮުތަގއި ްދެކެން.ްއަުޅގަ ނޑު  1490އަުޅގަ

ްނުދެކެން.ް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަަމކަށް ްާވހަކައެއް ްބޭއިންޞާފު ބޭފުޅަކަށް

ްދަންނަވާލަންޖެހޭް ްައޅުަގނޑަށް ްމިވަގުތަށް ްހުރެެގން ްމިތަނުަގއި އަޅުަގނޑު

ްޖުމްހޫރީް ްދުށީމު ނުޑ ްއަުޅގަ ްަޤބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ކަމެއްކަުމގައި

ްރަީއްސްދުވަހު ްކޮމިަޝނުގެ ްިސވިލްސަރިވސް ްސްޓޭޖްަގއި ްޖަލްާސގަިއ ގެ

ްހާޒިރުވެް ްހަމަ ްއެއްހަމަެއްއގައި ްއެކުަގއި ްވަޒީރުންނާެވސް ްއެހެން  1495ދައުލަތުގެ

ނުޑމެންނަށްްފެނުނުްމަންޒަރަކީްމިއީ.ްދެންްމީެގް އިންނެވިތަން.ްއަދިްއަުޅގަ

ްކިހިނެއްކަން ްހިނގަމުންދަނީ ްކަންތައްތައް ްހިނގާ هللاްްފަހަތުން

ްއިންެނިވް ްޖެނެރަލްެވސް ްއޮޑިޓަރ ްއެހެންވީމަ، ދެކެދެނެވޮިޑގެންވާނީ.

ްސިވިލްސަރވިްސް ްއެހެންނަމަވެސް، ްއިްނނެވީ. ްތިީރގައި އެތަނުަގއި

ްރައިްޓްސް ްިހއުމަން ްސްޓޭޖްަގއި. ްއިންނެވީ ްަރއީސް  1500ކޮމިޝަންގެ

ްފަހަތުގައި.ްއެހެންވީމަ،ް ްއޭގެ ްއިންެނީވްސްޓޭޖަކުނޫން ކޮމިޝަންގެްރައީސް

ްމިއާމެުދްމީގަ ްއެހެންީވމަ، ްއެބަހުރި. ްތަފާތުތަކެއް ްއުސޫލެއްނެތް. އި

ްހިންގިދާނެޯތް ްހިންގުުމގަިއ ްމިކޮމިޝަންތައް ްމިިނވަންކަމާއެުކ ސުވާލުއުފެދޭ

ނުވަތަްހިންގާތޯްމިސުވާލުްމުޖުތަމަޢުގެްތެރޭގައިްކުެރވޭްގޮަތކަށްްއެްއވެްސް

ް ްދަންނަވަންެވގެންްޢަބޭފުޅެއްގެ ްހުރެެގންނުވާނެއޭ  1505އަޅުަގނުޑްްމަލު

ްސަބަބުްން ްމިއިޞްާލޙުގެ ްއެހެންވީމަ، ްހުށަހަޅަނީ. މިއިޞްލާޙު

ްއަދާކުރުމުަގިއް ްޒިންމާތަްއ ްމަސްއޫުޫލިއްޔަާތއި ްއެބޭފުޅުންގެ އެބޭފުޅުންވެސް

ްގޮތަކަށްް ްއޮންނަ ްއެބޭފުޅުންނަށް ްއިްޙތިރާމް ްއިތުބާރާއި މުޖުތަމަޢުގެ

ް ްހަަމގައިުމވެްސ ްުކރެއްވުމަކީ ްއެކަްނކަން އެބޭފުޅުންެގްއެބޭފުޅުން

ްކުަރްއާވް ްމިދެންނެވީ ްނެރުންތަކާއި ްނެރޭ  1510ކޮމިޝަންތަކުން
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ްލިބިގެންދާނެް ްއިތުބާުރ ްރައްޔިތުްނގެ ްހަމަަގއިމުވެސް މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅަނީ. ްމިއިޞްލާޙު ްެދކޭތީ ނޑު ްއަުޅގަ ކަމެއްކަުމގައި

ްއަޅުް ްމިއީައކީ ްދަންނަވާލަން ްހުށަހަޅަމުންވެސް ނުޑްމިއިޞްލާޙު ގަ

ްދަންނަވާލުމަކުންނެްއް ްވާހަކަ ްބޭފުޅެްއގެ ްވަކި ްނިސްބަތްކުރާ ވަކިބޭފުޅަކަށް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަުމގަިއ ްއިޞްލާެޙއް ްނިސްަބތްވާ ްއެބޭފުޅަކަށް  1515އެއީ

ްމިއިޞްލާުޙްމިހުށަހަޅަނީް ްވާހަކަދަންނަވަމުން ްނުކުރާ ްހިނދު ޤަބޫލުނުކުރާހާ

ްމިމިނިވަންކަމާ ްކޮމިޝަންތަކެއްގަިއވެސް ްހުރިހާ ްމިކަންކަްންމުޅި ެއކުަގއި

ްއިޞްލާޙުް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްފެންނާތީވެ ްއަުޅަގނޑަށް ްކަމަށް އޮންނަންޖެހޭނެ

ް ްދެނ4ްްްދަންނަވާލާނަން. ްިއތުރުކޮށް ްމާއްދާއެއް ްފަހަތަށް ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްކޮމިޝަންގެް ްސިވިލްސަރިވްސ ްތަރުތީބުކުރުން. ްމާއްދާތައް  1520ހުރި

ްއަމަ ްގެއްލޭފަދަ ްމިނިވަންަކން ްނުކުރުންުް.ްމުސްތަޤިއްލުކަމާ ލެްއ

ްކޮމިޝަންެގް ްމެންބަރަކު، ްެއްއވެސް ްކޮމިޝަުނގެ ސިވިލްސަރވިސް

ްުސވާުލް ްމެދުަގއި ްއާންމުންގެ ްމިނިވަންަކމާމެދު މުސްތަޤިއްލުކަމާ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކޮްށގެންނުވާެނއެވެ. ްއަމަލެއް ްއެއްެވސް އުފެދިދާނެފަދަ

ްއުންުްމީދުކު ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހުށަހެޅުމަށް ްައޅުަގނުޑގެ ްމީގަިއްރައީސް،  1525ރަން

ްވޯުޓް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެިރ ްގުްޑިވލްގައި ްހެޔޮގޮތުަގއި ހަމަ

ްމުހިންމުް ުަރަށް ްވަ ްިމއީ ްދެކޭގޮުތގައި ނުޑ ްއަުޅގަ ދެއްވާނެކަމަށް.

ްހުށަހަޅާލަން.ް ްމިހުށަހެޅުން ްދެކޭތީވެ ްއަުޅަގނޑު ްކަމުގައި މަފްޙޫުޫމެއް

ްހުށަ ްކުލައަުަށް ްމީހާގެ ްހުށަހަޅާ ްއުންމީދުކުރަން ްމީހާްއަޅުަގނޑު ހަޅާ

ްނަތީޖާް ްބޭނުންވާ ްދެއްވަން ްތިބޭފުޅުން ްޯވުޓން ްނުބައްލަވައި  1530ހުރިގޮތަށް

ްރައްޔިތުްނެގް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްިމއީ ނެރެދެއްވާނެކަުމގަިއ،

ްއެގޮތަްށް ްެއކަން ްވާީތވެ ްޤާނޫނުއަސާސީެއއްކަމަށް ްހެދޭ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި

ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ނުޑްހަމަޖައްސަވައިެދއްވާނެ ްއަުޅގަ .

ްއެހީެތރިކަމާއެުކގަިއް ްމެންބަރުެގ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތޮޅުެގ ްތ. އުންމީދުކުރަން

ްއެމަނިކުފާނުް ްމިހިރީ. ްގެންގޮސްފައި ްހުށަހަޅަުަމުން ްއިޞްލާޙު  1535އަޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްޝުކުރިއްާޔ ްކަމަށް. ްތާއީދުކޮްށދެއްވާނެ މިއިޞްލާޙަށްވެސް

ްރައީސް.ް
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ް

ްމެންބަރަށްްްްން:ެދއްެކވުރިޔާސަތުންްވާހަުަކަ ްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްކޮޅުމަޑުުލގެ ްއަުރވަން. ްފުރުޞަތު  1540އަޅުަގނޑު

ްރިޔާޟްްރަޝީދު.ް

ް

ްމެންބަރުގެްްޟްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހއ.ގެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ްްވާހަކަެދއްެކވުން:ރަޝީދުް ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް1545 

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާަފއިްހުރިްވަރަށްްގިނަްިއޞްލާޙުތައްްމިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމެންބަރު.ް ްޢިއްޒަތްެތރި ްހއ.ގެ ްެއހެންނޫންތޯ ްބަލައިގެންފައިވޭ މަޖިލީހުން

ްޢިއްޒަތްެތރި ްހއ.ގެ ްވަރަށްްްއެހެންވީމާ، ްހުރި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ މެންބަރު

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްިމ ްއިޞްލާޙުތައް ގިނަ

ްނުވަަތް ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްކުަލޔަކަށް ްދާކަން  1550ބަލައިގަންނަމުން

ްނުބައްލަވާކަްން ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކަްށ ްކަހަުަލަ ތިވިދާޅުާވ

ވިދާޅުވީަމ.ްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު.ްދަންނަވާލަންްއެހެންް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ނޑު ްއަުަޅުގަ ދެން

ްދެްން ްގެންދަވާފައި. ްވަނީ ްހުށަހެޅުން ްއޮތް ްދެން ްސަމީރު އަޙްމަދު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްގދ.ެގ ްދެން ްކޮމިޝަން.. ްިސވިލްސަރވިްސ  1555އެހެންވީމާ،

ްމުޙަންމަދު ްކަރުދާްސްްމެންބަރު ްއަުރަވން. ްފުރުޞަތު ްޢަލީއަުަށް ވަޙީދު

ް ް.16ްނަންބަރު

ް

ްމަސައްކަްތްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްހަދިޔާއެްއެގްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްމަސަްއކަތަްށ ްކުރައްވާ ްތި ްނިންމުމަށް ްައވަްސކޮށް  1560ްއަވަހަށް

ްްކަެދއްެކވުން:ވާހަުަ ްިމ ނޑުގެ ްއަުޅގަ 16ްގޮތުން ްވާހަަކ.17ްް، ްގެންނަ ްއަނބުރާ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި 16ްްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ ްގެންދެީވ17ްްއާއި ވެސް

އެހެންނޫންތޯ.ްއާދެ،ްއެހެންވީާމ،ްމިހާހިސާބުންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިް



 59 

ްފޮނުއްވާފައިވާ ްދެންްްބާބަށް ްއެހެންވީމާ، ްނިމުނީ. ްހުށަހަޅާ  1565އިޞްާލޙުތައް

ްދެންް ްކަރުދާސް ްކޮމިޝަންގެ ްއެންިޓކަރަްޕޝަން ނޑު އަުަުޅގަ

ްކަރުދާްސް ްމަްއޗަށް ްއަތްޕުޅު ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑުމެން އަުަުޅގަ

ްވަރަްށް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްާއދެ، ްއެދެން. ނެންގެވުން

ްޢާންމުޢަ ްއަމީން ްކޮމިޓީންްްދަބުވެރިކަމާއެކު ްޑްރާފްޓިންގ ްއެދެން އަރިހުން

 1570ްފޮނުއްވާފަިއާވގޮތްްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް.ް

ް

ް

ްކޮމިޓީްންްމޭުޒންްިއއްެވވުން:އިާދރީ ްޑްރާފްޓިންގ ްބާބު ްކޮމިަޝންގެ އެންޓިކަރަޕްޝަން

ް.ްޑްރާފްޓްކުރަްއވާފައިްާވގޮތްްިއއްެވވިެއވެ

ް1575 

ް

ްއަމީންޢާންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއަރިހުްންޝުކުރިއްާޔ ްމުޤަްއރިރު ްކޮމިީޓގެ ްޑްރާފްޓިންގ މު.

ްޚިޔާުލް ްގެްނގުޅުްއވި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓިންގ ްއެކުލަވާލެްއވުުމގަިއ ްމި އެދެނީ

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމާލޭގެ ްދަންނަވާލަދެއްވުމަށް. ްކުރުކޮށް ހަމަ

 1580ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

ްހަމަްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްރައީސް. ްއިތުރަްށްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅަގނޑު ްދެން ްދެނުކުތާއެއް

ްއުސޫލުަތްއްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަހމަ ްއޮތީ. ްފާހަގަކޮށްލަން ްވަިކން ްުގޅިގެން މިކޮމިޝަނާއި

ްއަދިް ްެޕނަލުން ްޑްރާފްޓިންގ ްއެކުަލާވލެއްވުުމގައި ްމިހުރީ. އެްއގޮތަކަށް

ްދެ ްކޮރަޕްޝަންާއއި ްމި ްއދ.ން ްރިޢާޔަތްކުރެްއވި  1585ކޮޅަްށްކޮމިޓީން

ްރިޒޮިލުއޝަންތަކުަގިއް ްޤަރާރުތަކާއި ްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް

ްބައިވެިރވެފައިުހިރް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަދި ްއުޫސލުތަކާއި ްއެ ްކަންތައްތަކާއި ހުރި

ްބަދަލަކަށްް ނުޑ ްމަިއގަ ްދެން ްަކންތައްތައް. ްޤަރާރުތަކުގައިހުރި މިފަދަ

ްފާހަގަކޮ ްމަފްޙޫމް ްެއއް ްއޮތް ްގެނެވިަފއި ްބޭނުން.ްއެއީ ނޑު ްއަޅުގަ 4ްށްލަން

ްއޮްތް ްގައި ް)ށ( ްބާރުަތކުގެ ްމަސްޢޫިލްއޔަތުތަކާއި ްމާއްދާގެ  1590ވަނަ

ކޮރަޕްޝަނުން،ްއެންޓިްކަރަްޕޝަންްބޯޑުންްކޮމިޝަނުންްތަޙްޤީޤުކުރާްބަލާް

ްކަންތައްަތްއް ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްޝަރީޢަތަށް ްގުިޅގެން މައްސަލައަާކއި
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ްޕް ްސީދާ ްހުށަހެޅުމުގައި ްޖެނެރަލްއަށްކަންްޝަރީޢަތަށް ރޮސެކިއުޓަރ

ްއަިދް ްމެދުވެިރނުކޮށް ްއިދާރާއެްއ ްެއހެން ްސަރުކާުރގެ ފޮނުވަނީ

ްެއްއް ްމިކަމުގައިެނތިްސީދާ ްކޮންމެހެން ްަބއިވެުރވުމެއް  1595ބަންޑާރަނާއިބުެގވެސް

ްމުސްތަޤިއްުލް ްކޮމިޝަނުން، ްއެއް ްމުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނުން،

ްދަޢުވާކުރުމަ ްޖެނެރަލަކަށްަކން ްއަޅުަގނުޑްޕްރޮސެކިއުޓަރ ްފޮނުވަނީ. ށް

ްިމް ްކަުމގަިއވިޔަްސ، ްނުދެންނެވި ްތަފްސީލުތައް ްއިތުރު ކޮންމެހެން

ްމިހާރުވެސްް ްރާއްޭޖަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކަންތައްަތްއ ކޮރަޕްޝަންގެ

ްވަރަްށް ްމައްސަލަތައް ްދިމާވާ ްނެތުމުން ްިމހެން ްބަލާއިރު  1600ހިނގަމުންދާގޮތަށް

ްޚާ ްމިކަން ްފާހަގަކުރެވެމުންދާީތ ްފާހަގަކޮށްލަން.ްބޮޑަށް އްޞަގޮެތއްަގިއ

ްޝުކުރިއްާޔ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.
ް

ްމިހާހިސާބުންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާދެ، ްމުޤައްރިރު. ްޢިއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

ްތިއްބެިވް ްފޮނުއްާވފައި ްއިޞްލާހު ްއޮތީ ްދަންނަވާަލން ްދެން  1605އަޅުަގނޑު

ްއިޞްލާޙުތައް ްމެންބަރުންގެ ްމިގޮތުންްްޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅުމަށް.

ްމިް ްސަމީރު، ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ތިލަދުންމަތީ

ްއަނބުރާ.ްގދ.ެގްޢިއްޒަތްތެިރް ްގެންދަވާފަިއްއެހެންނޫންތޯ ްވަނީ އިޞްލާޙު

ްއަރުވަން.ް ްފުރުަޞތު ނޑު ްއަުޅގަ ްޢަލީއަށް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

 1610ްއްދާގެް)ހ(ްއަށް.ަވނަްމ19ް.9ްާކަރުދާސްްނަންބަރުް

ް

ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމިބާބަށްވެސްްައޅުަގނޑުްހުށަހަޅާފައިާވްްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްފާޅުކޮށްލުމުެގްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްމިބާބުގަިއ ްއިޚްލާޞްތެރިކަން ްނިޔަތާއި ްހެޔޮ އިޞްލާޙު

ްގޮތުންް

 1615ްހަކަ.ްުޝުކރިއްޔާ.އަނބުރާްގެންނަްވާްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްއެީކގައިްގެންދެީވއޭތޯްމިބާބު..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްމިމާއްދާ.ްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް
 1620ްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް
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ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޢިއްޒަްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެކުނުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްެދން ްއާދެ، ްުޝކުރިްއޔާ. ތްެތިރްއާދެ،

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްهللا ްއިޞްލާޙު. ްފޮނުއްވާަފއިާވ ވަަނ26ްްނަޞީރު

 1625ްކަރުދާސް.

ް

ނޑ26ްްުޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްަވނަްކަރުދާހުގައިްމިއޮތްްއިްޞލާޙުްއަޅުގަ

ްގެންްވާހަކަެދއްކެުވން:ްަނޞީރުهللاްޢަބްދު ްއަނބުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްއަދި ްގެންނަން. ްއެހެްންއަނބުރާ ްބައެއް ނަ

ްދަންނަވާލަންް ްދެއްވައިިފއްާޔ ްފުރުޞަތު ްމިަވގުުތ އިޞްލާޙުތަްއވެސް

 1630ްޤަސްދުކުރަން.

ް

ްއާދެ،ްކަރުދާސްްނަންބަރުްވިާދޅުވެދެްއަވއިފިއްޔާ..ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ނޑުްމިދެންނެވީްްމެްނބަރުްްދެކުނުުބރީްތިލަދުންމަތީ ްވަނ29ްްަންްޮއތީްވަނަްކަރުދާސް.ްދ26ްެފުރަތަމަްއަޅުގަ

 1635ވަނަްޞަފްާޙ36ްްވަަންޞަފްޙާ.ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް.ްދެނ28ްްްއިޞްލާޙު،ްްވާހަކަެދއްކެުވން:ްަނޞީރުهللاްޢަބްދު

ް ްޖެނެރަލް. 34ްްއޮޑިޓަރ ްކޮިމޝަނަރ. ްއިލެކްޝަން ްޞަފްޙާ، 35ްވަނަ

ް ްކޮމިޝަނަރ. ްއިލެކްަޝން ްޞަފްޙާ، ްޞަފްޙާ،47ްްވަނަ ަވނަ

ް ްޖެނެރަލް. ްސަރވިަސްސްްވަނ54ްަޕްރޮސެކިއުޓަރ ްޖުޑިޝަން ޞަފްޙާ،

ް ްކޮމިޝަން.56ްްކޮމިޝަން. ްސަރވިސަސް ްޖުޑިޝަލް ްަޞފްޙާ ވަނަ

 1640ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްއަްއޑުއަތޮުޅެގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްވަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްޙުސްުނއްސުޢޫދު. ްމެންބަރު ަޑިއގެްންޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުތުރުބުރީގެ ްތިލަދުންމަތީ ްއާދެ، ނެތް.

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްގެންދަވާފަިއްއެހެންޫނންތޯ. ްގެންދެވީޯތ،22ްސަމީރު .1645 

ް 22ްބޭއްެވވީތޯ. ،ް ްނަންބަރު 22ްކަރުދާސް ްއާނ،ް، ްެޖނެރަލް. ޮއޑިޓަރ

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ، ްއެންޓިްމަޢާފް.. ްމި ން

ްހުށަހެޅުއްވުންތަްއް ްހުށަހަޅުއްވާފައިހުރި ްކޮމިޝަނަށް ކަރަޕްޝަން
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ްއަނެއްާކް ްދެން ްއެހެންވީމާ،ްމިހިސާބުން ްދެން ްނިމުނީ. ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާ

ްމިކަރުދާހަށް.ް ްޖެނެރަލް، ްޮއޑިޓަރ ްއޮތީ ްބަލައިލަން  1650އަޅުަގނޑުމެން

ްމަ ްއަތްޕުޅު ްކަރުދާސް ްއެ ްމެންބަރުން ްނެންގެވުންްޢިއްޒަތްތެރި އްަޗށް

ްއެދެްނ،ް ްޢަދަބުވެރިކަމާއިެއކު ްއަރިހުން ްއަމީންޢާންމު ނޑު ްއަުޅގަ އެދެން.

ްކޮމިޓީްން ްޑްރާފްޓިްނގ ްކަރުދާސް، ްމިޮއތް ްޖެނެރަލްއަށް އޮޑިޓަރ

ްފޮނުވާފައިވާްގޮތްްދަންނަވާލަެދއްވުމަށް.ް

ް1655 

ް

ޓީންްޑްރާފްޓްކުަރއްވާަފއިވާްގޮްތްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްގެްބާބުްޑްާރފްޓްކުރާްކޮމިްްއިާދރީމޭުޒންްިއއްެވވުން:

ްއިްއވެިވެއވެ.ް

ް

ް1660 

ްޑްރާފްޓިންގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްބަިއ ްޖެނެރަލްގެ ްއޮޑިޓަރ ުެއްެސީވ ްައޑުއެ ްތިޔަ އާދެ،

ްދެންް ްއަީމޢާންމު. ްޝުކުިރއްޔާ ްގޮތް. ްއެކުަލވާލަްއވާފަިއާވ ކޮމިޓީން

ްއެކުލަ ްމި ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްމުޤައްރިރަށް ވާލެްއވުމުަގިއްއަޅުަގނޑު

ްއެދެން.ް ްވިދާުޅވެދެްއވުން ްނަމަވެސް ްުކރުކޮށް ްހަމަ ްވާހަކަ ގެންގުުޅްއވި

 1665ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްބެނެފިޓަށްޓަުަކައި.ް

ް

ްމުސްތަޤިއްުލްްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްޖެނެރަލް ްޮއޑިޓަރ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ

ްމުސްތަޤިއްލުްމަޤާމެއްްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިއޮީތ ްހަމަ ްަކނޑައެޅިަފއި ްގޮތުަގއި ގެ

ްވަިކް ްމިއީ ްތަފާތަކީ ްދެން ްުއސޫލުގެމަތިން. ްެއއް ކޮމިޝަންތަކެޭކވެސް

ްކޮމިޝަންތަްއް ްއެ ްއެހެރީ ްދެން ްމަޤާމެއް. ްހުންނަ  1670ފަރުދެއް

ްދެންް ްަތފާތަކީ. ނޑު ްމަިއގަ ްެއއީ ްއެކުެލވޭ ްމަްއޗަށް މެންބަރުންތަކެއްގެ

ރުްޖުމްލަގޮތެއްަގއިްދަޢުލަތުގެްމުދަލާއިްފައިސާްހިމެނޭްމަސައްކަތަށްްބަލާއި

ްހުރީް ްރަނގަޅަށްތޯ ްހިސާބުތައް ްއޮޑިޓްކޮށް ްބަލާ، ްތަންތަނެއް ހުރިހާ

ްބޭނުންވާނެް ްކުރުމަށް ްެއކަންކަން ްމަސްޢޫލިއްޔަތާއި ްބެލުމުގެ މިކަންކަން

ްމެދުވެރިނުކޮްށް ްފަރާތެއް ްއިތުރު ްޖެނެރަލްއަށް ްއޮޑިޓަރ ްބާރުތަކެއް  1675ހުރިހާ
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ްލި ްމިއޮތް ނޑަެއޅިފައި ްކަ ްަމސްޢޫލިއްޔަތު ްމީގައި ްމިއޮތީ. ވަަނ4ްްބޭގޮތަށް

ްއެބައޮތް.ް ްގައި ް)ށ( ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްފާަހގަކުަރއްވާނެ މާއްދާގައި

ްތަންތަންވެްސް ްއިތުުރ ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ްތެުެރެ ްމަސްޢޫލިްއޔަތުެގ ްޮއިޑޓްކުރުމުގެ ްޖެނެރަލް އަްށްއޮޑިޓަރ

ް ްމިއޮތީ ްތަފާތަކަށް ްެދން ްފުރުޞަތު. ްމާއްދ6ްްާޙަވާލުކުރުމުގެ  1680ވަނަ

ްމުއްދަުތް ްމެންބަރުކަމުގެ ްމުއްދަުތ، ްކޮމިޝަންަތކުގެ ޢާންމުގޮތެއްަގއި

އަހަރުްަދއުެރއްަގއި.ްއެހެންނަމަވެސް،ްޮއިޑޓަރްޖެނެރަލްގ65ްްެމިއޮންނަނީް

ް ްމިއޮތީ ްނިންމަާވފައި ްކޮމިޓީން ްަދއުރަށް.ްއަހަރުދުވ7ްަމަޤާމުގައި ްއެއް ހު

ް ްއިތުރުކުރަންޏާ ްޮކމިޝަންތަކުގަިއ5ްްއަދި ްއިތުރުުނވާގޮތަށް. އަަހރަށްވުރެ

ް 5ްްމިއޮންނަނީ ްއިތުރުކުރަންޏާވެސް ްދައުރު ްއެއް  1685އަހަރަށްވުެރ5ްްއަހަރުގެ

ް ްޖުމްލަ 11ްްއިތުރުނުާވގޮތަށް. ްޖެނެރަލްގެ ްއޮޑިޓަރ އަހަރު.12ްްއަހަރު.

ްސަ ްއޭގެ ްދަންނަވަންޏާ، ްކުރުކޮށް ްިވސްނާވަަޑއިގަީތްދެން ްކޮމިޓީން ބަބަކީ

ްވެފައިް ްމަޤާމަކަށް ްބޭނުންވާ ްހުނަރުވެރިކަން ްފަންނީ ްޚާއްޞަ މިމަޤާމަކީ

ްތެރެއިްން ްއެމަސަްއަކތުގެ ްބޭނުންވެފައި ްަވރަށް ްއެކަީށގެންވާ ތަޖުރިބާވެސް

ްމުއްދަތުް ްއެ ްހުރުމާއެކު ްތަޖުރިބާތައްވެސް  1690ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ

ްބޭްއވުން ްމަޢުލޫމާތާއިްްއިތުރުކޮށްލާފައި ްފަންނީ ްކަމެއްކަމަށް ްމުހިންމު އެީއ

ްގެނެވޭެން ްހައިސިއްަޔތަށް ްމިމަޤާމުގެ ްބޭނުން ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ތަޖުުުރިބާގެ

ްގެންނަވާަފިއް ްތަފާެތްއ ްކުޑަ ްމުއްދަތަށް ްއެ ްބައްަލވާފައި ްމި ގޮތެްއކަމަށް

ްދަންނަވަންޖެހެނީް ްހަމަ ްއަނެއްާކވެސް ްއެހެންނޫނީިވއްާޔ އެއޮތީ.

ްިމމަޤާމުގައިެވސްްމުސްތަޤި ްއުސޫލުތަެކކޭ ްއެއް ްހަމަ ްކޮމިޝަންތަާކިއ  1695އްލު

ނަޑއެޅިަފއި.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް ްމިއޮތީްކަ

ް

އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްދެންްމިހާހިސާބުންްޢިއްޒަތްތެިރްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއިޞްލާޙުތައް ްފޮނުއްވާފައިވާ ްއަޅުަގނުޑްްމެންބަރުން ހުށަހެޅުްއވުމަށް

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްއުތުރުބުރީ ްތިލަުދންމަތީ ްއަރުވަން.  1700ފުރުޞަތު

ް ްފޮނުއްވާފައިވާ ްސަމީރު ްހުށަހެޅުއްވުްނ22ްްއަޙްމަދު ްއިޞްލާޙު. ވަނަ

ނޑަށްްދަންނަވާލެވުނުއިުރ.ް ގެންދަވާފައިްެދއްތޯ.ްއާެދ،ްޭއރުްކުރީަގއިްއަުޅގަ
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ްޢަބްދު ްދެން ްއާދެ، ްهللا ްމިއީްނަޞީރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެުެރި ހދ.ގެ

ްހުށަހަޅުއްަވިއް ްއާދެ، ްދެއްތޯ. ްނޫން ްއިޞްލާެޙއް ްއޮތް ގެންދަވާފައި

 1705ްވަނަްކަރުދާސް.23ްްދެއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ްްތިލަދުންމަތީްދެކުނުުބރީްމެްނބަރުް ްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލް،ްމިބާބުގެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި 3ްްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ުެއްކެުވން:ްهللاޢަބްދު ްްަނޞީރުްވާހަކަދެ ްއިޞްލާޙު، ްހުށަހަޅާ ްައޅުަގނުޑ ްމާއްދާއަށް ވަނ3ްްަވަނަ

ްހަމަޖައްސާ،ް ްކަމަށް ް)ހ( ްއެމާއްާދގެ ްަބޔަކީ ްއެއޮތް ްމިހާރު މާއްދާގައި

ްއިތުރުކުުރން.ްއާދެ،ް ް)ށ(ްއެއް ްފަހަތަށް ްއެައކުރުގެ ްގޮތަށް  3ް1710އަންނަނިވި

ްމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާ ްޖެނެރަލްެގ ްއޮޑިޓަރ ްއޭާނެގް)ށ(. ްބާުރތަކާއި އި

ނަޑައާޅް ްކަ ނޑު ްމިންގަ ްސުލޫކީ ްޝަރުޠުތަކާއި ްހުންނަންވާނޭ ކިބަިއގައި

ްމިއޮީތ.ް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދޫކޮށްލާފައި ްޤާނޫނަކަށް ްއޮންނަންވާެނއެވެ. ޤާނޫނެއް

ނޑައެޅުމަށްުްޓަަކއި.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެިރް ްކަ ްޝަރުތުތައް ްފަހުން އެއީ

 1715ްރައީސް.ް

ް

ްޢިއްޒަތްތެރިްްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްކެް ްތާއީދުކުރައްާވ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުުުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢަލީއަށްް ްވަޙީދު ްމުޙަންމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ްގދ.ގެ މެންބަރު

ްފުރުޞަތުްއަރުވަން.ް

ް1720 

ްهللاްބްދުޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްހދ.ގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް

ްނަޞީރުގެްެއއިޞްލާޙަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރަން.ްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ުެއްެކވުން: ްމެންބަރުްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްތ.އަތޮޅުގެ ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި  1725ޝުކުރިއްޔާ

ްފުރުޞަ ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވާަފއިވާ ްރަޝީދު ތުްރިޔާޟް

ްވަނަްކަރުދާސް.24ްްއަރުވަން.ް

ްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްރިޔާޟްް ްހުށަހަަޅނީ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްަވަނ4ްްޝުކުރިއްާޔ

ްްްރަޝީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއެއީ ްއިތުުރކުރަން. ްއަކުެރއް ްޙިއްޞާާވ4ްްމާއްދާއަށް ސަރުާކރު

ްހު ްިމ ްއިޞްލާޙު ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްމިގޮތަށް  1730ށަހަޅާނީ.ްކުންފުނިތައް.
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ްޢި ްއަުޅަގނޑު ްަރއީސް، ްސަބަބަކީ،ްއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅަންޖެހޭ މިިއޞްލާޙު

ްސަރުކާރުް ްިދެވހި ްރާއްޖޭގައި ްމިހާރު ްމަޤްޞަަދކީ، ނޑުގެ ްއަޅުގަ ނޫނީ

ްއެބަހުިރ.ް ްކުންފުނިތައް ްވަރަްށގިނަ ްހިންާގ ޙިއްޞާާވގޮތަށް

ްފައިް ްސަރުާކރުގެ ްހިނގަމުންދަނީ ްިމކުންފުނިތައް ާސްއެުެހެންނަމަވެސް،

ްޮއޑިޓަރް ްމަތިންނެްއްނޫން.ްއަދި  1735ގެންގުޅުާމްމިއުސޫލުތަާކްެއއްޮގތްވާގޮުތގެ

ްކުންފުނިތަާކް ްމިދެންނެވި ްސަމާލުކަމެއް ްއެްއވެްސކަހަލަ ޖެނެރަލްގެ

މެދުގައެްއްނޯވޭ.ްއަދިްއެތަންަތނުގައިްަފއިސާްެއކުންފުނިތަކުެގްތިބޭްވެރިްން

ްޚަރަދު ްމުވަްއޒަފުން ްއެކުންފުނިތަކުގެ ްއެބަޔަުކްނޫންނަމަ ކުރަމުންދަނީ

ހިތަށްއެރިހާްގޮތަކަށް.ްއަދިްެއބައިމީހުންނާްގުޅުންހުރިްދިމަދިމާލުގައިްބޮޑެިތް

ްރަނގަުޅް ްިވަޔފާރީގެ ްއެފަރާތާ ްއެމީހުންނާ ްކޮށްީދ  1740އިންވެސްޓްމަންޓްަތއް

ްފައިާސް ްމުަދލާއި ްިދވެހިރައްޔިތުްނގެ ްސަރުކާުރގެ، ްއޮތީތީެވ ގުޅުމެއް

ްފައި ްރައްޔިތުންގެ ްތަންތަނުގަިއްނޫންނަމަ ްމިދެންނެވި ްނުސީދާގޮތުގައި ސާ

ްމިމާއްދާް ްއެނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، އިންވެސްްޓކުރަމުންދަނީ.

ްނުވާނެކަން.ް ްމާފަސޭހައެއް ްފާސްވާކަށް ްމިހުށަހެޅުން ނުޑގެ ްއަޅުގަ ނޫންނަމަ

ްއޮތްގޮތުްނވެްސް ްޑްރާފްޓްކުރެވިފަިއ ްމިހާރު ްމިމާއްދާ  1745އެހެންނަމަވެސް،

ް ްމި ްއަޅުަގނުޑްއަޅުަގނުޑގެ ްލިބިގެންދާކަްނެވސް ްޙައްލެއް ކަންބޮޑުވުަމށް

ްހުށަހެޅުންް ްމި ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ްމިަވގުތު. ްފާހަގަކުރަން ހަމަ

ްކޮންެމް ްަބލައިލާ ްމިޤާނޫނު ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްވެއްެޖއްޔާ ފާސްވެއްޖެކަމަށް

ްއޮތް ްބުނެފައި ްމިހެން ްމިކަން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމިޤާނޫނުގައި ކަްންމީހަކަށް

ްސަރުކާރާެއކުަގިއް ްހެދިގެން ްކުންފުނިތައް ްމިދަނީ ްމިއަދު  1750އެބައެނގޭ.

ްމެދުް ްއަދި ްކުިދ ްދިވެހި ްނުކުމެ ްެއކުްނފުނިތައް ްހެދިގެން ކުންފުނިތައް

ްމިކުންފުނިތައްް ްހަމަހަމަކުރަމުން. ްވިޔަފާރިވެރިންާނ ފަންތީގެ

ްއެހިންް ްއެބަަޔކު ްބައިތުލްމާލުން ްސަރުާކރުގެ ާގްކުރިއެުރވުމަށްޓަކަިއ

ްދޫކުރަމުން.ްސަރުކާރަކުންނެްއް ްދަނީ ްފައިސާ ްބޭނުންވާވަރަކަށް ކުންފުނިތައް

ްއެމީހުންް ްމިފައިސާއިން ްދިނީމަ ްމިފައިސާ ްެއއްގޮަތކަށްވެސް  1755ނުވިސްނާ

ބޭނުންކުރަނީްރަނގަުޅގޮތުަގއިޯތްނޫނީްނުރަނގަުޅގޮތުަގއިތޯެވސް.ްއަދިްޭއެގް

ެވސްްބެލުމެއްނެތިްމިކަންްއިތުރުންްއޮޑިޓްކުރުެމއްެވސްްނެތިްއޭގެްހިސާބެއް
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްމަޤްޞަދަކީ، ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކުރަމުން. މިދަނީ

ްދިވެހިް ްޚަރަދުކޮށްެގން ްފައިސާ ްދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ބޭނުންވަނީ

ްއެކަމެްއކުރާޮގްތް ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ްޖަވާބުދާީރވާޮގތަށް  1760ރައްޔިތުންނަށް

ްމަ ްަރްއޔިތުންގެ ްޚާއްަޞކޮށް ްއަދި ްހުށަހެޅިްއެނގި ްރިޕޯޓްތައް ްމި ޖިލީހަށް

ްބަދަލުވެގެންދިއުްނ.ް ްހިންގުން ްމިކުންފުނިތައް ްގޮތަކަށް ްއެނގޭނޭ މިވާނުވާ

ްއަބަދުވެްސް ްތެރޭަގިއ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްނުވާކަމަށްވަްނޏާ ްމިކަން މިހެން

ްހުއްިޓް ްމިމަގުފަހިވުން ްމިގޮތަށް ްމަގުފަހިވަމުން. ްކަރަޕްޝަނަށް ދާނީ

 1765ވިޔަާފރީގެްދާއިރާަގއިްޙަރަކާތްތެރިާވްއެންމެންނަށްްްއިންސާފުވެިރގޮތަކަށްްމި

ހަމަހަމަްފުރުޞަތުތަކެއްްލިބޭނީްޖަވާބުދާރީވެޭވގޮތަށްްހިންާގްކުންފުނިތަކެްއް

ްމިހާރުް ްައޅުަގނޑުމެން ްރައީްސ، ްިޢްއޒަތްތެރި ްޮއވެގެން. މިޤައުމުގައި

ްއަމިއްލަ ްެއއްކޮްށ ްފަރާތްތަކާ ްއެކިއެކި ްސަރުކާރުްނ ްދިވެހި އަްށްކަންބޮޑުވޭ

ްއެނޭގް ްއަުޅަގނޑަށް ްވިޔަފާރިކުރަމުންދާތީވެ. ްހަދައިގެން ްކުންފުނިތައް ހަދާ

ްފަރާތެއްް ްބައްލަވަްނޖެހޭ ްމިކަން ްަވރަށްބޮޑަށް ްރައީްސއަކީ  1770ޢިއްޒަތްތެރި

ްބައްލަވާޯތް ްމަނިކުާފނު ްެއކަމަކު، ްެއއީ. ްޒިންމާެއއް ްމަނިކުފާނުގެ މިއަދު.

ްމަނިކުފާނުގެ ްޙަޤީޤަތުަގިއ މިނިސްޓްރީއަކުންނެްއްްއެކަންތައްަތއް.

ްކުންފުނިތަކުންް ްމިބުނި ްމީސްމީހުން ްއަމިއްލަ ްއެކަންތަަކކާެއއް. އަޅަެއއްނުލާ

ްޑިރެކްޓަރުން،ް ްމެނޭޖިންގ ްއެކުންފުނީގެ ްމީުހން ްބޮޑެތި ްކުންފުނިތަކުގެ އެ

ްއެމީހުންެގް ްހިންގަމުްނގެންދަނީ ްވިޔަފާރި ްގުިޅެގން ްާއއިލާތަކާ  1775އެމީހުންގެ

ްކުންފު ްއެހެން ްމިދެންނެިވްނަމުގައި ްނަމުަގއި ްއެމީހުންގެ ްހަދައިގެން ނިތަްއ

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެން ްމަނިކުފާނަށް ްގެންނަނީ. ްމުދާ ކުންފުނިތަކަށް

ްުކާރް ްިސއްރަށް ްމަނިކުފާނަށް ްޯކއްެޗއްކަން ްމިދަންނަވަނީ އަޅުަގނުޑ

ްެއއްވެްސގޮެތްއް ްހުއްުޓވޭނެ ްމިކަން ްެއކަމަކު، ްމިއީ. ްނޫން ކަންތައްތަެކއް

ްމިޤަ ްއަިމއްަލްމިއަދު ްއެބަ. ްހުއްުޓވަންޖެހޭ ްމިކަންތައް ްނެތް.  1780އުމުަގއެއް

ކުންފުނިތައްްހަދަިއގެންްެއކުްނފުނިތައްްްދެމީހަކުެވގެންްސަުރކާރާްުގޅިގެްން

ްަސރަޙައްދުތަކުންް ްއަގުބޮޑު ްއެންމެ ްހުރި ްރާއްޖޭގަިއ ްހަދާފައި ކުންފުނި

ްއަޅުގަް ްނޫނީ ްޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑުމެްންއެންމެބޮޑަށް

ްޓުއަރިޒަމާް ްޓުއަރިޒަމް. ްލިބެމުންދަނީ ްިމއަދު ްއާމްދަނީއެއް އެންމެބޮޑު
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ްއަޅުަގނޑުމެްން ްރަށްތައް ްރީތި ްހުރިހާ ްުހރި ްރާއްޖޭަގއި  1785މިހުރިހާތަނެއް،

ްއެފައިާސް ްއެމީހުން ްދެމުން. ްކުންފުނިތަކަށް ްކަހަލަ ްމިދެންނެވި މިދަނީ

ް ްކިހިނެއްކަމެއް ްޚަރަދުކުރަނީ ްއެަފއިސާ އަުޅަގނޑުމެންނަކަްށްހޯދައިގެން

ްވާހަކަފުުޅް ްބޭފުޅުންތަކެއް ްވަރަްށގިނަ ްމިތަނުގައި ނޭނގެ.ްއެންމެފަހުންވެސް

ްކަންތައްަތްއް ްއެމް.ޓީ.ޑީ.ީސްކިާޔްކުންފުނިން ްމިހާރު ްވިދާުޅވި ދައްކަވަމުން

ްކަންތައްަތއްް ްޚިލާފަްށ ްަގވާއިާދއި ްއެމީހުން ްވާހަކަ. ްހުރިގޮުތގެ  1790ކޮށްފައި

ްކަންތައް ްހުރި ްއެމީހުންނަށްްކޮށްފައި ްއެހެންވީާމ، ްވާަހކަ. ަތުކގެ

ްމިދެންނެވީް ްައޅުަގނުޑ ްކަރަޕްޝަނަށް، ްގޮތަކަްށ، މަގުފަހިނުވާނެކަހަލަ

ްއެެހންނަމަވެސް،ް ްކުެރވެންޖެހޭނެ. ްއެކަން ްއެމީހުންނަށް ސީދާގޮތުަގއި

ްނުކުރެވޭނެގޮަތކަްށް ްކަންތައްތައް ްއެމީހުންނަށް ނުސީދާގޮތުަގއި

ްއޮ ްރޭވިަފއި ްކަންނޭނގެްމިކަންތައްތައް ްމާދަމާ ްމިޤައުމުގައި  1795ްނނަންޖެހޭނީ.

ްރިސޯޓެްއް ްލިބިެގން ްފޮއްޗެއް ްފައިސާ ްރައްޔިަތކަށް އަޅުަގނޑުމެންކަހަލަ

ްރަށްތަކެްއް ްުހރިހާ ްބަންދުވެަފއި. ްއޮތީ ްއެމަގު ްމިއަދު ްނުކުންނާނީ. ހޯދަން

ްމާދަމާް ްނިމިފަުައި. ްމިކަންތައްތައް ްމިއޮތީ ްމިއަުދ ްބަޔަކަށްދީ ކޮންމެވެސް

ްލިބޭނެގޮތެްއްމިތަނަ ްނެތް. ްރަށެއް ްއިންވެސްޓްކުރާނެ ްބަޔަކަށް ްއަންނަ ށް

 1800އަހަރަށްްމިހާރުްރަށްތައްްމިއޮތްްަނގަނީްފައިާސްހުރިްމީހުން.166ްްނެތް.ް

ްއަޅުަގނޑަްށް ްމުސްތަޤްބަލުގަިއ ްވިސްަނންޖެހޭކަމެއް. ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއީ

ްޢި ްވިސްނާނެ. ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ އްޒަތްތެިރްއެނގޭ

ްޚާއްޞަކޮްށް ްދިގުެވސްެވއްޖެ. ްމާބޮޑަށް ްވާހަކަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްއަްނގަާވް ްއެބަ ްޑިރެކްޓަުރވެސް ްެއކްޒެކެިޓވް ްމިނިސްޓްރީގެ ފިނޭންސް

ްމިހިސާބުންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްަމޑުކޮށްލާށޭ.  1805އަޅުަގނޑަށް

ްއަޅުަގނ ްކަންބޮޑުވާނެ ްބޭފުޅުން ްފައިސާާއއިބެހޭ ޑުމެްންމަޑުކޮށްލާނަން

ްމިކަހަލަްވާހަކަދައްކަންޏާ.ްުޝކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްމެންބަރަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްތާއީދުކުރައްވާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްރ.އަތޮުޅގެ ްއަުރަވން. ްފުރުޞަތު  1810އަޅުަގނުޑ

ްވަޙީދު.ް
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ް

ްތ.ްއަތޮޅުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟްްރަޝީދުްހުށަހެޅިްހުށަހެޅުމަށްްްުރބުރީްެމންަބރުްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތު

ްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް1815 

ްޑިރެކްޓަރެްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިނިސްޓްރީގެ ްފިނޭންސް ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްެއގްް ްޢިއްޒަތްތެިރްނޫނިއްޔާ ްއިނގޭޯތ ްނާންަގވާނެ ްޑިރެްކޓަރެއް ޒެކެިޓވް

ްނުގެންދާކަށެއް.ް ްކުރިއަށް ްނުދައްކަާވކަށެއް ްވާހަކަފުުޅ ްދެއްކެވި މެންބަރު

ްމެންބަރަށްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޔަޤީނުން ްއެނޭގ އަޅުަގނޑަށް

ްފިނޭންސްް ްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްދެން ްެއކަން.  1820އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެކަން

ްމި ްޑިރެކްޓަރެްއްމިނިސްޓަރު ްއެއްެޗްއ ްނުދަންނަވާ ްއިނދެގެން ތާ

ްފިނޭންސްް ްމިިއނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިތާ ްއެހެންނޫންތޯ. ްނޫންތޯ. ނުދަންނަވާނެ

ްމަޖިލީހުގެް ްާޚްއޞަ ްރަްއޔިތުންގެ ްމިހާރު ްމިދެންނެވީ. ްނޫން މިނިސްޓަރެކޭ

ްއަނިލް،ް ްމުޙަންމަދު ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(. ރައީސް.

ްއިޞްލާުޙްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްފޮނުއްވާފައިވާ ްމެންބަރު  1825ޢިްއަޒތްތެރި

ްވަނަްކަރުދާސް.25ްްހުށަހެޅުއްވުމަށްްފުރުޞަތުްއަުރވަން.ް

ް

ްމިއިޞްލާުޙްްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްމަނިްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްކުރިން ްހުށަހެޅުމުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޒްނަދެްއަވއިފިއްޔާ 25ް،26ްކުފާނު

 1830ވަނަްކަރުދާހުަގއިްޮއތްްހުށަހެޅުންތައްްމިފުރުޞަތުގައިްަވކިަވކިނ27ްްްއަދިް

ްހުށަހަޅާްއަދިްއެއްކޮށްްސަބަުބްދަންނަވާލަންްއެދެން.ް

ް

ްއާދެ،ްރަނގަުޅވާނެ.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ްޝުކުރިްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެްމެންަބރުް ްމިދެންނެވި ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި 3ްއްާޔ  1835ްފުރަތަމަް،

ްްމުޙަްނމަދުްއަނިލްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްއިޞްލާޙު. ްފުރަތަމަ ްދަންނަވާލާނަން ް)ހ(4ްްއަޅުަގނުޑ ްމާއްދާގެ ވަަނ

ްހިނގާް ްަދށުން ްބާރުގެ ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްއިތުރުކުރަން. ްނަންބަރެއް އަށް

ްއޮފީްސތަ ްއިދާރާތަކާއި ްއެންމެހާ ްހުށަހެޅުން. ްދެވަނަ ނުޑގެ ްއަުޅގަ 4ްއް.
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ްަޢދުލްއިންޞާފުް ްއިތުރުކުރަން. ްނަންބަރެއް ްއަށް ް)ހ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްއޮފީސްަތއް.ް ްއިދާރާތަާކއި ްއެންމެހާ ްހިނގާ ްދަށުްނ ްބާުރގެ  1840ޤާއިމުކުރުމުގެ

ްހުށަހެޅުން.3ްްއަޅުަގނުޑގެް ް)ހ(ްއަށްްނަންބަރެއ4ްްްވަނަ ވަނަްމާއްދާގެ

ްޤާނޫނު ްއެންމެހާްއިތުރުކުރަން. ްއުފެދިަފއިވާ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ އަސާީސާއއި

ްއެންމެހާް ްހިނގާ ްދަށުން ްއެތަންތާނގެ ްކޮމިޝަންތަކާިއ މުސްތަޤިއްލު

ނުޑް ނޑުްމިތިންްއިޞްލާުޙގަިއެވސްްމައިގަ އިދާރާތަކާއިްއޮފީސްތައް.ްއަުޅގަ

ްސަބަބަކީ،ް ްމުހިންމު ްއެންމެ ްބޭނުންވި ްހުށަހަޅާލަން  1845ގޮތެްއގައި

ްދަ ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމި ްާޚއްޞަގޮެތްއގައި ް)ހ(4ްްށުން، ްމާއްދާގެ ވަަނ

ގައިްމިބުނަނީ،ްއަންނަނިވިްަތންތަނުގެްއެަކއުންޓްތަާކއިްހިސާބުތަކާއިްމާީލް

ްތައްޔާރުކޮްށް ްރިޕޯްޓ ްއޮޑިޓްކުރުާމއި ްގުޅޭގޮތުން ހިންގުމާ

ް ްދަންނަާވނަމަ ްއެހެންގޮަތކަށް ްއެތަންަތނަކީ، ވަަނ4ްްޝާއިޢުކުރަންވާެނއޭ.

ް ް)ހ( ްއޯޑިޓްކުރަންޖެހޭްމާއްދާގެ ްތަންތަނަކީ ްހުރިހާ ްެއއަންނަ ްދަށުން  1850ގެ

ްެއީއް ްޝާިއޢުކުރުން ްރިޕޯޓް ްއޯޑިޓް ްއެތަންތަނުގެ ތަންތަންކަމާ

ްމިގޮތުންް ްދެން ްަކނަޑއަަޅއިދޭ. ްއެބަ ްމިމާއްާދިއން ލާޒިމްކަމެއްކަމަށް

ް ްއަންނަ ްަދށުން ްއެާމއްދާގެ 1ްބަލައިލާއިރު، ،2ް ްމިޮއީތ3ްް، ަގއި

ްއެންމެހާ ްއޮފީސްތަކާިއ،ްްސަރުކާރުގެ ްޑިޕާޓްމަންޓްތަކާިއ، ވުޒާާރތަކާއި،

ްވެރިކަމުެގް ްލަފާކުރެޭވގޮުތަގއި ްއަޅުަގނޑަށް ްއެއީ ްވާހަކަ.  1855އިދާރާތަކުގެ

ްރައްޔިތުންެގް ްހަމައެއާއެީކަގިއ ްކަންތައް. ްއެންމެހާ ްބާރުގެ ހިންގުމުގެ

ްތިންް ްއެހެން ްޚަރަދުކުެރވޭނެ ްފައިސާތަކެްއ ްުނވަތަ ްހޭދަެއއް ވަރަށްބޮޑު

ނޑަްށްދާއިރާ ްއަުޅގަ ްއަންނާނެކަމަށް ްދަށުން ްމިޤާނޫނުއަސާީސގެ ެއއް

ްޢަދްލުއިންޞާުފް ްބާރާއި، ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްާޚއްަޞގޮތެްއގަިއ ޤަބޫލުކުރެވޭ.

ްބާރުތައް.ް ްކޮމިޝަންގެ ްމުސްތަޤިއްލު ްައދި ްބާރާއި  1860ޤާުާއިމުކުރުމުގެ

ްޢާންމުް ްހަމަ ްއެީއ ްހޭދަކުރާގޮތް ްފައިސާ ްރައްޔިތުންގެ މިތަންތަނުން

ްދެކެން.ްރައް ްއަުޅަގނޑު ްކަންތައްތަކެއްކަމަށް ްލާިޒމް ްއެނގުން ޔިތުންނަށް

ްޮއޑިޓްް ްއެތަްނތަނުގެ ްޮއިޑޓްކުރެވެންޖެހޭނެކަމާއި ްއެތަންތަންވެްސ މިގޮތުން

ނޑުް ްއަޅުގަ ްވާންޖެހޭނެަކން ްކަންތައްތަކަށް ްލާޒިްމ ްޝާއިޢުކުރުން ރިޕޯޓަކީ

ްކޮ ްޑްރާފްޓިންގ ްފާހަގަކޮށްލަުަން ނުޑވެސް ްއަުޅގަ  1865މިީޓެގްދެކެން.
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ްއެަބް ްދަށުން ްގެ ް)ށ( ްފާަހގަކުެރއްިވގޮތަށް ްމުޤައްރިރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްތަންތަންވެސްް ްއެހެްނ ްފިޔަވައި ްތަންތަނުން ްބުނާ ްގައި ް)ހ( ފުރުޞަތުދޭ

އޮޑިޓްކުރުުމގެ.ްއެކަމަުކ،ް)ށ(ްގެްދަށުންނެއްްއެތަންތާނގެްރިޕޯޓްްއޮޑިްޓ،ް

ްހަ ްލާޒިމެއްނުކުރޭ. ްޝާއިުޢކުުރން ްރިޕޯޓްތައް ްގެްއޮޑިޓް ް)ނ( މައެގޮަތށް

ްދޫވެފަިއ.ް ްޮބޑަށް ްތަންކޮޅެއް ްއެއޮންނަނީ ްލާޒިމެއްނުކުރޭ.  1870ދަށުންވެސް

ްހުރިާހް ްަދޢުލަތުގެ ްދަށުން ްއެްއްހަމައެްއގެ އެހެންވީމާ،ްމިދެންނެިވްއުޫސލު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްގެަނއުމަށްޓަކައި ްދަށުން ްުއސޫލެއްެގ ްެއއްހަމައެްއގެ ބާރުތަކަށް

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްްހުށަހެޅުންްމިހުށަހަޅާލީ.3ްމިް

ް

ްމެންބަރުްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްގދ.ގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ  1875އާދެ،

ްދެންމެއަުކް ްއަރުަވން ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްޢަލީއަށް ްވަޙީދު މުޙަންމަދު

ް ްޢިއްޒަތ3ްްއެހުށަހެޅުއްިވ ްާތއީދުކުރަްއާވ ތެިރްހުށަހެުޅއްވުްނވެސް

ްފުރުޞަތުް ްއެހެންވީމާ، ްމެންބަރު. ްޢިްއަޒތްތެރި ްތިޔަ މެންބަރަކަށްވަނީ

ްއަރުަވއިފިން.ް

ް1880 

ްޢިއްޒަތްތެިރްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ނުޑްތާއީދުކުރަން.ްއިޞްލާޙަށްވ3ްްެމެންބަރުްމުޙަންމަދުްއަނިލްގެްްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީ ްސްްއަުޅގަ
ްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

 1885ނަޞީރު،ްހދ.ްޢިއްޒަތްެތިރްهللاްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްނަންބަރު ްކަރުދާސް ްއަރުވަން ްފުރުޞަތު ްއިޞްާލުޙ28ްްމެންބަރު އަށް

ް ްއާެދ، ްދެއްތޯ. ްދޫކޮށްލައްވާފައި ްއާދެ، ްއާދެ،ްހުށަހެޅުމަށް. މަޢާފްކުރައްވާ.

ް ްމިހާހިސާބުނ29ްްްދެން ްއާދެ، ްއެހެންނޫންތޯ. ްދޫކޮށްލަްއވާފައި ވެސް

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްބާބަށް ްޖެނެރަލްގެ ްއޮޑިޓަރ މިނިމުނީ

ްމިބާބުގެް ްކޮމިޝަން، ްއިލެކްޝަން ްދެން ްާއދެ، ްއިޞްލާޙު.  1890ފޮނުއްވާފަިއވާ

ްއެކުަލވާލަްއވާފަިއާވގޮތަ ްކޮމިޓީއިން ްވާހަަކްޑްރާފްޓިންގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ށް،

ްދެގޮތަަކްށް ްދެގޮެތއް، ްއެަބއޮތޭ ްމީގަިއ ްދެެކވިއްެޖ ކުރީަގއި

ްމީގަިއް ްމިާހރު ްދަންނަވާލާނީ ްއަުޅަގނޑު ޑްރާފްޓްކުރަްއވާފައި.
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ްޢިއްޒަތްތެިރް ްމިމަޖިލީހުން ްއޮންނާނީ ްބަލާލެެވން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްނިންމެވުން. ްއޮތް ްކުރީގައި ްނިންމަވާފައި  1895އެނިންމެވުމަށްްމެންބަރުން

ްމިއޮތްް ްމިހެން ްކޮމިޝަން، ްއިލެކްޝަން ްެނތް ްައޅުަގނޑަކަެށއް ބަލާއިރު،

ްކުީރަގިއް ްމިދެންނެވީ ްމިހެން ްއެީއ ްކުރިއަުަށްެދވޭކަށް. ބާބައިގެން

ްނިންމަވާފައި.ް ްއަޣްލަބިއްޔަތަކުްނ ްވަރަށްމަތީ ްމަޖިލީހުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަަލއިގަންނަންޖެހެނީ ްައޅުަގނޑު ްއޮްތްްއެހެންވީމާ، ްިނންމަވާފައި ކުރީގެ

ްޑްރާފްޓަިއގެްން ްމި ްކޮމިޝަނަރ، ްއިލެްކޝަން ްއެްއގޮތަށް  1900ނިންމެވުމާ

ްމިކަމާް ްެއނގޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ކުރިއަށްދާން.

ްއޮވެދާެނ.ް ްފަހަރެއްގައި ްތަފާތުވުމެއް ްޚިޔާލުފުޅު ބެހޭގޮުޮތުން

ވާފައިްއޮތްްނިންމެވުމަކަްށްއެހެންނަމަވެސް،ްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްނިންމަ

ްމެންބަރުންް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްގެެނވޭނީ ްބަަދލެއް ްއިތުރަށް އަޅުަގނޑަށް

ްނެތްކަމަށްވަންޏާް ްެއގޮތަށް ްއޮތްކަމަްށވަންޏާ ްނިންމެވުމެްއ  1905ޔުނޭނިމަސްކޮށް

ްއެބަް ްއެހެން ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރެވޭނެ. ްއެބަދަެލްއ އަޅުަގނަޑކަށެއް

ްނު ްނިޒާމާބެހޭ ްރ.އަތޮޅުެގްދަންނަވާކަންޖެހޭ. ްވަޙީދު، ްޢަލީ ްއާދެ، ކުތާއެްއ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް

ް

 1910ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުންކުރާނީ،ްްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާވެސް ްރައީްސ،ްމިނިޒާމާބެހޭ ްޢިއްޒަތްތެރި

ްހިތްހަްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްަވރަށް ްބޭފުޅުންނަށްވެސް ްޢިބާރާތެއްްހުރިހާ ްރީތި މަޖެހޭކަހަލަ

ްއެދުވަުހް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަުޅގަ ބުނުމުގައި.

ްއިލެކްޝަްން ްބޭފުޅަކު ްއެުެއްެވސް ްހަމަ ނުޑމެން ްއަުޅގަ  1915އެފާސްކުރިއިުރަގއި

ްަވކިް ްިމއުސޫލުން ްކޮމިޝަންސް، ްއިެލްކޝަންސް ްނުވަތަ ކޮމިޝަނަރު

ްައޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްނޫން. ްބޭފުޅުންްވިސްނާފަކަެއއް ްހުރިހާ ްހަމަ މެން

ްކޮންެމް ްއެއްބަްސެވވޭ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ އެއްބަްސވާކަުމގަިއވާނަމަ،

ނޑުމެންެގް ްައޅުގަ ްއެދުވަހު ްޔަޤީނުން، ްހަމަ ްެނގޭކަހަަލގޮތަކަށް އެްއޗެއް

ްަވިކް ްިތވިދާޅުާވގޮތަކަށް. ްއޮތީ ްއެދުވަހަކު ްނޫްނ ްޚިޔާލެއް ްއޮތް  1920ތެރޭގައި
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ް ްކޮމިޝަނަށްކަން. ްބޭފުޅުންގެެވްސްމީހާއަށްކަން ްހުރިހާ ްހިތުން އަޅުަގނޑު

ްމިްތާއީދުްއޮންނާނެހެންްހީވަނީ.ްނޫނީވިއްޔާްޗޭންޖްކޮށްލަްއވާްއަވަހަށް.ް

ްް

ް

 1925ްއާދެ،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްާމޒީވެދިޔަތަުނެގްްމެންަބރުްރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެް ްދެޭކއިރު، ްމިވާހަކަ ްިމައދު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުންްްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްއެބަޖެހޭ.ްމިޢިއްޒަްތތެރި ްގެންނަން ްހަނދާނަށް ްހަމަ  1930ވާހަކަެވސް

ްކަންނޭނެގް ްގެންިދުއން ްއޮތްގޮަތކަށް ްފާްސކޮށްފައި ްއޮތްކަމެއް ފާސްކޮށްފައި

ޙްގައިްރަނގަުޅވާނީ.ްދެންްވަރުގަދަްބޮޑެތިްޑިމޮކްރަސީަތކުގެްފެންނަނީްމިރޫ

ްހުންނަާވް ްމަޤާމެއްގައި ްމުހިންމު ްވަރަށް ްެއއީ ްކޮމިޝަނަރ. އިލެކްޝަން

ްއޮީތް ްމިމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައި ްހީވަނީ ބޭފުޅަކު.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑަށް

 1935ްނޭނގިގެންްނޫންހެން.ްއެނިގެގންހެން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

ްފުރުޞަތެްއްްޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ްޙަލީމަށް ްއަދުނާން ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ،ްުޝކުރިްއޔާ

ްއިބްރާހީމްް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ ނޑު ްއަުޅގަ އަރުވާަފއި

 1940ްއިސްމާޢީލަށްްއަރުވާނަން.ްއަުދނާންްޙަލީމްްއެދިވަޑަިއގަތިންތޯ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވީހާކުުރްްުތރުުބރީްމެްނބަރުްހުވަުދއަޮތޅުްއު ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްއަުޅަގނޑު ްޝުކުރިްއޔާ. ްއާދެ،

ްދޭތެރޭަގއިްްއަދުާނންްޙަލީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިކަންަތްއތަކާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލަްނ ްގެންދެވޭތޯ  1945މަގަކުން

ްމުޅިންް ްމިއީ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްނިންމާފައި. ްބަޙުސްކޮށް ްމިއޮތީ ކުރިން

ްއޮްތްްއެހެން ްގެންދެވެން ްމަނިކުފާނަށް ްމިމަރުޙަލާގައި މަރުޙަލާއެއްވީމަ
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ްގެންގޮސްދެްއވާޭށް ްައވަހަށް ްއޮތްގޮތަކަށް ްގެންެދެވން ްތެރެއިން ގަާވއިދުގެ

ްދަންނަވާލަންވެގެން.ްުޝކުރިްއޔާ.ް
ް1950 

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަްތތެރި ްމާލޭގެ ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ މެންބަރުްއާދެ،

ްއިބްރާހީމްްއިސްމާޢީލް.

ް

 1955ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދެކޮޅުހަދާކަށްްްމާލޭގެްމެްނަބރުްއިްބރާީހމްް ްނިންމެވުމަކަްށ ްަމނިކުފާނުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިނީ.ްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުދަްނނަވާން ްެއްއޗެއް ްއެހެންވެ ްނޫން. ްބޭނުމެއް އަޅުަގނޑު

ްމިދެ ްމިމަޖިލީހުގެްއެހެންނަމަވެސް، ްތެރޭަގިއ ްވާހަކަިއގެ ެކވުނު

 1960ރެކޯޑުަގިއވެސްްއަދިްައޑުައްއސަވާްބޭފުޅުންނަށްވެސްްމިކަްންއޮތްގޮތްްނޫންް

ނުޑމެންްކޮމިޓީެގް އެހެންގޮތަކަށްްވާަހކަެއއްްިއވިެގންްދިޔައިމަްއެކަންްއަުޅގަ

ްފުރުޞަތަކަށްް ްއެހެންވީާމ، ްރަނގަޅުކޮށްލަން. ްއެބަޖެހޭ ފަރާތުންވެސް

ްލިޔުމުގަިއ،ްއެދުނީ ްޮއތް ްނިންމަވާފައި ްމަޖިލީހުން ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި .

ފާސްކުރެްއވިްލިޔުމުގައިްއޮްނނަނީ،ްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަނަރ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްަތއްޔާރުކުެރްއވީ.ް ްގޮތަްށ ްކޮމިޝަނަރ ްއިެލކްޝަްނ  1965ކޮމިޓީއިންެވސް

ްކޮމިޓީ.ް ްޑްރާފްްޓކުރާ ްދިރާސާކޮށް ްމިކޮމިޓީައކީ، އެހެންނަމަވެސް،

ްމެންބަރުންވެސް،ްދި ްއެންމެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްކުރޭ. ރާސާތަކެއް

ްެއއްބަްސވެަވޑަިއގަންނަވާެން ްހިތުން ްައޅުަގނޑު މނަުިކުފާނުވެސް

ްފާސްކުީރް ްލިޔުެމއް ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިންާގ ްއެބަޙުސް މަޖިލީހުގައި

ްދިރާސާތަކުންް ްކުރި ްކޮމިޓީއިން ްނޫން. ްކޮށްަފެއއް ްދިރާސާތަކެއް  1970މާބޮޑު

ްދުނި ްޑިމޮކްރަސީއެްއަގއިެވްސްއެނގުނީ ްހުރިހާ ްހިނގާ ްހަރުދަނާޮކށް ޔޭގެ

ްކޮމިޝަނަރަުކް ްއިލެްކޝަން ްކޮމިޝަނެއްކަން. ްއިލެކްޝަން އޮންނަނީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްނޯވޭ. ްއުފުއްލަާވގޮތަކަށް ްއެމަސްޢޫލިއްޔަުތ ގިނިކަންޏާ

ްފެނުނީމާް ްއެީއަކމަށް ްރަނަގޅުގޮަތކީ ްޭއގެ ްލިބި ްއެމަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް

ްމަޢުލޫމާތުްކޮމިޓީއި ްއެމުހިްނމު ްލިބިވަަޑއިގަތް ްކޮމިޓީއަށް ްނިންމެވީ  1975ން
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ްމަސްޢޫލިއްޔަތުް ްކޮމީޓީގެ ްއެހެންނޫނީ ްޙިއްޞާކުރަންޖެހޭނެއޭ. މަޖިލީހާ

ްމަޖިލީހަށްް ްޑްރާފްްޓކޮށްފައި ްދެގޮތަކަށް ްެއގޮތުްނ އަދާނުކުރެވުީނއޭ.

ްއވާގޮެތްއްފޮނުއްވުމަށްްކޮމިޓީއިންްނިންެމވީ.ްދެންްމަޖިލީހުންްއިޚްތިޔާރުކުރަ

ްބޮޑުކަމެްއް ްމިވަރުެގ ްކަމަްށވާތީ ްމިޤާނޫުނއަސާސީ ްރަނަގޅުގޮތް. އެއީ

ްނުގެނެސްފީިވްއާޔް ްސަމާލުކަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްފާހަގަކުރެވުނީމާ  1980ކޮމިޓީއަށް

ްުނކުރެވުނީކަމަްށް ްއަދާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެްމަސްޢޫލިއްަޔތު

ްއެއްުދވަހަ ްކޮންމެެވސް ްލިބޭނެ ްއެވާަހަކްއިލްޒާމުތައް ްއެހެންީވމާ، ކުން.

ްދަންނަވާލީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.
ް

ް1985 

ނޑުްހއ.ެގްޢިއްޒަތްތެރިްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްއަޅުގަ އާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްވިދާުާޅުވާްން ްއެްއޗެްއ ްފުރުޞަތެއް. ްމުޢިއްޒަށް ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްގެންްވިދާޅުިވ.ްފުރުޞަތެއްްބޭނުންފުޅުވެ

ް

 1990ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ 16ްްއާދެ، ްވަނ2666ްްަޑިސެމްބަުރ

ްހިމަނަންޖެހޭްްއަްޙމަދުްމުިޢއްޒުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޤާނޫނުއަާސސީަގިއ ްމިވަނީ، ްފާސްކުަރއްވާަފއި ދުވަހު

ްމަޤާމުތަކާއި ްތިރީަގިއްްމުސްތަޤިއްލު ްގޮުތގައި ްއިދާރާތަކުގެ މަރުކަޒީ

ްއެގޮތަްށް ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއްހިމެނުމަށް ްއިދާާރތައް ްމަޤާމުތަކާއި  1995މިދަންނަވާ

ްއިލެކްޝަންް ްމިހާރު ްހިއެއްުނވޭ ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްކޮމިޝަނަރ. އިލެކްޝަން

ްސީާދް ްިމއަކަށް ްއޮްތގޮތުން، ްއެކުަލވާލެވިަފއި ްބާބު ކޮމިޝަނަރގެ

ްވާހެން ްކޮމިޝަނަރުންތަކެްއްތަޢާރުޟެއް ްއިލެކްޝަން ްހަމަ ްއަދިވެސް ނެއް.

ނޑުްފާހަގަކުރަން.ްދެންްމުޤައްރިރުް އެބަތިއްަބވާ.ްއެހެންވީމާ،ްއެަކންްއަޅުގަ

ްކޮންމެް ްކޮމިޝަނަރަކަުަށްުވރެން ްއިލެްކޝަން ްފަަދއިން  2000ވިދާޅުވި

ްދިރާސާތަކުްން ްކުރި ްކޮމިޓީން ްްޑރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާކޮށް ގޮތަކުްނވެސް

ްއެން ްދީފަިއްއެނގުނީ ްބާުރތަކެއް ްހުރިހާ ްއެކަކަށް ްގޮތަކީ ްރަނގަޅު މެ

ްކުރިމަތީގަިއް ްރައްޔިތުްނެގ ްރާއްޭޖގެ ްމިހާރުވެސް ްބޮޑަށް އޮތުމަށްވުރެން
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ްހަރުދަނާކުރުމުގެް ްމުޢައްސަސާ ްެއއް ްގެްއލިފައިވާ ްއިތުބާރު ްބޮޑަށް އެންމެ

 2005ްގޮތުންްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަެނއްްއޮތުންްމާްމުހިންމޭ.ްއަޅުަގނޑަށްްހީވަނީ

ްމިއަދުް ްއެްއކަންތަްއހެން ްބޭނުންވާ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްރައްޔިތުން ދިވެހި

ްިއންތި ްރާއްޖޭގެ ްއަހަރު ްރައްޔިތުްނެގްޚާމިއަންނަ ްބޭއްވެްނވާއިރަްށ ބުތައް

ްކޮމިޝަނެއްް ްއިެލކްޝަްނ ްބާުާއްވާ ްލިބިގެން ްއިތުބާރު ްފުރިހަމަ އިތުބާރު

ް ްދީފައި ްބާރުތަކެއް ްހުރިހާ ްެއ ްބޭފުޅަކަށް ްއެންމެ އޮތުމަށްވުރެން.ްއޮތުން

 2010ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ްދެވަަންްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެއދެން. ްވިދާުޅވެދެްއވުން ްއެްއޗެއް ްބޭފުޅުން ްކުުރކޮށް އާދެ،

ްހއ.ެގް ްއާދެ، ްނޭރުވޭނެ. ްފުރުޞަތެއް ްމި ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ފަހަރަުަކަށް

 2015ރިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަުދްސަމީރުްއެއަށްފަހުްލ.އަޮތުޅގެްޢިްއޒަތްތެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްބ.އަތޮުޅެގ ްފަހުގައި ްއޭގެ ްނަޢީމް، ްމުޙަންމަދު މެންބަރު

މެންބަރުްޢަލީްފާއިޒް.ްދެންްމިހާރުްވަރަށްްގިނަްޢިްއޒަތްތެރިްބޭފުޅުންްއެަބް

ްވަރަްށް ްނިންމަވާލެއްވީމަ ްބޭފުޅުން ްތިން ްިމ ްދެން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ.

ްއިނގޭ ްއެދެން ްވިދާުޅވެެދއްވުން ްއެްއޗެްއ ްމިހެންްކުރުކޮށް ްދެން ތޯ.

ްއޮންނަނީް ްނިންމެވުމެްއަގިއްމި ްއޮތް ްނިްނމަވާފައި ްއެ ްމިހާރު  2020މިދަންނަވާލީ

ްމާލޭގެް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެނގޭ. ނޑުމެންނަްށްއެބަ ްއަުޅގަ އެހެންކަން

ްއެަބް ްބަސްފުޅުން ްވިދާޅުވި ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްއަދި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއޮންނަގޮތްްމަޖިް ްއެކަން ްގެނައީ.ްއެނގޭ ލީހުގެްލަފާފުޅަކަށްްގެަނއުމަްށޓަކައި

ްވާޖިުބް ްއަުޅަގނޑުެގ ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްއެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑވެސް

ްިމީއް ްފޮނުވިން. ްހަމައަށް ްމެންބަރުންނާ ްޢިްއޒަތްތެރި  2025އަދާކުރުމަށްޓަަކއި

ްއޮްތް ްނިންމަވާފައި ްކުރީގައި ްމަޖިލީހުން ްެދން ްމައްސަަލއަކީ. ްއޮތް މީގައި

ްއަ ްއެބަޖެހޭ.ްނިންމެވުމެއް ްހިފަހައްޓަން ްސްޓްރިކްޓިވްލީ ްހަމަ ނޑުމެން ުޅގަ

ްނެތިއެްއް ްރަޢުޔުެއއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަުޅަގނޑަކަެށއް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް މީކީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްނެްތ. ްފުރުޞަތެއް ްބަަދލުކޮށްލުމުގެ ްގޮތަކަށް ްއެހެން މިކަން

ްއަރުވަން. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްަސމީރަށް ްދަންނަވަމުން  2030ްްއެވާހަކަ
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ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްަޤބޫލުކުރާގޮތުަގިއްްތިލަދުންމަތީްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްއަުަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ،

 2035ްމިް

ްޤަބޫެލްއްްއަްޙމަދުްަސމީރުްވާހަަކދެއްެކވުން: ނޑެއް ްއަުޅގަ ްވާކަމަކަށް ްތަޢާުރޟެއް ްސީދާ މައްސަލާަގއި

ްގައިުމވެ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުރީްނުކުރަން. ްޮފނުވާފައި ްއިޞްލާުޙވެސް ސް

ްއަިދްކޮމިޝަނެއްް ްއޮންނަންވާނެގޮުތަގއި. ްކޮމިޝަނެއް ްއިލެކްޝަންސް ހަމަ

ްއެބަްއިނގޭ.ްައިދް ްހުންނާނެކަންވެސް ްއޭގެެތރޭގައި އޮތުމުންްކޮމިޝަނަރެއް

 2040ކޮމިޝަނަރއެްއަގއިްއެންމެްމީހަކުްނިންމާްނިންމުމަށްްއަޅުަގނޑުމެންްމުިޅް

ްބޮޑެތި ްމައްޗަްށްްމުޖުތަމަޢުގެ ްއިންސާުފގެ ްނިންމާއިރު ކަންތައްތަކެއް

ްބޮޑެތިް ްހަމަ ްއިހަށްދުވަހަކުވެސް ްދާދި އަޅުަގނޑުމެންނަުަށް

ްހިނގަނީ.ް ްމައްސަަލތައް ްކޯުޓގެ ްއަދިވެސް ްކުރިއަްށ ކަންތައްތަކަކާމެުެދު

ްނުާވް ްތަޢާރުޟު ްސީދާ ްމިއީ ްވިސްނާލާފައި ްައޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ،

ްފެން ްދިރާސާކުރަްއާވްމައްސަލަެއއްކަމަށް ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްމުޤައްރިރު  2045ނާތީ

ްޑްރާފްްޓް ްއެއީ ްއެކަން ްެއއޮތީމަ ްފާހަަގުކރައްވާަފއި ްއެކަންކަން ކޮމިޓީން

ްިނންމުމެއްކަމަށްް ްރަނގަޅު ްހަމަ ްއެއީ ްއޮތީމަ ްކުރަްއވާފައި ްއެކަން ކޮމިޓީން

ްއެބަބުޭން ްަގވާއިުދަގއިެވސް ްނުވޭ. ްތަާޢރުޟެއް ްގަވާއިުދވެސް ފެންނާތީ

ްފެންނާތީްއަ ްމިަކން ްގޮުތގައި ްކަމެްއގެ ްކުެރވިދާނެ ްރުޖޫޢަ ްއެކަމަކަށް ލުން

 2050ްއެވާހަަކވެސްްދަންނަވާލީ.ްުޝކުރިއްޔާ.ް

ް

ް

ް

ް

 2055ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްތިްންްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް ްޮބުޑްބައެއް ްވަރަށް ްެއއްެޗްއގެ ްއުޅުނު ްދަންނަވަން ްއާދެ،ްައޅުަގނޑު
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ބޭފުޅަކުްފާހަގަކުރަްއަވއިފި.ްްޑރާފްޓްްކޮމިޓީގެްރައީސްްހއ.ގެްޢިއްޒަތްތެިރްް:ނަޢީމްްވާހަަކދެއްެކވުން

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަްތތެރި ްއަނެއް ްހއ.ގެ ްއަދި ްމުޢިއްޒު ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްދަންަނާވނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްމާއްދާއާިއ99ްްސަމީރު.  2060ަވނަ

ްދަ ްގަާވއިުދގެ ްހިންގުމުގެ ްމަޖިލިްސ ްމި ްމަނިކުފާނަށްްއަޅުަގނޑުމެން ުށން

މިހާރުްމިްމައްސަލަްހައްލުކުރެވެންްޖެހޭނެ.ްމަނިކުފާނުގެްނިންމެވުންްއެީއް

ްނުކުރަްން ްޤަބޫެލއް ނޑެއް ްއަުޅގަ ްބައިންިޑންގ. ްއެންޑް ފައިނަލް

ްކޮމިޝަނެްއް ްކަމެއްކަމަކަށް. ްތަޢާރުޟުވާ ްމިއީ އެްއގޮތަކަްށވެސް

 2065ނާރާްމިތާްވޯޓެއްްއަާހްއޮންނަންޖެހޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުްހިތަކަުަށްް

ްގެންދަންޖެހޭނެކަމަށް.ް ްހުޅުވާލަިއގެން ްބަޙުސަކަށް ްއިތުރު ނޑުމެން އަުަުޅގަ

ްތަންދޭގޮތުްން ްަގާވއިދު ްހިންގުމުގެ ުަޅުަގނުޑމެން ްއަ ްގަާވއިދު މި

ްނިންމެވޭނެ.ް ްމަނިކުފާނަށް ްކަންތައްތައް ްނިންމޭނެ ްނުގެނެސް މަޖިލީހުގައި

ްނިންމެވޭ ްދަށުން ްމިަބއިެގ ްއެހެްންއެހެންވީމާ، ްިމނޫން ްއަދި ނެ.

ްއެބަހުރި.ް ްނިންމަވާފައި ްމީގެކުރިންވެސް ްމަނިކުފާުނ  2070ކަންކަންވެސް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2075 

ްކޮމިޝަނެއްޯތްްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް ްއިލެކްޝަްނ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްޝުކުރިއްޔާ

ްފުލުހުންގެްްކޮމިޝަނަރެއްތޯްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނުފެނޭ. ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްނަާގލާކަށް ަވގުތު

ްމަސައްކަތްކުެރޭވް ްހަރުދަނާކުރެްއވުމަށް ްކުަލިއަގއި ްނިޒާމެްއގެ ރިޔާސީ

ްކޮމިޝަނެއް.ް ްއިލެކްޝަްނ ްރަނގަުޅވާނީ ްހަމަ ްވެރިކަމެްއ ޚުދުމުޚްތާރު

ްދަންނަވަންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދުވަހެއް ްއެހެން ްނިމި ްވެރިކަން ްމިއޮތް  2080މިހާރު

ްބޭފުާޅްބޭނުންވަ ްހުންނެވި ްމި ްމަޤާމުގައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމިހާރު ނީ

ްވެރިކަމުަގއިްމިހާރު......ް

ްމިހާރުްހުރިހާްކަމަކާްގުޅިގެން......ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް
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 2085ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްމާ،ްމިގޮތަށްްކުރިއަށްްދާންވީ.ްބަދަލުވާންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީްމާޮޅސްމަޑުލުްދެުކނުުބރީްމެްނބަރުް
ްްޢަލީްފާއިޒްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް

ް2090 

ްއެހިސާބަށްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްހަމައަްށ ްެއކަމާ ްބެހިގެން ްހުރިހާަކމަކާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެްނެގް ްައޅުގަ ްފޯަކސްކުރަމާތޯ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑުމެން. ްއަޅުގަ ނުދަމާތޯ

ްއެއަްށވުރެން ްމަޞްލަޙަތާްްވާހަކަފުޅު ްއޭުރން ްގެންގުޅެމާޯތއޭ. ފޯަކސްކޮށް

ްމިގޮތަށްް ްމާޙައުލު ްއެކުވެރި ްމިއޮތް ްމިހާރު ުަޅުަގނޑުމެންގެ ްއަ އެީކގައި

ްމެންބަރު.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްރ.އަތޮޅުެގ ްޙަމީދު ްޝާހީން ްއާދެ،  2095ްއޮންނާނީ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދަްމާޮޅސްމަޑުލުްުއތުުރބުރީްެމންަބރުް ްައޅުަގނުޑވެސް ްެއއީްއާދެ، ްއޮތުން ްކޮމިޝަެންއ ްއެ ްއުޅުނީ ންަނވަން

 2100ްހަމަް

ްބޭފުޅުންްްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކުރައްވާ ްއިޢުތިރާޟް ްދެން ްގޮތްކަމަްށ. ްރަނގަުަޅު އެންމެ

ްދަންނަވަން.ް ްވާހަަކ ްއެދޭ ނޑުެވސް ްއަޅުގަ ްދޫކޮށްލުމަށް ްއިޢުތިރާޟް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2105 

ްހަަމްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްމިނެގީ ްނުުުތާއެްއ ްނިޒާމާބެހޭ ްހަމަ ނުޑވެްސ ްއަުަުޅގަ އާދެ،

ްކޮމިޝަނެއްް

ްދެްންްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްގޮތެއް. ްރަނަގޅު ްވަރަްށވެސް ްއެއީ ްފެންނާތީވެ ްހަމަ އޮތުމަށް

ނޑުމެންނަށްް ްއަުަުޅގަ ްއޮތުން ްމިއޮތް ްިމހާރު ްހުރުމުގައި ކޮމިޝަނަރަކު

ްއޮންނާނެ ްއެވާހަުަަކްބަދަލުކޮށްލެވެން ްޤަބޫލުކުާރތީ ނޑުވެސް ްއަޅުގަ  2110ކަމަށް

ްމަޖިލިސްްފްލޯގައިްދަންނަވާލަންވެގެން.ްުޝކުރިްއޔާ.ް
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ްމެންބަރުންެގްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެުެރި ްހުރިހާ ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުަުޅގަ ްމިހާރު އާދެ،

ް ްދާކަން. ްދިމާއަށް ްކޮމިޝަނާ ްެއްއއަޑަކަށް ްހަމަ ދެންްވާހަުަކަފުޅުތަްއވެސް

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްއއ.ގެ ްދަންނަވާލަންޖެހޭ ނުޑްއެބަ އެުެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްދ.އަތޮުޅެގ ްއަދި ްދެން ްމުޙަންމަދު ްޙުސައިން  2115މެންބަރު

ްއަުަޅުަގނުޑް ްމިގޮތަށް ްދެން ްމިހާރު ްދެން ްނާޝިދު. ްއަޙްމަދު މެންބަރު

އެއަްށވުރެންްއަރުވަންޏާްދެންްހުރިހާްބޭފުުޅންނަުަށްްއަުަޅުަގނޑަށްްީހވަީން

ްދިޔަިއއްާޔ.ް ނުޑްޯވަޓކަށް ްއަުޅގަ ްދެން ްމިހިސާބުން ްމިހާރު މާްރަނގަޅުހެން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްޚިާޔލުްތަފާތު....

ް2120 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކުރުކޮށްލެޭވޯތްްއަިރއަތޮޅުްއުތުުރބުރީްމެންަބރުް ްވަރަށް ނޑު ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަުޅގަ ްއާދެ،ްޝުކުިރއްޔާ

ްއަދިްްންްުމޙަްނމަދުްޙުަސއި ްެއދެނީ ްއަިމއްލަގޮތުން ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ، ްބަލާނަން.

ްއެަތްއްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްކޮމިޝަނެއް ްފެންނަނީ ްޤަބޫލުކުރަނީ  2125އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްވެސް

ސަބަބަކާހެދި.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިކަންްއުސޫލުގެްމަތިންްގެްނދިއުމަށްޓަކަިއް

ްއުސޫލުތަ ްއަސާސީ ްފެނޭ ްގޮތެްއްއަޅުަގނޑަށް ްވަކި ްވޯޓުްނ ްބެހޭގޮތުން ކާ

ްނޫނިއްާޔް ްެދްއވުން ްރޫލިންގއެއް ްމަނިކުފާނު ްމިކަމަށް ްއޮތީމަ ނިންމާފައި

ްގަވާއިދަްށް ްޭއރުން ްދިނުން. ނޑަައޅާފައި ްކަ ްެއގޮތަްށ ްނަމަވެސް ވޯޓަކުން

ްތާއީދުކުރެެވީން ްައޅުަގނޑަށް ްގޮތަކުްނވެސް ްހުރިހާ ްއޮންނާނީ.  2130ފެތިފައި

ްއެ ްއޮންނަން. ްކޮމިޝަނަރެްއްކޮމިޝަނެއް ްއޮތީ ްނިންމާފައި ހެްނނަމަވެސް،

ްކުރިއަްށް ްފައްަތާވފައި ްގަާވއިދަކަށް ްމަނިކުފާނު ްއެހެންވީމާ، ހުންނަވަން.

ްގެންދިޔައީމަްއަޅުަގނޑަށްްީހަވނީްރަނގަޅުވާނެހެން.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

ް2135 

ްމިްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީަޤތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ިޑސްކަޝަންތަްއްްއާދެ،

ްމުޤައްރިުރް ްމިވަީނކީ ްގެންދެވިފައި ްދެން ްމިވާހަަކތައް ްގެންދިަޔއިރު ކުރީަގއި

ްދިރާސާތަކެްއް ްވިދާޅުވިހެން ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްޑްރާފްޓިންގ މި

ކޮށްގެންނެއްްނޫްނކަމަށްްވާތީްފަހަރެއްގައިްެއގޮތަށްްއޮީތކަމަށްވެސްްވެދާނެ.ް
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ްއަކުރަ ްއަކުރުން ްއެީއްއެހެންނަމަވެސް، ްެވއްޖިއްޔާ ްހިފަހައްޓަިއގެން  2140ށް

ްބޭފުޅަކުް ްއެންމެ ްހަމަ ްތަފާތު ްދޭތީގެ ްމި ްކޮމިޝަންައާކއި ކޮމިޝަނަރަކާއި

ްބޭފުޅުންް ްހަތަރު ްތިން ްބުނީމަ ްކޮމިޝަންއެކޭ ްުނވަތަ ްބެހެއްޓުމާއި ހުސްކޮށް

ް ްނުވަތަ ްއޮްތ5ްްތިބުމާއި ްޑްރާފްްޓުކރެވިފައި ްއެ ބޭފުުޅންނަށްވެސް

ްތެޭރގައި ްބަދަލެްއްްމިންވަރެއްގެ ްޙައްޤުތަކަކަށް ްވާތީވެ ްއެހެންކަމަށް އޮތުން.

ްނިމިފައިް ްގޮަތކަށް ްަވކި ްއިނދެގެން ްމިތާ ްައޅުަގނޑު ްވާތީ ްކަމަކަށް  2145އަންނަ

ްެއީއް ްނެތި ްރަޢުޔުެއއް ްތިބޭފުޅުންގެ ްނިންމާލުމަކީ ނޑު ްއަުަުޅގަ އޮްއވައި

ްޑެޑްލޮަކކަށްް ްިމގޮތަްށ ްއޮތްގޮތުން ްަގާވިއދުގައި ްނޫން. ރަނގަޅުކަމެްއ

ްރަނގަޅަްށް ްވަަރށް ްއެަބއޮތް ްގޮތް ްކުރެވޭނެ ްއެކަން ްވަންޏާ އަންނަކަމަށް

ނުޑް ްއަުަޅުގަ ްެއގޮތަުަްށ ްއެހެންވީމާ، ބަޔާންކޮށްދީފައި.

ްއަޙްމަދު.ް ްއަީނސާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި  2150ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ.ްމ.އަތޮުޅގެ

ްސޮރީްމަޢާފްކުރައްވާްއަޙްމަދުްނާޝިދަށްފަހުްއިނގޭތޯ.ް

ް

ްކުތާ()ނިޒާމާބެހޭްނު

ް

 2155ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެުެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑުމެންްމިތިބީްމިތަނަށްްްމެްނބަރުްދެުކނުުބރީްނިލަންެދއަތޮޅުް

ްދާއިރުަގިއްްާނޝިދުްާވހަކަެދއްކެުވން:އަްޙމަދުް ްހަަދން ްޤާނޫނުއަސާސީެއއް ްހަދަން. ްޤާނޫނުއަާސސީ އެްއވެ

ްފެއްިނއްޖިއް ްގޮެތއް ްރަނަގުޅ ނޑުމެންނަށް ްބޮުޑްއަުަުޅގަ ްމާ ްމީކީ ޔާމުން

ްކޮމިޝަނަރެއް.ް ްއެބަހުރޭ ްކޮިމޝަންގަިއވެސް ްނޫން. މައްސަލަެއއް

ްލިޔަީން ްމި ްނޫން. ްހަދާކަެށއް ްހެދިކާ ްއެްއވެ ްމިތިބީކީ ްމިތާ އަޅުަގނޑުމެން

ްޮގްތް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްމީގައި ްޤާނޫނުއަސާސީ.  2160ޤައުމެްއގެ

ްޖެ ްރަނގަޅުކުރަން ްމީތި ްފެނިއްޖިްއޔާމުން ްއަދިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޭނެ.

ް ްޤާނޫނުއަސާީސެގ ްމިއަށ99ްްްރައީސްއަްށ ްަދށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއަލުންް ްމަނިކުފާނު ްހިއެއްުނވޭ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްނެރެވޭނެ. ރޫލިންގެއއް

ްބޭފުޅެްއް ްކުރައްވާ ްއިޢުތިރާޟް ްމިައކަްށ އައްަސަވއިފިއްޔާ

ްއެންެމް ްއެއީ ްކޮމިޝަން ްއިލެކްޝަން ްއެހެންީވމާ،  2165އިންނަވާނެހެންނެއް.
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ްވާތީ.ްރަނގަ ްދަްއކާފައި ްދިރާސާތަކުންވެސް ްައޅުަގނުޑމެން ްގޮތްކަން ޅު

ްދަންނަވަން.ް ްގޮްތކަމުަގިއ ްރަނގަުަޅު ްއެްނމެ ްގެންދިއުމަކީ ްއެގޮތަށް

ް

ް

 2170ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްކޮމިޝަނެްއްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްއިލެކްޝަންްސ ްއާެދ، ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެުެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްކޮމިޝަނެްއްްއްކެުވން:އަްޙމަދުްވާހަކަދެް ްއިލެކްޝަްނ ްނުކުރަން. ްއިޢުތިާރޟެއް ްައޅުަގނޑު އޮތުމަކަށް

ނޑަށްެވސްް ްައޅުގަ ްގޮތްކަމަށްެވސް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްެއއީ އުފެއްދުން

ްވަިކް ްަމޖިލީހުން ްމި ްއެހެންނަމަވެސް، ްކޮމިޝަނަަރކަށްުވރެން.  2175ޤަބޫލުކުރެވޭ

ްފާސްކުރެުެއްވުން ްއެ ްއޮީތމަ ްފާސްކުަރއްވާަފއި ްގޮތަކަްށްްގޮތެއް ެއނޫން

ްއަނެއްކާެވސް.ް ްމަޖިލީހުން ްދެކޭގޮތުަގއި ްއަޅުަގނުޑ ބަދަލުކުރެވޭނީ

ްހަމަް ްމިއީ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްީހާވގޮތުަގއި ްައޅުަގނޑަށް އެހެންވީމާ،

ްނިންމަވާް ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްެއީއ ްނަންަގަވއިގެން ވޯޓެއް

ްގާތް ްގާތްަގނޑަށް ްގެންދަން. ްއެުިކަން ްޔަޤީންކުެރޭވްގޮތަކަށް  2180ަގނަޑކަށް

ްމަޖިލީހުންް ްކޮމިޝަނަކަށްކަން ްހަމަ ްހުރިގޮތުން ްމި ްވާހަކަފުޅު މިހާރު

ްނޯޓްކުރަްއވާނެ.ް

ް

ް

ނޑުްދެންްމިހާރުްނިންމާލުމުގެްކުރިންްއަދިްއެްއްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  2185އާދެ،ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމަޖިލީ ްަވޒީރުންގެ ްއަުރވާނަން. ނޑު ްއަުަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްބޭފުޅަކަށް ހުެގ

ްމެންބަރުްއައިޝަތުްމުޙަންުްމަދުްދީދީ.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2190 

ްމައްސަލަެއްއްްވަީޒރުންގެްމަޖިލީުހގެްމެްނބަރުް ްއެްއވެސް ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއަްއިޝަތުްުމޙަްނމަދުްީދދީްޢާ ްއޮތްގޮތަކަށް ްތަރުޙީބު ްހަމަ ްފްލޯރގައި ްމަޖިލީހުގެ ްވޯުޓްނެތް ނުޑގެ ްުޅގަ
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ްބޭނުންްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްފާހަގަކޮްށލަން ްިމއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް، ދޭނަން.

ްާވހަކަދެއްިކއިުރް ްއަޅުަގނޑުމެން ްބެހޭގޮތުން ްކޮމްޕޮސިޝަނާއި މަޖިލީހުގެ

ް ްނިންމެވުން ްނިންމެވި ްހަރުކަށިކޮށް ްވަރަށް  2195އަންހެނ12ްްްމަނިކުފާނު

ްހުރި ްތިބި ްމިތާ ްފިރިހެްންބޭފުޅުން ްބައެއް ްއަދި ްބޭފުޅުންނާއި ްއަންހެން ހާ

ްދަންނަވަމުންް ްއަރިހުން ްމަނިކުފާނު ްާއދޭސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ބޭފުޅުން

ދިޔައިރުްއަލުންްެއކަމާމެދުްދިރާސާކޮށްްޑްރާފްޓްކުާރްކޮމިީޓންްދިރާސާވެްސް

ކޮށްދެއްވަންްެއއްބަސްެވަވޑައިްނުގެންނެވިކަންްިމއަދުްދިވެހިާރއްޖޭގެްހުރިާހް

ްފާޅުކޮށްލަންްއަ ްިމއަުދ ްހިތާމަާއއެކު ްނަމުގައި ްބޭފުޅުންގެ  2200ންހެން

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ް

ނޑުެވްސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުގަ ްވިދާުޅވީމަ ްތިހިސާބަށް ްމިހާރު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 2205ކޮންމެވެސްްެއއްެޗއްްދަންނަވާލަންްއެބަޖެހޭ.ްއެއާއިްމިއަދުެގްރޫޙާއިްވަރަްށް

ްއެހެން ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ.ްތަފާތު ްމެންބަރަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ނޫންތޯ.

ްވިސްނާލަންް ނުޑ ްއަޅުގަ ްމާޙައުލަކަށް ްއޮްނނަ ްެއަވގުތަކު އެހެންވީމާ،

ްވޯޓަކަްށް ްއަުޅަގނޑު ްިތވިދާޅުާވގޮތަށް ްއެހެންވީމާ، ްއެހެންނޫންތޯ. އެބަޖެހޭ

ްލިބިވަަޑއިގަންަނވާް ްބޭފުޅުންނަށް ްއަންހެން ްމިހާރު ްއިންނަމަ ްއަހަިއގެން

ްގެއްިލގެްން ްފުރުޞަތު ްލިބުމުގެ ްއެްއަވރަކަށް ްީއކުއަލީ  2210ޙައްޤުތައް

ނުޑް އެބަދޭކަމަށްވެސްްވެދާނެ.ްދެްންއެހެންނަމަވެސް،ްެއވާހަކަްެދންްއަުޅގަ

ްމިއީް ްދެން ްމިހާރު ްދަންނަަވއިފިން ނޑު ްައޅުގަ ްދެން ްއާދެ، ނުދައްކާނަން.

ް ްއެހެްނވީމާ، ްއެުރވީއޭ. ްއަޅުަގނުޑ ްފުރުޞަތު ްފަހުގެ ދެްންއެންމެ

ްކޮމިޝަނަރއެއްޯތ.ް ްކޮމިޝަނެއްތޯ ްމިހާރު ްއަހާނަން. ްވޯޓަކަުަށް އަޅުަގނޑު

ްޮކމިޝަނަރއަކަްށް ްފާސްކޮށް ްއޮތީ ްމިހާރު ްދެން ްކޮމިޝަނަކަށް  2215މިހާރު

ްފެނިވަަޑއިގަންަނާވް ްއޮންނަން ްއެގޮތަުަށް ްކޮމިަޝން ްމިހާރު ފާސްކުރެވިފައި

ނުޑްދަންނަވާލަނީްބޭފުޅުންްވޯޓެުެއްްދެއްވާށޭްދަންނަވާލުމުގެްކުރިންްއަޅުގަް

ްއެދެމޭ.ް ްޖައްަސވާލަދެްއވުން ްކާޑުކޮޅުަތއް ްމިހާރު ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތެރި

ްކޮބައިތޯްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާައކީ.ް
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ް2220 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއަޅުަގނޑުްދެންނެވީްމީގެްކުިރންވެސްްގެންދަާވގޮތަށްްއިޢުތިާރޟްްކުރަްއާވްްހައްުދންމަތީްެމންަބރުްމުަޙންަމދުް

ބޭފުޅަކުްނެތިއްާޔްކުިރއަށްްެގންދަންކަމަށޭްއެހެންްނިންމީ.ްއެްވިދާޅުެވވޭނެ.ްްހަަކދެއްެކވުން:ނަޢީމްްވާ

ްވޯޓެްއް ްހުއްޓަ ްކައިރިވެފަިއ ްގަޑި ްމިހާ ްނުުކރަން ްޤަބޫލެުެއް  2225އަޅުަގނެޑއް

ްޝުކުރިއްޔާ. ްނަންގަވާލަްއވާކަށް. ްވަގުުތ ްނަންގަަވއިގެން

ްް

ް

ްނިޒާމާްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެިރްއާދެ، ުާެގ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްނުކުތާެއއް ބެހޭ

 2230ްމެންބަރުްމުޙަންމަދުްސަލީމް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެީއްްގެްމެންަބރުްޔާރަީއސުލްޖުްމހޫިރއް ްގޮތުން ްވާހަކަދެްއިކ ްކުރިން ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެުެރި

ްކަމެްމުޙަްނމަދުްސަލީމްްވާހަަކެދއްކެވުްނ: ްވަންޏާްއިޢުތިރާޟްކުރާ ްއޮތްކަަމުަށް ްނެންެގވިފައި ްޮގތުގައި  2235ްއގެ

ނޑެްއްއިޢުތިރާޟެްއް ްގެންނަން.ްއަޅުގަ ްައނބުރާ ްއެކަން ްބޭނުން އަޅުަގނޑު

ްޮކމިޝަނަރއެްއް ްއިނގޭތޯ. ްއޮތުމަކަށް ްކޮމިޝަނެއް ނުކުރަން

ްހުންނަންޖެހޭނެ.

ް

ް2240 

ްބޭފުޅުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްހުރިހާ ްއިނގޭތޯ. ްއަންޑަްސޓުޑް ްހީވަީންއާދެ، ްއަޅުަގނޑަށް ންވެސް

ްެއހެންނަމަވެސްް ްދަންަނވާލާނަން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްއާނ އެގޮތަށް.

ްއޮންނަންޖެހޭނެްއެްއޗެްއކަމަްށް ްހަމަްރެކޯޑެްއގައި ްމިދެންނެވީ ްމިހެން ވޯޓެކޭ

ްކާުޑކޮޅުަތްއް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްއެދެން ނޑު ްއަޅުގަ ފެންނާތީ.

 2245ްޖާބިރު.ްهللاްއާދެ،ްއާެދްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއްްޢަބްދުޖައްސަވާލަދެްއވުން.ް

ް
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ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމަޖިލިސްްްހުވަުދއަޮތޅުްއުުތރުުބރީްމެްނބަރުް ްހީަވނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްދެންނެީވ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ،

ްވޯްޖާިބރުްވާހަަކދެއްެކވުން:هللاްޢަބްދު ްއެހެންވީމާ، ްމިތިބީ. ްމަދުކޮށް ްފުދޭވަރަކަށް  2250ޓަަކްށްމެންބަރުންވެސް

ްމިައްށް ްބައްަލވާފައި ްވަގުެތއް ްގިނަ ްމަޖިލިސްްމެންބަރުން އައްަސވަންޏާމުން

ްވޯޓަށްްައއްަސވަންވާނީ.ްއެހެންނޫނިއްޔާްއިޢުތިރާޟް....

ް

ް

ުަޅުަގނުޑްދަންނަވާނަންްއާދެްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:  2255އާދެ،ްއެހެންވީމާ،ްއަ

ްަމއްސަލަެއއްް ްނިންމާލާނަން.ްްއަޅުަގނޑަށް ްއަޅުަގނުޑ ނެތް

ްކުރާް ްއިޢުތިރާޟް ްމިހާރު ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ،

ްއިލެކްޝަްން ްއޮތުމަށް ްކޮމިޝަނެއް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެުެރި އެްއވެސް

ްމެންބަރަކުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއވެސް ްފެނިަވޑަިއގެން ްއޮތުމަށް ކޮމިޝަންއެއް

ްކުަރއްާވކަމަ ްއިޢުތިރާްޟްއިޢުތިރާޟް ްތިމަންނަ ްތެދުވެވަަޑިއގެން ްަވންޏާ  2260ށް

ްމިހާރުް ްިނންމާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްވިދާޅުޭވ. ކުރަުަްއވަމޭ

ްއިނގޭޯތ.ް ްކޮމިަޝނެއް ްކުރަްއވާކަމަށް. ްޤަބޫލުފުޅު ްއޮންނަން ކޮމިޝަނެއް

ްދެންނެިވް ްދެންނެވި ްމިހާރު ްމިދެންނެވީ ްމިާހރު ްކޮމިޝަނެއް އިލެކްޝަން

ްއެނގިް ްދެންްއެްއޗެއް ްއުންމީދުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ވަަޑިއގަންނަާވނެކަމަށް

ްމާނައަީކް ްއެރުވުމުގެ ްދެން ްމިހާރު ްދެން ނުޑ ްއަޅުގަ ްނުކުތާ  2265ނިޒާމާބެހޭ

ްވިދާޅުވެެދްއވާ.ް ްއާދެ، ްއާދެ، ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮބައިތޯ.

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްރައީްސ،ްކޮމިޓީްމާލޭްމެންަބރުްިއބްރާީހމްް ްއެގޮތަށްޯތްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޤްޞަދު ްހުށަހެޅުމުގެވެސް  2270ްްންމި

ްއުސޫލެްއްްއިްސމާޢީލްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައސާސީ ްފާސްކުރި ްބޭނުން. ްއަޅުަގނޑު ްސާފުކޮށްލަން ނިމެނީ

ްއެްއަާސސީްއުސޫލުެގް ްމިްނިންމަނީްނުވަތަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ބަދަލުކުރަންތޯ

ުަށް ްނޫންކަމަ ްމައްސަަލއެްއ ްެއއީ ްހެދުން ްމިހެން ްފަހުންްތެރެއިން ތޯ.
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މިދެންނެވިްގޮތްކަމަށްްވަންޏާްއަޅުަގނޑުްާތއީދުކުރަން.ްއަާސސީްއުސޫެލްއް

ްެއީއް ްނުކުރެވޭނެ. ްތާއީދެއް ްއަޅުަގނަޑކަށް ްވަންޏާ  2275ބަދަލުކުރަންކަމަށް

ްކަެމްއް ްުކރެވޭނެ ްދެން ްގޮތަކަށްެވސް ްެއހެން ްއަދި ްނޫނީ ބަޙުސްކޮށްފައި

ްފޮ ްމި ްއަރިހަށް ްމެންބަރުންގެ ްކޮމިޓީން ްމި ްފާސްކުރެްއިވްނޫން. ނުީވ

ްނުގަންނަވާތީް ްފެނިވަަޑިއ ްކޮމިޓީއަށް ްތަޢާރުޟުވާކަމަށް ްއުސޫާލއި އަސާސީ

ނަޑއަުަުޅއްާވް ްކަ ްއެގޮުތގެމަތިންކަމަށް ްވިސްނާވަަޑިއގަންނަާވފައި. މިކަމާ

ްކުރިމަތިވާެނ.ް ްމައްސަލަތަްއ ްބޮޑެތި ްފަހުން ްއެހެންނޫނީ  2280ްނިންމަވަންޖެހޭނެ.

ް

ް

ނޑުވެސްްދަންނަވާލަންްހަމަްއޮތީްއެހެންވީމާ،ްތިދެއްިވްް:ރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން އާދެ،ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްފޮނުއްވާފަިއާވް ްމި ްކޮމިޓީން ްޑްރާފްޓްކުރާ ްދިރާސާޮކށް ްއަލީަގއި. ލަފާފުޅުގެ

ްފާސްކުރެވިަފިއާވް ްކުީރގައި ނޑުމެން ްއަުަުޅގަ ްކޮމިޝަނަރަރ  2285އިލެކްޝަން

ްނޫޅޭކަމަށްް ްތަޢާރުޟެއް ްބަލާއިުރ ްކޮމިޓީއަްށްްފާސްކުރެްއވުމަށް އެ

ްފޮނުްއިވް ްޖައްސަާވފައި ްކޮމިޝަން ްއިލެްކޝަން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތީ

ފޮނުއްވުންްއެީއްމިްމަޖިލީހުެގްމިހާރުްމިްތިއްބެިވްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުންް

ްކުަރއްާވކަމެއްކަމަްށް ްއިޢުތިރާޟް ްމި ްެމންބަރަކު ްިޢއްޒަތެރި ްެއއްވެސް ކުރެ

ްއިޢުތި ްމެްނބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިދާުޅެވްވަންޏާ ްކުަރއްަވމޭ  2290ރާޟް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ްނޫންކަމަށް ްއެދެން. ތެދުވެަވޑަިއގެންނެވުން

ްފަދައިންް ްވިދާުޅވި ްއެ ްމުޤައްރިރު ްދެންމެއަކު ްހަމަ ބަލައިގަންނާނީ

އަޅުަގނުޑވެސްްމިދެންނެިވގޮަތށްްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަންްެއއީްތަޢާރުޟެްއް

ް..ނޫންކަމަށް.ްއާދެ،ްނިޒާމާބެހޭްނުކުތާއެއް..

ް2295 

ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްިމްްމުލަކަތޮޅުްމެްނބަރުްއަީނސާް ްާޙލެުެއްަގއި ްއެްއވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި  2300ްޝުކުރިއްޔާ
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ްވަނީެއޭކްްއަްޙމަދުްވާހަުަކަެދއްކެުވން: ްތަޢާރުޟު ްކޮމިޝަނަރަާކއި ްއެުެއީ ްކޮމިޝަނެުެއް މިދަންނަވަނީ

ްނިންމަވާފަ ްމަޖިލީހުން ްއެހެންނަމަވެސް، ްނިންމެވުމެއްްނޫން. ްއޮތް އި

ްއަޅުަގނުޑް ްނުކުރައްވަނީހެން ްބަދަލު ްގޮތަކަށް ްއެނޫން މަޖިލީހުން

ްފާސްކުރުމަކަްށް ްމަޖިލީހުގަިއ ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެިރ ދެކޭގޮުތގައިުި

ްހަަމް ްއަދި ްދެން ްނުގެންނެވޭނެ. ްަބދަލެއް ްރައީސްައކަށް  2305މަޖިލީހުގެ

ްައއްަސވާކަމަ ްވޯޓެްއ ްޭބނުން ްދަންނަވާލަން ްވަންޏާވެްސްއަޅުަގނުޑ ްށ

ްމަނިކުފާނުް ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއައިސް ްފަހަކަށް ްމި މިހާތަނަށް

ްއެކަށީގެްނާވް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްުއސޫލަކީ ްގެންދެވި ގެންގުޅުްނވަމުން

ްވަރަްށް ނޑީަގއި ްިމގަ ްނާއްަސވާ. ްވޯަޓކަށް ްނޫީނ ްތިއްެބިވއްޔާ އަދަދަކަށް

ްވޯޓެް ްމިގަޑީަގއި ްއެހެންވީމާ، ްމަދު. ްެއީއްމެންބަރުން ްނެންެގުވމަކީވެސް  2310އް

ްކުާރެން ްއަަސރެއް ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްނިންމުމަކަށް ްނިންމާ މަޖިލީހުން

ްޤަބޫލުކުަރން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްްކަމެއްކަމަްށ

ް

ް

ްއެހެންވީމާ،ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްމިހާރު ްދެން ްވާހަކަފުެޅއް. ުަޅު ްރަނގަ ްވިދާޅުވީ ްތި  2315އާދެ،

ްއަދިވެސް ްމިހާރު ްމިހިސާބުން ްމެންބަރަކުްްމިހާރު ްޢިްއޒަތްެތރި އެްއވެސް

ްހައްދަާވް ްެދކޮޅު ްމިއާއި ްމިދެންނެވީ ްަކމަކަށް ްކުަރއްވާ ްތަޢާރުޟެއް މިއީ

ްމ.އަތޮުޅެގް ްީމގަިއ ްއެހެންނަމަވެސް ްެދން ްވިދާޅެއްުނވޭ. ކަމަކަށް

ްމުހިންމުް ްވިސްނާލަންެޖހޭނެ ްފާހަގަކުަރއްަވއިފި ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަް ްއެހެންވީާމ، ްގަިޑވެްސްނުކުތާއެއް. ްމިހާރު ްދެން ްދަންނަވާނީ ނުޑ  2320ުޅގަ

ްބާބައިގެްން ްޮއތް ްދެން ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްދެްނ ްވުމާއެީކަގއި ކައިިރވެފައި

ްނޫންް ްމިހިސާބުން ްނުވަތަ ްމިރޭ ްދެން ްދަމާތޯއޭ. ްކުރިއަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްވިދާޅުވުމަްށވެސް ްވިދާުޅވާ ްެއ ްއޭގައި ްމިހާރު ްދެން ނޫން

އެއްވެސްްޢިއްަޒތްތެުެރިްމެންބަރަކުްމިހާރުްމިއީްތަޢާރުޟެްއްްބަލާލަންޖެހޭ.

ްވާހަކަައކީް ްއެހެންނޫްނތޯ. ްނުކުރަްއވާ ްޤަބޫލުފުޅެއް ްކަމެްއކަމަުަށް  2325އުޅޭ

ްއެްއް ްހަމަ ްެއީއ ްކޮމިޝަން ްޮކމިޝަނަރ ްނޫޅޭކަމަށް ތަޢާރުޟެުެއް

ްވިދާޅުާވް ްފޮނުއްިވޮގތަށް ްކޮމިޓީން ްޑްާރފްޓިންގ ްދެންމެއަކު މާނައެއްަގއި
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ްމިރޭްވިދާ ްދިޔަޔަސް ްވޯޓަކަށް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމަްށްވަންޏާ ޅުވުން.ްދެން

ްއޭެގް ްދިޔަޔަސްވެސް ްފަހުން ްނޫނީވިއްޔާ ްއަިދ ްދިޔަަޔސް ވޯޓަކަުަށް

ްއާދެ.ް ްބަަލއިގަންަނންޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑު ްނޯންނާނެކަމަށް  2330މައްސަލަެއއް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްމިހާރު ްދެން ްނުކުާތއެއް ްިނޒާމާބެހޭ އަޅުަގނޑު

ްޢަލީ.ް ްވަީޙދު ްމުޙަންމަދު

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް2335 

ްހުރިްްހުވަުދއަޮތޅުްދެކުުނބުރީްެމންަބރުް ްހުށަހެޅިފައި ްނިންމަވައިފިއްޔާ ްކޮމިޝަނަކަށް ްވޯޓަކުން ްތި ްމަނިކުފާނު

ްއަިއސްފައި.ްމުޙަްނމަދުްވަީޙދުްޢަލީް ްމިގޮތަްށ ްކޮމިޝަނަުަރ ްއެބަހުިރ ްއިޞްލާޙުތަުކގައި

ްކިހިނެއްޯތްއެހެްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްނިމޭނީ ްއެ ްމަސީރަކީ ްިއޞްލާޙުތަކުގެ ްއެ ންވެއްިޖއްޔާ

ްމިހާރުްއެނގެންްބޭނުންވާްއެްއޗެއްްއެނގޭތޯ.ް

ް2340 

ް

ްޑްރާފްޓްވެްސްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްދެްނ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްފޮނުވި ްއެހެންނޫންތޯ. ްފޮނުވުން ްމެންބަރުންނަށް ްދެްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ އިރު

ްއިޞްލާުޙް ްމެންބަރުންވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްހަމަ ޑްރާފްޓަށްވެސް

ްއެެހންވީމާ،ްމީގަިއް ްއެބަހުރި. ްބޭނުންފުޅުވެގެްންފޮނުއްވާފައި  2345ހުށަހަޅުއްވަން

ްއެބަޖެހޭ.ް ްދަންނަވާލަން ްއެހެންކަމަށް ްދެން ްނެތް. ްމައްސަލަެއއް އަނެއްހެން

ް ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްމާ ްމިހާރު ްއާދެ، ްބޭނުންފުޅުވަނީ.ްދެން ްނުކުތާ ނިޒާމާބެހޭ

ްއާދެ،ްޙުސައިންްއިބްރާހީމް.ް

ް

 2350ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްއެްއކިބާވެތިެބްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ްތަޢައްސުބުން ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްއާދެ،

ްޮކންމެްއިްބރާހީމްްވާހަކަެދއްެކވުން: ްެދއްވާ ްއިސްކަން ްމަޞްލަޙަތަށް ބޭފުޅަކުްްމުޖުތަމަޢުގެ

ްއި ްހަމައެކަނި ްޖެހޭނެ ކޮމިޝަނަރެްއްލެކްޝަންސްއެއްބަްސެވވަަޑއިގަންަނވަން
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ްމަނިކުފާުންްކޮމިޝަނެއްްޮއތުންކަން.ްްހުރުމަށްވުރެން  2355އެހެންވީމަ،

ްއައްަސވާ. ްެއއްެޗްއ ްދަންނަަވންއުޅޭ ްއަޅުަގނޑު

ް

ް

ްމެްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ްމެންބަރު،ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި ންބަރު،

ްއެްއވެްސް ްދަންނަވާލާަނން. ްއެްއޗެްއ ްއަުޅަގނޑު ްމަޑުކޮށްލަްއވާ.  2360އިހަށް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްމިްފްލޯރގައިްއެކަމާްދެކޮޅުްނަހައްަދވައޭްއިނގޭޯތ.ް

ްމެންބަރަކުް ްޢިްއޒަތްެތރި ްއަުޑއައްަސވާ. ްއަޑުައއްަސވާ، ްމިހާރު އެކަމަުކ،

ްައޑުައއް ްއެަކާމްއިހަށް ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއެްއވެްސ ްމިހާރު ަސވާ.

ްމިހާރުް ްދަންނަވަންތޯ ްއެހެންނަމަވެސް، ްނެތޭުޭ. ްބޭފުޅަކު ްނުކިޔާ މަރުޙަބާ

ްއެބައޮތްަކްން ްނިންމުމެއް ްއޮތް ްނިންމިފައި ްއަުޅަގނޑުމެން  2365ކުރީަގއި

ްމިސްޓޭޓަކަްށް ްލިޔެވުުމގެ ްއެައކުރު ްއެއީ ްވިސްނާލަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ްލިެޔކިޔުންތަުކަގިއްބަލަ ްއެގޮތަށް ްނެތޭ. ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ އިގަެނވޭކަށެއް

ރިކޯޑްކުެރިވގެންްގޮސްަފއިްއެަބހުއްޓޭްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީަމ،ްއަުޑއައްަސވާ.ް

ްނިޒާީމް ްއާދެ، ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްވާހަކަ. ްއިތުރު ްތި މަނިކުފާނު

ްމިހާރު ްއެުރވުމުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްމިހާރު ްބޭނުމަކީްްނުކުތާއެއް  2370ޭބނުން،

ްއެހެންް ްހީވަނީ ްތިގެންދަވާގޮތުްނ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު

ްނަހައްދަވާކަްން ްއެހެްނ ްދެކޮޅުހަދަނީއޭ. ްއެަކމާ ްމެންބަރުން މިތިއްބެވި

ްެއއްެޗްއް ްވިާދޅުވާ ްއާދެ، ްއެހެންނޫންތޯ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޫންތޯ

ްވިދާޅުް ްރީތިކޮްށ ްއެހެްންމަޑުމައިތިރިކަމާއެުކ ްނިންމާލަްއވާ. ވެފައި

 2375ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްހިތްޕުޅުްބަރުނުކުރައްވާްކަހަލަްޮގތަުަުަކަުަށް.ް

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްމިދަންނަވަނީްްފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޙުަސއިންް ނުޑ ްއަުޅގަ ްިއޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ްވަރަށް ްމަޑުމައިތިރިކަމާއެކު

ްްްވާހަކަެދއްެކވުން:ްއިްބރާހީމް ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްލިބިވަަޑއިގެންަފއިާވ99ްްމަނިކުފާނަށް ްމާއްާދއިން  2380ވަނަ

ްރޫލިންގްނެރުއްވޭނެޭއ.ް ްމީގެ ްބޭނުންފުޅުގޮތަކަށް ްއެބައޮތޭ.ްމަނިކުފާނު ބާރު

ްމަނިކުފާނުް ްގޮތެްއަގއި ްއިންސާފުވެރި ްވަރަށް ްމަނިކުފާނު އެހެންނަމަވެސް،
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ްވިާދޅުެވްއޖެ ްމަޖިލިސްގައި ްުނވަަތްމި ްއިންކާރުުކރައްވާ ްމިކަމަުަށް އީމު

ްބޭފުޅެއް.ް ްއެފަދަ ްނެތް ްވިދާޅުވާށޭ. ްހުރިނަމަ ްބޭފުޅަކު އިޢުތިރާޟްކުރަްއވާ

ްަވގުުތް ނަޑއެުޅއްވުުމގެ ްކަ ނޑައަުޅްއވާ ްކަ ްމަނިކުފާނު ްމިއޮތީ  2385އެހެންވިްއޔާ

ްަވޑަިއގަންނަވަްން ްވޯޓަކަށް ްމި ްދެން ނޑައަުޅްއވަންވީ. ްކަ ްޖެހިފައި. އައިސް

ްއު ްއިންޞާުފްއެ ްބޮަޑށް ްއެންމެ ްގޯސްކޮްށ ްއެންމެ ްޤައުމުގެ ްމި ުޅްއވަނީ

ްފެއިލްކޮށްލަންވެގެންޭން ްމީތި ްހަމަ ްެއހެންވީމަ، ްމިއީ. ްދާއިރާ ގެއްލިފަިއވާ

ްއަޅުަގނޑަށްްދެންނެވޭނީ.ް

ް2390 

ް

ްތ.އަތޮުޅްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއާެދ. ްއިނގޭތޯ. ްއެހެނެއްނުވާނެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްތެރިްމެންބަރުްޙުސައިްންރަޝީދުްޙަސަން.ޢިއްޒަތް

ް

 2395ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްދިރާސާކޮށްްކޮޅުމަޑުލުްެމންަބރުްޙުަސއިންް ްަޔޤީން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޝުކުރިއްާޔ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްރިޔާސަތަށް

ްއަޅުަގނޑުމެްރަޝީދުްޙަސަންްވާހަަކދެއްެކވުން: ްމިއީ ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްމުޤައްިރރު ްކޮމިޓީގެ ްންޑްރާފްޓްކުރާ

ްދައްާކް ްބަދަލުުކރުމަށް ްއުސޫލު ްއެ ްތަޢާުރޟުވުމަށް ްފާސްކުރުމާއި ފާސްކުރި

ްވިދާޅުިވް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުލަކަތޮޅު ްއެކަމަުކ، ްނޫންކަން.  2400ވާހަކަެއއް

ްދެް ްބިނާކޮށް ްމަްއަޗށް ްއޮްތގޮތުގެ ްފާސްކޮށްފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ފަދައިން

ް ްލިބިފައިވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްބާބަުަކަށް.ްޑްރާފްޓެއް ްއެެހން މިބާބު

ްވޯުޓް ްއުސޫލަކީ ްނިންމުމުގެ ްގޮތެއް ްމިކަމާމެދު ްމަޖިލީހުން އެހެންވީމަ،

ްއެންމެް ްނިމުން ްިމކަން ްވޯޓަކުން ްއެެހންވީމަ، ްނިންމުން. ނަގަިއގެން

ްއުސޫލަކީް ްިނންމާ ްކަންތައްަތއް ްމަޖިލީހުގައި ްެއއީ ްވާނީ.  2405ރަނގަޅުގޮަތކަށް

ްމީ ްއެހެންވީމަ،ްމަޖިލީހުގަިއ ްޯވެޓްއްއެއީ. ްވަގުެތއްަގއި ްތިބޭ ްގިނައިން ހުން

ނެގުމަށްްމިްވޯޓުްފާސްކޮށްދެްއވުންްއެދެން.ްައޅުަގނޑުްހަމަްވަރަށްްބޮޑަްށް

ްތާއީދުކުރަންްއިލެކްޝަންސްްޮކމިޝަނެއްްއޮތުމަށް.ް

ް
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ްދެންްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑު ްއަޅުގަ ްއާޠިފަށް. ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާލޭގެ  2410ްއާދެ،

ނޑުްފުރުޞަތުްއަުރވާނަން.6ްމިހާރުް ްޖަހަުަންދެންްއަޅުގަ

ް

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްމިވާހަކަދަްއކަނީްްމާލޭްމެންަބރުްައޙްަމދުް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި  2415ްޝުކުރިއްޔާ

27ްްްއާޠިފްްވާހަަކދެއްެކވުން: ްީހވަނީ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބެހޭޮގތުންހެން ްމާއްދާާއއި ވަަނ27ްްވަނަ

މާއްދާގެް)ހ(ްަގއިްމިބުނަނީްޤާނޫނުއަސާސީގެްމާއްާދއެއްްެއކުލަވާލަންވާީން

ް ްމިަގވާއިުދގެ ްފާސްކުރަންވާނީ ްގަިއާވ24ްްނުވަތަ ް)ހ( ްމައްާދެގ ވަނަ

ްަމއިަގނުޑް ްފާސްކޮށްފައިވާ ްމަޖިލީހުން ްބަޙުސްގައި ްމަޖިލީހުގެ ގޮތުގެމަތީން

ްމައި ްގޮތަުަށޭ. ްތަޢާރުޟުނުވާ ްމާއްދާާއިއ ްއެ ނުޑްއުސޫލުތަާކއި  2420ގަ

ްކަހަލަް ްބަޙުސްކުަރންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޚިލާފުނުވަންޏާ އުސޫލުތަާކއި

ްވަނަްމާއްދާގައިްބުާނގޮތުން.27ްްްކަމެއްނޫންހެންްމިް

ް

ް

ްއުސޫލުތަާކއިްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ނުޑ ްމަިއގަ ްމާއްދާ ްތިވިދާޅުިވ ްމިހާރު ްއެހެންވީމަ،  2425އާދެ،

ްމީ ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްމީެގްޚިލާފުނުވާކަމަކާ ްދެކޮޅުނަހައްދަވައޭ. ގައި

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަްތތެރި ްފުވައްމުލަކު ްތަފާތު. ްއަކުުރގެ ްއެ މައްސަލައަކީ

ްމުޙަންމަދުްއިބްރާހީމްްދީދީްވާހަކަދެއްެކވުން.

ް

 2430ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްވިސްޭނގޮތުންްފުވަްއމުލަކުްމެްނބަރުްުމޙަްނމަދުް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިހާރުްްޝުކުރިއްޔާ

ްފަރާތުންްްއިްބރާހީމްްދީދީްވާހަކަެދއްކެުވން: ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްބެހޭގޮތުން ްމިމައްސަލައާ މަނިކުފާނު

ްމިހާރުް ްކުަރއްވަންެޖހޭނީ ްެއކަން ްނުވަތަ ްބޭނުންފުޅުވާީނ ސާފުކުރަްއވަން

ްނުވަަތް ްކޮމިޝަެނއްތޯ ްެއއީ ްއިނގޭތޯ. ްދޭތި ްއޮތް  2435ހުށަހެޅިފައި

ްމިހެ ްއަސާސީްކޮމިޝަނަރެއްތޯ. ްަކހަލަ ްއެްއވެސް ްއޮތްއޮތުމުން ން

ްނުވަަތް ްތަޢާރުޟުވޭތޯ ްއުސޫލަާކއި ްއޮްތްއަސާސީ ްފާސްކޮށްފައި އުސޫލަކަށް
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ްމައްސަލަޖެހޭނެް ްއައްަސވައިފިްއާޔ ްވޯޓަށް ްގޮތަކަށް ްމިނޫން ނޫންތޯ.

ްއިނގޭތޯ.ް

ް2440 

ް

ްޢަބްދުްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން:ް ްނުޖެހޭނެ. ްީމގަިއ ްމައްސަަލއެއް ްއާދެ، ްޅ.އަޮތުޅެގްޢަهللا ލީ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

 2445ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްބޭނުންވަނީްްهللاފާދިއްޮޕޅުްމެްނބަރުްޢަްބދު ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ

ްއެބަހުއްޓޭ.ްްޢަލީްވާހަކަދެއްެކވުން: ްތަފާތު ްއިލެކްޝަންްކޮމިޝަނާއި އިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަނަރާއި

ްސްްކޮމިޝަނަކީ...އިލެކްޝަން

ް2450 

ް

ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ.ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްއިށީނެދވަަޑިއގަންނަވާ. އާދެ،

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމާލޭގެ ްއިހަށް. ްބައްަލވާ އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވަ

ްމުޙަންމަދުްނަޝީދު.ް

ް2455 

ް)ނިޒާމާބެހޭްނުކުތާ(

ް

ްޢިްއޒަތްްމާލޭްމެންަބރުްުމޙަންަމދުް ްއިޢުތިރާޟެްއްޝުކުރިއްާޔ ްއަްއސަަވއިފި ްރައީސް ްރަީއސް. ްތެރި

ްއެހެންވީމަ،ްްނަޝީދުްވާހަކަެދއްކެުވން: ްލިބިަވޑަެއއްނުގެންެނވި. ްއިޢުތިރާޟެއް ްމަޖިލީހުން އޮތްތޯ.

ްއަޅުަގނުޑް ްޖެހިވަަޑއިގަންަނވާނެކަަމށް ްނެރުްއވަން ްރޫލިންގއެްއ  2460ރައީސް

ްތްތޯ.ދެކެނީ.ްރައީސްްސާފުކޮށްްެއްއސެވިްއިޢުތިރާެޟއްްއޮ

ް

ް

ްޖަލްސާްނިންމެވުންްް-4
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ް2465 

ްރޫލިންގްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަެދއްެކވުން: ްައޅުަގނޑު ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ. އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ،

ްމިް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްނިންމާލަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ، ނެރޭނަން.

ްނިންމާފަިއް ްކުރީގައި ްމަޖިލީހުން ްނިންމުންތަކާއި ްނިންމި ްއަސްލު ނިންމީ

ްްު ްއިލެކްޝަންސް ްމިހާރު ްއަދި ްޚިލާފުނުވާކަމަށާއި ްނިންމުންތަކާއި އޮތް

ނޑުމެންްކޮމިޝަންްއޮންނަްގޮތަށްކަމަްށް  2470ކޮމިޝަނަރަކުްއޮންނަގޮތަށްްައޅުގަ

 ވާއިރުްދެންްޖަލްސާްއޮންނާނީ.8:36ްގެންދާނީ.ްމިރޭް

ް

ްޖަލްސާްނިމުނީ.ް.العالوينްربްهلل والحود

ް

ްް______________ް2475 


